


 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ” КУЧЕВО

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
Предшколске установе “ЛАНЕ” Кучево

Радна 2021 – 2022. година



Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног рада за радну 2021/2022 годину
ПУ „Лане“, Кучево

Садржај

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА У 2021-2022. ГОДИНИ................................3

1.1. Материјални услови за остваривање делатности............................................................3

1.2. Табеларни приказ обухвата деце у радној 2021/2022.години........................................4

1.3. Кадар Установе и организација рада у 2020-2021. години.............................................5

1.4. Дневни ритам активности..................................................................................................5

2. ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД УСТАНОВЕ....................................................................7

2.1. Реализација програма неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до 3 године........8

2.2. Реализација програма предшколског образовања и васпитања деце од 3 године до 

укључивања у програм припреме за полазак у школу.........................................................13

2.3. Реализација Припремно предшколског програма.........................................................20

2.5. Остали облици рада..........................................................................................................23

2.5.1. Еколошко - креативна- радионица...........................................................................24

2.5.2. Едукација родитеља и деце.......................................................................................28

2.6. Школица енглеског језика...............................................................................................30

2.7. Остале активности............................................................................................................32

3. ИСХРАНА ДЕЦЕ....................................................................................................................33

3.1. Извештај сарадника за израду јеловника.......................................................................33

4. ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА....................................................................34

5. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ..............................................................................................36

6. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ....................................................................37

7. САРАДЊА СА ШКОЛОМ.....................................................................................................39

2



Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног рада за радну 2021/2022 годину
ПУ „Лане“, Кучево

8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУСТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ..................................................................................................40

8.1. Извештај о раду Педагошког колегијума.......................................................................40

8.2. Извештај о раду Васпитно – образовног већа................................................................41

8.3. Извештаји актива..............................................................................................................42

8.3.1. Извештај актива медицинских сестара – васпитача...............................................42

8.3.2. Извештај актива васпитача васпитних група..........................................................44

8.3.3. Извештај о раду актива васпитача старијих мешовитих васпитних група – ППП

...............................................................................................................................................45

8.4. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.....................................46

8.5. Извештај Стручног актива за развојно планирање........................................................51

8.5.1. Инвестициона улагања и капитално одржавање током 2021/2022.Године.........52

8.5.2. Реализација акционог плана.....................................................................................54

8.6. Извештај тима за самовредновање..................................................................................59

8.7. Извештај тима за професионални развој........................................................................69

8.8. Извештај о реалзацији обуке за имплементацију концепције Нових основа програма

у Установи................................................................................................................................71

8.9. Извештај тима за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања.............................................................................................................................73

8.10. Извештај тима за инклузивно образовање...................................................................74

8.11. Извештај креативно-едукативног тима........................................................................74

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ..........................................................................84

9.1. Извештај о раду стручног сарадника- педагога.............................................................84

9.2. Извештај стручног сарадника – логопеда......................................................................94

3



Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног рада за радну 2021/2022 годину
ПУ „Лане“, Кучево

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА У 2021-2022. ГОДИНИ

Основна  делатност  Предшколске  установе  „Лане“,  Кучево  је  васпитање,

образовање,  нега  и  превентивна  здравствена  заштита  деце  узраста  од  годину  дана  до

поласка у школу. Пратеће активности су адекватна исхрана, дневни одмор и укључивање

и подршка деци из осетљивих група. Важан чинилац остваривања циљева у раду наше

Установе  представља  сарадња  са  породицом  детета  и  релевантним  установама  које

обављају  делатности  у  области  образовања,  здравствене  и  социјалне  заштите,  као  и

другим стручним установама и локалном самоуправом. Током радне 2021/2022 године

Предшколске  установе  „Лане“  Кучево  је  реализацију  васпитно-образовног  рада

прилагођавала начелима Нових Основа програма, с обзиром да од септембра 2022/2023

Установа почиње са званичном применом Нових основа програма Године узлета.

1.1. Материјални услови за остваривање делатности

Током радне 2021/2022. године Предшколска установа „Лане“ Кучево реализовала

је своју делатност у три објекта и то:

 објекат “Сунце” који се налази у улици Браће Ивковић бр. 2;

 објекат “Маслачак”, ул. Жике Поповића бр. 68;

 објекат “Цврчак”, који  се  налази  у  адаптираном  простору  Основне  школе

“Милутин Миланковић” у Раброву;

Табеларни приказ броја група и деце по објектима
Табела бр 1: Приказ број група, деце и површине објеката по објектима

Назив објекта Број група Број деце Површина
објекта у м²

Површина
дворишта у м²

1. “Сунце” 5 97 1050 4 976

2. “Маслачак” 5 72 676 200

3. “Цврчак” 2 20 222 300

Укупно 3 12 189 1948 5476

Напомена: Површина објекта „Цврчак“ дата је оквирно, уговором није прецизирана тачна 
квадратура простора који је добијен на коришћење.
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1.2. Табеларни приказ обухвата деце у радној 2021/2022.години
Табела бр 2: – Објекат „Сунце“

Назив групе Број
деце

Број
медицинских

сестара -
васпитача

Број
васпитача

Време рада

1. Млађа јаслена група 14 2 / 11 h

2. Мешовита јаслена група 17 2 / 11 h

3. Млађа васпитна група 18 / 2 11 h

4. Средња васпитна група 24 / 2      11 h

5. Мешовита старија 
васпитна група

24 / 2    11 h

Табела бр 3: Објекат „Маслачак“
Назив групе Број

деце
Број медицинских

сестара -
васпитача

Број
васпитача

Време рада

1. Млађа јаслена група 12 2 / 11 h

2. Старија јаслена група 16 2 / 11 h 

3. Мешовита васпитна 
група

24 / 2 11 h

4. Мешовита старија 
васпитна група

15 / 1 11 h

5. Припремно 
предшколски програм 

5 / 1 4 h

Табела бр 4: Објекат „Цврчак“
Назив групе Број деце Број

медицинских
сестара -

васпитача

Број
васпитача

Време рада

1. Мешовита јаслена група 8 2 / 11 h

2. Мешовита васпитна 
група

12 / 2 11 h
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1.3. Кадар Установе и организација рада у 2020-2021. години
Табела бр 5: Табеларни приказ структуре запослених у Установи

Редни

број

Радно место Број радника

1. Директор 1

2 Секретар Установе 1

3. Стручни сарадник – педагог 1

4. Стручни сарадник- логопед 1

5. Сарадник за превентивну-здравствену заштиту 1

6. Медицинска сестра – васпитач за пријем деце 1

7. Медицинска сестра – васпитач 10

8. Васпитач 12

9. Административни ифинансијски послови 2

10. Припремање хране – кувари 3

11. Сервирање хране 2

12. Одржавање хигијене, вешерка 6+1

13. Технички послови 2

14. Магационер 1

УКУПНО: 45

Напомена: У табели број 5 приказан је број радника на неодређено време. Током

радне 2021/2022.године у Установи је било запослено 4 радника на одређено време, и то

један стручни сарадник и два васпитача ради замене одсутних запослених,  као и једна

особа на одржавању хигијене и повећаног обима посла.
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1.4. Дневни ритам активности

Јаслене и васпитне групе (целодневни боравак):

5.30  –  8.00  -  Пријем  деце,  физичке  активности,  јутарње  окупљање,  обављање

физиолошких и културнио – хигијенских потреба и припремање за доручак;

8.00 - 8.30 -  Доручак;

8.30  -  10.15  – развијање  реалног  пројекта  у просторним целинама,  деца бирају  где  ће

започети  свој  рад,  групне,  индивидуалне  и  фронталне  активности;  активности  на

отвореном простору; васпитачи прате интересовања деце, уносе провокације и развијају

пројекте;

10.15 - 10.30 -  Прање руку и обављање културно – хигијенских потреба;

10.30 – 11.00 - Ужина и обављање културно – хигијенских потреба; 

11.00 - 13.00  - Спавање, одмор и мирне активности;

13.00  -  13.30  -   Буђење,  облачење,  обављање физиолошких  и  културно  –  хигијенских

потреба, припрема за ручак – постављање стола;

13.30 - 14.00  -  Ручак;

14.00 - 15.30 – Изборне активности у просторним целинама, боравак напољу у дворишту,

пластенику или пешчанику, рад по групама, разговор о протеклим дневним активностима,

играње игара, певање, слушање прича;

15.30 – 16.30  - Одлазак кући; 

Припремно предшколски програм  (четворочасовни боравак  деце)

9.00 – 9.30  - Пријем деце; 

9.45 – 10.15  -  развијање реалног пројекта у просторним целинама, деца бирају где ће

започети свој рад, долази до планираних ситуација учења; васпитачи прате интересовања

деце, уносе провокације и развијају пројекте;

10.15 – 10.30 - Припрема за ужину и обављање културно – хигијенских потреба; 

10.30 - 11.00  - Ужина и обављање културно – хигијенских навика (прање зуба,);

11.00 - 12.45  - Изборне активности као и  активности по просторним целинама;

12.45 – 13.00 - Припрема за одлазак кући;
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Напомена: Нерадни  дани  у  Установи  су  субота,  недеља,  одређени  верски  и

државни  празници.  Годишњи  одмори  су  коришћени  у  складу  са  Законом  о  основама

система васпитања и образовања и Законом о раду. Радници су користили годшњи одмор

у  периоду  од  27.06.  до  19.08.2022.године.  Током  овог  периода  дежурни  вртић  био  је

објекат „Сунце“.
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2. ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД УСТАНОВЕ

Током  радне  2021/2022. године  у  Предшколској  установи  „Лане“  Кучево

реализовани су следећи програми:

 Програм неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до 3 године;

 Програм предшколског образовања и васпитања деце од 3 године до 

укључивања у програм припреме за полазак у школу;

 Припремни предшколски програм.

Облици рада у Установи јесу:

 целодневни боравак – 11 часова;

 четворочасовни боравак - обухвата децу узраста од 5,5 до 6,5 година који 

похађају обавезни припремно предшколски програм.

Програмски модел – у раду наше Установе са децом од 1 до 6,5 година  заступљен је

Модел  „А“.  Током  радне  године,  васпитачи  су  започели  са  применом  Нових  основа

програма у складу са обукама и стручним усавршавањем које смо похађали, како би од

септембра  2022.године  лакше  и  спремније  имплементирали  Нове  основе  програма  у

реализацији  васпитно-образовног  рада.  Радна  година  је  била  у  духу  транзиције  и

испробавања Новог модела рада, покушаја релизације пројеката и слично. 
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2.1. Реализација програма неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до
3 године

Програм неге и васпитања деце узраста од 12 месеци до три године реализован је у

оквиру 5 група јасленог узраста, три објекта Установе. Две групе су групе за децу млађег

јасленог узраста, једна група је за децу старијег јасленог узраста и две групе су мешовитог

јасленог узраста. Медицинске сестре – васпитачи су реализовале активности у складу са

концепцијом  Нових  основа  програма  -  Године  узлета  што  подразумева  стварање

планираних ситуација за учење и развијање реалног програма. 

У сва три објекта адаптације деце током септембра месеца у већини група протекле

су без проблема, у складу са планом. У свим групама првенствено је стављан акценат на

негу  деце  и  стварање  услова  за  стицање  хигијенских  навика.  Рад  са  децом  у  млађој

јасленој  групи  углавном  је  био  индивидуалан,  како  на  развоју  моторике,  тако  и  на

интелектуалном,  сензотно-перцептивном,  чулном,  развоју  говора,  док  су  у  мешовитим

групама активности, поред наведених облика, реализоване и фронтално. Током септембра

поред  периода  прилагођовања  и  адаптирања  деце  на  нову  собу,  васпитаче  и  другаре,

посматрањем дечијих потреба и жеља, бавили смо се осмишљавањем простора у радној

соби, обогаћивањем простора и целина новим материјалима, уносили разне провокације за

децу, а све у складу са новим основама програма „Годинама Узлета“, како би могли да

започнемо пројекат. 

Сво упознавање и почетак дружења са децом и родитељима био је  у складу са

прописаним и препорученим мерама кризног штаба због епидемије корона вируса. Сва

деца су донела здравствене потврде за боравак у колектив, пријем деце и испраћај врши се

на  уласку  у  објекат  уз  коришћење  дезобаријере,  мерење  телесне  температуре  и

дезинфекција  руку.  Због  пандемије  изазване  вирусом  Covid19  родитељски  састанци

реализовани су у дворишту вртића, уз поштовање свих епитемиолошких мера. Сва деца

први пут се одвајају од родитеља и сусрећу са колективом па је зато почетак радне године

обележен индивидуалним радом.  Родитељи нису могли да бораве у групи, присуствују

адаптацијама  и  учетвују  у  разним радионицама  и  манифестацијама  па  смо зато  имале

веома  добру  обострану  размену  информација  путем  индивидуалних  позива,  порука  и

Whats app групе. 
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Осим тога, организоване су радионице на отвореном у оквиру пројекта „Озелени

свест“ као и сређивање дворишта током пролећа.  Било је и проходавања у вртићу али сада

можемо рећи да су стабилнији, самосталнији у ходу, чучњу, трчању, узимању играчака са

пода ... Прстима вешто хватају ситне предмете и убацују у флашу, а има и промашаја.

Манипулисање предметима, истраживање и опипавање за сада су деци омиљена радња као

и упознавање предмета стављањем у уста, стискањем, уочени трагови које остављају неки

предмети. Још увек не схватају да играчке треба вратити након игре на место.

У објекту „Сунце“ у млађој јасленој  групи  дилема око почетка и покушаја рада

пројекта на овом узрасту пратила нас је медициснке сестр-васпитаче од самог почетка

радне  године.  Пратећи  дечије  игре,  жеље,  хтења,  бављење  одређеним  играчкама,

прихватање одређених изазова које смо убациле отворило нам је пут за пројекат ЊАМ –

ЊАМ.  Након  три  месеца  мишљења  смо  да  нисмо  погрешиле,  и  даље  их  пратимо,

подстичемо,  заједно  истражујемо.  Родитељи  су  се  укључили  у  реализацију  пројекта  а

укључена  је  и  локална  заједница  –  посетили  смо  прехрамбену  продавницу  и

пољопривредну апотеку, са старијим друговима и Деда Мразом обележили долазак Нове

године, учествовали на снимању новогодишњег програма ТВ Млава, студиом Фото Лика,

у дечијој недељи дружили се са представницима локалне управе, учествовали на снимању

ТВ прва под називом Озелени све(с)т .

У октобру смо обележили „Дечју недељу“ под слоганом „Дете је дете, да га волите

и  разумета“  уз  поштовање  свих  прописаних  мера.  Деца  су  уживала  у  разноврсним

активностима и у дружењу са другарима.  У другом делу радне године број деце у групи је

варирао. Неки су напунили годину дана па смо кренули са дружењем, неки су одустали из

здравствених  разлога  укућана,  а  бројнији  смо  са  девојчицом  која  се  доселила  из

Аустралије. 

Пројекат ,,АУТО“  проистекао  је  из  посматрања  дечијих  игара  и  интересовања

додајући им разне изазове. Родитеље смо консултовали, обавестили и замолили да се више

укључују и сарађују са децом и дају предлоге за што успешније активности за добробит

детета. Пројекат је у току, деца су заинтересована, родитељи се укључују. Свако дете се

развија  својим  темпом,  не  уочавамо  недостатке  нити  посебну  надареност  у  процесу

одрастања како би у складу са тим одреаговали. 
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Наше учешће, подршка и подстицај су свакодневни. Још увек сви не ходају и не

говоре разумљиво али сналажење у простору  и невербална  комуникација  је  и  те  како

присутна.

У  објекту  „Сунце“  у  мешовитој  јасленој  групи  месец  октобар  искористиле  да

заједно са децом истражујемо и пратимо њихова интересовања и реакције и самим тим

организовале  активности  у  просторним  целинама  тако  и  на  отвореном  простору

(дворишту и тераси) нудећи разноразне структуиране и неструктуиране материјале који су

били доступни деци у сваком тренутку,могли су да их узму у руке и да се спонтано играју

са њима. Тиме смо подстицале дечију креативност и интелектуални развој припремајући

се за нов начин рада по новим основама програма. Посматрајући и анализирајући шта је

то што децу интересује и заокупља њихови пажњу приметиле смо да су то апликације на

њиховим  дуксевима.  Свакодневим  разгледањем  апликација  на  дуксевима  деца  су  се

радовала новим и то их је јако веселило.Током једне недеље су запазили облаке код своје

три другарице.  Најпре  један  облак који  је  био кишни,затим након два  дана  код друге

девојчице два облака са дугом,али су врхунац ,,открића,,  била су три облака код треће

другарице. Дечијем одушевљењу и радости у тим тренуцима није било краја и ти тренуци

су  нам  били  ,,дугме  за  старт,,  у  авантуру/пројекат  ОБЛАК.  Са  овим  смо  упознале

родитеље у писму које  смо их послале на WhatApp групу.  Родитеље смо замолиле да

изнесу  своје  идеје,  предлоге  и  сугестије  које  ће  нам бити од помоћи у дањем развоју

пројекта. Из коментара родитеља добиле смо уверење да су спремни за помоћ и подршку

како деци тако и нама васпитачима. Децембар месец је био месец у ком смо се дотакли и

празника. Тако смо са децом разговарале о Деда Мразу, певали песмице. Када је у питању

сарадња са родитељима у свакодневном смо контакту са свим родитељима.  Приликом

примопредаје деце размењујемо информације важне и за нас битне информације о деци.

Наш  пројекат  смо  врло  успешно  презентовале  на  овогодишњим  25-тим  Стручним

сусретима Медицинских сестара –васпитача Предшколских установа Србије у Врњачкој

бањи. Други пројекат који смо реализовале у нашој групи је „Како расте цвет“?. Пратећи

интересовања  деце  осмишљавале  смо  прилике  у  којима  су  деца  истраживала,

проширивала своја искуства и стицала нова знања. 
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Желеле  смо  деци  да  представимо  цео  процес,  од  семена  до  цвета.  Да  их

подстакнемо и мотивишемо да буду одговорни и да се брину о природи, својој околини и

свему  што  их  окружује.  Врло  често  смо  користили  и  наш  пластеник  и  пратили  раст

биљака.  Заједно  смо  формирали  и  нашу  мини  башту.  Свакодневно  смо  је

обилазили ,заливали, чупали траву и посматрали како из семена расте

биљка.

У објекту „Маслачак“ у млађој јасленој групи први пројекат је започет у новембру

под називом „Уз помоћ чула упознајемо свет“.  Посматрањем деце,  праћењем њихових

интересовања и увођењем разних провокација у радној соби, увидело се да највише воле

оне  активности  и  играчке  које  производе  звук.  Манипулисали  су  предметима  разних

текстура и материјала, те нам је то била водиља за први пројекат. Обогаћен је простор у

радној  соби  у  складу  са  пројектом,  израђен  пројектни пано,  унети  су  разни  природни

материјали од којих је настала сензо-стаза по којој су деца ходала развијајући своја чула.

Родитељи  су  обавештени  о  пројекту,  послато  им је  пројектно  писмо  и  позвани  су  на

сарадњу. 

У децембру провокације биле су везане за празнике који су следили, а и годишње

доба (Нова година, долазак Деда Мраза, зима, прављење Снешка Белића, пакетићи). Уз

велику  жељу  и  посвећеност,  медицинске  сестре-васпитачи  и  васпитачи  објекта

„Маслачак“, осмислиле су интерактивну позоришну представу за децу, као и поклон под

називом „Новогодишња шумска чаролија“, а и увеличено је доласком Деда Мраза који је

поделио  пакетиће  и  фотографисао  се.  У  марту  смо  отпочеле  наш  други  пројекат

„Животиње“, ослањајући се искључиво на интересовање деце. Повод за овај пројекат била

нам је стална игра деце животињама. Кроз овај пројекат деци смо пружиле разне садржаје,

разнолики игровни материјал,  израдиле многе тематске дидактичке играчке којима смо

оплемениле нашу радну собу стварајући подстицајну средину за раст ,развој и учење. У

соби  смо  инсталирали  фарму,  док  су  деца  била  фармери.  Неговали  смо  природну

радозналост деце у односу на свет који их окружује. Деца су усвајала појам животиња,

учила њихово оглашавање, решавала разне задатке спаривања, показивања,  именовања,

развијала осећај одговорности и љубави према животињама.
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Кроз  пројекат  „Животиње“  деца  су  овладавала  вештинама  у  свим  аспектима

развоја. Од самог почетка са децом смо радили на стимулацији говора. Говор старије деце

у фази је развоја, употребљавају тек по неку реч или почетне слогове речи, док је код

најмлађе деце још увек присутна невербална комуникација.

У  старијој  јасленој  групи,  септембар  и  октобар  су  углавном  били  посвећени

адаптацијама,  обележавању Дечије  недеље и структуирању радног  простора  у  соби.  У

новембру  смо  започеле  пројекат  ,,СЛИКОВНИЦА“  који  је  проистекао  посматрањем

деце,њиховим интересовањима и знатижељом. 

Такође просторне целине  урађене су  према интересовањима деце. Одвојиле смо

мирнији простор са душеком и завесама где деца могу да се осаме, одмарају, сакрију у

пару. Примећујемо да се деца ту радо играју. Унеле смо им и природне материјале (лишће,

шишарке, облице дрвета, тулуске). Дале смо деци слободу избора материјала и играчака и

приметно  је  да  се  деца  радо  и  више  играју  природним  материјалима.  Деци су  такође

понуђене и картонске кутије различитих облика и величина што је у почетку изазивало

интересовање али би их убрзо искидали, сели на њих. У једном делу собе направљен је

простор за нашу мини библиотеку и сликовнице. Такође смо направиле две сензомоторне

табле, на којима су садржаји прилагођени дечијем узрасту, и деца се радо са њима играју.

Деци смо свакодневно давале слободу у изражавању идеја,испољавању креативности као

и  изражавању  ликовних  активности.  Деца  уживају  да  боје  четкицама,  сунђерима,

остављају  отисак,  па  нам  је  то  и  био  повод  да  направимо  прво  јесењу,  воћну  и

новогодишњу сликовницу. Дечија питања и исказе смо редовно бележиле и било их је јако

занимљивих и креативних. Интересовање код деце и пажња је била зависно од ситуације

шта смо тренутно са њима радиле. Провокације које смо им нудиле биле су подстрек за

њихову  радозналост,  наравно  то  је  било  индивидуално  код  сваког  детета.  Први

пројекат ,,СЛИКОВНИЦА“ успешно смо прославили у градској библиотеци крајем марта

и  тиме  га  завршили.  Касније  у  априлу  пратећи  и  посматрајући  децу,  док  су  се  деца

проигравала, запазиле смо њихово интересовање за колица. Прво су то била колица којима

наша  куварица  доноси  храну,  затим  колица  за  бебе,  колица  за  куповину,  грађевинска

колица... 
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Приметили  смо  да  је  дечија  пажња  све  дужа,  реченице  смисленије  и  дуже,

интересовање за игру и музику свакодневне. Имали смо први јавни наступ где су наша

деца  била костимирана  и  ђускали уз  песмицу  ,,Журка у шуми“ Центру  за  културу на

прослави Дана вртића.

У  објкту  „Цврчак“  у  мешовитој  јасленој  групи  половином  месеца  новембра

започели  са  реализацијом  пројекта  „Звечка“.  Пројекат  смо  започеле  тако  што  смо

приметиле да децу занима наш кутак са разним садржајима који производе звук. Сваки

дан смо им убацивале различите ствари и они су веома брзо укапирали да свашта нешто

може да произведе звук. Исто тако, велико интересовање деца су показала за сензорну

таблу  ,на  којој  се  налазе  звучни  садржаји.  Такође  смо  као  провокацију  користили  и

звукове из нашег окружења. Деца су постављала питања: Шта се то чује ? Ко то лупа?

Са родитељима имамо одличну сарадњу. О пројекту смо их информисале путем

пројектног писма и путем вибер групе. Родитељи су нам пуно помагали, што предлозима о

могућим активностима, што матерјалима који су нам били потребни за реализацију истих.

Родитељима смо слали фотографије реализованих активности (сваком родитељу лично).

Повратне  информације  које  смо  добиле  од  родитеља  и  позитивни  коментари  нам

потврђују да су задовољни оним што радимо. Пројекат је завршен 24.12.и отпочет је нови

под називом „Кутија“. Пред новогодишње уређивање вртића у собу смо унеле картонске

кутије  које  смо  замислиле  да  упакујемо  као  поклоне  од  Деда  Мраза.  Деца  су  се

заинтересовала за те кутије као и за украсне папире којих је било много, разних боја и

шара.  Деца су желела да помогну у паковању.  Прихватиле смо помоћ и понудили им

папире, кутије, траке, налепнице, машне... Били су срећни јер су и они лепили, помагали,

сецкали, придржавали... остатак кутија остао је у соби и деца су се данима играла са тим

кутијама. Тако смо дошле на идеју да се наш пројекат баш тако зове. Такође, и родитељи

су узели учешће и са својом децом код куће паковала поклоне и доносила у вртић и тако је

цео објекат био препун новогодишњих поклона.
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2.2. Реализација програма предшколског образовања и васпитања деце
од 3 године до укључивања у програм припреме за полазак у школу

Васпитно-образвни  рад  у  септембру  и  прве  недеље  октобра  месеца  био  је

прилагођен  у  потпуности  деци  и  циљу  прилагођавања  новонасталим  условима,  новом

простору и новим адаптацијама деце која су по први пут у нашој установи, као и деци која

су из јаслених група прешле у васпитне. Васпитно-образовни рад васпитних група наше

Установе реализује се у једној млађој, једној средњој и две мешовите васпитне групе.

