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ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

Основна делатност Предшколске установе „Љубица Вребалов“ је обављање 

васпитно-образовног рада и нега деце узраста од годину дана до поласка у школу, са 

циљем остваривања максималних подстицаја за развој детета. Наша установа је једна од 

већих предшколских установа у Србији са више од деведесет васпитних група и близу две 

хиљаде деце обухваћене различитим програмима. Капацитет Установе је намењен 

целодневном боравку за око 1300 деце, с тим што је радне 2012/2013. године, било на 

смештају око 300 деце више. Васпитачи и медицинске сестре се труде да својим 

професионалним односом, посвећеношћу и великим ангажовањем ублаже све слабости 

које се јављају као последица просторно-кадровских ограничења. 

Изградња новог објекта и његово отварање за рад и смештај деце (на територији 

Месне заједнице Бурјан), за наш град биће најбоље решење и удовољиће захтеву великог 

броја родитеља. Припреме за отварање објекта су увелико у току, планира се рад седам 

васпитних група. Град Пожаревац за последњих тридесет година није добио ниједан 

комплетно нов објекат у граду, па ће овај бити први те намене. 

У току радне 2012/2013. године, предшколска установа „Љубица Вребалов“, 

остварила је делатност организованим васпитно-образовним радом у свих девет објеката у 

граду у виду целодневног боравка, организацијом припремног предшколског програма и 

низом других додатних програма и активности. 

 

БРОЈНО СТАЊЕ ДЕЦЕ У ГРУПАМА ПО ОБЈЕКТИМА 

 

ОБЈЕКТИ У ГРАДУ СУ: 

1. „БАМБИ“ – Вука Караџића бр. 1  тел. 543-475 Пожаревац 

2. „ПЧЕЛИЦА“ – Немањина бр. 8   тел. 222-843 Пожаревац 

3. „НЕВЕН“ – Сопотска бр. 2  тел. 544-140 Пожаревац 

4. „ЛЕПТИРИЋ“ – Книнска бр. 5 тел. 223-0050 Пожаревац 

5. „ПОЛЕТАРАЦ“ – Ч. Васовића 49 тел. 526-558 Пожаревац 

6. „БУБАМАРА“ – Косовска бб.. тел. 213-244 Пожаревац 

7. „МАЈСКИ ЦВЕТ“ – Задругарска бб тел. 241-650 Костолац 

8. „СУНАШЦЕ“ – Лучица тел. 566-010 Лучица 
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9. „ЛАНЕ“ – Моше Пијаде бб тел. 060 4560014 

 

Установа је имала организован припремни предшколски програм (четворочасовни 

програм) у седамнаест група у селима и дванаест група у граду (убрајајући Лучицу и 

Костолац). 

Према подацима Одељења за друштвене делатности Града Пожаревца, од 

01.03.2005. до 28.02.2006. рођено је 687 деце, а овим програмом је било обухваћено 722 

детета, укључујући и предшколце на целодневном боравку.  То показује да ови подаци из 

Одељења за друштвене делатности нису прецизни. Такође, они нису ни подударни са 

подацима из Домова здравља па годинама не можемо да утврдимо тачан број рођене деце у 

нашој општини.  

Укупан број уписане деце у целодневном боравку у овој радној години био је 1466. 

Појединачно по објектима, то изгледа овако: 

 

Вртић„ЛЕПТИРИЋ“ 

 

                       
 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане деце 

1. Бебе 16 

2. Средња јаслена 1 21 

3. Старија јаслена 1 21 

4. Старија јаслена 2 16 
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5. Млађа вртића 1 30 

6. Средња вртића 1 28 

7. Средња вртића 2 30 

8. Старија вртића 1 27 

9. Целодневна припремна 34 

    10. ППП програм – 4 сата 25 

 УКУПНО 248 

 

 

Овај вртић и поред проширења и даље има велики притисак родитеља на пријем 

деце због локације у центру и блокова стамбених зграда у близини. Са децом је радило 

осам медицинских сестара у јаслицама и десет васпитача у вртићком делу, као и васпитач 

у ППП-у.  

 

Вртић „БАМБИ“ 
 

 

                   

 

 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане 

деце 

1.  Бебе 17 

2.  Средња јаслена 21 

3.  Старија јаслена 23 

4.  Млађа вртића 27 

5.  Средња вртића 27 
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6.  Старија вртића 30 

7.  Целодневна припремна 20 

8.  ППП програм – 4 сата 26 

 УКУПНО 191 
 

 

Са децом је рад организовало шест сестара – васпитача у јасленом делу и осам 

васпитача у вртићу, као и васпитач у ПП програму. Ово је најстарија зграда вртића која 

није наменски грађена као вртић, али збрињава годинама велики број деце.  