План адаптација је био добро осмишљен и у договору са родитељима направљене

су  листе  приоритета  адаптација.  Адаптације  су  протекле  без  проблема  на  велико

задовољство деце, родитеља и васпитача.

У сва три објекта уследило је обележавање Дечје недеље у свим групама. Слоган

Дечје недеље је био: „Дете је дете, да га волите и разумете“. Током ово недеље реализован

је богат програм активности који је деци омогућио радост и уживање. 

Први  дан  дечје  недеље  под  слоганом  „Дете  је  дете  да  га  волите  и  разумете“

традиционално је отворен промовисањем дечјих права – Буквар дечјих права. У сва три

објекта  деца  су  рецитовала  стихове  која  се  односе на  права  детета,  певала  песмице  и

играла уз музику. Другог дана Дечје недеље, у сва три објекта организоване су ликовне

радионице  где  су  учествовала сва деца.  Деца су сликала разним техникама  по разним

површинама  и  тако  су  настала  различита  уметничка  дела.  Након тога,  направили смо

онлајн  дружење  где  су  се  деца  путем  вибера  и  видео  позива  разговарала  са  својим

другарима из другог објекта нашег вртића.   У среду, трећег дана Дечје недеље је нашу

Установу  посетила  координатор  за  образовање,  представници  локалне  самоуправе,

представници Зелене оазе, и пчелари који су деци поделили мед. Од представника локалне

самоуправе  деца  су  добила  играчке,  а  деца  су  представницима  локалне  самоуправе

заузврат даривала предмете које су сами израдили. Пчелари су предшколским групама,

традиционално поклонили теглице меда, а деца су пчеларима поклонили предмете које су

направили за њих. Четвртог дана Дечје недеље смо организовали спортске активности у

којима су у сва деца учествовала. У оквиру спортских активности, организован је и РТС

Крос за предшколске групе, па су се наши предшколци борили за прво, друго и треће

место.  
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Играли  смо  се  и  такмичили  помоћу  разних  конструктора.  Четвртог  дана  дечје

недеље објекат „Цврчак“ је посетила директорка библиотеке „Никола Сикимић Максим“,

мама девојчице из старије групе, која је деци поделила чланске карте и причала им о томе

шта све могу видети у библиотеци, како могу позајмити књиге итд. Деца су њој поклонила

поклоне које су за њу спремили. Петог дана Дечје недеље у објекту „Сунце“ и „Маслачак“

у посету нам је дошла библиотекарка из библиотеке „Никола Сикимић Максим“ и донела

пуно књига које смо листали. Сва деца су добила чланске карте које ће моћи да користе и

изнајмљују књиге са својим родитељима. Након ове посете организована је журка и торта

за све другаре. Ђускали смо и певали а након тога сладили се тортом. У објекту „Цврчак“

организована је модна ревија и журка. Деца су добила медаљоне од папира на којима је

писало најлепши сам. Обележили смо и 39. година рада нашег вртића приредбом у центру

за културу „Драган Кецман“. Сва деца су била распева и разиграна и видно расположена и

све јаслен и васпитне групе узеле су учешће. 

Почетак радне године протекао је у пријатној атмосфери, дружењу и игри. Трудили

смо се да деца на што опуштенији начин прихвате нову собу, другаре. Пре првог септембра

васпитачи су оформили WhatsApp групу, путем које су се са родитељима договорили око

одржавања  родитељског  састанка,  а  кроз  индивидуалне  разговоре  са  родитељима

размењене су информације о деци као и са мајком новоуписаног детета о периоду и току

адаптације. Такође  је  договорена  и  једна  реадаптација.  Родитељски  састанак  је  због

актуелне епидемиолошке ситуације одржан на отвореном, у дворишту вртића. Родитељи су

упознати са планом,  програмом и начином рада у овој радној  години. У овом периоду

васпитачи су активно  пратили и снимали развојна  постигнућа групе и поједине деце и

ослушкивали  која  су  интересовања  најзаступљенија,  како  би  на  основу  тога  могли  да

планирамо и усмеравамо наше будуће активности у групи. Такође у овом месецу смо се

трудили да што више пружамо подршку развијању вршњачке заједнице. Заједно са децом

радили смо на што бољој организацији простора, подстицали смо позитивне интеракције.

Трудили смо се да увиде да су једни другима извор подршке и изазова, да кроз заједницу

развијају  нова  знања,  осећање  припадности  и  заједничког  социјалног  учешћа,  као  и

властите вредности и идентитет. 
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Млађа васпитна група објекта „Сунце“ je у првом делу радне године реализовала

пројекат „Време је за игру“. Истраживали смо кад је време за игру, чиме се све играмо и на

тај начин учили о времену и природним материјалима и многим другим важним стварима

за нашу групу. Фебруара започели пројекат „Алат“. Током овог пројекта деца су имала

прилике  да  сами  истражују  и  доносе  закључке,  увидели  су  разноврсност  и  да  свако

занимање има свој алат. До нових сазнања дошли смо истраживањем занимања које постоје

у вртићу, путем фотографија алата, интернета, али и самим одласком у продавницу алата и

фризерски салон. Имали смо и посету родитеља групи, представили су нам своје занимање

и самим тим и алате које користи у послу.  У овом периоду имали смо веома богату и

успешну  сарадњу  са  родитељима,  који  су  нам  помогли  да  формирамо  мајсторску

радионицу као и лекарску ординацију, били су нам увек доступни за сваки вид сарадње.

Крај  овог  пројекта  смо прославили у  друштву старијих  другара  из  вртића  са  њиховим

васпитачицама.

Средња васпитна група објекта „Сунце“ пројекат „Цртам, шарам и рукама стварам“

започелa je у октобру. До идеје за овај пројекат дошли смо на основу посматрања деце,

разговора са родитељима, понуђених провокација и разговора са децом. Током разговора о

жељама  и  могућностима  сваког  детета,  дошли  смо  до  сазнања  да  свако  од  њих  види

пројекат  на  свој  начин.  Формирали  смо  з-ж-н  табелу,  затим  смо  упутили  родитељима

пројектно  писмо  и  замолили  их  за  мишљења,  идеје,  предлоге...  Након  тога  уз  пуну

подршку родитеља започели смо реализацију нашег пројекта. Кренули смо од онога што

нам  је  познато,  поставили  смо  велике  подлоге  које  нам  је  обезбедила  једна  мама(на

скривалици, зиду , креветцу, столовима...). Деца су изабрала темпере, водене, фломастере,

дрвене. Придружили су нам се и другари из млађе васпитне групе, а затим смо заједно

уживали  у  цртању,  сликању,  прављењу...На  предлог  деце  направили  смо  столице  за

сликаре од великих пластичних блокова. Целе недеље су откривали на које све начине могу

креативно да користе своје руке. Уследило је отискивање наших „златних“ руку уз помоћ

темпера,  открили смо на  које  све  начин можемо користити  пиљевину,  гриз,  пластелин

стварајући  права  уметничка  дела,  али  такође  од  познатих  контруктора  смо  градили,

стварали  дивне  грађевине.  Родитељи  су  нам  помогли  обезбеђивањем  природног

материјала, а ми смо направили наш нови сензорни кутак. 
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Именовали  смо  материјале,  груписали,  опипавали,  мирисали,  пребројавали...  И

наредних дана наставило се интересовање за игру природним материјалима. Жуто лишће у

нашем дворишту пленило је дечју пажњу. Откривали смо шта све можемо њиме. Наше

руке  су  биле  заиста  вредне  у  истраживању природног  материјала  сецкајући,  грађењем,

прављењем маца, јежића, веверица, сова. Сви дечји продукти су излагани у радној соби и

естески процењивани, а и коришћени у имитативним играма...

У другом делу радне године започели смо пројекат „КУЋА“. Идеја за овај пројекат

потекла је од девојчице која нас је позвала код себе у госте, како би нам показала своју

лепу кућу и собу која је опремљена као вртић. И друга деца су показала интересовање за

ову тему. О идеји за пројекат обавестили смо родитеље који су нам свакодневно доносили

различите материјале који смо користили у игри грађења и прављења куће.

Заједно са децом формирали смо у соби просторне целине које садржи једна кућа.

Родитељи су нам помогли око опремања тих целина доносећи кухињске апарате, алате за

градњу и поправку, као и друге предмете потребне за игру.

Израђивали смо постере са различитим врстама кућа, правили разлику између кућа,

зграде, дворца...Правили смо макете кућа од картона и истраживали какве куће све постоје

и шта је све потребно за њихову градњу, како се уређују просторије( правили смо шпорет и

телевизор  од  картона),  користећи  интернет,  часописе...Идеје  за  прављење кућа  деца  су

проналазила  и  у  разним  бајкама  па  су  наше  куће  биле  од  сламе,  цигала,  дрвета,

слаткиша...Направили смо и зграду пријатељства и добрих комшија.

Истражујући како се прави кућа и шта је све потребно добили смо идеју да обиђемо

и „Бетоњерку“ где смо сазнали како се прави бетон, како се меша малтер , сеје песак...То је

подстакло децу да још више сазнају о изградњи , па смо у помоћ позвали тату грађевинског

инжињера који је кроз презентацију и реалне предмете још више деци приблишжио цео

поступак. Сарађивали смо и са нашим домаром израђујући сензорну таблу „Кућа“. Он нам

је  помагао  и  у  постављању  кућица  за  птице  на  дрвеће  у  нашем  дворишту.  Кроз  овај

пројекат деца су уживала и у имитативним играма породице и улогама чланова породице

(њиховим обавезама). Када смо сазнали све што смо желели, пројекат смо прославили са

другарима из млађе и предшколске групе.
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Затим је започет пројекат „ Чувари природе“. Кроз овај пројекат истраживали смо

како све можемо да помогнемо и заштитимо природу да нам буде здрава. Током пројекта

обилазили  смо  реку  „Пек“.  Разговарали  о  загађивачима  наше  околине,  посебно  воде.

Истражујући дошли смо до сазнања о битним особинама воде и њеном значају за живи

свет. Деца су уживала у експериментима са водом (плива- тоне, раствара се – не раствара

се,  агрегатна  стања  воде,  кружење  воде  у  природи,  значај  чисте  и  загађене  воде  за

биљке,пречишћавање  воде  у  природи).  Доприносили  смо  очувању  нашег  дворишта,

следећи корак нам је био да напрвимо малу „зелену оазу“ на нашој тераси, о чему смо

обавестили  и  родитеље,  који  су  се  радо  одазвали  доносећи  земљу,  саксије,  семење,

саднице,  алате  и  кофице  за  заливање.  Остварили  смо  и  сарадњу  са  пољопривредном

апотеком  где  смо  детаљније  сазнали  о  садњи,  узгоју  и  нези  биљака.  Родитељи  су

учествовали  и  у  прављењу  полица  за  нашу  оазу,  а  деца  су  редовно  бринула  о  њима

заливајући их и пратећи њихов раст.  Остварили смо сарадњу са сестром на превентиви

обележавајући значајне датуме (светски дан вода, здравља, значај хигијене и здравља уста

и зуба),  сарадњу са другарима из педшколске групе заједно правећи шатор у дворишту

вртића. Остварили смо и сарадњу са Центром за културу „Драган Кецман“ где смо одржали

генералну пробу, а затим и приредбу поводом рођендана наше Установе. 

У мешовитој васпитној групи и објекту „Маслачак“ након дечје недеље започет је

пројекат на тему Ја могу, ја хоћу, ја желим... Обавестиле смо родитеље шта ћемо радити и

на који начин се они могу укључити. Деца су интервјуисана и скоро сва су се изјаснила да

могу  да:  трче,  хватају,  скачу  и  шутирају  лопту,  што  се  односило  на  њихове  физичке

способности. Посебно је важно напоменути да су деца користила све просторе у вртићу:

хол,  чији  је  један  део  преуређен  у  ликовни  атеље,  друге  радне  собе,  библиотеку  у

канцеларији за васпитаче, мултинаменску салу. Предпразнична еуфорија је захватила све

нас и тада је је било највише провакација, динамике и пријатних изненађења. Деца су овим

пројектом добила веће поверење у себе,  у сопствене снаге и моћи, демонстрирала своје

вештине  и  знања  и  што  је  по  мнама  најважније,  стекла  дивне  успомене  које  ће  дуго

памтити.  Пратећи  дечија  интересовања  најчешће  у  разговору  са  њима,  увиделе  смо да

њихово искуство често чине пријатни догађаји са рођендана. 
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У договору са њима наш нови пројекат је био „Торта“. Родитељи су се информисали

и често се укључивали,  најчешће на иницијативу васпитача.  Деца су већ имала извесна

предзнања  а  ми  смо  се  често  трудиле  да  те  „Торте“  оплеменимо  и  природним

материјалима: песак, гранчице, каменчићи, шишарке, ролне од убруса и тоалет папира и

сл... Неке активности су трајале данима а деца су подстицана на истраживање, логичко-

математичко мишљење и самостално закључивање путем покушаја и погрешака.

Након Дечје недеље започет је пројекат „Трактор“. Пројекат смо започели тако сто је

дечак који свакодневно прича о трактору, донео играчку трактор у вртић.Остала деца су

почела  да  се  интересују,  постављају  питања и играју  игара  у  којима  имитирају  звук и

кретање трактора. У почетку је интересовање било веће код дечака, а касније су има се

придружиле и девојчице. У договору са децом смо осмислили почетни пано, процесни и

завршни  пано.  Пратили  смо  дечја  интерсовања,  мењали  простор  и  осмишљавали  нове

целине у радној соби. Подржавале смо дечју иницијативу и помагале им у проналажењу

информација и начину решавања истих. 

Уносиле смо разне провокације, ослушкивале децу,њихове идеје и предлоге. У неким

играма  смо  се  минимално  укључивале,  у  неким  више  и  представљале  правила  игре,

правиле  смо  пред  децом  реквизите  од  разних  материјала.  Организоване  су  разне  игре

улога, игре на полигону и све оно што смо сматрале да ће деци бити занимљиво. Трудиле

смо се да свако дете буде укључено у игру тако што смо бирале омиљену игру сваког

детета и тако га мотивисале. Приликом дружења са децом јаслене и предшколске групе

наша деца су иницирала игру и поносно приказивала како тече пројекат и играли су се

нашим продуктима. Родитeљи су били укључени, давали су повратне информације у вац ап

групи, као и приликом довођења и одвођења деце из вртића. Доста родитеља се укључило

и то сматрамо великим успехом. Трудиле смо се да уважимо све предлоге родитеља и деце.

Деца,  а  ни родитељи се нису устручавали да постављају  питања.  Сарадња са локалном

заједницом је веома допринела развоју пројекта. Пројекат је затворен 26.11.2021. године

због смањеног интеровања деце за исти. Започет је нови пројекта „Сличице“ који је започет

на иницијативу деце кија су доносила сличице и албуме и свакодневно разговрала о томе.

Деца су у децембру месецу учествовала у Новогодишњем програму који је снимила ртв

Браночево и који је приказан 31. децембра. 
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Деца мешовите васпитне групе су узела учешће на Новогодишњем кокурсу за Дом

културе  и  конкурсу  поште  Србије  „Писмо  Божић  Бати“.  У  другом  делу  радне  године

наставили  смо  реализацију  пројекта  „Сличице“. Пратили  смо  предлоге  родитеља  из

пројектних писама, па смо тако направили албум са дечјим сликама са санкања и играма на

снегу. На иницијативу девојчице која доноси породичну фотографију, правимо породични

албум и лепимо слике на процесни пано. Деца су током приказивања слика научила доста

тога о породици, ужој, широј, мешовитој и хранитељској породици. Дечак долази од куће и

прича  васпитачима  и  другарима  о  радосници  коју  је  листао  са  мамом.  Посматрали  су

промене, упоређивали свој изглед, висину, промену зубића, своје рођендане, упоређивали

величину шаке и стопала. Формирана је и целина где су деца играла породице и у једном

делу лепила своје породичне фотографије за које су претходно, зајдено са васпитачима,

израдила рамове од картона и украсила. Током овог  периода  прославили смо и  8.март  и

искористили наш пројекат и израдили албуме сличица за маме, као и поклоне које су деца

довршавала код куће са татама. Како се интересовање код деце смањило, договорили смо

се  на  који  начин  ћемо  прославити  пројекта.  Деца  јаслене  и  предшколске  групе  као  и

васпитачи, медицинске сестре васпитачи и особље вртића су присуствовали нашем слављу

где су деца са поносом приказала шта су научила у пројкету“ Сличице“. Посматрајући децу

и  уносећи  провокације  и  на  иницијативу  деце  наш  следећи  пројекат  је  „Зубић  вила“.

Једном дечаку се клатио зуб и испао у вртићу, па су деца данима разговарала о зубић вили

и од васпитача тржила објашњење о расту зубића, промени као и о зубић вили. Кренули

смо у истрживање и искористили разне изворе сазнања. Листали смо енциклопедије које су

деца доносила од куће, разне часописе.  Родитељи у пројектном писму предлажу посету

стоматолога. Долазак стоматолога у вртић је деци био веома занимљив и доста тога смо

сви заједно научили. Доносили су своје четкице за зубе у вртић и прали зубе, како би деца

научила и стекла навику за одржавањем хигијене зуба. Деца су се веома обрадовала када

смо посетили нашу  стоматолога при чему су  многа  деца савладала  страх од  зубара.  У

радној  соби  је  формирана  целина  ординација,  где  су  деца  израђивала  инструменте,

свакодневно се играла зубара, пацијената...Пројекат је прослављен са јасленом групом у

дворишту вртића.
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2.3. Реализација Припремно предшколског програма

Припремно предшколски програм реализован је у три групе наше Установе и то у

групи  припремно  предшколског  програма  у  објекату  „Сунце“,  мешовитој  васпитној

старијој групи и групи четворочасовног програма у објекти „Маслачак“. 

У  септембру  месецу  реализоване  су  адаптације,  које  су  протекле  без  икаквих

проблема,  јер  је  план  адаптације  сачињен  тако  да  деца  и  родитељи  што  безболније

прихвате полазак у вртић. Један број деце остварио је сада први контакт са вртићем и

оваквим видом социјализације.  Кроз план снимања групе и посматрањем деце у периоду

адаптације уочени су неки од проблема на којима је потребно додатно радити са децом и

родитељима:  развој  говора,  недовољна  физичка  активност,  неправилно  држање  тела,

несоцијализована деца, неразвијене културно-хигијенске и радне навике. 

У  објекту  „Сунце“  у  првом  делу  радне  године  припремно  предшколска  група

реализовала је пројекте „Моја машта може свашта“ и „Чаролија“.  У другом делу радне

године  пројекат  „Оловка“  смо започели  14.02.2022.год.  посматрајући  и  пратећи  дечија

интересовања. Кроз пројекат смо истраживали како и када је настала оловка и од чега се

направљена. Пошто су деца утврдила да су оловке направљене углавном од дрвета,почели

су  да  истражују  и  именују  у  соби  предмете  који  су  такође  направљени  од  дрвета.

Приликом боравка напољу, проналазили би разне штапиће и гранчице и са њима шарали и

копали  по  земљи,упоређивали  их  и  пребројавали  ко  је  сакупио  највише.  Деца  су

испробавала шта све могу да нацртају, напишу или ураде са оловком. У току реализације

пројекта  „Оловка“  имали  смо  успешну  сарадњу  са  родитељима,који  су  се  радо

укључивали у рад и давали нам предлоге и идеје. 

Пројекат  „Идемо  напоље  да...“је  започет  05.04.2022.год.  Идеје  везане  за  овај

пројекат су се низале једна за другом током боравка деце напољу,деца су предлагала шта

бисмо могли да додамо у дворишту и направимо ново како би нам игра била још забавнија

и интересантнија. Деца су предлагала да направимо неку кућицу,ако би могла да буде на

дрвету,да поређамо трупце од дрвета и да ходамо по њима, да додамо још гума за игру и

још много интересантних  предлога.  Родитељи су  да идемо напоље да шетамо, садимо

цвеће, играмо се лоптом, игре жмурки, “потрага за благом“...
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У току пројекта „идемо напоље да...“ оплеменили смо простор у дворишту вртића

новом скривалицом коју смо на предлог деце и васпитача прекрили најлон-кесама,у чему

нам је помогао наш домар из вртића. Пошто нам се ова скривалица јако допала,решили

смо да поставимо још једну па смо у помоћ позвали татеи организовали смо малу радну

акцију. Прекрили су скривалицу најлоном,а унутра смо ставили палету и домели струњачу

да нам буде пријатније док седимо унутра. Такође смо на предлог маме из групе уредили

нашу терасу прелепим цвећем које смо засадили и додали сто тј.дрвени котур који нам је

доонео један тата из групе који ради у ЕПС-у. 

Свакодневно  смо  уживали  у  играма  напољу,  правили  смо  полигон  за  игру  у

дворишту, уживали смо играјући се у песку, ходали смо боси по пску, правили „торте и

тунеле“, разне колаче и облике у пешчанику. Завршетку и прослави нашег пројекта су се

придружила деца из средње и млађе васпитне групе. Сарадња са родитељима је била на

завидном нивоу и родитељи су се радо одазвали на сваки наш позив, сарађивали и радили

заједно са децом и васпитачима на што успешнијој реализацији наших пројеката.

У  објекту  „Маслачак“  Пројекат  „Осећам“  започели  смо  11.10.2021.год.  Прве

реакције деце биле су знатижеља, радозналост, питања, питања, одговори... Кроз мноштво

садржаја бавили смо се дечијим осећањима. Формирали смо почетни пано, на коме су се

налазиле  фотографије  и  искази.  Полазиште  разраде  пројекта  помогло  нам  је  следеће:

извори сазнања нас васпитача, полазне идеје о различитим активностима и начин нашег

учешћа,  материјали  и  ресурси  са  којима  располажемо, битан  фактор  укључивање

породица и других лица и сарадња са локалном заједницом. Током реализације пројекта

имали смо одличну сарадњу са родитељима, кроз индивидуалне и телефонске разговоре,

обезбеђивање материјала и средстава за рад са децом, укључивање у активности на нивоу

установе, онлајн контакти (упитници, информације и др. свакодневни онлајн контакти са

родитељима у групи). Наша група учествовала је на ликовним конкурсима, чиме су деца,

родитељи и ми били задовољни и поносни. У другом делу радне године наставили смо са

реализацијом пројекта „Осећам“ уз разноврсне садржаје. Период у коме је пројекат дошао

до изражаја је период пред 8. Март, активности везане за породицу, маме, дан жена. Деца

су  имала  жељу  да  уз  пуно  емоција  припреме  изненађење  за  своје  маме,  баке,  тетеке

(стихове, песме, честитке). 
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Родитељима смо на Whats App групу проследили спот са емотивним порукама за

маме, радовима деце, стиховима, песмама. На тај начин уз журку смо завршили пројекат

“Осећам“.  С  обзиром  на  лепо  време  и  долазак  пролећа  деца  су  све  више  била

заинтересована за боравак напољу и игре у природи. Тако смо започели нови пројекат

“Трагом природе“. Како би смо деци оплеменили простор дворишта вртића осмислиле смо

и реализовале радионицу са родитељима из свих група нашег објекта.  Наишле смо на

велики  одазив  родитеља,  набавиле  смо  материјал  (палете,  песак,  гуме,  дебла,  пањеве,

шљунак). 

Са родитељима смо направили пешчаник за децу, ауто стазу попунили шњунком,

направили од пањева трим стазу, од дебла полигон за вежбе равнотеже, од палета кућицу

за  децу  и  кућицу-киоск.  Сви  смо  били  презадовољни  постигнутим  резултатима

заједничким  снагама.  Деца  су  наравно  била  одушевњена,  посебно  сазнањем  да  су  то

њихови родитељи  и  васпитачи  направили  зањих.  Наше мало  за  њих  је  пуно  значило.

Дечија запажања живог света у нашем дворишту односила су се не проналажење бубица,

пужева, цветића, травки, зечева, куца, маца, разних биљака. Сарадња са породицом је била

веома добра, родитељи су се укључивали на разне начине у пројекат и постали део њега.

Успешно смо анимирале родитеље да се укључе у  животне активности вртића и да се

постепено и они уведу у Нове основе програма.

2.5. Остали облици рада

Додатни програми су они којима се остварују одређени циљеви и активности ради

подстицања  дечјег  развоја  и  стицања  искустава  у  одређеној  области.  Током  радне

2021/2022. године на Васпитно образовном већу договорено је да се у објектима “Сунце” и

“Цврчак” реализује ликовно-креативна радионица, а у објекту “Маслачак” Едукација деце

и родитеља кроз обележавање Међународних дана - радионице и онлајн предавања у циљу

едукације родитеља- подршка родитељству. 
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2.5.1. Еколошко - креативна- радионица

Током  радне  2021/2022.  године  радионица  је  реализована  пратећи  дечија

интересовања као и актуелна дешавања у нашој Установи. Радионица је реализована у

сарадњи  са  децом,  родитељима,  васпитачима,  запосленима  у  ПУ  „Лане“,  Кучева  и

локалном заједницом. Наша подршка током реализације радионица били су представници

неформалне организације „Зелена оаза“, кучево.

Радионице  су  за  циљ  имале  едукативни  карактер,  где  су  деца  кроз  практичне

живтне активности. Ранијих година, наши васпитачи су у сарадњи са децом и родитељима

у својим собама правили мини баште, неговале еко-патроле и на тај начин подизале свест

о очувању околине. Све ове акције ометала је актуелна пандемија, па смо се досетили да

баште преселимо у двориште вртића и на отвореном подигнемо пластеник где ћемо скоро

током читаве године имати плодове разног поврћа. Пластеник смо подгли у сарадњи са

децом,  родитељима и  локалном заједницом како  би  наши малишани учили у  реалном

животном контексту што је у складу са концепцијом Нових основа програма која ће у наш

вртић  започети  примену  2022.  Године.  У  нашој  локалној  заједници  оформљена  је

неформална група „Зелена оаза“ која се бави екологијом, која нам је понудила сарадњу

која би имала за циљ подизање еколошке свести код деце и одраслих.  Заједнички смо

започели  реализацију  пројекта  "Озелени  Све(с)т"  која  подразумева  ангажовање  деце,

родитеља, запослених у ПУ, локалне заједнице али и шире друштвене средине. Пројекат

"Озелени  Све(с)т"  се  спроводи  у  оквиру  пројекта  "Зелени  инкубатор",  који  спроводе

Млади Истраживачи Србије, Београдска отворена школа и Инжењери заштите животне

средине, уз финансијску подршку Европске Уније.

Дана  26.  јула  представница  неформалне  групе  „Зелена  оаза“  Марија Рајчић  је

информисала  директору  ПУ  "Лане"  Биљану  Кецман  о  пројекту  "Озелени  све(с)т"

финансиран од стране #ЕУзаТЕБЕ  који спроводи са Млади истраживачи Србије , а чије ће

се већи део спроводити организационим јединица ПУ "Лане" у Кучеву и Раброву. Циљ

пројекта  "Озелени све(с)т"  је  да  деца  предшколског  узраста  врше примарну  селекцију

отпада од хране коју обедују у вртићу и одлажу је у компостере Бокаши Органко.
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Сарадња  је  остварена  и  са  Домис  теам  доо  а  диектор  Домис  Мишко  је  лично

испоручио Зеленој Оази и ПУ "Лане" осам комплета компостера Бокаши Органко. Осим

компостера, у вртић је стигао и пластеник од 12м² који ће бити постављен у дворишту

вртића  у  ком ће  деца  са  својим родитељима  подићи пластеник,  направити  мини леје,

компостирати у Бокаши Органко компостере и у мини лејама ће узгајати зелену салату и

јесењи лук који ће деци бити сервирани уз оброке.

3.  августа  је  директорка  ПУ  Лане  Биљана  Кецман  организовала  састанак  са

запосленима  у  ПУ  Лане,  где  су  Марија  Рајчић  и  директорка  Биљана  информисале

запослене о пројекту "Озелени Све(с)т". Дискутовало се у начину на који ће се пројекат

спроводити у оквиру ПУ Лане,  а акценат је  био на активном укључивању родитеља у

активности  деце,  јер  ће  овај  процес  примарне  селекције  отпада  од  хране,  његово

компостирање  и  поновна  употреба  у  пластенику  и  мини лејама  бити  обостран  процес

учења деце од стране родитеља и обрнуто. Истовремено, родитељи ће кроз игру и рад

провести квалитетно време са својом децом.

9.  августа  је  у  нашој  установи  одржан родитељски  састанак  где  је  родитељима

представљена  идеја.  На  родитељском  састанку  директорка  Биљана  Кецман  и  Марија

Рајчић су информисале родитеље о пројекту Озелени Све(с)т који спроводи Зелена Оаза,

Кучево  заједно  са  Млади  истразивачи  Србије,  а  који  се  финансира  средствима

#ЕУзаТЕБЕ. Родитељском састанку се одазвао изузетно велики број родитеља чија деца

похађају  ПУ Лане  и  родитељи  су  одушевљени  и  веома  заинтересовани  да  заједно  са

васпитачицама и својом децом учествују на овом пројекту. 

Договорен је наредни корак када ће родитељи заједно са својом децом формирати

мини  леје  и  подићи  пластеник  од  12м²,  као  и  монтажа  Еко  Кинг  600  дворишног

компостера  где  ће  се  одлагати  покошена  трава  из  двориштва  објекта  Сунце.  Небојша

Лазић, власника фирме Еуробоје донирао је агротекстилну фолију и систем кап по кап за

мини леје и пластеник који ће родитељи са децом формирати у ПУ Лане Кучево. Младен

Пантић, власнику фирме ПОД Д.О.О. је обезбедио донацију за Зелену Оазу у виду резаних

дасака од којих ће родитељи и деца формирати мини леје у ПУ Лане Кучево у оквиру

пројекта Озелени Све(с)т.
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19. августа у објекту "Сунце" окупиле су се многе тате, маме и деца како бисмо

подигли пластеник и улепшали наше двориште. Вредне тате су подизале мини пластеник,

док  су  маме  са  дечицом  проводиле  време  дружећи  се  у  хладовини  са  особљем  и

директорком установе Биљаном Кецман. Деца су уживала у игри и послужењу које су

припремиле  наше  куварице,  тате  су  изводиле  радове  а  васпитачи  анимирали  децу.

Формиране  су  мини  леје  по  последњим  стандардима  еко  и  органске  производње.

Земљиште испод дрвених оквира је плитко прекопано, дрвени оквири пуњени земљом.

26. августа је у посети ПУ Лане Кучево био Слободан Стокић члан општинског

већа за екологију и рурални развој који је помогао Владици, домару вртића да састави

дворишни  компостер  Еко  Кинг  600.  Дворишни  компостер  смо  са  децом  напунили

покошеном травом и такође су испразнили 2 компостера Бокасхи Органко која су стојала

у кухињи вртића. Представница зелене оазе нам је објаснила да се преко остатака од воћа

и поврћа поспе хумус који су наша деца назвала „чаробни прах“, притисне се и остави да

остоји  неко  време.  Након  15-20  дана  ферментације  у  Бокасхи  Органко  компостерима,

остаци хране се изручују у велики дворишни компостер Еко Кинг 600 где се развномерно

развуку,  а  потом се  преко  њих баци зелена  маса  од  покошене  траве,  опалог  лишћа и

орезаних гранчица. 

8. септембра смо се поново окупили како бисмо формирали мини леје. 

Партнер  на  нашем  пројекту  Домис  Мишко  нам  је  објаснио  најбољи  начин  да

формирамо леје, а овде ћемо укратко објаснити улогу сваког слоја у земљи. 

- Први слој чини агро фолија која спречава коров да никне из земље у леју

- Други  слој  чини  вуна  која  има  више  функција  као  изолатор  и  спречава  разне

штеточине да уђу у леју.  Постепеним разлагањем вуне се ослобађају и храњиве

материје попут азота, калијума и фосфата

- Трећи слој чини суво лишће и гранчице и ово је дренажни слој

- Четврти слој је земља по којој ћемо посути хумус када будемо прекрили пластеник

и овај слој ће обезбедити простор за развој корена.

Наша дечица ће након ужине и ручка остатке од салата и воћа сама празнити у мини

компостере које ће им васпитачи из атријума вртића доносити у собу након обедовања. 
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Марија је показала дечици како изгледају остаци хране након 15 дана ферментације у

компостеру и да ти остаци немају никакав непријатан мирис. У објекту Маслачак је за

сада  формирана  једна  мини  леја  у  којој  ће  бити  сађено  поврће,  али  оставили  смо

могућност  да  следеће  године  и  у  Маслачку  подигнемо  пластеник  заједно  са  Млади

истразивачи Србије у оквиру пројекта Зелени инкубатор који се финансира средствима

#ЕУзаТЕБЕ.  Из  далеких  Трбушана  код  Чачка  из  пољопривредног  газдинства  Данила

Брковића, и захваљујући Домис Мишко добили смо расаде зелене салате коју ће наша

деца засадити заједно са васпитачима. 

У  посету  ПУ  Лане  Кучево  дошао  је  и  Петар,  руководилац  пројекта  Зелени

инкубатор  у  Млади  истраживачи  Србије.  Петра  је  занимало  како  се  одвија  пројекат

"Озелени све(с)т" а угостиле су га наша директорка ПУ Лане Кучево, Биљана Кецман и

Марија Рајчић представница неформалне групе Зелена Оаза Кучево. Акције  и  пројекте

које реализујемо у нашем вртићу увек су пропраћене медијски од стране ЕКучево. Тако је

било  и  овог  пута,  па  је  о  нашим  акцијама  у  ЕКучеву  објављен  чланак  под  називом

„Пројекат „Озелени Све(с)т“ у ПУ „Лане“ Кучево“. Након неколико дана у посету нам је

дошла ПРВА телевизија и снимила прилог који је емитован у емисији ЕКСПЛОЗИВ. Деца

су током снимања показивала процес компостирања и начин одвајања влажног отпада.

Објансили су и шта је то „чаробни прах“ и која је његова сврха. Balkan Green Energy News,

водећи  портал  у  региону  Балкана  за  одрживу  енергетику,  животну  средину  и  зелену

економију објавио је феноменалан текст о пројекту "Озелени све(с)" коју спроводи Зелена

Оаза Кучево са Млади истраживачи Србије у оквиру пројекта "Зелени инкубатор". Радио

телевизија Србије (РТС) такође је дошла у наш град и снимила прилог о нашем пројекту и

емитовала  га  у  емисији  „Знање  имање“  у  рубрици  „Мали еколози“  као  и  у  Јутарњем

програму.  Наши најмлађи  су  представили  целој  нашој  прелепој  Србији  начин на  који

можемо да рециклирамо отпад од хране и да од њега направе храну за биљке где гаје

зелену  салату  и  лук.  Прве  плодове  које  смо  марљиво  гајили  убрали  смо  заједно  са

председником општине Кучево, Иваном Рајчићем и представницима локалне самоуправе

који  су  подржали  цео  наш пројекат.  Тог  дана  посетила  нас  је  екипа  ТВ Млава  и  ТВ

Браничево која је снимила прилог о компостирању, пластенику, нашој вредној дечици и

целој  нашој  акцији.  У  објекту  „Цврчак“  подигнута  је  мини  леја  у  сарадњи са  децом,

васпитачима и родитељима. У наредном периоду планира се садња разног поврћа.
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2.5.2. Едукација родитеља и деце

На  почетку  радне  године,  након  одржаних  родитељских  састанака  добили  смо

повратну информацију од родитеља да су заинтересовани да у току ове радне 2021/2022.

године наставимо са Едукацијом родитеља као посебним обликом рада. Родитељи су били

заинтересовани  да  стекну  нова  знања  о  психофизичком  развоју  деце  и  односима  у

породици, као и о актуелним темама у друштву које директно имају утицај на породицу.

Све значајне датуме обележили смо у складу са епидемолошком ситуацијом с обзиром на

епидемију вируса COVID19.

С обзиром да се Светски и Међународни дани обележавају широм света одлучили

смо да и у нашој установи посебну пажњу посветимо свим значајним датумима и то у

сарадњи са родитељима и децом. Садржај који смо реализовали обухватио је активности

које подстичу код деце све аспекте развоја (физичке, ликовне, музичке, драмско-језичке,

истраживачке). Радионице су осмишљене тако да свако пронађе своје поље интересовања. 

Током радне године са децом су реализоване радионице при чему смо обележавали

битне датуме:

22. март - Светски дан воде обележили смо тако што су деца иказивала своје знање о

води цртежима, исказима, поставњајући питања заједнички смо долазили до одговора, и

схватили да је вода извор живота за сва жива бића,након чега смо цртеже као поклон

однели  у  ЈКП  Кучево,са  којим  смо  остварили  одличну  сарадњу.  Овом  приликом  смо

посетили оближњу реку Пек, приликом чега су деца шетајући говорила о здравој и чистој

средини која нам је јако битна за здрав живот.

7.  април  -  Светски  Дан здравља  обележили  смо  креативном  радионицом  са  децом

приликом које су деца исказивала своја знања о здрављу, здравој храни, здравим навикама

посматравши пано са нацртаном јабуком и срцем. Овом приликом остварена је сарадња са

патронажном службом Дома здравља и васпитачима где смо деци говорили о здрављу и

како да га сачувати, након чега су деца направила воћну салату и лимунаду која их је

асоцирала на здрав начин живота и здраву храну.
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22. април - Светски дан планете Земље и заштита животне средине – обележили смо

заједно  са  патронажном  службом  Дома  здравља,  приликом  чему  су  деца  питалицама,

анегдотама,  својим  доживљајима  причали  о  планети  Земљи  и  њеним  становницима,и

такође говорили о својим искуствима и стеченим навикама везаним за наш пластеник у

дворишту који је оаза зеленила.

Друга недеља маја је деци била посебно занимљива и том приликом смо обележавали

Светски дан оралне хигијене.

Због  епидемиолошке  ситуације  родитељи  нису  увек  били  директни  учесници  у

активностима које су се реализовале унутар објекта. 

Информисали смо их путем наших WhatsApp група о свим планираними реализованим

дешавањима у вртићу а дечије продукте могли су да виде и на уређеној изложби које смо

постављали увек на видно место. Такаође смо им прослеђивали фотографије,  снимке и

дечије  продукте  на  нашим  већ  формираним  групама.  Вртић  је  због  епидемиолошке

ситуације био затворен током радне године све до априла месеца, када је укинуто већина

мера које су биле на снази због епидемије вируса COVID19 и када су донете препоруке да

родитељи могу да бораве у вртићу приликом преузимања деце у поподневним сатима.

Тим за реализацију посебног облика рада 

Медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадник и директор Установе
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2.6. Школица енглеског језика 
НАЗИВ 
ТЕМЕ/ 
ОБЛАСТИ

М
ес

ец
 

ре
ал

из
ац

иј
е

САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ИСХОДИ

Ученици у усменој комуникацији 
уче и увежбавају:

По завршеној теми/области ученици 
су били у стању да у усменој 
комуникацији:

1.Let’s start!
Поздрављање

С
еп

те
м

ба
р 

- препознавање и именовање ликова
из уџбеника;
- изразе који се користе за 
поздрављање - good morning, 
goodnight
- изразе који се користе за 
поздрављање - goodbye, hello
- изразе и речи које се користе код 
представљања и упознавања.

Разумеју и именују бића и предмете 
који се односе на тему;
- поздраве и отпоздраве користећи 
најједноставнија језичка средства; 
разумеју једноставне исказе који се 
односе на поздрављање и 
представљање; поздрављају, 
отпоздрављају, размењују 
информације личне природе (питају и
кажу како се зову); Р

еа
ли

зо
ва

но
  

2. Module 1 
My Family
Представљањ
е и описивање
живих бића и 
предмета.

О
кт

об
ар

 

- речи којима се именују чланови 
породице - brother, daddy,mummy, 
sister
- речи којима се именују боје - blue, 
green, orange, purple, red, yellow
- језичкe структурe – Who’s this? 
This is my mummy!
What colour is it? Red! Stop!
Is he/she your…?
Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.
This is my friend. His/Her name is...
How are you, ...? I’m fine, thank you, 
and you?
- песме Hello!, Family и Colours. 

Разумеју и именују бића и предмете
који се односе на тему; препознају и
именују чланове породице; представе
чланове  своје  породице;  разумеју
једноставна  упутства  и  налоге  и
реагују  на  њих;  поштују  правила
учтиве комуникације.

Р
еа

ли
зо

ва
но

3. Module My 
house 
Представљањ
е и описивање
предмета.

Н
ов

ем
ба

р 

- речи којима се именују кућа, соба,
просторије
My house (rooms) 
Story time (rooms)
Living room, bedroom, bathroom, 
kitchen

Разумеју и именују предмете који се 
односе на тему куће, просторија у 
кући.

Р
еа

ли
зо

ва
но

4. Module 3 
My Room
Описивање 
предмета.

но
ве

м
ба

р

- речи којима се именује намештај и
играчке - bed, chair, desk,table, TV, 
bike, car, doll, kite, plane, train
- једноставне наредбе - clap your 
hands, dance,
jump, stamp your feet, stand up, sit 
down.

Препознају и именују речи које се 
односе на тему; разумеју једноставна 
обавештења о положају у простору и 
реагују на њих; 

Р
еа

ли
зо

ва
но
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5. Module
 Colours 

Д
ец

ем
ба

р-
ја

ну
ар

- причамо причу која се односи на 
тему показујући предмете из 
околине.

Учимо боје.
Препознају и именују боје, повезују 
их са неким предметом; 

Р
еа

ли
зо

ва
но

6. My clothes
Описивање 
предмета и 
исказивање 
положаја у 
простору Ја

ну
ар

- 
ф

еб
ру

ар
- речи и изразе који односе на 
одећу;

Препознају и именују речи које се 
односе на тему; траже и пруже кратка
и једноставна обавештења о положају
у простору.

Р
еа

ли
зо

ва
но

7. Christmas 
Day!
Честитање

Ја
ну

ар

- изразе иречи којe се односе на 
Божић –milk, stocking, biscuits, 
reindeer, Merry Christmas! I want a 
doll for Christmas.
- сличности и разлике у начину 
прославе - кратку причу која се 
односи на тему 
- песму Christmas Day

Разумеју једноставне честитке и 
одговоре на њих; упуте једноставне 
честитке; 

Р
еа

ли
зо

ва
но

8. Аnimals

Ф
еб

ру
ар

- 
м

ар
т

- речи и изразе који се односе на 
дивље животиње: Wild animals 
(monkey, snake, lion, tiger, zebra, 
crocodile, bear, elephant) 
- Wild animals ( memory game) 
- речи којима се именују кућни 
љубимци, боје и величине: cat, dog, 
fish, mouse, parrot, rabbit, spider, 
tortoise, black, brown, pink, white, 
big, small

Препознају и именују речи које се 
односе на тему; опишу и животиње 
користећи најједноставнија језичка 
средства 
Препознају и именују кућне љубимце
и појмове који се односе на 
животиње; разумеју једноставан опис
предмета; описују жива бића 
користећи најједноставнија језичка 
средства; разумеју и поштују правила
учтиве комуникације. Р

еа
ли

зо
ва

но

9. Numbers

А
пр

ил
- 

м
ај

- учимо да бројимо до 10
- song (one, two, three, four, five) 
- dance and sing

Препознају и именују бројеве, броје у
складу са бројевима које уче у својој 
групи

Р
еа

ли
зо

ва
но

10. Food 

Ју
н 

- речи и изразе (apples, oranges, 
cherries, pears, sandwiches, tomatoes, 
eggs)
- Food (chicken, bread, lettuce, 
cheese, milk, carrot)

Препознају и именују храну, воће, 
поврће, јело

Р
еа

ли
зо

ва
но

Стручни сарадник- педагог 
Јелена Славић
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2.7. Остале активности

Велики  број  активности  био  је  планиран  за  релизацију  током радне  2021/2022.

године,  међутим  услед  ванредних  мера  готово  све  активности  биле  су  отказане  или

одложене.  У периоду од септембра  2021.године до јуна 2022.године наша Установа је

учествовала на:

 Фестивалу „Традиционалних и модерних плесова“ на нивоу браничевског округа;

Деца наше Установе припремала су и учествовала у следећим приредбама и наступима: 

 Ускршња радионица;

 У  задњој  недељи  маја  обележили  смо  и  дан  Установе.  Наиме,  ПУ  „Лане“  је

прославила  39.  година  постојања  нашег  вртића.  Поводом  тога  организована  је

приредба у Центру за културу „Драган Кецман“ при чему су деца свих јаслених и

васпитних  група  узела  учешће,  бирајући  своју  тачку  представљања  у  складу са

интересовањима деце, могућностима и узрастом. Приредбу су испратиле и локалне

телевизије при чему је директорка Биљана Кецман захвалила на сарадњи и најавила

јубилеј установе за наредну годину када ћемо славити 40. година постојања ПУ

„Лане“, Кучево.

Значајно је поменути и следеће активности:

 Обележавање Дечје недеље на тему „Дете је дете, да га волите и разумете“;

 Учешће деце  ликовни и литерарни радови на тему „Чувам своје зубе, поносим се

осмехом“ у оквиру Недеље хигијене уста и зуба; Дан чистих руке;

 Учешће на наградном конурсу „Железница у очима детета“ (октобар)

 Учешће  на  Новогодишњем  ликовном  конкурсу  Центра  за  културу  „Вељко

Дугошевић“ (децембар)

 Учешће на Ускршњој манифестацији „Ускрс на тргу“,  Центра за културу "Драган

Кецман" Кучево, изложба дечјих радова поводом Ускрса

 Завршна свечаност реализована у оквиру установе и група.

 У мају  је  мађионичар  „Оскар“  изводио  трикове  за  децу  свих узрасних  група  и

обишао све објекте наше Установе.
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3. ИСХРАНА ДЕЦЕ

У току радне 2021/2022. године у Установи је поклањана значајна пажња квалитету

исхране деце. Деци су обезбеђена три оброка, доручак, ужина и ручак. Сваки од објеката

Установе  има  своју  кухињу,  где  се  припремају  оброци,  уз  примену  Правилника  о

нормативима исхране деце у установама за децу. Током године, у складу са применом

концпеције Нових основа програма, припремали смо децу (васпитни узраст) да све више

самостално сервирају храну како би нам у наредној радној години то постала свакодневна

пракса. 

3.1. Извештај сарадника за израду јеловника

Исхрана у ПУ „Лане“ планира се у складу са Нормативом друштвене исхране у

условима колективног смештаја што подразумева да су обезбеђене адекватне нутритивне

потребе  уз  поштовање  принципа  правилне  исхране,  избегавање  грешака,  стицање

позитивних хигијенских навика и утицаја уз корекцију постојећих дефицита и суфицита у

породичној  исхрани.  При планирању исхране у ПУ „Лане“ узимају се у обзир следећи

критеријуми: узраст за који се планира, број деце одређеног узраста, дужина боравка деце

у  колективу,  дневне  енергетске  потребе  према  узрасту,  правилан  одабир  намирница,

хигијенска и здравствена исправност намирница као и сезонска заступљеност намирница

које својом биолошком вредношћу задовољавају потребе деце.

Свакодневно се спроводи комплетна дезинфекција и чишћење кухиња у сва три

објекта (апарата, радних површина и прибора за служење оброка). У редовној контроли

коју  спроводи  Завод  за  јавно  здравље  узимају  се  микробиолошке  и  хемијске  анализе

узорака  намирница  и  готових  оброка,  као  и  брисеви  са  посуђа  и  опреме.  Санитарни

преглед запослених у кухињама се обавља по устаљеном ритму на сваких шест месеци.

Узорци  свих  припремљених  оброка  чувају  се  у  стерилним  посудама  72  сата  по

прописаним мерама.
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Остварена је сарадња са Заводом за јавно здравље, редовно се спроводе све мере и

савети, па се на тај начин постиже унапређење, максимална сигурност у раду и самим тим

чува се  здравље деце.  Током ове  године  нисмо имали децу којој  би се  прилагођавала

исхрана  из  здравствених  разлога  на  основу  мишљења  педијатра  или  лекара  друге

специјалности.

САРАДЊА  СА  ПОРОДИЦОМ  –  на  сајту  Установе  као  и  на  информативним

паноима у сва три објекта родитељи добијају информације о актуелним јеловницима сваке

недеље, како би могли да прате оброке које деца добијају.

Сарадник за израду јеловника: 

Дијана Бешина

4. ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Превентивна здравствена заштита има за циљ обезбеђивање оптималних услова за

физички,  интелектуални и социјални развој  деце  узраста  од  1-  6,5  година.  Акценат  је

стављен на исхрану, негу, хигијену, стицање одговарајућих културно-хигијенских навика,

раћење, напредовање и развој деце.

Радну  2021/2022.  годину  започели  смо  и  завршили  са  пооштреним  мерама  за

сузбијање и ширење COVID19. Наставили смо током целе радне године у сва три наша

објекта да децу примамо на улазу без уласка родитеља у објекат. На самом пријему деци

се мери телесна температура, дезинфикује обућа и руке. Исти принцип је и за све раднике

при доласку на посао. 

На почетку радне године сви родитељи су били обавезни да за своју децу донесу

здравствене  потврде  од  педијатра,  како  би  радну  годину  отпочели  са  здравом  децом.