 

Вртић „НЕВЕН“ 
 

         

 

Ово је највећи вртић у граду, који збрињава преко три стотине малишана и има 

преко тридесет запослених који о њима брину. 

 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане 

деце 

1. Бебе 1 16 

2. Бебе 2 18 

3. Средња јаслена 23 

4. Старија јаслена 1 25 

5. Старија јаслена 2 23 

6. Млађа вртића  1 26 



5 

 

7. Млађа вртића 2 25 

8. Средња вртића 1 26 

9.  Средња вртића 2 27 

10.  Старија вртића 1 28 

11.  Старија вртића 2 34 

12. Целодневна припремна 1 32 

13. Целодневна припремна 2 31 

14. ППП програм – 4 сата 1 22 

15. ППП програм – 4 сата 2 19 

 УКУПНО  375 
 

Са децом је у јасленим групама радило десет медицинских сестара – васпитача, а у 

вртићу осамнаест васпитача. 

Вртић „ПЧЕЛИЦА“ 

 

                     

 

 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане 

деце 

1. Бебе 1 16 

2. Средња јаслена 22 

3. Старија јаслена  26 

4. Млађа вртића   28 

     5. Средња вртића 1 29 

6. Средња вртића 2 30 

7. Старија вртића 1 30 

8. Старија вртића 2 25 

9. Целодневна припремна 1 29 
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10. Целодневна припремна 2 33 

11. ППП програм – 4 сата 1 28 

12. ППП програм – 4 сата 2 27 

 УКУПНО  323 

 

Непосредно са децом до 3. год., радило је шест сестара-васпитача, а са вртићким 

узрастом шеснаест васпитача. 

Вртић „БУБАМАРА“ 
 

              

 

 

Овај вртић  се налази на излазу из града према насељу Лучица. Вртић је оптималан 

својом величином и функционалношћу за боравак деце. Проблем је што још није 

прикључен на градску мрежу грејања па се дешавају проблеми за време јаких мразева. 

Такође, из околне улице, баца се смеће близу вртићке ограде што  је ризично за боравак 

деце у дворишту и нехигијенски. 

 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане деце 

1. Бебе 17 

2. Старија јаслена 21 

3. Млађа вртићка 29 
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Са децом је радило четири медицинске сестре – васпитачи, и шест васпитача 

у групи припремног предшколског програма. 

 

Вртић „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 

 

 

             
 

 

Ред.број Група Број уписане 

деце 

1. Бебе 1 15 

3. Средња јаслена 17 

4. Старија јаслена 1 20 

5. Мешовита јаслена 17 

6. Млађа вртића   26 

7. Средња вртића 1 22 

     8. Средња вртића 2 25 

9. Старија вртића 1 24 

10. Старија вртића 2 25 

11. Целодневна припремна 1 24 

12. Целодневна припремна 2 26 

4. Средња вртићка 25 

5. Целодневна припремна 19 

6. ППП програм (4 сата) 27 

 УКУПНО    138 
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13. ППП програм – 4 сата 1 26 

14. ППП програм – 4 сата 2 22 

15. ППП програм – 4 сата 3 23 

 УКУПНО  312 
 

 

У објекту је радило осам мед. сестара-васпитача и седамнаест васпитача. 

 

Вртић „СУНАШЦЕ“, Лучица 

 

              

 

 
 

 

 

 

У објекту је радило пет васпитача и две мед. сестре – васпитача. 

Вртић „ПОЛЕТАРАЦ“ 
 

Вртић „Полетарац“ се налази у оквиру стамбене зграде у улици Зеленгорској. То је 

мали простор који се састоји из две радне собе повезане ходником. 

 

Ред. 

бр. 

 

Група 

Број 

уписане 

деце 

1. Мештовита јаслена  16 

2 Мешовита вртића 1 17 

3. Мeшовита вртића 2 21 

4. ППП програм – 4 сата 20 

 УКУПНО 74 
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У објекту је радило са децом четири васпитача и један васпитач у оквиру 

припремног предшколског програма. 

Вртић „ЛАНЕ“ 

 

У оквиру Ромског образовног центра, део простора уступљен је за рад наше 

установе. То је велика радна соба са прилагођеном опремом, санитарним чвором и 

посебним улазом за децу и родитеље. 

 

 

На основу изнетог стања, следи да је: 

БРОЈ ДЕЦЕ И БРОЈ ВАСПИТНИХ ГРУПА У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ 

УКУПНО У 

ЦЕЛОДНЕВНОМ 

БОРАВКУ 

 

БРОЈ ДЕЦЕ 

 

БРОЈ ГРУПА 

 

ЈАСЛИЦЕ 

(ОД 1. ДО 3 ГОД.) 

 

427 

 

22 

 

 

ВРТИЋ 

(ОД 3 ДО 5,5 

ГОД.) 

 

791 

 

30 

 

ОД 5,5 do 6,5 ГОД. 

 

248 
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УКУПНО 1466 61 
 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане 

деце 

1. Мешовита 3-5 г. 22 

2. Мешовита 5-7 г. 22 

3. ППП - 4 сата 23 

 УКУПНО 67 

Ред. 

бр. 

Група Број уписане деце 

1. Мешовита вртићка 26 

 УКУПНО 26 
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Дакле, укупан број деце у целодневном боравку у 2012/2013. години износио је 

1466 односно 61 васпитна група. 

 

БРОЈ ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ 

(ЧЕТВОРОЧАСОВНИ И ЦЕЛОДНЕВНИ ПРОГРАМ У 2012/2013. ГОД.) 

 

 

ППП 

 

БРОЈ ДЕЦЕ 

 

БРОЈ ГРУПА 

 

 

ГРАД 
 

288 
 

12 

 

СЕЛО 
 

130 + 18 (148) 

 

 

17 + 1 путујући 

вртић 

ЦЕЛОДНЕВНИ 

БОРАВАК 
 

248 
 

9 

 

УКУПНО 

 

684 

 

39  
 

 

У граду су биле групе са „чистим“ годиштем и сва деца су примљена, док је у 

сеоским групама дозвољен упис и млађих предшколаца јер су групе у тим местима мале. 

Према подацима Одељења за друштвене делатности, на територији наше општине у 

периоду од 01.03.2005. до 28.02.2006., рођено је 687 деце. Међутим, како смо ми током 

године имали више деце од овог броја, подаци нису прецизни. 

То значи да је обухват предшколаца веома добар. Међутим, треба имати у виду и 

чињеницу да се током године појављују деца која су допутовала из иностранства или деца 

досељеника ромске муслиманске популације којих нема на овом списку. Многи од њих се 

не укључују ни у предшколски програм нити у школи, јер их нема у постојећим 

документима, а сами родитељи готово да не поседују било какве личне исправе. Њима је 

омогућен упис у предшколску установу. 

Наше искуство показује да би за децу из ове популације више ефеката било ако би 

похађали овај програм од пете године односно да су укључени у предшколски програм две 

године. Захваљујући ИМПРЕС пројекту и путујућем вртићу-аутобусу који је био у 

функцији и ове радне 2012/2013. године, обухваћен је део ромске популације из предграђа 

Костолца, који су из потпуно осиромашене и неподстицајне средине за децу. 
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БРОЈНО СТАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА У СЕОСКИМ 

НАСЕЉИМА 
у 2012/2013. год. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСЕЉЕ 

 
БРОЈ ДЕЦЕ 

1. Баре 5 

2. Касидол 5 

3. Дрмно 9 

4. Пољана 12 

5. Брадарац 6 

6. Острово 5 

7. Дубравица 6 

8. Кличевац + Речица 9 

9. Трњане 8 

10. Кленовник и 

Ћириковац 

11 (5+6) 

11. Ст. Костолац 5 

12. Живица 9 

13. Набрђе 6 

14. Берање 7 

15. Драговац 12 

16. Маљуревац 5 

17. Бубушинац 10 

18. Путујући вртић  18 

 УКУПНО  130 +18 
 

Насеља у којима је број деце испод 5 су похађала припремни програм у најближем 

месту или у Пожаревцу, док су неки родитељи одбијали да воде децу у друго насеље. 

ГРУПЕ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРОГРАМА У ГРАДУ 

РЕД. БР. ВРТИЋ УПИСАНО 

ДЕЦЕ 

1. Пчелица 1 28 

2. Пчелица 2 27 

3. Бамби 26 

4. Лептирић 25 

5. Бубамара 27 

6. Полетарац 23 
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7. Невен 1 22 

8. Невен 2 19 

9. Сунашце 20 

10. Мајски Цвет 1 26 

11. Мајски Цвет 2 22 

12. Мајски Цвет 3 23 

 УКУПНО 288 
 

 

БРОЈ ДЕЦЕ И БРОЈ ГРУПА У ПУ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ У 

РАДНОЈ 2012/2013. ГОД. 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 

 

БРОЈ ГРУПА 

 

БРОЈ ДЕЦЕ 

 

61 

 

1466 
 

 
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ (ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРОГРАМ) 

 

 

          У ГРАДУ:                                         У СЕЛИМА: 

 

БРОЈ 

ГРУПА 

 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

 

БРОЈ ГРУПА 

 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

 

12 

 

288 

17+ 1путујући 

вртић 

 

148 

 

 

УКУПНОБУХВАЋЕНО ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И 

ОБРАЗОВАЊЕМ ОД 1 ГОД. ДО 6,5 ГОД. У ОПШТИНИ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 

2012/2013. ГОД.  