После сваког изостанка из вртића била је потребна нова здравствена потврда за боравак у

колективу. Како би смо у овим мерама истрајали имали смо велику подршку родитеља

који су схватили озбиљност ситуације.
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Сарадња  са  Домом  здравља  Кучево  је  током  ове  радне  године  била  стална  и

редовно смо размењивали потребне информације,као и са педијатријском службом како

би смо имали што бољи увид у здравствено стање деце,где смо наишли и на сараднички

однос са родитељима који су нам редовно доносили здравствене потврде за децу након

прележаних болести.

Осврнувши се на месец јануар међу запосленима је било доста заражених,који су

прошли без  компликација  са  лакшом клиничком сликом,као  и  међу децом у  јасленим

групама објекта „Сунце“ је било зараженo два детета, при чему је установа консултовала

ЗЗЈЗ Пожаревац,након чега су јаслене групе биле затворене у периоду од недељу дана.

Током овог периода деца су периодично боловала од респраторних инфекција.

Хигијена  објеката  као  и  кухиње  спроводи  се  савесно,  одговорно  и  редовно,

одговарајућим дезинфекционим средствима за радне површине, судове и подове. Током

радне године редовно су набављана дезинфекциона средства за одржавање дезинфекције

објеката, руку, радних површина, судова, као и санитетски материјал.

Остварена је одлична сарадња са ЗЗЈЗ Пожаревац, која сваког месеца обилази наше

објекте и редовно контролише бактериолошку исправност радних површина у кухињи као

и  испарвност  хране.  Такође  је  остварена  сарадња кроз  обављање санитарних  прегледа

запослених два пута годишње (децембар, јун).

У току радне године редовно је вршена дезинфекција и дератизација објеката,као и

дворишта која су третирана препаратима за сузбијање крпеља. Током радне године праћен

је раст и развој деце, као и здравствено стање деце свакодневном тријажом (мерење тт и

тв, редовна провера коже главе, ради сузбијања вашљивости).

Током радне године заједно са децом су реализоване радионице приликом чега смо

обележавали битне датуме:

22. март Светски дан воде 

7. април – Светски Дан здравља 

22. април - Светски дан планете Земље и заштита животне средине

Друга  недеља  маја  је  деци  била  посебно  занимљива  и  том  приликом  смо

обележавали Светски дан оралне хигијене. Оралној хигијени посветили смо целу недељу,и

том  приликом  деца  ППП  су  узела  учешће  на  ликовном  конкурсу  ,,Чувам  своје

зубе,поносим се осмехом“, након чега су деца добила захвалницу.
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Остварили смо сарадњу са стоматолошком ординацијом ,,Др Јовић“, приликом чега

су  стоматолог  др  Јована  Јовић  и  њен  асистент  Марина  говориле  деци  о  важности

одржавања хигијене зуба,  након тога  деци су подељене четкице а деца су употпунила

своја  сазнања.   О оралној  хигијени  учили  смо  и  у  нашем  вртићу  кроз  радионицу,  уз

разговор и апликације, након чега су деца наставила свакодневно после доручка да перу

своје зубиће.

15. јуна медицинска сестра на превентивној здравственој заштити је присуствовала

предавању на тему имунизација деце педијатра др Остојић где су стечена нова сазнања и

искуства везаних за дату тему. Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити

је  присуствовала  обуци  за  Нове  основе  програма  ПВО,  која  се  одржавала  у  нашој

Установи.  Током  ове  радне  године  остварена  је  сарадња  са  директором,  стручним

сарадницима и васпитачима, локалном заједницом, која је била изузетно богата, а која је

допринела успешном завршетку радне године.

Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту: 

Сунчица Јањић

5. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Укључивање чланова породице у живот и рад Установе, од великог је значаја, како

за богаћење процеса учења који се одвија у вртићу, тако и за надоградњу интересовања и

учења код куће. Сарадња са породицом током године одвијала се континуирано и то кроз

следеће облике рада:

 Обострано  информисање:  редовна  размена  информација,  индивидуални

разговори,  родитељски  састанци,  информативни  панои,  креирање  дечјих

портфолија, анкетни листићи и упитници, брошуре;

 Заједничко  стицање  знања  у  васпитању  деце:  родитељски  састанци,  анкетни

листићи  и  упитници,  радионице  и  предавања  за  родитеље,  обезбеђивање

едукативних садржаја за родитеље, онлајн вебинари;

 Партиципација  родитеља:  рад  Савета  родитеља  (учешће  у  разматрању  свих

важних питања у раду установе), непосредно учешће у васпитно образовном раду
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приликом  реализације  активности  у  групама,  дружења,  радионице,  набавка

материјала, учешће у приредбама, прославама, различитим манифестацијама.

 Посебни облици рада:  едукативно - еколошка радионица и Едукација родитеља

(предавања, радионице, едукативни материјали,...);

 Посредан рад са децом и подршка деци и породици: Током године остварена је

врло професионална сарадња са породицом кроз пружање подршке родитељима и

децу у: размена информација путем вибер и whats App група, размена информација

везаних за очување здравља; припрема деце за полазак у школу; дељење материјала

и едукативних садржаја како за родитеље тако и за децу путем вибер или whats App

група; реализован  је  и  online  упитник  за  родитеље  у  циљу  унапређења  рада

Установе кроз увођење и развијање различитих облика и програма рада са децом

предшколског  узраста;  извршен је  упис деце у вртића за  наредну радну годину

путем  портала  еУправа,  и  том  приликом  је  пружана  свакодневна  подршка

родитељима при попуњавању пријава; подељене су брошуре за родитеље поводом

имплементације Нових основа програма и Развоја говора код деце.

6. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Сарадња  са  друштвеном  средином  имала  је  велику  улогу  у  реализацији  и

организацији васпитно – образовног рада наше Установе, а у томе су учешће узели:

 Скупштина  општине  Кучево  и  локална  самоуправа  –  обезбеђивање  услова  и

средстава за рад;

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Пожаревац,

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику –

размена информација, учествовање у истраживањима, стручно усавршавање;

 Основне школе „Угрин Бранковић“ Кучево и „Милутин Миланковић“ Раброво;

 Центар за културу „Драган Кецман“;

 Дом здравља Кучево,  Завод за  јавно здравље Пожаревац  – стална  сарадња ПЗЗ

службе у погледу превенције болести и унапређивања здравствене заштите деце у

вртићу;

 „М Протект” Нови Сад – контрола безбедности и здравља на раду;
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 „ДВД” Пожаревац – контрола протипожарних апарата;

 Спортски савез;

 Центар  за  културу  “Вељко  Дугошевић”  –  учешће  на  различитим  конкурсима,

манифестацијама и уступање простора по потреби; 

 Центар за социјални рад Кучево и Дом за стара лица „Нана“ – помоћ и сугестије у

решавању актуелних проблема и организовање приредби;

 Црвени крст Кучево – учешће у различитим хуманитарним акцијама;

 Средства  јавног  информисања  (портали  „е-Кučevo“,  e-Braničevo  „Kučevačke

novine“, РТС, ТВ ПРВА, лист „Реч народа“, САТ тв);

 Јавно комунално предузеће;

 Библиотека Никола Сикимић Максим;

 Полицијска станица;

 Српска православна црква Св. Вазнесења у Кучеву;

 Студио „Фото Лика“ и „Фото Пуцко“;

 Пекара МД;

 Аутомеханичарска радња;

 Занатске радње различитог профила;

 Предузећа и институције у нашој околини – упознавање деце са светом занимања и

социјалним окружењем, организовањем посета различитиминституцијама;

 Предшколске  установе  и  културне  манифестације  на  територији  Подунавско  -

Браничевског округа.

 Током целе радне године Школској управи Пожаревац слали смо извештај о броју

заражених у нашој установи

 Неформална група „Зелена оаза„ Кучево;

 Удружење „Чеп за хендикеп“, у нашем вртићу постављене су кутије у којима ће

деца скупљати чепове са циљем да их донирамо организацији која ће их користити

у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове.

Донације:

Новогодишње  пакетиће  обезбедила  је  локална  самоуправа  а  поделио  их  је

председник  општине  заједно  са  саветником  за  образовање  и  директором  предшколске

установ. 
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За  новогодишње  празнике  пакетиће  за  децу  је  донирало  и  Јавно  предузеће  за

газдовање шумамам „Северни Кучај“. 

За  обележавање Светог  Саве,  пакетиће  за  децу  је  донирала  српска  православна

црква у Кучеву „Црква вазнесења господњег“.

ДДОР Нови сад је донирао средства која су искоришћена за адаптацијз простора за

канцеларију логопеда.

7. САРАДЊА СА ШКОЛОМ

Један  од  најважнијих  аспеката  сарадње  са  локалном  заједницом,  јесте  сарадња

Установе  са  основном  школом,  као  васпитно  –  образовних  установа.  Током  протекле

године, сарадња је реализована кроз следеће активности:

 Редовном  разменом  информација,  докуменације  и  сарадњом  директора

административних служби;

 Коришћење простора ОШ „Милутин Миланковић“ у Раброву;

 Посете будућих првака ОШ „Угрин Бранковић“ и присуствовање школском часу.

Током  посете  Основној  школи  деца  су  имала  прилику  да  упознају  директора

школе, будуће учитељице као и простор ОШ Угрин Бранковић. Учитељице су са

децом одржале један  школски  час  како  би их ближе упознали  са  оним што их

очекује при поласку у школу при чему су деца могла да осете школску атмосферу.
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8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУСТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

8.1. Извештај о раду Педагошког колегијума

На основу  Закона  о  основама  система  васпитања  и  образовања,  члан  66.  И 67.

формиран је  Педагошки колегијум Предшколске установе „Лане“ Кучево. Педагошким

колегијумом  председава  директор  Установе,  а  чланове  чине  стручни  сарадник  и

председници стручних актива, медицинска сестра на превентиви и координатори објекта.

Током  радне  2021/2022.  године  колегијум  је  имао  3  седнице  на  којима  се

расправљало о следећим темама:

 Планирање и организација остваривања програма васпитања и образовања и свих

активности установе;

 Старање  о  осигуравању  квалитета,  самовредновању,  остваривању  стандарда

постигнућа и унапређивању васпитно-образовног рада;

 Доношење новог  Развојног плана установе и усаглашавање Развојног плана са

новим стандардима квалитета рада предшколских установа;

 Подношење  извештаја  са  посећених  актива,  састанака  програмког  одбора  и

струковних удружења;

 Активности које се спроводе у циљу имплементације концепције „Нових основа

програма“;

 Размена информација о одласку на стручним сусретима стручних сарадника;

 Размена информација о одласку на стручним сусретима васпитача;

 Размена информација о одласку на стручним сусретима медицинских сестара –

васпитача и медицинских сестара на превентивној здравственој заштити;

 Договори о начинима организације родитељских састанака, завршној приредби,

испраћаја  предшколаца  који  су  током  радне  године  одржавани  уз  строго

поштовање пидмеиолошких мера;

 Информација о одржавању семинара једно дневних и дводневнох семинара;

 Информисање о едукативним материјалима добијених од Министарства просвете,

науке и технолошког развоја;
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 Сарадња  са  органима  јединице  локалне  самоуправе,  организацијама  и

удружењима и укључивање у различите програме;

 Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске установе.

8.2. Извештај о раду Васпитно – образовног већа

Васпитно – образовно веће чине медицинске сестре, васпитачи, стручни сарадник и

директор  установе  који  председава  већем.  У  току  протекле  године  веће  се  бавило

питањима  од  значаја  за  васпитно  –  образовни  рад  у  Установи  и  састајало  се  5  пута.

Кључне теме којима се веће бавило јесу:

 Припремљеност Установе за почетак радне године;

 Разматрање Годишњег извештаја о раду Установе;

 Разматрање предлога Годишњег плана рада Установе;

 Разматрање педагошке документације стручних тела;

 Адаптација деце на вртић;

 Актуелна дешавања у васпитно – образовном раду;

 Подношење извештаја са свих посећених дешавања, актива, програмских одбора,

састанака струковних удружења, стручних усавршавања;

 Реализација обука за имплементацију концепције Нових основа програма;

 Информисање о рализацији обуке СНОП- стручни сарадници као носиоци промен

у Установи;

 Размена  информација  о  конкурсима  и  стручним  радовима  којима  конкуришу

медицинске сестре-васпитачи, васпитачи и стручни сарадници;

 Размена информација о начину реализације активности хоризонталне размене на

нивоу установе; 

 Организација стручног усавршавања;

 Истраживања  васпитно-образовног  рада  у  циљу  унапређења  квалитета  рада

Установе;

 Безбедност деце у Установи;

 Самовредновање рада установе;
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 Информисање  о  онлајн  фестивалу  традиционалних  игара  и  модерног  плеса  у

организацији Удружења васпитача браничевсаког огруга „Васпитач плус“;

 Извештај о Самовредновању рада Установе и Самовредновању рада Тимова;

 Примена WANDA методе у предшколској установи;

 Информисање о набавци стручне литературе и опреме;

 Другим питањима од значаја за рад и функционисање предшколске установе.

8.3. Извештаји актива
8.3.1. Извештај актива медицинских сестара – васпитача

Актив медицинских сестара-васпитача у радној 2021.∕2022. години одржао је четири

састанка. На Активима је размотрен комплетан програм рада за радну 2021/2022. годину.

Сви чланови су били активни на састанцима и задовољни тимским радом. Сви састанци су

одржани у објекту „Сунце" поштујући све превентивне епидемиолошке мере прописане

од стране Министарства  здравља и Министарства  просвете,  у циљу сузбијања ширења

епидемије  COVID 19.  Дневни ред на  састанцима био је  праћен и планиран  на  основу

предложеног дневног реда актива медицинских сестара-васпитача из Годишњег програма

рада установе, уз допуне и измене истог.

На Активу који  је  одржан у септембру 2021.  године  анализирали  смо и бавили се

следећим  питањима:  анализом  одржаних  родитељских  састанака,  приоритетом  а  то  је

адаптација деце (анализом даљим корацима и размена искуства са колегиницама), договор

о  унапређивању  педагошке  документације,  релизације  васпитно- образовног  рада.

Разматрале  смо  потребе  родитеља,  конкретизовали  улоге  о  раду  за  Стручне  сусрете.

Анализирале  смо  здравствено  стање  деце  у  објекту  и  групама,  предложили  смо

обезбеђивање  литературе  за  нове  Основе  програма,  као  и  акредитоване  програме  за

стручно усавршавање. Конкретизовани су предлози за обележавање Дечјег програма.
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У новембру месецу одржан је други актив на коме су разматрана следећа питања:

појединачно  по јасленим групама разматрале  смо извештаје  о реализованој  адаптацији

које су биле успешне, разматрали смо начин укључивања и реализовања новогодишњег

програма  за  децу у  сарадњи са  РТВ Браничево.  Родитељски састанци су  анализирани,

поједини су одржани и онлајн.

На  трећем  активу  који  је  одржан  у  фебруару  разматране  су  следеће  тачке:

презентовани су пројекти, после чега је уследила дискусија, разматрали смо сарадњу са

стручним  сарадником-педагогом при чему смо закључиле  да  је  сарадња одлична  и  да

имамо пуну сарадњу са њим. Колегинице су презентовале рад који су презентовале на

стручним сусретима у Сокобањи. Предстојећи празници и дешавања биће реализовани у

сарадњи  са  васпитачима  на  нивоу  објеката.  Сарадња  са  локалном  заједницом  била  је

богата у претходном периоду (ШГ Северни Кучај и РТВ Браничево). Одређени су ментори

појединим медицинским сестрама-васпитачима и договориле смо се о редоследу одласка

на пролећне стручне сусрете. Предложиле смо Нај сестру на нивоу наше установе која је и

добила признање за исто.

У априлу месецу одржан је последњи четврти актив за ову радну годину. Анализирали

смо и разговарале о следећем: квалитет васпитно-образовног рада у протеклом периоду,

предлози за обележавање рођендана вртића на нивоу јаслених група, извештај медицинске

сестре  на  превентиви  о  здравственом  стању деце  и  исхрани  и обележавању значајних

међународних  дана  за  очување  здравља.  Сарадња  са  локалном  заједницом  и  у  овом

периоду била је богата. Предложиле смо члана за комисију за упис деце, као и предлог за

будућег председника актива за нову радну годину.

У овој  радној  години доста  се  радило на  естетском  уређењу простора  у  складу  са

увођењем  нових  Основа  програма  на  нивоу  свих  објеката.  Све  медицинске  сестре-

васпитачи имале су могућност стручног усавршавања на нивоу установе.

Председник актива

Медицинска сестра-васпитач

Јулијана Дамњановић
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8.3.2. Извештај актива васпитача васпитних група

Рад Актива реализован пратећи програм рада укључујући и актуелна дешавања у

предшколској  делатности.  Сви  чланови  Актива  били  су  активни  учесници  и  тиме

допринели  бољем,  квалитетнијем  и  ефикаснијем  раду.  Обухваћен  је  широк  спектар

деловања  обогативши  на  тај  начин  садржај  нашег  рада.  Континуирано  је  разматрана

реализација и квалитет васпитно-образовног рада укључујући нове основе програма.

Стручном усавршавању је посвећена посебна пажња с обзиром да смо упловиле у

нове основе програма „Године узлета“. Пратиле смо све нама доступне семинаре и обуке

како онлајн тако и уживо везане за концепцију нових основа програма. Сви васпитачи

наших група су колегиницама презентовале свој рад на пројектима. Тада су отклоњене

многе  недоумице  и  дилеме  и  отворила  врата  другачијем  размишљању  и  приступу

планирању,  примери добре  праксе.  Констатовале  смо  да  је  хоризонтална  размена  јако

важна и потребна. Чланови нашег актива су се упознали међусобно са радом тимова и

актива наше установе у чијем су раду учествовали.

Перманентно  смо  разматрале  начине  сарадње  са  родитељима  као  и  отвореност

према  локалној  заједници.  У  својим  групама  али  на  нивоу  вртића  у  којима  радимо

обележиле смо са децом значајне датуме (неке и у сарадњи са сестром на превентиви).

Константно  смо  сарађивале  са  директорком  и  стручним  сарадницима-  педагогом  и

логопедом.

Редовно смо пратиле и примењивале мере за превенцију уношења и трансмисије

вируса КОВИД-19 на препоруку Института за јавно здравље Србије. Давала смо предлоге

за набавку стручне литературе, литературе за децу и дидактичког материјала. Реализовале

смо радионице са децом и родитељима, са родитељима посебно око уређења дворишта.

ктив васпитача васпитних група је реализован четири пута, чланови Актива задовољни су

досадашњим  радом.  У  наредном  периоду  ћемо  се  трудити  да  квалитет  нашег  рада

подигнемо на још виши ниво, користећи добру међусобну сарадњу као и сопствене снаге

и моћи.

Председник Актива 

Васпитач Светлана Станојевић
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8.3.3. Извештај о раду актива васпитача старијих мешовитих васпитних група –

ППП

Аквтив васпитача старијих-мешовитих васпитних група чине четири члана и то су:

1. Сузана Илић 

2. Данијела Стокић 

3. Елизабета Унгурјановић 

4. Бранка Милосављевић 

Актив  васпитача  старијих  васпитних  група-ППП  чине  васпитачи  група  објекта

„Мaслачак“  и  објекта  „Сунце“.  Ове  радне  године  је  одржано  укупно  четири  Актива

васпитача старијих васпитних група-ППП. У планирању и раду Актива васпитача водиле

смо се Годишњим планом рада актива, актуелним дешавањима и велику пажњу посветиле

смо  увођењу  Нових  основа  програма  „Године  Узлета“.  Сагласне  смо  да  постепеним

увођењем  Нових  основа  програма  унапређујемо  васпитно-  образовни  рад.  С  тога  смо

доста  пажње  посветиле  индивидуалном  стручном  усавршавању  (читањем  доступне

литературе, разних садржаја са интернета), значајно су нам помогле размене искустава са

колегиницама у установи и из других вртића, као и примери добре прксе. Хоризонталне

размене су нам помогле да решимо многе недоумице на које смо наилазиле у раду.

Испрaтиле смо све предвиђене семинаре који су нам јако помогли да још више

унапредимо квалитет рада у установи.

Предлог са нашег Актива је био да се треба радити на уређењу како унутрашњег

простора тако и дворишта вртића,  и што више прилагодити новим основама програма

“Године  узлета“.  Оба  објекта  су  реализовала  радне  акције  са  родитељима  на  уређењу

дворишта, које су биле веома успешне. Договарале смо се и давале предлоге за активности

поводом актуелних дешавања (Дечија недеља, Нова година, 8. март, Дан вртића, Завршне

свечаности педшколаца, договарали око учешћа на разним конкурсима).

Предлог нашег Актива је био да једна група из објекта „Маслачак“ узме учешће на

фестивалу „Традиционалних игара и модерног плеса“ у Пожаревцу. Васпитачи из објекта

„Сунце“  и „Маслачак“  су учествовали на стручним сусретима са  радом који  је  настао

сарадњом родитеља, деце и васпитача објекта “Сунце“ и објекта „Маслачак“.
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Размењивале  смо  искуства  са  одржаних  родитељских  састанака  на  којима  смо

упознале родитеље са увођењем Нових основа програма, и значајем повезаности вртића са

породицом  и  локалном  заједницом.  Повратне  информације  су  да  су  родитељи

расположени  за  сваки  вид  сарадње.  Сарађивале  смо  са  директором  и  стручним

сарадницима током читаве године. Веома смо задовољне сарадњом између чланова нашег

Актива као и сарадњом и разменом информација са Тимова у установи, чији смо чланови.

Све је то допринело унапређењу квалитета васпитно-образовног рада.

Председник актива 

Веспитач Бранка Милосављевић

8.4. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установеје кровни тим једне установе и он

надгледа  рад  осталих  тимова,  сарађује  са  другим  тимовима.  Тима  за  обезбеђивање

квалитета  одржао је 3 састанка.  Већина планираних активности је реализована, а све у

складу  са  епидемиолошким  мерама  у  републици.  Годишњим  планом  рада  Тима  за

обезбеђивање  квалитета  и  развој  Установе  у  радној  2021/2022.  години  је  планирана  и

реализована израда инструмената за праћење рада тимова у установи. Прикупљени подаци

коришћени су за планирање мера унапређења квалитета и ефикасности рада тимова.

Чланови тима и директорка установе упознали су се не само са делокругом рада

овог тима, већ и других тимова у установи, увидело се које су то додирне тачке између

тимова и реализовани су заједнички састанци тимова,  односно Тима за обезбеђиввање

квалитета  и  развој  установе  са  Тимом  за  самовредновање  и  Активом  за  развојно

планирање. Током године радило се на стручном усавршавању запослених, реализоване су

обуке  за  имплементацију  концепције  Нових  основа  програма,  реализован  је  један

дводневни семинар „Пројекти у предшколској установи“, испраћени су бројни семинари,

стручне конференције, запослени су присуствовали бројним стручним сусретима.
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 Годишњим  планом  рада  Тима  за  обезбеђивање  квалитета  и  развој  Установе  у

радној 2021/2022.години је планирана и реализована израда инструмената за праћење рада

тимова  у  установи.  Прикупљени  подаци  ће  бити  коришћени  за  планирање  мера

унапређења квалитета и ефикасности рада тимова. Узорак су чинили запослени чланови у

оквиру 8 тимова у установи. Подаци су прикупљени од 26 запослених –васпитача (12) и

медицинских-сестара васпитача (10), стручни сарадник-педагог (1) и стручни сарадник-

логопед  (1),  медицинска  сестра  на  превентивној  здравственој  заштити  (1)  и  директор

установе (1).

За потребе прикупљања података конструисан је упитник који испитује ефикасност

рада постојећих тимова у установи у циљу сагледавања могућих начина унапређивања

квалитета  рада.  Примењена  је  техника  анкетирања  запослених.  Упитник  је  садржао  7

питања отвореног типа. 

У обради прикупљених података примењена је дескриптивна статистичка анализа.

Следи приказ добијених резултата.

На питање „Наведите тимове у којима сте чланови“ добили смо следеће одговоре:

1. Тим за професионални развој – 10 испитаника

2. Тим за самовредновање - 7 испитаника

3. Тим за инклузивно образовање –7 испитаника

4. Креативно-едукативни тим – 8 испитаника

5. Стручни актив за развојно планирање – 8 испитаника

6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе- 8 испитаника

7. Педагошки колегијум- 10 испитаника

8. Тим за  заштиту од дискриминације,  насиља,  злостављања и занемаривања – 10

испитаника

На питање „Да ли редовно присуствујете састанцима тимова“ добили смо следећи 

одговоре:

Сви  испитаници  (укупно  26)  су  се  изјаснили  да  редовно  присуствују  свим

састанцима, изузев у специфичним ситуацијама када су из оправданог разлога спречене да

присуствују истом.
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На питање „Која су ваша задужења у оквиру рада тимова“ добили смо следеће 

одговоре:

- записничар: 8

- координатор: 6

- члан тима: 26

- активно учествовање у раду тимова кроз дискусије: 20

- активно учествовање у реализацији задатака: 20

- учествовање у планирању и праћењу резултата рада: 20

- прослеђивање информација са састанака: 20

Добијени резултати указују да испитаници не знају у којим су тимовима, што ће

бити један од задатака за унапређење рада у наредној години.

На питање „Да ли сматрате да је прерасподела обавеза једнака за све чланове 

тимова“ добили смо следеће одговоре“:

На питање је одговорило 11 испитаника од чега је 8 испитаника навело да сматра

да  је  прерасподела  обавеза  једнака  за  све  чланове  тима,  док  3  испитаника  сматра  да

прерасподела обавеза није једнака. 15 испитаника није одоговорило на питање што значи

да су суздржани.

Овакви резултати указују  да  би у  наредној  години питање прерасподеле обавеза  у

тимовима требали бити један од задатака унапоређења.

На питање „Шта бисте променили у организацији рада тимова“ добили смо 

следеће одговоре:

 14 испитаника сматра да никакве промене нису неопходне, да све функционише 

како треба и нема предлог унапређења.

 2 испитаника сматра да би записници са свих Тимова требали бити доступни свим 

запосленима.

 1 испитаник сматра да би требало да се тимови одржавају појединачно
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 1 испитаник предлаже више сарадње са породицом и рада са децом

 1 испитаник педлаже већу укљученост чланова, и заједничко деловње

 Док 1 испитаник предлаже смањење учешће свих запослених у неким Тимовима

На питање „Наведите недостатке у раду тимова“ добили смо следеће одговоре:

- 17 спитаника не уочава недостатке, 

- 1 испитаника наводи „Мало озбиљније схватање инклузивног образовања, као и

рад на отклањању дискриминације код деце и васпитача, Развијање емпатије код

деце, васпитача, а било би добро и родитеља“, 

- испитаник  наводи  Већа  транспарентност  у  раду  Тима,  1  испитаник  наводи

Пасивност појединих чланива Тимова

На питање „Како бисте унапредили ефикасност рада тимова“ добили смо следеће 

одговоре:

Према резулатима истраживања 

- 13 испитаника је задовољно ефикасношћу, 

- 4 испитаника сматра да састанци треб да трају временски краће.

Табела бр. 6. Реализација активности у оквиру тима

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ
ЕВАЛУАЦИЈА

(ДОКАЗИ)

У сарадњи са Активом за 

развојно планирање прати 

реализацију активности 

предвиђених Развојним планом

Током године

(минимум 2 

пута)
Тимови

Одржана минимум два 

заједничка састанка

Доказ: Записници

У сарадњи са тимом за 

самовредновање рада врши 

процену квалитета рада установе

Током године

(минимум 2 

пута)

Тим за ОКРУ

и тим за 

самовреднов

ање

Одржана два заједничка 

састанка са овом 

тематиком

(записници са састанака)

У сарадњи са тимом за 

самовредновање предлаже мере 

Током године Тим за ОКРУ

и тим за 

Одржана два састанка са 

овом тематиком
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за унапређивање квалитета рада 

установе

самовреднов

ање

(записници са састанака)

Израђује инструменте за праћење

рада стручних органа и тимова 

који постоје у установи
Током године

Тим за ОКРУ

и тим за 

самовреднов

ање

Примењени су већ 

постојећи инструменти за

праћење

Анализира податке и предлаже 

мере за унапређивање квалитета 

и ефикасности рада стручних 

органа, као и мере за унапређење

ефикасности рада тимова

Континуирано

Тим за ОКРУ

и тим за 

самовреднов

ање

Тим по потреби предлаже

мере заједно са тимом за 

самовредновање 

(записници са тимова и 

стручних органа)

У сарадњи са тимовима установе 

прати и вреднује реализацију 

активности предвиђених 

акционим плановима и 

годишњим плановима установе

Континуирано Тимови

Инструменти за праћење 

и записници са састанака 

тимова

У сарадњи са стручним органима

прати и вреднује реализацију 

прешколског програма

Током године

Тимови и 

стручни 

органи

Записници са састанка 

тимова и стручних органа

Предлаже мере за унапређивање 

квалитета предшколског 

програма

Током године

Тимови и 

стручни 

органи

Записници са састанка 

тима

Прати и вреднује рализацију 

Годишњег плана установе
Током године Тим

Записници са састанка 

тима

Предлаже мере за унапређивање 

квалитета Годишњег плана Током године

Тимови и 

стручни 

органи

Записници и предлог 

мера

У сарадњи са тимом за израду 

Годишњег плана учествује у 

изради Годишњег плана и 

предлаже приоритетне циљеве и 

Крај радне 

године

Тим Годишњи план
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задатке

У сарадњи са стручним органима

даје стручно мишљење у 

поступцима за стицање звања 

васпитача и стручних сарадника

По потреби

Тим и 

стручни 

органи

Решење о именовању 

члана комисије, записник

комисије

Прати развој компетенција 

васпитача и стручних сарадника 

у односу на захтеве квалитетног 

васпитно-образовног рада, 

резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања

Током године

Тим за ОКРУ

и тим за 

професионал

ни развој

Записници са 

заједничких састанака 

тимова

Координатор тима

Биљана Кецман
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8.5. Извештај Стручног актива за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање је израдио петогодишњи Развојни план за

период  од  2021.  -  2026.  године.  Стручни  актив  за  развојно  планирање  одржао  је  3

састанка.  У  складу  са  тим  направљени  су  акциони  планови  а  њихова  реализација  је

остварена на следећи начин:

8.5.1. Инвестициона улагања и капитално одржавање током 2021/2022.Године

Годишњи план Инвестиционог и капиталног одржавања, уређење
објеката и дворишта за радну 2021-2022. годину 

Бр. Објекат Врста радова Вредност радова
Начин
обезбеђивања
средстава

Динамика
извођења
радова

Реализација 

1.

“С
ун

ц
е”

1. Реконструкција 
кухиње, набавка 
комплетне нове 
опреме за кухињу;

2. Ограђивање 
дворишта металним 
панелима.

Вредност радова 
биће дата у 
финансијском плану 
за 
2021-2022.
годину

Донације;

Из буџета
Општине
Кучево, из 
сопствених 
извора

Током 
целе
године

Добијена 
средства за 
реализацију,
у наредном 
периоду 
планира се 
извођење 
радове

Није 
реализовано

2.

“М
ас

л
ач

ак
” 1. Реконструкција 

кухиње, магацина и 
канцеларије васпитача;

Вредност радова 
биће дата у 
финансијском плану 
за 
2021-2022.
Годину

Из буџета
Општине
Кучево, из 
сопствених 
средстава,
донације,
спонзорства
;

Током 
целе
године

Реализовано
током јула и
августа
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3.
„Ц

вр
ч

ак
“

Није било планираних 
инвестиција

Одобреним  средствима  из  буџета  Општине  Кучево,  добром  сарадњом  са

друштвеном  средином,  донацијама  родитеља  и  пријатеља  деце,  у  нашој  Установи

реализовани  су  следећи  радови  и  обезбеђена  средства  поводом  унапређење  услова  за

обављање делатности:

- Дидактичка средства и играчке; 

- Играчке „Пертини“ за сва три објекта;

- Штафелаји за сва три објекта;

- Набавка радне обуће и одеће;

- Играчка судопера за млађу јаслену групу за објекат „Маслачак“;

- Решетка за електирчни шпорет у објекту „Сунце“;

- Индукциона плоча за објекат „Сунце“;

- Апарат за алкотестирање;

- Моторни тример;

- Штампачи у боји;

- Реализована су текућа одржавања службеног возила, летње гуме за возило; 

- Обезбеђен је расад цвећа за дворишта сва три објекта наше Установе; 

- На службеном улазу у објекат део хола је преграђен за канцеларију логопеда;

Опремљеност  постојећих  капацитета  је  доста  добра,  задовољава  све  педагошке

принципе,  а  обнова  материјала  и  оплемењивање  простора  врши  се  редовно,  сходно

потребама и могућностима.

Донација;

- Би-бот роботи донација Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

55



Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног рада за радну 2021/2022 годину
ПУ „Лане“, Кучево

- Комплетна опрема кухиње и вешераја за објекат „Сунце“ добијена од донације за

коју је аплицирала локална самоуправа, Министарства државне управе и локалне

самоуправе;

8.5.2. Реализација акционог плана

Акциони план реализације Развојног плана за област: 
Васпитно образовни рад, индикатор 1.1.  Физичка средина подстиче учење и развој
деце; 1.1.3. У осмишљавању и богаћењу физичке средине учествују деца, родитељи и
васпитачи;  1.1.5.  Простор вртића (унутрашњи и спољашњи) одражавају заједничко
учешће и учење деце, васпитача и родитеља;

ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ
ПЛАНА

1.1.3.. У 
осмишљавању и
богаћењу 
физичке 
средине 
учествују деца, 
родитељи и 
васпитачи

 Током године планирне су активности
са децом и родитељима у циљу 
уређивања спољашњи и унутрашњи 
простор вртића у складу са Новим 
основама програма. Са родитељима и 
децом биће организоване радионице и 
дружења у циљу богаћења физичке 
средине. У сарадњи са Зеленом оазом 
биће организоване еколошке 
радионице на којима ћемо заједно са 
децом и родитељима 
пре свега развијати еколошку свест али
и богатити физичку средину.

Континуиран
о

у току радне
године

Директор,
мед.сестре-
васпитачи,

васпитачи и
стручни

сарадници
педагог и
логопед

Током радне 2021/2022. 
Године у сва три објекта ПУ 
„Лане“  у циљу богаћења 
физичке средине 
организоване су радионице и 
дружења са родитељима и 
децом на којима се радило на 
уређивању дворишта и 
обогаћивању физичке 
средине природним 
полуструктурираним и 
структурираним 
материјалима. Двориште и 
терасе уређиване су у складу 
са новом концепцијом рада. 
Унутрашњи простори 
мењани су у складу са 
реализованим пројектима и 
интересовањима деце. 
Уношене су провокације, 
различити материјали и 
предмети и собе су се мењале
према целинама.

У сарадњи са Зеленом оазом 
организоване су еколошке 
радионице на којима је 
пре свега развијана еколошку
свест али се радило и на  
богатћењу физичке средине. 
У објекту „Сунце“ 
инсталиран је пластеник у 
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коме су деца уређивала своју 
башту утоком године а у 
бојектима „Маслачак“ и 
„Цврчак“ постављене су 
мини-леје.  

1.1.5. Простор 
вртића 
(унутрашњи и 
спољашњи) 
одражавају 
заједничко 
учешће и учење
деце, васпитача 
и родитеља

У наредном периоду планирају се 
акције у сарадњи са родитељима, 
децом, локалном заједницом и које ће 
имати за циљ уређивање унутрашњег и
спољашњег простора,  дворишта, 
прављење разних конструктора у 
дворишту, уређивање радних соба, 
холова а све у складу са вођеним 
пројектима према Новим основама 
програма.

Континуиран
о током радне
године 

Директор
мед.сестре-
васпитачи,

васпитачи и
стручни

сарадници
педагог и
логопед,

деца, родитељи

Током радне 2021/2022. 
спроводиле су се 
организоване радионице и 
дружења са родитељима и 
децом на којима се радило на 
уређивању дворишта и 
обогаћивању физичке 
средине природним 
полуструктурираним и 
структурираним 
материјалима. Двориште и 
терасе уређиване су у складу 
са новом концепцијом рада. 
Унутрашњи простори 
мењани су у складу са 
реализованим пројектима и 
интересовањима деце. 
Уношене су провокације, 
различити материјали и 
предмети и собе су се мењале
према целинама. Све промене
у унутрашњем и спољашњем 
простору дешавале су се у 
складу са Новим основама 
програма.
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Акциони  план  реализације  Развојног  плана  за  област  квалитета:
ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА и стандарде:  3.1.2. Запослени адекватно
примењују  дигиталне  технологије  за  размену  информација  са  свим  релевантним
учесницима; 3.3.2. Васпитачи и стручни сарадници критички сагледавају своју праксу
кроз  заједничка  истраживања  и  процес  рефлексије;  3.4.2. Васпитачи  и  стручни
сарадници примењују искуства и користе резултате истраживања у функцији развој;

Активност-
индикатор

АКТИВНОСТИ

В
Р

Е
М

Е
 

Р
Е

А
Л

И
ЗА

Ц
И

ЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНО

СТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

3.1.2. 
Запослени 
адекватно 
примењују 
дигиталне 
технологије 
за размену 
информација
са свим 
релевантним
учесницима

Током  радне  године  планирају  се
семинари  и  стручна  усавршавања  у
области ИТ технологије с обзиром да у
претходном периоду васпитачи нису у
довољној мери овладали технологијом
која  им  је  неопходна  за  свакодневни
рад.  Планира  се  наставак  започете
обуке  у  којој  ће  васпитачи  стећи
базична  знања  у  раду  са  рачунаром,
интерактивном таблом итд. Осим тога,
васпитачи  ће  континуирано  готово
свакодневно  радити  на  унапређивању
својих  компетенција  у  области
савремене технологије и то кроз рад са
децом,  рад  са  сарадницима  и  то  пре
свега слању мејлова, раду у wordu, рад
на интерактивној табли итд.

К
он

ти
ну

ир
ан

о
Директор

мед.сестре-
васпитачи,
васпитачи,

сарадници и
стручни

сарадници
педагог и
логопед

Током радне године планирани семинари и
стручна усавршавања у области ИТ 
технологије с обзиром да у претходном 
периоду васпитачи нису у довољној мери 
овладали технологијом која им је 
неопходна за свакодневни рад нису 
реализовани због других обука које су биле
на националном нивоу. Васпитачи и 
медицинске сестре-васпитачи су се 
самостално усавршавали у овој области и 
то пре свега слању мејлова, раду у wordu, 
рад на интерактивној табли, припреми 
презентација за одбрну стручних радова 
итд.
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3.3.2. 
Васпитачи и 
стручни 
сарадници 
критички 
сагледавају 
своју праксу 
кроз 
заједничка 
истраживањ
а и процес 
рефлексије

Током радне године биће примењивана
искуства  са  хоризонталне  размене  у
оквиру  пројекта  Предшколска  онлајн
заједница  учења  –  учимо  и  мењамо
праксу.  Током  године  планира  се
учешће  за  Јесење  стручне  сусрете
медицинских сестара-васпитача.  Осим
тога  планирају  се  друга  истраживања
васпитно  образовне  праксе  у  оквиру
Нових  основа  програма  а  на  нивоу
наше Установе.

К
он

ти
ну

ир
ан

о

Директор
мед.сестре-
васпитачи, 
васпитачи и 
стручни 
сарадници 

Током радне године примењивана су 
искуства са хоризонталне размене у оквиру
пројекта Предшколска онлајн заједница 
учења – учимо и мењамо праксу што је 
видљиво кроз педагошку документацију. 

У марту месецу реализоване су обуке за 
имплементацију Нових основа програма, 
два дела обуке у марту инвиво и једна 
онлајн обука за документовање током 
априла месеца; 

У мају месецу стручни сарадник педагог је 
прошао обуку СНОП- стручни сарадници 
као носиоци промена у ПУ. 

Организовали смо хоризонталне размене 
на нивоу установе; 

Директор и стручни сарадник су 
присуствовали петој Националној 
конференцији о подршци раном развоју и 
родитељству под покровитељством 
УНИЦЕФ-а „Отворимо широм врата –
улазе мама и тата“ конференцију су онлајн 
пратиле и медицинске сестре- васпитачи и 
васпитачи;

Медицинска сестра- васпитач Олга 
Јаковљевић изабрана је на конкурсу за Нај 
сестру.
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3.4.2. 
Васпитачи и 
стручни 
сарадници 
примењују 
искуства и 
користе 
резултате 
истраживањ
а у функцији
развоја

У  току  радне  године  спроводиће  се
испитивања, посматрања, истраживања
и резултати истих тимским радом који
ће  бити  у  складу  са  Новим основама
програма,  у  циљу  унапређивања
васпитно-образовног  рада  и  рада
установе, као и у личном напредовању
свих запослених. Током године ће се у
установи примењивати WANDA метод
у  циљу  унапређивања  сарадње,  и
стварања  подстицајне  средине  за
учење у вртићу.

К
он

ти
н

уи
р

ан
о

Мед.сестре-
васпитачи, 
васпитачи, 
стручни 
сарадници  
педагог и 
логопед и 
директор

Медицинске сестре – васпитачи и стручни 
сарадник прзентовали су рад на стручним 
сусретима медицинских сстара-васпитача 
под називом „Сарадња са породицом у 
функцији подршке добробити детета“ у 
Сокобањи;

Медицинске сестре – васпитачи и стручни 
сарадник прзентовали су рад на стручним 
под називом „Креирање инспиративног 
простора за пројекат-Облак“ у Врњачкој 
бањи. 

Васпитачи и стручни сарадник одбранили 
су рад на стручним сусретима васпитача са
радим под називом „Животни контекст као
подстицај за креирање програма“ на Тари; 

Стручни сарадник-педагог је у сарадњи са 
стручним сарадницима браничевског и 
подунавског округа и Бруса одбранила рад 
на тему „Размена искустава стручних 
сарадника и заједничко промишљање као 
подршка променама у предшколским 
установама”; 

Конкурисали смо на Сусретању васпитача 
„Један дан у вртићу“ са радом под називом 
„Мали људи велике идеје“;  

Током године WANDA метод у виду 
састанка прктикован је два пута. 

Координатор актива

Стручни сарадник педагог

Јелена Славић
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8.6. Извештај тима за самовредновање

Током 2021/2022 је  планирано и реализовано самовредновање области квалитета

рада установе –  Васпитно-образовни рад, Подршка деци и породици и Управљање и

организација. Током радне 2021/2022. године Тим за самовредновање одржао је три радна

састанка.  Тим је  имао врло ефиксану  сарадњу са  Тимом за  обезбеђивање квалитета  и

развој установе, као и са Активом за развојно планирање. Тако да су се и теме којима су се

тимови посебно и заједнички бавиле током радне године биле повезане и допуњујуће.

Истраживање  је  квалитативног  типа  и  добијени  подаци  су  сврстани  у  сродне

категорије  и  анализирани  применом  дескриптивне  статистике.  Коришћена  је  техника

анкетирања и за потребе прикупљања података конструисани су упитник и структурирани

интервју.  Питања  су  структурирана  у  односу  на  индикаторе.  Прикупљање података  је

реализовано  преко  гугл  упитника  за  испитивање  васпитача,  мед. сестара-васпитача  и

родитеља. Истраживање је спроведено у периоду од 24.03.2022. до 29.03.2022. путем гугл

упитника.  У  истраживању  је  учествовало  99  родитеља  без  обзира  на  пол  или  друге

варијабле. Истраживање је спроведено у периоду од 24.03.2022. до 29.03.2022. путем гугл

упитника.  Родитељима  је  прослеђен  линк  на  коме  се  налазио  упитник  а  подаци  су

директно дистрибуирани на гугл диску мејла предшколске установе. 

 За  испитивање деце  је  примењен групни интервју  који  је  реализовала  стручни

сарадник  педагог,  са  децом  васпитних  и  припремно-предшколских  група.  Процес

прикупљања података је трајао током марта и априла месеца 2021.године.

Област- Васпитно образовни рад

У току радне године вредновали смо следеће индикаторе из ове кључне области, а

то су 1.1.6. и 1.2.3. и 1.3.3.

1.1.6.  Простори  локалне  заједнице  користе  се  као  место  за  учење  кроз

заједничке активности деце и одраслих;

Испитници су одговарали да ли користе просторе локалне заједнице користе се као

место за учење кроз заједничке активности деце и одраслих. Ваћина практичара сматра да

су посете установама од јавног значаја које су важне за учење деце честе. 
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Према добијеним резултатима уочили смо и да мањи број испитаника/практичари

ипак сматра да посете наведеним установама нису довољне односно да њихове групе нису

имале прилику да бораве у центру за културу или у библиотеци или некој другој установи

од значаја. Практичари се једногласно слажу са тврдњом да увек учествују на конкурсе

које организује центар за културу града Кучево. Практичари од стручне службе добијају

обавештења о конкурсима које организује центар за културу али и друге установе, при

чему сва деца углавном имају прилику да учествују на разне конкурсе и да самим тим

представе свој рад. Добијени резултати истраживања указују да се практичари једногласно

слажу са тврдњом „деца воле да обилазе разна места у граду“. Овакав резултат посебно

указује да се места у локалној заједници користе у складу са концепцијом Нових основа

програма, и да практичари проводе време са децом ван вртића у циљу учења и стицања

нових искуства и знања, а опет у складу са заинтерсованошћу деце. Већина испитаникла

слаже се са тврдњом да сарадња са локалном заједницом доприноси васпитно образовном

процесу,  док  само  4%  испитаника  изражава  неодлучан  став.  Сарадња  са  локалном

заједницом  значајно  доприноси  васпитно-образовно  процесу,  посебно  јер  нуди  богате

садржаје.  Као места у локалној заједници која могу бити коришћена током реализације

пројеката  односно  у  развијању  реалног  програма,  испитаници  су  навели:  ЈКП,

продавница,  Центар  за  културу,  пијаца,  градска  библиотека,  пољопривредна  апотеку,

књижара,  стадон  ФК "ЗВИЖД",  Бетоњерка,  река  ПЕК,  фотографска  радња,  удружење

пчелара,  продавница  алата,  пекара  "Ноћ и  дан",  агенција  "Фортуна",  књижара  "Зизи",

сеоска домаћинства, основна школа, фудбалски терени. 

Као  предлоге  на  који  начин  бисмо  могли  више  користите  простор  локалне

заједнице,  испитаници су навели: пећине,  излети свих група са родитељима,  изградња

игралишта за децу и парк, спортски терени, зубар, Дом Здравља, Комунално предузеће и

све државне институције,  локалне фирме и локална удружења, невладине организације

итд..,  проширити  тренутни  простор  који  се  користи,  излети  и  посете  сеоским

домаћинствима.

Према  добијеним  резултатима  истраживања  родитељи  сматрају  да  би  простор

локалне заједнице могао бити више коришћен самим тим родитељи подржавају обиласке

разних места у локалној заједници које организује предшколска установа. 
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Родитељи  сматрају  да  сарадња  и  укључивање  локалне  заједнице  доприносе

васпитно-образовном процесу,  те би учествовали у активностима у локалној  заједнице

које  организује  вртић. На  тврдњу „Да  ли  сте  некада  учествовали  у  некој  активности

(радионице, радови око уређивања дворишта вртића, излети са децом и слично) коју је

организовала  предшколска  установа?“  65,7% испитаника  је  одговорило  са  ДА,  а  34%

испитаника је одговорило са НЕ. Овакви резултати указују да се родитељи укључују у

реализацији  активности  у  вртићу  према  својим могућностима.  Највећи  број  родитеља

сматра  да  би  посета  природи  и  излети,  мини  екскурзије  боравак  на  отвореном  биле

активности  које  треба  да  организује  установа,  затим  посете  фолклору  и  приредбама,

представама  и  позоришту,  као  и  спортске  активност.  Ту  су  и  садња  воћа  и  поврћа,

активности у пластенику, док део родитеља нема предлог и визију.

1.2.3.  У  вртићу  се  стварају  ситуације  за  интеракцију  деце  различитих

узраста/група (у радним собама, заједничким отвореним и затвореним просторима); -

У складу са самовреднованим индикатором, испитаници сматрају да је интеракција

деца задовољавајућа али ће у наредном периоду интеракција деце бити подстицана и деца

ће мењати простор у складу са својом заинтересованошћу. У складу са концепцијом нових

основа програма, при чему се сваки пројекат на крају затвара и прославља, практичари

осмишљавају  начин  прославе  што  значи  и  позивање  старијих  или  млађих  група.

Заједничке игре у дворишту које се практикују свакодневно позитивно утичу на децу и

њихов развој, што значи да је важно практиковати их и у унутрашњем простору вртића.

Васпитачи  су  навели  да итеракцију  деце  различитих  узраста/група  (у  радним

собама,  заједничким  отвореним  и  затвореним  просторима)“  подстичу:  посетама,

дружењем, заједничким организованим и слободним играма и активностима, прославе,

различитим неструктурираним и структурираним материјалима који једнако буде жељу

за истраживањем и млађе и старије деце, позивом на заједничку игру, отварањем врата

собе, организовањем заједничких игара и радионица, позивањем деце из других група да

се играју у просторним целинама, прославе пројеката,  боравак на отвореном простору,

шетње,  обележавање  међународних  значајних  дана  кроз  радионице,  изласком  у  хол,

планирањем заједничког пројекта итд.
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Предлози  за  које  васпитачи  сматрају  добрим  за  још  више  интеракције  деце

различитих  узраста/  група  (у  радним  собама,  заједничким  отвореним  и  затвореним

просторима)  навели  су: игра  на  различитим  полигонима,  соба  или  отворен  простор,

излети,  шетња,  радионице,  акције,  заједнички  пројекти,  сала  за  физичко,  заједнички

пројекти, заједничка дружења, заједничке активности отвореност простора радних соба

да деца могу по жељи прелазити из једне у другу, слободно коришћење свих доступних

простора у вртићу, сваки простор оплеменити материјалима провокативним за сву децу,

боравак у другим у собама и дружење са осталим другарима и без организованих игара,

заједнички излети.

Родитељи су навели да треба подстицати да се деца што више играју са својим

вршњацима.  Већина  испитаника  уопште  не  сматра  да  је  соба  као  простор  најбоља

средина за њихово дете али да се дете у соби осећа сигурно. Добијени подаци указују да

родитељи сматрају да васпитачи од њих не захтевају доношење материјала сувише често.

1.3.3.  У  развиjању  програма  уважаваjу  се  инициjативе,  предлози,  идеjе  и

искуства деце и родитеља;

Већина  испитаника  задовољна  је  сарадњом  са  родитељима  када  је  у  питању

доношење материјала. велика већина практичара води рачуна о иницијативи родитеља али

свој рад прилагођава могућностима Установе. Начини  на  које  васпитачи  укључују

родитеље у развијању програма практичари су одговорили: родитељ у групи, радионице,

индиректно  учешће  родитеља;  пројектно  писмо,  заједничке  активности;  креативне

радионице, радне акције, писма, панои, позиви, поруке; обавештавање, тражимо њихове

предлоге  и  идеје,  у  доношењу  материјала  потребног  за  реализацију  пројекта;

обавештавање родитеља о пројекту, учешћем у разним активностима.  Предлози који би

помогли  у  подстицању  и  развијању  иницијативе  родитеља  у  развијању  програма,

практичари су навели:  више их укључивати у свакодневне активности;  организовањем

радионица на којим бисмо им приближили концепцију рада према Новим основама ПВО;

чешћи боравак родитеља у групи, укључивање родитеља у пројекат. Ипак, практичари су

навели да нису сасвим задовољни иницијативом, предлозима и идејама родитеља што би

био предлог унапређења у наредном периоду.
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Родитељи су навели да их васпитачицe нас редовно информишу о пројектима које

реализују у вртићу, те да се увек радо укључују у активности које васпитачи препоручују

да  раде  кући  са  својом  децом.  Добијени  резултати  указују  да  део  родитеља  није

информисан о пројектима и не прати шта васпитачи раде са децом у вртићу. Као предлог

унапређења  укључивања  породице  у  рад  вртића  доминантни  одговори  су  заједничке

радионице или неке друге активности, затим доношење материјала, и слично. Исто тако

део родитеља не сматра да на било који начин треба да се укључи.

Област - Подршка деци и породици

У току радне године кроз област Подршка деци и породици вредновали смо два

индикатора из ове кључне области, а то су 2.1.4. и 2.3.3. и 2.3.4.

2.1.4. Простор  предшколске  установе  jе  прилагођен  различитим  потребама

деце и породице у циљу подршке безбедности и њиховом осећању сигурности;

Резултати истраживања указују да практичари у складу са обукама које су прошли,

полако  започињу  примену  пројектног  планирања  односно  Нове  основе  програма.

Практичари наводе да су у радној соби, матријали такви да деца сама могу да праве и

конструишу према својим личним жељама и интересовањима. Већина испитаника сматра

да је иницијатива деце најважнија у уређивању собе као и да су конструктори прилгођени

интересовањима деце. 

Већина  испитаних  родитеља  сматра  да  су материјали  који  су  доступни  децу  у

вртићу  су  прилагођени  интересовањима  и  потребама  деце,  као  и  да  материјали

заступљени у вртићу повољно утичу на развој деце. Родитељи се већински слажу да су у

радној соби, матријали су такви да деца сама могу да праве и конструишу према својим

личним жељама и интересовањима.

 Већина  испитаника  нема  примедби  у  вези  са  унутрашњим  и  спољашњим

простором, део испитаника сматра да би двориште могло бити уређеније, нове справе за

игру, зеленије површине, 
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2.3.3.  У установи се пружа подршка остваривању васпитне улоге породице у

складу са њеним потребама (саветовалишта, отворена врата, тематски састанци…);

Према добијеним резултатима,  можемо закључити да  су практичари задовољни

својим односом са родитељима.  Резултати указују  да већина испитаника сматра да су

родитељи укључени у рад вртића свакодневно. Ипак, део испитаника ипак је неодлучан

док се веома мали проценат не слаже са тврдњом. Истраживање показује да је неопходно

више промовисати установу као и да су родитељи укључени у рад вртића свакодневно.

Резултати истраживања указују на потребу практичара да родитеље чешће обавештавају

о актуелностима у Установи и раду са децом путем летака и брошура. 

Према  добијеним  резултатима,  родитељи  се  највише  информишу  директним

разговором са васпитачима, затим путем вибера и ватсапа, телефоном, путем друштвених

мрежа, нешто ређе путем огласне табле. Трећина испитаника нема предлог унапређења

сарадње, док део испитаника сматра да би се могло уредити двориште, поставити нове

справе, полигони, играчке и сл.

2.3.4. Установа  у  сарадњи  са  локалном  заjедницом  организуjе  активности

коjима доприноси повећању обухвата деце и доступности програма;

Истраживање показује да је неопходно више промовисати установу као и да су

родитељи укључени у рад вртића свакодневно.  Резултати указују да деца и запослени

наше  установе  узимају  учешћа  у  локаланој  заједници  кроз  реализацију  различитих

пројеката  што  значи  да  је  ПУ  „Лане“,  „видљива“  и  заступљена  у  својој  локалној

заједници. Сви испитани практичари се слажу да би отварање група у сеоским срединама

било би веома добро за децу која живе у тим срединама јер би на тај начин предшколско

васпитање и образовање било дуступно деци која немају могућности да буду обухваћена

системом  ПВО. Предлози  на  који  начин  би  се  простор  предшколске  установе  могао

прилагодити  различитим  потребама  деце  и  породице  у  циљу  подршке  безбедности  и

њиховом  осећању  сигурности  су:  Организација  радионица  и  играоница,  рођендани,

анкетирањем родитеља да сазнамо које су то њихове потребе, садашњи простор пружа

безбедност деци али не и нашим справама и пешчанику у дворишту, висока ограда би

допринела већем очувању нашег простора дворишта у којем деца и родитељи врло радо

бораве, прилагођен је различитим потребама деце, пружа им осећај сигурности и слично.

Одређени број васпитача сматра да је простор безбедан и нема предлог унапређења.
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Начини на који практичари доприносе уређењу просторa предшколске установе

ради задовољавања потреба деце и породице у циљу подршке безбедности и њиховом

осећању сигурности су: уносимо природне материјале, организујемо радионице, питамо

децу шта желе да буде у њиховом простору, свакодневним активностима, сама и у тиму,

заједничким  тимским  радом,  структурирањем  простора  водимо  рачуна  о  стабилности

полица  и  другог  намештаја  који  простор  чине  безбедним  за  децу,  просторне  целине

опремамо материјалима  који  су  здрави,  безбедни  и  који  не  угрожавају  здравље деце,

обогатити га материјалима који ће такође бити прилагођени дечијем узрасту, намештај

без  оштрих  ивица,  искоришћавањем  свих  расположивих  ресурса,  кроз  пројекте  за

обезбеђивање финансијских средстава и др. заједничким ангажовањем свих запослених,

деце,  родитеља  и  представника  локалне  заједнице,  адекватним  намештајем,

структуирањем простора,  уношењем безбедних  материјала,  у  разговору и  договору са

собном  и  са  осталим  колегиницама  и  у  реализацији  истих,  давањем  предлога  и

реализацијом истих, оплемењујемо простор разним средствима и материјалима.

Са тврдњом “Увек предлажем теме које ме интресују за радионице и предавања“

слаже се 31,3% родитеља, 44,4% родитеља је неодлучно док се 24,2% родитеља не слаже

са тврдњом. Подаци указују да само трећина родитеља предлаже теме за радионице. Са

тврдњом  „Деца  и  запослени  у  предшколској  установи  узимају  учешћа  у  локланој

заједници  кроз  реализацију  различитих  пројеката“  слаже  се  59,6%  родитеља,  31,3%

родитеља је неодлучно, док се 9,1% родитеља не слаже са тврдњом. Овакви резултати

указују да родитељ сматрају да би предшколска установа могла више да узима учешће у

локалној заједници. Са  тврдњом  28.  Сва  деца  би  требала  бити  обухваћена  системом

предшколског васпитања и образовања без обзира на место становања или матерјални

статус слаже се 97% родитеља, 2% је неодлучно и 1% се не слаже са тврдњом. Овакви

подаци говоре да већина родитеља сматра да сва деца заслужују да буду део система

ПВО.

Већина родитеља подржава проширење капацитета предшколске установе у циљу

већег  обухвата  деце  системом  предшколског  васпитања  и  образовања  као  и  да

предшколска  установа  у  сарадњи  са  локалном  заjедницом  организује  промотивне

активности којима може заинтерсовати децу и родитеље да похађају вртић.
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Област - Управљање и организација

4.1.2.  Документа  установе  су  међусобно  усклађена  и  одражавају  контекст
установе;

Резултати  указују  да  испитаници/практичари  редовно  ажурирају  педагошку

документацију и да воде рачуна да је  све усклађено са прописима и са правилницима.

Испитаници  су  даље  одговорили  да  је  све  што  радимо  у  предшколској  установи

транспарентно. Иновације  и  активности  у  установи  објављујемо  путем  медија  и

званичних страница установе.  Као начине на које документују свој рад испитаници су

навели:  у  писаној  форми и  електронски,  вођењем дневника,  фотографијом,  извештаји,

обавештење,  педагошка  документација,  видео  записи,  портфолио,  белешке,  простор  у

коме деца бораве.  дневник рада,  као и лична свеска у којој  документујем свакодневна

дешавања која касније користим за дечји портфолио и пројектно планирање.

На  тврдњу  6.  Уколико  сматрате  да  у  установи  документа  нису

међусобно усклађена и не одражавају контекст установе, молимо Вас наведите предлоге

унапређења,  одговорило  је  12  испитаника.  11  испитаника  нема  примедби,  док  један

испитаник/ца  сматра  да  је  то  ствар  избора.  Са  тврдњом  да  су  документа установе

међусобно усклађена и одражавају контекст установе слаже се већина испитаника.

4.2.5.  Директор  установе  ствара  услове  за  коришћење  дигиталних  технологија  у

функцији унапређивања рада; 

Испитаници  су  задовољни  ИКТ  техннологијом  која  је  заступљена  у  установи,

приступу савременој технологији, као и иновацијама које нуди наша установа. На тврдњу

5. Наведите недостатке (уколико их има) у смислу опремљености Установе савременом

технологијом  одговорило  је  16  испитаника,  од  чега  је  10  испитаника  навело  да  нема

недостатака а 6 испитаника сматра да су установи неопходни штампачи и штампачи у

боји. Као начине унапређења у примени и коришћењу савремене технологије у свом раду,

испитаници су навели:  Електронским вођењем педагошке донументације,  развијањем и

јачањем својих дигиталних компетнција кроз курсеве и обуке, сопственом едукацијом у

коришћењу савремене технологије, самосталном усавршавању...
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4.3.1.  Директор  установе  обезбеђује  услове  да  се  запослени  усавршавају  и

подстиче њихов професионални развој;

Испитаници  су  навели  да  могу  да  бирају  на  који  начин  желе  да  се  стручно

усавршавају,  да могу да бирају и предложе тему семинара који их интересује, да им је

стручно  усавршавање  веома  важно,  и  да  се  труде  да  примењују  искуства  стечена  на

стручним сусретима и конференцијама. Са тврдњом „омогућен ми је одлазак на стручно

усавршавање“  слаже  се  100%  испитаника.  Предлози  за  унапређивање  услова  да  се

запослени  усавршавају  и  професионално  развијају  испитаници  наводе:  константно

присуство семинарима, сусретима, едукацијама, хоризонталне размене и обиласци других

вртића. Већина испитаника је задовољан свим условима и нема предлог унапређења.

Према резултатима спроведеног истраживања родитељи сматрају да би установа

могла више да користи просторе локалне заједнице, те подржавају обиласке разних места

у граду и околини. Већина родитеља би врло радо учествовала у активностима које би

вртић организовао у локалној заједници, иако трећина родитеља никада није учествовала

некој  активности  коју  је  организовала  предшколска  установа.  Предложене  заједничке

активности од стране родитеља су посета природи и излети, мини екскурзије боравак на

отвореном биле активности које треба да организује установа, затим посете фолклору и

приредбама, представама и позоришту, као и спортске активност. Ту су и садња воћа и

поврћа, активности у пластенику, док део родитеља нема предлог и визију. Испитаници

сматрају  да  радна  соба  није  омиљено  место  деци.  Такође,  наводе  да  не  доносе  често

материјале у вртић. Родитељи су навели да се не распитују често о томе шта деца раде у

вртићу,  и  сматрају  да  васпитачи  не  захтевају  сувише често  од  њих да  нешто  праве  у

вртићу.  Родитељи су навели да не предлажу често идеје  за активности,  али да осећају

потребу  да  се  укључе  у  пројекат.  Када  је  реч  о  начинима  укључивању  у  рад  вртића,

доминантни  одговори  су  заједничке  радионице  или  неке  друге  активности,  затим

доношење материјала, и слично. Исто тако део родитеља не сматра да на било који начин

треба да се укључи. Родитељи сматрају да су материјали у вртићу прилагођени деци и

њиховим потребама. 
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Већина  испитаника  нема  примедби  у  вези  са  унутрашњим  и  спољашњим

простором, део испитаника сматра да би двориште могло бити уређеније, нове справе за

игру,  зеленије  површине.  Предлози  за  унапређење  простора  јесу  уредити  двориште,

поставити  нове  справе,  полигони,  играчке  и  сл.  Трећина  испитаника  нема  предлог

унапређења. Према добијеним резултатима, родитељи се највише информишу директним

разговором са васпитачима, затим путем вибера и ватсапа, телефоном, путем друштвених

мрежа, нешто ређе путем огласне табле. Родитељи су навели да имају искрен и отворен

однос са васпитачима и да негују међусобно поверење. Родитељи подржавају проширење

капацитета предшколске установе у циљу већег обухвата деце системом предшколског

васпитања и образовања као и промоцију установе на различите начине.

Истраживање у  коме  су  учествовала  деца је  спровођено  током  месеца  марта  и

априла. Путем интервјуа педагогог је разговарала са децом према унапред припремљеним

питањима. Деца су навела да се врло радо играју у дворишту, а посетили би различита

места у нашем граду и околини. Нека места која су деца предложила за обилазак су зоо

врт, пећина, Дино парк, Дунав, шума, Јелена стена, видиковац итд.  У циљу унапређења

рада, годишњим планом и програмом планира се посета Дино парка (Свилајнац) као и

других места у локалној заједници. Деца су навела да врло радо цртају, а старије васпитне

групе  воле да  шаљу своје  радове на  такмичења  и конкурсе.  Деца су  навела да  би од

играчака волели да имају коњиће, розе завесе и столове, трамполин, креветац за лутке,

диносаурусе, лутку плачљивицу, шоље за кафу, гуме да се провлачимо, тобоган, коцкеђ,

мафине колаче, љуљашку, роботе, аутиће на батерије, веш машину на батерије итд.  Деца

су навела да воле своје собе и дворишта и да ту не би променили скоро ништа, осим што

би унели још играчака, справа за играње, тобогана и љуљашки. Деца су се изјаснила да

воле да одлазе код својих другара као и да им млађи/старији другари долазе у госте. Током

наредне  године,  у  циљу  унапређења  ове  области  радићемо  на  уређивању  дворишта  у

складу са потребама, интересовањима, пројектима које развијамо у групама, радиће се на

изради играчака од прриродних материјала као и других дидактичких средстава које ћемо

остављати у оквиру целина.  Деца су одговорила и да би волели да маме и тате чешће

долазе у вртић а на питање шта бисте им у вртићу показали навели су: играчке, тобоган,

љуљашке и клацкалицу, хол, њихову собу и кревет, кухињу где нам спремају да једемо. 
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Деца су навела да су у вртићу правила алат, рам за слике, зеке, јаја, срца за маме,

подметач, корпе и слично. Деца су се изјаснила да увек воле да направе нешто што би

могли да донесу у вртић. У циљу унапређења рада, реализоваће се различити облици и

програми рада како бисмо деци пружили могућности да стварају, граде, праве и мењају

свој простор за игру и истраживање. Током реализације различиотих облика и програма

рада  биће  укључени  и  родитељи  као  и  чланови  локалне  заједнице  у  скаладу  са

интересовањима и потребама деце.

Координатор тима

Стручни сарадник-педагог

Јелена Славић

8.7. Извештај тима за професионални развој

Тим  за  професионални  развој  одржао  је  четири  састанка  на  којима  смо  се

договарали  о  стручном  усавршавању,  размењивали  искуства,  стечена  знања  на

семинарима. Стручно усавршавање као саставни и обавезни део професионалног развоја

васпитног особља у Установи подразумева континуирано стицање нових и усавршавање

постојећих компетенција организовањем различитих активности у Установи и ван ње.

Континуирано  су  праћена  актуелна  дешавања,  напредак  и  развој  деце  у  свим

сегментима.  За радну 2021/2022. годину планирано је да се у установи реализује један

једнодневни и један дводневни семинар за све мед.сестре-васпитаче, васпитаче и стручног

сарадника.  Због  обука  за  имплментацију  Нових  основа  програма  а  у  складу  са

епидемиолошком ситуацијом у држави успели смо да реализујемо само један дводневни

семинар  под  називом  „Пројекти  у  предшколској  установи“  (К5, К11, К16).  Свим

практичарима  је  било  омогућено  присуство  семинару.  Семинар  су  одржале   аутори

педагози Гордана Ђорђевић и Јелена Крсмановић.
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Поред  реализације  ових  семинара  запослени  су  похађали  различите  облике

стручног усавршавања:

 У марту месецу реализоване су обуке за имплементацију Нових основа програма,

два  дела  обуке  у  марту  инвиво  и  једна  онлајн  обука  за  документовање  током

априла месеца;

 У  мају  месецу  стручни  сарадник  педагог  је  прошао  обуку  СНОП-  стручни

сарадници као носиоци промена у ПУ.

 Медицинске  сестре  –  васпитачи  и  стручни  сарадник  прзентовали  су  рад  на

стручним  сусретима  медицинских  сстара-васпитача  под  називом  „Сарадња  са

породицом у функцији подршке добробити детета“ у Сокобањи;

 Медицинске  сестре  –  васпитачи  и  стручни  сарадник  прзентовали  су  рад  на

стручним под називом „Креирање инспиративног простора за пројекат-Облак“ у

Врњачкој бањи.

 Васпитачи и стручни сарадник одбранили су рад на стручним сусретима васпитача

под називом „Животни контекст као подстицај за креирање програма“ на Тари;

 Стручни сарадник-педагог је у сарадњи са стручним сарадницима браничевског и

подунавског округа и Бруса одбранила рад на тему „Размена искустава стручних

сарадника  и  заједничко  промишљање  као  подршка  променама  у  предшколским

установама”;

 Медицинска  сестра-  васпитач  Олга  Јаковљевић  изабрана  је  на  конкурсу  за  Нај

сестру;

 Конкурисали  смо  на  Сусретању  васпитача  „Један  дан  у  вртићу“  са  радом  под

називом „Мали људи велике идеје“; 

 Планирали  смо  колегенице  које  ће  у  наредном  периоду  проћи  обуку  за

самовредновање рада установе;

 Организовали смо хоризонталне размене на нивоу установе;

 Директор и стручни сарадник су присуствовали петој Националној конференцији о

подршци  раном  развоју  и  родитељству  под  покровитељством  УНИЦЕФ-а

„Отворимо широм врата –улазе мама и тата“ конференцију су онлајн пратиле и

медицинске сестре- васпитачи и васпитачи;

Током ове радне године рађено је и на: 
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 путем умрежених канала редовно су прослеђивани едукативни садржаји, стручна

литература, линкови стручних сајтова, као и сајта Министарства просвете, науке и

технолошког развоја;

 праћени су вебинари и  online обуке које је организовало Министарство просвете,

науке и технолошког развоја;

 Анализа и израда плана рада Тима за професионални развој у Установи за радну

2022/2023.годину; 

О  реализованим  облицима  стручног  усавршавања  води  се  и  редовно  ажурира

документација као и ажурирање података о бодовима стручног усавршавања запослених.

Координатор тима

Стручни сарадник педагог

Јелена Славић

8.8. Извештај о реалзацији обуке за имплементацију концепције Нових
основа програма у Установи

У фебруару и марту месецу реализоване су обуке за имплементацију концепције

Нових  основа  програма.  Обуку  за  примену  Нових  основа  програма  у  нашој  установи

реализовале  су  педагог  Ана  Којић  и  васпитач  Тијана  Стаменковић.  Први део  обуке  и

други део обуке је релизован током марта месеца при чему су обуци присуствовали сви

запослени на  рализацији  васпитно-образовног  рада укључујући и мдицинску  сестру на

превентиви. 

Први део обуке реализован је  05.03 и 06.03. у просторијама објекта  „Сунце“.  У

првом делу обуке упознавале смо се са смом концепцијом, циљевима и задацима, као и

шта је то што желимо да постигнемо увођењем нових основа. Обуке су биле садржајне и

интересантне а што је најважније након обука сама концепција Нових основа нам је била

јаснија.  Током обука, које су биле радионичарског типа, добијале смо задатке које смо

обрађивали групно. У првом делу обуке, 06.03, посетила нас је Душица Чолаковић која је

спроводила  мониторинг  обука у  нашој  установи  с  обзиром да  је  Установа  изабрана  у

узорку за праћење имплементације Нових основа програм.
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Други део обука одржан је 19.03. и 20.03. у просторијама објекта „Сунце“. Други

део обука се односио на развијање реалног програма у вртићу и такође је осим теоретског

дела  обухватио  и  неколико  радионица  са  менторима.  Током  обука,  строго  се  водило

рачуна о епидемиолошким мерама које су у том тренутку биле на снази. За запослене и

предаваче предвиђени су и оброци у виду кетеринга. Трећи део обуке који се односио на

документовање  реализован  је  онлајн,  тако  да  је  сваки  учесник  обуке  добио  приступ

платформи за обуку и могућност да креира своју шифру за приступ. Приступ платформи

је био омогућен седам дана 24 сата, где су учесници обуке сукцесивно решавали задатке

који  су  били  предвиђени  обуком.  Након  обуке,  свим  учесницима  била  је  обавезна

евалуација обуке, при чему је сваки учесник путем анкете могао да изнесе своје утиске о

обуци, о задацима, о предавачима итд. Као ментор за имплементацију концепције нових

основа програма за ПУ „Лане“, Кучево одређена је Ана Којић која је иначе била и наш

тренер током обука.   За језгро одређен је објекат „Сунце“.  Критеријум за избор језгра

вртић био је:

- Да у вртићу постоје: групе узраста од 1-3 године, од 3-5,5 година и групе у години 

пред полазак у школу;

- Да је вртић на локацији погодној за посете колега из других вртића; 

- Да су сви запослени учествовали на обукама за примену нових Основа програма;

- Да је вртић остварио квалитетну праксу кроз досадашње учешће у пројектима и 

различитим облицима стручног усавршавања, реализацију других облика и 

програма рада са децом и породицом;

- Процена нивоа мотивације запослених за унапређивање својих компетенција у 

развоју квалитетне праксе дечијег вртића.

Након обука,  директор и стручни сарадници обављали су интервју  са Душицом

Чолаковић у циљу размене информација о утисцима са обуке, тренутном стању у установи

и  другим  важним  питањима  за  имплемнтацију  Нових  основа.   Практичар  који  су  у

моменту обуке били принудно спречени за рад су били у могућности да сва три дела обуке

прођу путем платформе односно онлајн.

Подносилац извештаја 

Стручни сарадник педагог

Јелена Славић
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8.9. Извештај тима за заштиту од дискриминације, насиља,
занемаривања и злостављања

Тим за заштиту је одржао два састанка на којима су сви чланови давали предлоге о

мерама  за  побољшање  постојеће  ситуације  и  предлагали  активности  које  би  успешно

спречавале  дискриминацију,  насиље,  занемаривање  и  злостављање.  Примењујући

Правилник  о  раду  Тима  и  Правилник  о  начину  поступања  у  случају  дискриминације,

насиља,  занемаривања  и  злостављања  чланови  Тима  су  континуирано,  током  читаве

године посматрали,  бележили и анализирали постојећу ситуацију и климу која влада у

нашој Установи.

Родитељи и сви запослени су такође били упознати са радом нашег Тима и имали

прилику  и  могућност  да  активно  учествују  у  евентуалном  идентификовању,

препознавању,  дефинисању  и  пријављивању  ситуација  које  имају  елементе

дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања. 

Годишњим програмом рада било је  предвиђено  и  обележавање међународних  и

светских дана који су блиско повезани са тематиком којом се наш Тим бави. Васпитачи су

на нивоу својих група органозовали активности у складу са узрастом деце и покушали да

им  приближе  и  објасне  суштину  и  повод  обележавања  истих.  Неке  од  продуката

активности деца су са својим васпитачима даривала корисницима Установе за одрасле и

старије ,,Кучево“, са којом имамо успешну сарадњу. ,,Недеља лепих речи и порука“ била

је у недељи наших великих празника као што су божићни, новогодишњи и васкршњи.

Деца су имала могућност да својим друговима, васпитачима и свима у свом окружењу

пошаљу поруку за срећу, мир и благостање.

Осврнувши се на период иза нас можемо констатовати да је протекао без иједног

инцидента,  без  пријављених  случајева  у  којима  је  било  дискриминације,  насиља,

занемаривања и злостављања. Поносни на ову чињеницу, и даље ћемо у нашој Установи

стварати  и  неговати  атмосферу  у  којој  ће  се  свако  дете  осећати  заштићено,  сигурно,

прихваћено, важно а пре свега вољено.

Координатор Тима

Милина Петровић
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8.10. Извештај тима за инклузивно образовање

Током радне 2021-2022 год. Тим за инклузивно образовање је одржало два радна

састанка.  Први  састанак  је  одржан  13.10.2021.  На  првом  састанку  чланови  тима  су

информисани о броју деце која имају проблем у говору у сва три објекта, а посебно смо

истакли  два  детета  која  ћемо  пратити  у  наредном  периоду.  Такође  постоји  и  једно

даровито дете. Васпитачицама су дати савети како да кроз игру а све у циљу богаћења

речника деца раде на побољшању говора. 

Са родитељима је успостављена комуникација путем телефона и разних група, због

тренутне ситуације (затвореност вртића услед пандемије). Направљени су информативни

панои у сва три објекта као и флајери на тему ,,Развој говора“ и на тај начин родитељима

су  дате  смернице  по  узрасним  нормана  како  ток  говора код њихове  деце  треба  да  се

развија.

Други састанак Тима за инклузивно образовање одржан је 20.06.2022. На другом

састанку  чланови  тима  су  упознати  о  броју  деце  по  групама  и  објектима  којима  је

потребан медицински третман. Раазматрано је да од следеће радне године логопед више

улази у групе и ради групне третмане као и да реализује групне радионице са родитељима

и децом.

Координатор

Стручни сарадник- логопед

Јелена Спасојевић

8.11. Извештај креативно-едукативног тима 

Чланови креативно-едукативног тима који се бави уређењем Установе у естетском

смислу у овој радној години углавном су одржавали састанке у својим објектима. Сваки

објекат има свог председника Тима, а Тим чине сви запослени у васпитно образовном

раду у том објкту односно установи.   Тимови су одржавали своје састанке релоативно

често,  када год је за тим било потребе,  а најчешће када је било потреб мењати изглед

физичке средине у установи и то у складу са концепцијом Нових основа програма.  
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Том приликом доносили су одлуке о естетском уређењу паноа, холова, ходника и

атријума,  пратећи како актуелан дешавања унутар објекта,  тако и активности у оквиру

васпитно-образовног  рада.  Креативно-едукативни тим је  први пут формиран ове радне

2021/2022. године и сачињавају га директорка, стручни сарадници педагог и логопед, као

и сви васпитачи и медицинске сестре-васпитачи. Како се наша Установа ове радне године

припремала за улазак у Нове основе програма – Године узлета,  примарни задатак овог

тима био је уређење како заједничких унутрашњих просторија објекта, тако и дворишта, а

све  у  интересу  добробити  деце  и њихове  интерактивне  активности  током  боравка  у

вртићу.

Објекат „Сунце“

Чланови тима одржавали су састанке у свом објекту. Тим је одржао 5 састанака и

више радних договора на којима су доносили одлуке о уређењу својих паноа, зидова и

неискоришћених простора у холу, терасама и дворишту, пратећи како актуелна дешавања,

тако и активности у оквиру реализације пројеката у васпитним групама.

Теме које су обележиле рад тима су:

1.  Сређивање  хола  по  Новим  основама  програма.  У  периоду  од  06.09.-

11.10.2021.године  чланови  креативно  едукативног  тима  су  радили  на  прикупљању

материјала  за израду  елемената  који  би  оплеменили  хол  објекта.  Циљ рада  је  био  да

боравак  деци,  у  овом заједничком  простору  за  игру,  учинимо  што  занимљивијим  и

интерактивнијим.  Поред пластифицираних  елемената  за  физичке  активности,  између

стубова поствљена је:

- фасадна мрежа са рупама различитих димензија и боја за провлачење и убацивање

лопти,

- паукова мрежа од ластижа где деца могу да се провлаче,

- кухињска  фолија  на  којој  деца  могу  цртати  и  сликати  различитим техникама

(фломастерима,воденим и темпера бојама).

У холу је креативно-едукативни тим унео и сензорно-истраживачки сто напуњен

пиринчем у боји. 
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Како се у овом периоду обележавала и Дечија недеља, под слоганом „Дете је дете

да га волите и разумете“, чланови тима су у овај простор додали нове изазове за децу:

столове прекривене папиром у боји и провидном силиконском фолијом, као и штафелаје

на којима су постављени стиропори обложени пак папиром и хамером са циљом да се

подстакне ликовно изражавање деце. У циљу свестранијих активности деце, чланови тима

су  од пластифицираних  струњача  направили покретну  раскрсницу  и пут  са  пешачким

прелазом. На њима су деца поставила саобраћајне знакове и аутомобиле. На средини хола

постављен  је  још  један  сто  са  природним  материјалима  за  сензорно- истраживачке

активности. Наставак уређења објекта по Новим основама програма. Покретна раскрсница

на струњачама није се показала као трајно решење.Чланови тима су донели одлуку да у

једном  делу  хола  формирају  раскрсницу  тако  што  ће  самолепљиву  фолију  залепити

директно на под. У холу је предходне године постављено 5 сензорно-моторичких табли. 

Чланови тима су ове радне године поскидали све поломљене елементе са истих,

освежиле  их  и  у  сарадњи  са родитељима  поставили  нове  и  функционалне  елементе.

Постојећу металну конструкцију у облику шатора,чланови тима, поставили су у дворишту

вртића испред радне собе ППП групе. Деца су добила своју прву скривалицу у дворишту.

Зимска и новогодишња декорација. Након набављеног материјала како од стране

Установе, тако и од великодушне помоћи родитеља, чланови тима су декорисали објекат и

двориште  за  предстојеће  новогодишње  празнике.  У  холу  је  постављена  велика

новогодишња јелка на којој су из плутаног џака падали новогодишњи украси. Наспрам ње

постављена је бела јелка од УСБ табли украшена лампионима и лед лампицама.У делу

хола поред собе ППП групе монтиран је камин од амбалажних кутија. На њему је такође

постављена новогодишња декорација. На преградном стубу, на средини хола окачени су

обручеви са новогодишњим елементима. 

У ходнику,  према канцеларијама,  чланови тима су поставили још једну јелку и

лутку Деда Мраза – поклон од родитеља из мешовите јаслене групе. У двориштu вртића

постављена је декорација из предходне радне године: кuћица, санке са ирвасима, Снешко

Белић и јелка (све направљено од УСБ плоча ).  
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Ове године додата  је  дрвена јелка  у облику троугла украсена  гранчицама бора,

шишаркама  и  лампионима.  Од  капије  вртића  до  улазних  врата,  поред бетонске  стазе,

постављени су лилихипи од стиропора обојени разним бојама. Природну јелку поред собе

млађе  васпитне  групе,  чланови  тима  украсили  су  тако  да  је  добила  лик  Деда  Мраза.

Испред самог улаза у објекат постављено је шест малих украшених јелки у саксијама.

Прослава 8. Марта. У периоду од 09.02.-07.03.2022. године чланови тима су радили

на изради и постављању декорације за прославу празника жена 8. Марта. И ове године

прослављамо  без  присуства  родитеља  због  епидемиолошких  мера  против  пандемије

COVID-a 19.  Чланови тима су се потрудили да декоришу како хол где  ће се одржати

приредба поводом празника тако и простор испред главног улаза у вртић. 

У  холу  су  декорисани  панои,  а  на атријуму  је  постављена  тегет  завеса  са

декорацијом од хамера и пена папира са штрасом у облику крила у црвеним нијансама. Ту

су деца имала прилику да се појединачно фотографишу држећи срце од картона у рукама.

Слике сваког детета послате су њиховим родитељима. У делу хола поред собе ППП групе

постављена је декорација од дрвених гајбица и штафелаја украшених срцима и словима

МАМА. 

Поред стубова постављене су саксије са великим и малим срцима од стиропора

обложених  украсним  хамером.  На  улазу  у  објекат  постављене  су  дрвене  мердевине

декорисане  црвеним  тилом,  цвећем,  срцима  и  словима  МАМА.  На  улазним  вратима

постављена је висећа декорација у облику срца. При самом улазу у објекат, три са једне и

три са друге стране стајале су саксије обогаћене срцима од стиропора обложеним црвеним

украсним папиром и срмом.

5. Прослава Дана Установе. Поводом обележавања Дана Установе, чланови тима из

свих  објеката  учествовали  су  у  изради  декорације  за  украшавање  позорнице  у Дому

културе, где се одржала свечана академија и приредба. Позорница је декорисана жутим и

зеленим завесама.  Испред завеса постављена је  украсна декорација  од жутих обручева

украшених зеленилом и цвећем. Наша Установа је,  због епидемиолошких мера против

пандемије  COVID-a 19,  била  затворена  за  родитеље  до  15.03.2022.  године,  тако  да

креативно-едукативни тим није био у могућности да организује заједничке радионице за

децу и родитеље. 
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Сва  укључивања  родитеља у  активности  биле  су  индиректног  типа  у  оквиру

помоћи око прикупљања и достављања материјала за рад. Такође треба нагласити да је

тим приликом израде и постављања декорације и интерактивних елемената за активност

деце, имао велику помоћ спремачица и домара запослених у вртићу.

Креативно  –  едукативни  тим  је  током  целе  радне  године  био  ангажован  око

уређења заједничких просторија, како унутар објекта, тако и у дворишту вртића у складу

са Новим основама програма, пратећи започете пројекте у васпитним групама. Тако је хол,

поред већ  наведених  постављених  елемената,  током  године,  био  богатији  за  ручно

израђеном кухињом од картонских кутија и судовима из млађе јаслене групе; облацима од

рециклажног материјала из мешовите јаслене групе, као и кућицама које су деца из средње

васпитне групе уз помоћ родитеља направила код куће. 

Такође,  на  средини  хола,  поред  раскрснице,  поређане  су  квадрати различитих

текстура  као  сензорна  стаза  за  гажење босим ногама.  У дворишту  су  чланови  тима  у

сарадњи са родитељима направили још једну скривалицу од цираде постављене између

два дрвета.  Унутар  скривалице  налази  се  дрвена  палета,  јастуци  и  струњаче.  У  делу

дворишта, у близини пешчаника, између четири стабла, на металном ланцу окачене су на

канапу  шерпе, тањири,  кашике,  поклопци  и  други  звучни  елементи  за  интерактивну

активност деце. У продужетку је постављен лавиринт од картонских цеви и најлона. 

Све справе у дворишту освежене су пастелним и јарким бојама, као и гуме у којима

је посађено цвеће. Клупе и сто премазани су сандолином. Између радних соба мешовите

јаслене  и  млађе васпитне  групе,  у бетонску  смесу,  постављене  су  гуме у  полукруг  за

провлачење  деце.  Испред  терасе  мешовите јаслене  групе  постављене  су  коцке  од

различитих  материјала  за  гажење. Све  ове  активности  креативно  –  едукативног  тима

омогућиле су деци забаван и интерактиван боравак у вртићу, а све у складу са увођењем

Нових основа програма „Године узлета“. 

Координатор креативно-едукативног Тима објекта „Сунце“

Медицинска сестра – васпитач

Олга Јаковљевић 
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Објекат „Маслачак“

Просторе радних соба смо организовале упросторне целине које деци омогућавају

предвидљивост, да раде и сарађују, да могу да се осаме ако то желе, у собама су груписани

и приступачни разни материјали чиме се деца подстичу да да буду независна и праве

изборе. Инспиративан простор за истраживање који има мноштво материјала-природних,

полуструктуираних, неструктуираних,  који  позивају  децу  да  истражују,  да  стварају  са

другом децом. Простори садрже разне  сензорне  материјале,  уз  готове  играчке  постоји

много  правих,  реалних  и  аутентичних  предмета  као  и  материјала  којима  се  подржава

дечији  развој.  Унутрашњи  простор  је  организован  и  даје  могућности  различитог

груписања,  заједничког  рада  и  сарадње,  чиме  се  подстиче  сарадња  и  позитивна

међузависност међу децом. 

Простор  је  обогаћен  елементима  природе,  на  овај  начин  подстиче  се  развој

естетског осећаја. Мноштво сензорних активности у организованом простору и сензорним

таблама пружа могућност за различита сензорна искуства. Заједнички простори сад су

постали  места  која  добијају  нову  функцију,  места  сусрета,  размене  искустава,

заједничкеигре  и  стваралаштва  (Наш  атеље)  међу  децом  и  одраслима,  обогаћена

мноштвом дечијих продуката,  радова, материјала.  Оно што излажемо у њима одражава

процес учења деце, разних активности које се дешавају у групи и у нашем објекту и на

начин да то свима буде видљиво. Родитељи су добијали поруке да је њихово мишљење

важно, да се поштује и да одлуке које доносимо-доносимо заједно. Да би смо што боље

укључиле родитеље  и  заинтересовале их да  схвате Нове основе програма ,смишљале смо

разне  активности   у  које  би  укључиле  и  родитеље  и  децу,  анкетирале  их  о  њиховим

очекивањима,прихватале предлоге и идеје, обавештавале о свему што се са децом ради

преко Whats App група, размењивале информације, свакодневно.

То  је  имало  позитиван  ефекат,  јер  су  родитељи  све  боље  разумевали  улогу

васпитача, значај и смисао подстицајне средине, значај боравка деце у групи, интеракције

и сардњу међу децом. Када се родитељима пружи прилика они постају одличнисарадници

и у креирању и у остваривању програма, истовремено преузимајући одговорност за своје

учешће. 
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Наишле  смо  на  подршку  родитеља  и  добар  одазив  на  сарадњу.  Родитеље  смо

укључивале  и  индивидуално  у  групу,  према  њиховим  афинитетима  и  у  договору  са

васпитачима,  обезбеђивање  стручне  подршке  са  циљем  унапређивања  родитељских

компетенција,  унапређивање  индивидуализације  у  раду  са  децом  и  породицом.

Побољшале  смо  родитељску  активност  усмерену  на  унапређење  средине  за  учење.

Прихватале  смо  иницијативе  родитеља  и  појачавали  интеракције  кроз  разноврсне

радионице и активности.   На почетку радне године у септембру у сарадњи са Зеленом

Оазом у дворишту нешег вртића уз учешће родитеља постављене су леје на отореном.

Касније смо са децом засадили лук пошто су леје на отвореном. Од почетка радне године

смо одржавале састанке и испратиле сва актуелна дешавања. 

29.09.2021. год.  одржан је  први састанак  креативног  тима-договарале смо  се  и

давале  предлоге  одакле  почети  и  у  уређењу простора.  Простор  је  уређен  у  складу  са

планом „Дечије недеље“ и  слоганом “Дете је дете да га волите и разумете“, тако да је

план истакнут и да га родитељи виде и испрате свакодневно. Простор сале смо заједно са

децом уредиле и приказале који је слоган ове године. Сала је уређена за обележавање

„Дана  здраве  хране“  и  „Дана  чистих  руку“  са  сестром  на  правентиви.  Такође  смо

саставиле  детаљни  план  активности  за  „Дечију  недељу“  при  чему  нам је  био  циљ да

родитељи буду укључени  у  сва  дешавања,  непосредно.  Наишле  смо на  велики одазив

родитеља који су испратили читаву недељу и дешавања. Родитељи су писали причу „Ја

херој  приче“  или  причу  о  свом  детету,  правили  поклон  играчке  за  групу,  донели  су

природне материјале, са децом урадили креативне ликовне радове различитим техникама,

обезбедили деци костиме за маскенбал.

22.11.2021. год. одржан је други сасатанак креативног тима. Акценат је био како

укључити родитеље и децу у уређење простора у складу са предстојећим дешавањима

(Зимом и Новом годином).  Осмислиле смо да то буду природни материјали уз учешће

деце и родитеља. Са децом смо одрадиле активности и радове који су били изложени у

дворишту и у вртићу,  углавном од природног материјала.  Уређен је простор сале због

дружења са Деде Мразом и планираном представом коју ће реализовати васпитачи.
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26.11.2021.год.  одржан  је  трећи  састанак  кеативног  тима.  Повод  је  била  идеја

васпитача да припреме интерактивну представу за децу са темом Нове године. Осмислиле

смо  текст,  поделиле  улоге,  осмислиле  костиме,  сцену,  музику,  укључивање  деце.

Представа је изведна са децом 14.12.2021.год. 

11.02.2022.год. одржан је четврти састанак креативног тима. Осмислиле смо на који

начин  обележити  8.март.  Договор  је  да  то  буду  ликовне  радионице  са  децом,  да

припремимо честитке за маме и баке и да за родитеље снимимо спот са дечијим порукама

и продуктима за маме.

24.02.2022.год. одржан је пети састанак креативног тима где смо конкретизовале

све садржаје поводом 8. Марта. Наишле смо на велико одушевљење родитеља за идеју,

спот је био са емотивним порукама, дечијим радовима и песмом. Спот је прослеђен свим

групама нашег објекта на Whats App групе. Родитељи су са децом направили срца љубави,

која смо окачили на централни пано на наше “Дрво које шири љубав“.

01.04.2022.год. одржај је шести састанак креативног тима. Састанак је био поводом

израде  Ускршњег  аранжмана.  Договориле  смо  се,  конкретизовале  идеју  и  начин

укључивања деце и родитеља. Деца и родитељи су на свој начин украсили јаја која су била

део  нашег  аранжмана.  Ускршњи аранжман  је  освојио  прво место  на  манифестацији  у

нашем  граду.  Простор  је  оплемењен  дечијим  радовима,  простор  дворишта  смо

прилагодиле празнику и имали посету родитеља и њихових правих зечића, са којима су

деца уживала у игри. На централном паноу су били изложени дечији радови и изложба

ускршњих јаја.

11.04.2022.год.  одржан је  седми сасатанак креативног тима.  Задатак је  био како

осмислити  обележавање  Дана  вртића,  на  који  начин  обележити,  којим  садржајима  и

активностима укључити и децу и родитеље.

17.05.2022.год. одржан је осми састанак креативног тима. Конкретне активности

поводим дана  вртића  по  данима  и  тачке  са  којима  наступају  све  групе  нашег  објекта

„Маслачак“.  Деца  и  родитељи  су  направили  поклон  честитке  нашем  вртићу.  Деца  су

учествовала на приредби поводом Дана вртића са музичком игром, песмом уз пратњу на

клавијатури наставнице Данијеле Предић из Музичке школе и стиховима. Пошто су групе

имале завршна дружења са децом и родитељима,  уредиле смо просторе за предстојећа

дружења.
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Можемо рећи да је  квалитет сарадње са родитељима достигао један виши ниво

оног тренутка када су родитљи почели да иницирају дешавања на нивоу груе, а не само да

прихватају предлоге и укључују се на иницијативу васпитача у живот и рад групе. Најзад

доношење заједничких одлука на нивоу групе била је  била је  партиципација у правом

смислу  речи,  код  родитеља  је  развило  већи  степен  одговорности  и  оснажило  осећај

припадања заједници.

Координатор креативно-едукативног Тима објекта „Маслачак“ 

Бранка Милосављевић

Објекат „Цврчак“

Први  сасатанак  креативно  едукативног  тима  одржан  је  27.09.2022.  године  са

почетком у 11 часова и 30 минута. Васпитачи и медицинске сестре васпитачи давали су

своје предлоге  за уређење простора и идеје  за  активности поводом Дечје  недеље.  Сви

присутни су давали креативне идеје и врло брзо је постигнут договор око организације

активности  по  данима  у  Дечјој  недељи.  Деци  ће  бити  омогућено  да  се  креативно  и

ликовно изразе кроз разне активности.

Други  састанак  креативно  едукативног  тима  одржан  је  06.12.2022.  године  са

почетком  у  11  часова.  Састанку  су  присуствовали  васпитачи  и  медицинске  сестре

васпитачи.  Тема састанка је  било снимање Новогодишњег програма у нашем вртићу и

уређење истог. Сви присутни су се сложили да се снимање одржи у холу вртића и да се

уреди и декорише простор у духу празника, израде костими за потребе снимања.

Трећи сасатанак креативно едукативног тима одржан је 21.12.2022. године где је су

присутни давали своје предлоге и идеје за израду рада за конкурс поште Србије на тему

„Писмо Божић Бати“. Присутни су имали пуно предлога и веома занимљивих идеја за

израду рада уз претходно консултовање са децом. На састанку је такође договорено како

ће  изгледати  рад  за  Новогодишњи конкурс  који  организује  Дом културе  у  Кучеву  уз

претходно консултовање са децом и уважавајући њихове идеје и предлоге.
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Четврти  сасатанк  креативно  едукативног  тима  одржан  је  10.02.2022.  године  са

почетком  у  11  часова.  Састанку  су  присуствовали  васпитачи  и  медицинске  сестре

васпитачи. На састанку је на основу предлоган присутних договорен начин обележавања

празника  Дан  жена.  Договорено  је  да  се  одржи  радионица  деце  и  васпитача  како  би

заједно израдили поклоне за маме и честитке.  Успоставиће се и сарадња са породицом

тако  што  ће  деца  код куће довршити поклон за  маме са  татама.  Од хамера и  осталог

расположивог материјала израдиће се потребни елементи за декорацију ходника вртића

како би празник обележили у пријатној и ведрој атмосфери.

Пети  састанак  креативно  едукативног  тима  одржан  је  11.04.2022.  године  са

почетком  у  11  часова.  Сви  присутни  су  давали  предлоге  око  обележавања  Ускрса  и

декорације  простора  у  вртићу  као  и  у  дворишту  вртића.  Договорно  је  да  се  одржи

радионица са децом где ће деца различитим техникама и на различите начине фарбати јаја

и израдити занимљиве и креативне радове за изложбу.

Шести  састанак  креативно  едукативног  тима  одржан  је  11.05.2022.  године  са

почетком у 11 часова. Присутни су давали предлоге за декорисање бине у Дому културе

поводом  прославе  рођендана  нашег  вртића  где  ће  деца  свих  објеката  учествовати. У

договору са осталим координаторима из других објеката и уважавајући предлоге осталих

чланова договорено је декорисање сцене. На састанку је такође договорена радионица са

родитељима на којој је планирано уређење дворишта вртића (укопавање и фарбање гума,

фарбање клупа, фарбање справа и свих елемената у дворишту вртића).

Координатор креативно-едукативног Тима објекта „Цврчак“ 

Слађана Благојевић
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

9.1. Извештај о раду стручног сарадника- педагога

Табела бр.27: Табеларни приказ реализације годишњег плана рада стручног сарадника -

педагога

Област рада Активност

Планирање и

програмирање

васпитно-

образовног рада 

Израда  годишњег  извештаја  о  реализацији  васпитно  образовног  рада  у

Установи;

Израда Годишњег плана васпитно-образовног рада;

Током радне године континуирано је пружана подршка медицинским сестрама-

васпитачима и васпитачима у реализацији пројеката и планираних активности у

раду са децом и родитељима;

У  току  радне  године  континуирано  су  обављани  саветодавни  разговори  са

медицинским  сестрама-васпитачима,  васпитачима  и  родитељима  везаних  за

унапређење развојних нивоа деце;

Сарадња са васпитачима при планирању различитих облика праћења сопствене

васпитне праксе и постигнућа деце;

Подстицање  медицинксих  сестара-васпитача  и  васпитача  у  осмишљавању

подстицајне средине за учење;

Сарадња са

васпитачима

Пружање  подршке  колегиницама  и  размена  информација  везаних  за  нову

концепцију  рада,  подршку  колегиницама  и  размена  савета  и  искустава  за

реализацију пројектног планирања у раду са децом;

Сарадња  са  свим  колегиницама  је  професионална,  размењивале  смо

информације  о  сваком  детету,  обављале  како  појединачно  разговоре  са

родитељима, тако и у тиму. Пружана је подршка сваком детету и подстицан

развој;

Промовисање активне улоге детета у процесу васпитно-образовног рада је врло

комплексан задатак који се систематски и корак по корак мења. Колегиницама

пружам  подршку  и  дајем  информације  како  мењати  концепцију  и  приступ

детету;

Размена  информација  са  мед.сестрама-васпитачима  и  васпитачима  о
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индивидуалним  карактеристикама,  развоју  и  потребама  деце  била  је

континуирана током читаве радне године;

Развијање и примена комуникацијских вештина је нешто о чему континуирано

говоримо.

Током радне године, колико смо биле у могућности због ситуације која је била

у  читавој  земљи,  интензивиран  је  био  рад  тимова  у  Установи,  а  кроз  то

покренута  су  и  питања  самопроцене,  објективности  и  унапређивања

компетенција. 

Рад са децом

У радној 2021/2022. години реализован је велики број разговора са родитељима,

доста разговора са васпитачима о појединој деци. Трудиле смо се да испратимо

свако дете и да укажемо подршку сваком детету у свакој фази њиховог развоја. 

Годинама  уназад  у  Установи  се  прати  напредак  развоја  деце  континуирано

током радне године. У овој радној години конструисали смо нове протоколе за

праћење напредовања деце, као и чек листе које нисмо стигли да применимо

због ванредне ситуације.

Кад год је  био неки проблем увек смо током радне године колегинице и ја

разговарале и трудиле се да нађемо најбоље решење за сву децу.

Вртић је  место где деца радо долазе,  још у јасленом узрасту деца се радују

другарима и без проблема опраштају од родитеља при доласку ујутру. Ово само

говори о томе да се деца осећају пријатно, прихваћено и да имају поверења у

све  нас.  Сваком  детету  се  прилази  индивидуално  и  са  пуно  разумевања  и

разговара, што код деце ствара осећај пријатности и прихватања.

Сва деца се прате током читаве радне године, и када васпитачи примете неке

промене  у  понашању  детета  разговарамо  о  томе,  разговарамо  са  дететом  и

родитењима. Тако је било и током ове радне године. Било је родитеља који су

радо прихватили наше савете и предлоге, док је било и родитеља који то нису

желели да ураде. У тим ситуацијама смо ми у установи давали максимум да

деца превазиђу своје тренутне тешкоће.

Сарадња са родитељима је нешто што континуирано унапређујемо, и родитељи

су  присутни  у  нашим  групама.  Током  ове  године  из  оправданих  разлога

поједине  идеје  нисмо могли да реализујемо  због  ванредне ситуације,  али се
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планира да буду реализоване када се буду створили услови за то.

Уважавање приватност породице је нешто што је заступљено у нашој установи

те сваки разговор или било који проблем остаје у установи, и све се ради у

најбољем интересу деце. 

Током радне године као стручни сарадник релизовала сам више индивидуалних

разговора са родитељима.  Некада су то били разговори само између мене и

родитеља,  а  било  је  и  разговора  којима  су  поред  мене  и  родитеља

присуствовали  васпитачи  група.  Сви  разговори  су  унапред  договорени  и

темељно припремљени.  Већи број  родитеља је  прихватао наше савете и код

њихове деце  се  види напредак,  док је  био и  један  број  родитеља који  нису

прихватили наше савете.

Сарадња са

породицом и

друштвеном

средином

Из године у годину тежимо унапређивању сарадње са породицом и локалном

заједницом.

Кроз  реализацију  пројеката  у  групама  остварена  је  сарадња  са  бројним

учесницима  локалне  заједнице  као  што  су  породица,  занатске  радње,

иннституције од значаја и слично.

Кроз индивидуалне разговоре са родитељима сам разговарала ио напретку деце

и активностима које помажу разумевању деце и подстичу њихов напредак.

Сарадња са ОШ је остварена у циљу транзиције деце пред ползак у школу као и

у друге сврхе важне за реализацију васпитно-образовног рада.

Остварена је сарадња са Домом здравња у Кучеву и педијатријском службом.

Истраживање

васпитно-

образовне праксе

Током читаве  радне  године  пратила  сам  дешавања у  предшколству,  о  свим

новинама обавештавала колегинице. 

Током радне године реализован је један дводневног семинара у нашој установи;

Реализоване  су  обуке  за  имплементацију  Нових  основа  програма,  два  дела

обуке у марту инвиво и једна онлајн  обука за документовање током априла

месеца; Стручни сарадник педагог је прошао обуку СНОП- стручни сарадници

као  носиоци  промена  у  ПУ;  Стручни  сарадник-педагог  је  са  медицинским
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сестрама – васпитачима прзентовала рад на стручним сусретима медицинских

сестара-васпитача под називом „Сарадња са породицом у функцији подршке

добробити  детета“  у  Сокобањи;  Медицинске  сестре  –  васпитачи  и  стручни

сарадник  прзентовали  су  рад  на  стручним  под  називом  „Креирање

инспиративног  простора  за  пројекат-Облак“  у  Врњачкој  бањи;  Васпитачи  и

стручни сарадник одбранили су рад на стручним сусретима васпитача са радим

под називом „Животни контекст као подстицај за креирање програма“ на Тари;

Стручни сарадник-педагог је у сарадњи са стручним сарадницима браничевског

и  подунавског  округа  и  Бруса  одбранила  рад  на  тему  „Размена  искустава

стручних  сарадника  и  заједничко  промишљање  као  подршка  променама  у

предшколским установама”;  

Стручни  сарадник-педдагог  је  у  сарадњи  са  васпитачима  стручним  радом

конкурисала  на  струччном  скупу  Један  дан  у  вртићу;  Организовали  смо

хоризонталне размене на нивоу установе; Стручни сарадник је присуствовала

петој Националној конференцији о подршци раном развоју и родитељству под

покровитељством УНИЦЕФ-а „Отворимо широм врата  –улазе  мама и  тата“;

Путем  умрежених  канала  редовно  су  прослеђивани  едукативни  садржаји,

стручна  литература,  линкови  стручних  сајтова,  као  и  сајта  Министарства

просвете, науке и технолошког развоја;праћени су вебинари и online обуке које

је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја; одређене

су колегенице које ће проћи обуку за самовредновање рада установе.

У циљу имплементације Нових основа програма након успешне обуке СНОП

стручни  сарадник  ће  са  васпитачима  радити  на  развијању реалног  програма

током целе радне године.

У  пројекту  WANDA  метод  сам  ментор,  оформљена  је  радна  група  за  овај

пројекат  и  одржан  један  састанак.  Током  месеца  јуна  и  септембра  (2021),

присуствовала сам једној троднендновној и једној једнодневној онлајн обуци на

којој сам стекла компетенције за улогу фацилитатора у WANDA тиму. Пројекат

је  веома лепо прихваћен и од стране колегеница,  тако да су све колегенице

добровољно постале део тима, међутим састанци нису реализовани због обука
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за примену нових основа програма, због епидемиолошке ситуације и слично.

Током друге половине радне године делили смо Брошуре родитељима у циљу

приближавања концепције Нових основа програма. 

Сви чланови ВОВ-а су упознати са аналаизом упитника које смо спровели међу

родитељима.

Израђивала  сам  посебне  извештаје  и  анализе  из  домена  рада  стручног

сарадника педагога,  вођена је документацију о одржаним састанцима тимова

који  постоје  у  установи,  континуирано  обавештавам  чланове  ВОВ-а  и

директора установе о свом раду и напретку.

Радна 2021/2022 започета је у знаку транзиције, односно промена кроз које ћемо

проћи како бисмо у септембру 2022. године кренули пут Година узлета,  односно како

бисмо  започели  примену  конепције  Нових  основа  програма  у  нашој  предшколској

установи.  Током  радне  2021/2022  године  наши  васпитачи  и  стручни  сарадници  ће  се

стручно оспособљавати и надограђивати своје компетенције које су уједно неопходне за

примену Концепције Нових основа програма. 

На  самом почетку  године  одржана  је  седница  Васпитно-образовног  већа,  затим

Седница савета родитеља и Управни одбор на коме су усвојени Годишњи извештај о раду

за  радну  2021/2022  годину  и  Годишњи  план  рада  установе  за  радну  2021/2022.  У

септембру  месецу  званично  су  завршене  активности  пројекта  СУПЕР,  као  и  обуке  за

примену WANDA метода у установи чији сам фасцилитатор.

У септембру месецу смо, сада већ традиционално, присуствовали „Пертинијевим

данима“ где смо у складу са Концепцијом нових основа програма бирали игачке за децу

којима опремамо собе. Трудили смо се да за сваку радноу собу набавимо нове играчке,

прављене у складу са новим основама, које ће деци пре свега бити занимљиве, затим које

ће  им бити од користи  за  стицање нових вештина,  знања и умећа као и за  развијање

њихових способности. Играчке су пре свега прилагођене утзрасту и интересовањима деце

као и њиховим реалним потребама.
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Током  месеца  септембра  у  нашој  установи  је  у  сарадњи  са  неформалном

организацијом „Зелена оаза“,  подигнут пластеник у објекту „Сунце“ и две мини леје у

објекту „Маслачак“. У подизању пластеника учествовалиа су деца, родитељи, запослени

ПУ „Лане“,  локална  самоуправа,  сарадници  и  донатори  (донатори  материјала).  Након

подизања пластеника уследила је садња првих култура у нашем пластенику. Ови догађаји

били су испраћени медијски,  те је нашу установ посетила РТС, Прва ТВ, ТВ Млава, а

такође је било и пуно чланака како у локалним тако и у електронским новинама. 

Иницијативу  је  све  време  подржавала  локална  самоуправа  па  нам  је  у  посету

долазио и председник општине Кучево који је изразио посебно задовољство за оно што

радимо са нашом децом.

У  месецу  септембру  сам  писала  рада  за  Стручну  конференцију  васпитача  под

називом  „Животни  контекст  као  подстицај  за  креирање програма“.  Стручна

конферениција је планирана за месец децембар, и одржаће се на Тари. Рад је написан у

сарадњи са васпитачима припремно-педшколских група, уз подршку директора установе.

Рад је  прихваћен и очекујемо да ће бити примећен на предстојећим сусретима.  Током

месеца септембра,  васпитачи су одржали родитељске састанке,  како би се упознали са

родитељима  новоуписане  деце  и  како  би  родитељима  изнели  планопве  за  предстојећу

радну годину. 

Присуствовала сам родитељским састанцима припемно-предшколских група,  и с

обзиром да ћу ове године предшколцима једном недељно држати часове енглеског језика

једном  недељно,  родитељима  сам  представила  план  и  програм  за  школицу  енглеског

језика.  Осим тога, током месеца септембра сусретала сам се са родитељима која желе да

упишу децу, као и са родитељима који имају недоумица у вези са поласком детета у втић,

током  адаптација  и  слично.  Такође,  свакодневно  сам  разговарала  са  васпитачима  о

адаптацијама као и о текућим проблемима у вртићу. У објекту „Сунце“ групе обилазим до

3 пута недељно како бих била упозната са свбим дешавањима и актуелностима. Групе у

објекту „Цврчак“ и „Маслачак“ обилазим минимум једном недељно с обзиром да су ови

објекти  физички  издвојени.  Током  задње  недеље  септембра  одржан  је  Педагошки

колегијум  на  коме  смо  разговарали  о  плановима  за  Дечју  недељу,  као  и  о  могућим

активностима и темама које ће бити заступљене током Дечје недеље. Токође, разговарали

смо и о пројектима које ћемо започети са децом.
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Месец октобар започели смо Дечјом недељом под слоганом „Дете је  дете да га

волите и разумете“ која је трајала у периоду од 04.10.2021. до 08.10.2021. године. Свакога

дана  организоване  су  актиовности  у  складу  са  узрастом  деце  и  раније  направљеним

планом.  У  складу  са  епидемиолошком  ситуацијом,  родитељи  су  били  укључени

непосредно,  тако  што  су  доносили  неке  материјале  у  договору  са  васпитачима.  Због

актуелне  епидемиолошке  ситуације  са  вирусом  COVID19,  нису  диретно  могли  да

присуствују активостима. 

Током дечје недеље, посетио нас је заменик председника општине и саветница за

образовање, а на поклон су нам донели играчке. Посетили су нас и пчелари који су нам

поклонили мед. Деца су за узврат написала честитке које су украсили и поклонили нашим

гостима. У оквиру дечје недеље одржан је и крос РТС-а “Кроз Србију”. Са васпитачима

готово свакодневно размењујем инфомрације  о  деци,  групи,  интересовањима деце итд.

Током месеца октобра у нашој  установи започињемо пројектно планирање како бисмо

наредне године били спремни за улазак у нове основе програма. 

У октобру месецу присуствовала сам Активу стручних сарадника у Смедереву, а

тема  је  била  припрема  одбране  рада  на  Сусретима  стручних  сарадника  и  сарадника

предшколских установа.  Наша установа узима учешће у одбрани,  где ћемо говорити о

„Грађењу партнерског односа у вртићу“. 

Активу су присуствовали стручни сарадници Браничевсог и Подунавског округа.

Истог дана одржан је актив директора. У октобру месецу одржала сам састанак Тима за

самовредновање  и  Стручни  актив  за  развојно  планирање  где  сам  као  координатор

говорила о плановима за радну 2021/2022 годину и о предстојећим активностима чланова

тима. У октобру сам са медицинским сестрама-васпитачима и директорком присуствовала

XXIV Стручном сусрету медицинских сестара- васпитача предшколских установа Србије

у Сокобањи, где смо презентовале рад под називом ”ЗАЈЕДНИЦА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У

КРЕИРАЊУ И ПРОНАЛАЖЕЊУ ИНСПИРАТИВНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

И ИСТРАЖИВАЊЕ”.  Презентација  наше  Установе  је  била  јако  запажена,  а  стручном

скупу  присуствовале  су  бројне  колегенице  и  колеге  медицинске  сестре  васпитачи,

директори предшколских установа, стручни сарадници логопеди и педагози, лекари, дечји

психијатар, организациони одбора Савеза удружења итд.
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У новембру месецу започели смо пројектно планирање према Концепцији нових

основа програма. Током новембра уносили смо податке у ЈИСП. Припремали смо се за

одбрану стручних радова на Конференцији васпитача и Сусретима медицинских сестара-

васпитача.  У  месецу  новембру  били  смо  део  пројекта Подршка  примени  ИКТ  у

предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (бее бот, 6

комада), где смо као установа добили наведено дидактичко средство одобрено у складу са

Законом о уџбеницима.  

Почетком децембра месеца присуствовала сам стручној конференцији васпитача на

Тари.  У  организацији  Савеза  удружења  васпитача  Србије,  одржанa  je  стручна

конференција за васпитаче, под називом „ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ

ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ”, на Тари

од 02.-05. децембра 2021.године. 

Са васпитачима припремно предшколских група и директорком представила сам

нашу установу кроз наш рад под називом „ЖИВОТНИ КОНТЕКСТ КАО ПOДСTИЦAJ

ЗА КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА“.  Рад је  нишао на прегршт позитивних критика  али и на

речи  подршке  да  наставимо  са  пројектом  који  смо  започели.  Стручном  скупу

присуствовале су бројне колегенице и колеге васпитачи, директори и стручни сарадници. 

У  децембру  смо  одржали  сатанке  Тима  за  обезбеђивање  квалитета  и  развој

Установе,  Тим за  проф  развој  у  установи,  и  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,

злоствљања  и  занемаривања  над  децом. Присуствовала  сам  организованом  онлајн

састанку  са  представницима  свих  предшколских  установа  у  циљу  информисања  о

активнстима  програма  јачања  капацитета  предшколских  установа  за  примену  нових

Основа програма. 

Половином децембра присуствовала сам Петој Националној конференцији о раном

развоју и подршци родитељству. 5. Национална конференција о подршци раном развоју и

родитељству „Отворимо широм врата, улазе Мама и Тата“, која је одржана 21. децембра

2021., у Хотелу Мона Плаза, у Београду. Крајем децембра прослављали смо новогодишње

празнике, посетио нас је Деда Мраз који је поделио пакетиће.
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У  јануару  месецу  у  нашој  установи  била  је  веома  неповољна  епидемиолошка

ситуација па је велики број запослених и деце био позитиван на вирус COVID19. Млађа

јаслена група и мешовита јаслена група су због појаве позитивних случајева изоловане у

складу са препорукама Завода за јавно здравље. У јануару месецу планирана је Обука за

примену Концепције нових Основа програма ПВО која би се одржала током два викенда

(4 дана). Због појаве случајева COVID19 међу запосленима, обука је одложена и планира

се  за  наредни  период.  У  јануару  месецу  сам  у  сарадњи  са  колегеницама  мешовите

васпитне групе и директорком установе писала рад за конкурс за Стручну конференцију

васпитача на тему Трактор. 

Током  фебруара  месеца  одржане  су  седнице,  састанци  тимова  и  радних  група.

Почетком фебруара су васпитачи, стручни сарадници и сарадници поднели полугодишње

извештаје о раду. У фебруару месецу је из наше установе су стручни сарадник и васпитачи

у сарадњи са другим институцијама од јвног значаја из нашег града учествовали на Јавни

позив за избор 27 општина и градова за укључивање у Програм Разиграно родитељство –

Подршка подстицајном родитељству. 

Током марта  месеца у нашој  установи реализоване  су обуке за  имплементацију

Нових основа програма. У марту месецу послали смо рад на конкурс за Један дан у вртићу

са  радом под називом „Мали људи,  велике  идеје“.  Почетком марта  свим васпитачима

инсталирана  је  апликација  за  електронску  педагошку  документацију о  васпитно-

образовном раду у предшколској установи са намером да олакша документовање, чување

продуката документовања и обезбеди њихову доступност у ситуацијама када их васпитачи

користе у различите сврхе. Апликација ће бити корисно помоћно средство које васпитачу

олакшава  приказивање  и  интерпретирање  значења  оног  што  одабере  као  важно  за

документовање;  представљање  процеса  развијања  програма  деци,  породици,  колегама,

стручним  сарадницима  и  другим  учесницима  из  стручне  и  локалне  заједнице  у  циљу

грађења квалитета програма. У марту месецу подељени су флајери за родитеље у сва три

објекта у циљу промовисања концепције Нових основа програма.

Почетком априла  (01.  и  02.  април)  у  Београду је  реализована  обука  за  стручне

сараднике  педагоге  –  СНОП- стручни сарадници као  носиоци промена.  Обука је  била

предвиђена  за  стручне  сараднике,  где  је  сарадницима  представљена  њихова  улога  у

имплементацији Нових основа. 
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У мају  месецу  у  оквиру  пројекта Министарства  просвете,  науке  и  технолошког

развоја „Инклузивно  предшколско  васпитање  и  образовање“,  наша  установа  добила  је

стручни материјал из серијала "Линије лета" - Водич за уређење простора у дечјем вртићу,

као  подршка  практичарима  у  предшколским  установама  у  примени  нове  програмске

концепције. Материјал је подељен свим васпитачима. У мају је наша установа славила 39.

година постојања при чему је организована приредба где су учествовале све јаслене и

васпитне групе. 

У периоду од 26.05.-29.05.2022. директор, стручни сарадник и медицинске сестре

присуствовале су стручном скупу медицинских сестара где смо бранили рад под називом

„Креирање инспиративног простора за игру –Облак“ где  смо добили бројне позитивне

критике и подршку колегеница из других градова и вртића. Током маја месеца у установи

је спровођен Е-упис путем портала Е-управе као и упис путем личног подношења пријаве

у просторијама објекта „Сунце“.  

Почетком јуна нашој установи достављен је Водич за развијање теме/пројекта са

децом. Водич припада серијалу  приручника  и  водича  под  заједничким  називом „Линије

лета”,  који  припрема  Институт  за педагогију  и  андрагогију Филозофског  факултета

Универзитета  у  Београду,  а  издавач  је  Министарство  просвете,  науке  и  технолошког

развоја. Приручници су достављени васпитачима. Током јуна месеца припремали смо се за

обележавање краја васпитно-образовног рад и испраћај прешколаца. 

Током маја и јуна месеца имали смо посете ментора за примену Нових основа при

чему смо реализовали задатке  које  нам је  давала у циљу промене простора,  развијање

пројеката и слично. Током јула и августа месеца рађено је на припремању извештаја о

реализацији годишњег плана и програма као и на припреми плана и програма за наредну

радну годину. 

Подносилац извештаја

Стручни сарадник-педагог

Јелена Славић
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9.2. Извештај стручног сарадника – логопеда

Током радне  2021/2022 логопедским третманом обухваћена  су деца  код које  су

уочена одступања у развоју говора и психомоторном развоју, узраст деце која су укључена

у логопедски третман кретао се од старијег јасленог до припремног предшколског.

Број деце којој је потребан логопедски третман по објектима:

                                          AРТИКУЛАЦИЈА

ОБЈЕКТИ ппп четворочасовн

и

5,5

годин

а

средња

васпитна

група

мешовита

васпитна

група

млађа

васпитна

група

старија

јаслена

група

1.СУНЦЕ 11 12 11 4

2.МАСЛАЧАК 3 3 5 16 6

3.ЦВРЧАК 12 1

Реализоване  активности  логопеда  у  школској  2021/2022  год.,  биће  приказане  на

подручјима рада, у табели која следи:

Реализовани задаци Временски
оквир/начин

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Припремање годишњег плана рада и месечних планова рада логопеда Август

Учествовање у изради планских докумената установе посебно у деловима
који се односе на планове и програме подршке деци

Септембар

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу Током године

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада Установе
и предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности Установе у
задовољењу развојних потреба детета

Током године

Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и
индивидуалног  обрaзовног  плана  за  децу  са  тешкоћама  у  говорно  -
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језичком развој 
Праћење усклађености облика,  метода и  средстава  васпитно-образовног
рада са потребама,  могућностима деце са тешкоћама у говорнојезичком
развоју
РАД СА ВАСПИТАЧИМА

Саветодавни рад са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима Током године
Пружање стручне помоћи мадицинским сестрама и васпитачима у изради
програма из области развоја језика и говора и спровођењу програмских
задатака на нивоу група
Пружање  подршке  и  помоћи  васпитачима  у  раду  са  децом  која  имају
тешкоћа  на  неком  од нивоа  вербалне  комуникације  индивидуализацији
васпитно-образовног рада
Сарадња и  пружање подршке   васпитачима  и  праћењу,  вредновању  и
прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова
у складу са напредовањем деце
Пружање  подршке  у  јачању  васпитачких  компетенција  у  областима
комуникација  и сарадња и тимски рад са децом која имају специфечне
говорно-језичке сметње 
Сарадња са васпитачима при изради дидактичког материјала

РАД СА ДЕЦОМ
Процена,  препознавање  сметњи  говорно-језичког  развоја  припремних
предшколских група

Септембар  и
Октобар 

Стимулација говорно језичких способности Током године
Системско праћење напредовања говорно језичког развоја током године
Припремање вежби за развој крупне и фине моторике, оралне праксије,
вежби  и  развој  и  доградњу  језичких  способности,  развијање  пажње
визуелне  и  аудитивне,  вежби  за  развој  аудитивне  дискриминације,
диференцијације,  развој  анализе  и  синезе  речи,  вежби  графомоторике,
вежби за развој ритма и темпа говора
РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Саветодавни рад са родитељима на основу непосредног увида у говорно
језички статус детета, као и на захтев родитеља

Пружање подршке  родитељима у  препознавању и разумевању говорно-
језичких проблема деце
Превенција и тртман логомоторике, графомоторике  и  говорно-језичких
поремећаја
Информисање родитеља о напредовању деце на третману Путем  телефона
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и  разних  група
током  радне
године

Сарадња са родитељима деце са посебним потребама и подстицање истих
на учествовања у изради индивидуалног образовмног плана
РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА  И ТИМОВИМА
Учествовање  у  координацији  активности  у  пружању  додатне  подршке
деци са тешкоћама у развоју
Учествовање  у  раду  стручних  органа,већа,педагошких  колегијума  и
тимова  Установе  који  се  образују  ради  остваривања  одређеног
задатка,плана или пројекта

Кординатор 
Тима за 
инклузивно 
образовање у 
радног 
2021/2022, 
учествовање  у 
Педагошком 
колегијуму и 
васпитно-
образовног већа

Рад у радној групи за праћење и напредовање деце
Консултације   и  размена  искуства  са  колегама  предшколских  установа
других општина
САРАДЊА  СА  НАДЛЕЖНИМ  УСТАНОВАМА,  ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са другим образовним, здравственим и социјалним установама
значајним за остваривање циљева васпитно-образовног рада

Посета основнoj 
школи у Кучеву 
и стоматологу

Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом ради
остваривања циљева васпитно-образовног рада и добробити деце

Посета малих 
приватних 
Предузећа 
(одлазак у 
продавницу 
мешовите робе и
пољопривредну 
апотеку)

ВОЂЕЊЕ  ЕВИДЕНЦИЈЕ,  ПРИПРЕМА  ЗА  РАД  И  СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Вођење  евиденције  о  сопственом  раду,  реализација  планираних
активности у раду са децом
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Припрема  за  послове  предвиђене  годишњим  планом  и  оперативним
плановима логопеда

На  недељном,
месечном  и
годишњем плану

Вођење евиденције о извршеним анализама и истраживањима

Прикупљање и чување материјала који садрже личне податке о деци

Праћење стручне литературе  и периодике,  учествовање у активностима
струковних удружења, похађање адекватних семинара, симпозијума и др.

Учествовање на 
Четрнаестим 
стручним 
сусретима 
стручних 
сарадника 
предшколских 
установа Србије
ТЕМА:,,Вртић 
као простор 
континуираних 
промена,учења и
развоја
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