 

 

              ГРУПА :92                                                ДЕЦЕ: 1 884 
 

Број васпитних група и број деце је радне 2012/2013. год. приближно исти као и 

претходне 2011/2012. године. 
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Проценат обухваћености деце организованим боравком у вртићу на основу изнетог 

стања износи 40%.  То је иначе у последњих десетак година сличан проценат. Међутим, 

ово се треба посматрати условно, јер су шестогодишњаци обухваћени у великом проценту 

(преко 95%), а најмлађи узраст знатно мање. На листи чекања остало је око три стотине 

деце млађег узраста тако да ће отварање нових објеката ублажити проблем смештаја. 

Групе на целодневном боравку и даље су бројне и често преко норматива. Велики је 

притисак града да се смести што већи број деце, а Општина одобрава и ове године упис по 

групама, 20% преко норматива, где је то изводљиво. 

Законом о основном образовању и Законом о предшколском васпитању и 

образовању, предвиђено је и инклузивно образовање и омогућен је упис деце са 

тешкоћама у развоју у редовне групе. Међутим, у групама које су већ бројне не могу се 

обезбедити адекватни услови за боравак ове деце, почевши од безбедности до рада 

васпитача. Ми смо овим захтевима родитеља излазили у сусрет раније, па тако и сада, али 

уписна политика мора да буде другачија као и сама сарадња са здравственим службама 

које брину о овој групи деце током читаве године. Ово је један од задатака Тима установе 

за инклузивно образовање. Не можемо говорити о испуњењу неких стандарда квалитета, о 

инклузивном раду, ако у групи имамо преко тридесеторо деце.  

Ове године број деце са сметњама у развоју који је био укључен у васпитно-

образовни рад је био већи него претходних година. 
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АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНОГ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Припремни предшколски програм 

Припремни предшколски програм, који је део обавезног образовања и васпитања, 

остварује се у предшколској установи у току целодневног боравка предшколских група као 

и и у четворочасовном програму. 

Основна функција овог програма је да припрему за школу детету учини што 

примеренијом и олакша им прелаз из једне институције у другу, кроз постепену 

социјализацију и адаптацију новим условима живота и рада. 

Припремни предшколски програм траје девет месеци, четири сата дневно, са децом 

која приликом уписа имају пет и по до шест година старости, а од 2006/07. год. је постао 

обавезан. По завршетку овог програма Установа издаје Уверење као званичан документ 

неопходан за упис у основну школу. Ове године програм је реализован од 01.09.2012. до 

31.05.2013 за групе у граду а групе у сеоским насељима су кренуле са радом са 

закашњењем,15. новембра 2012.  

Укупно припремним предшколским програмом било је обухваћено: 

• Четворочасовним програмом у селима – 130 деце – 18 група 

• Четворочасовним програмом у граду – 288 деце – 12 група 

• У целодневном боравку у граду – 248 деце – 9 група 

• Путујући вртић-аутобус – 18 деце – 1 група 

 

Неколико годиина по усвојењу обавезног предшколског програма, можемо рећи да 

он показује своје ефекте, јер учитељи наводе да су деца боље припремљена и адаптирана 

на школу, а судећи по упитницима упућеним родитељима, примећује се да су задовољни 

оним што деца науче и стекну током боравка у вртићу. Оно што се углавном наводи као 

Укупан број деце 

обухваћен ПП 

програмом у 2012-13 

 

Број  група 

 

 

Број васпитача 

 

 

684 

 

40 

 

48 
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проблем јесте довођење деце у вртић када им је место становања удаљено, плаћање ужине, 

дидактичког материјала, гардеробе. Са увођењем аутобуса – путујућег вртића, дошло је до 

извесног помака организовањем деце из ове маргинализоване ромске етничке групе за 

похађањем ПП програма. То свакако није довољно, јер за ову средину, децу, и пре свега 

њихове породице, потребна је једна значајнија акција коју би подржала и укључила се 

Скупштина града, заједно са нашом установом и Ромским удружењем. Требало би радити 

на едукацији ромских породица на схватању значаја редовног школовања деце, 

описмењавању одраслих и пружању социјалне и материјалне подршке. 

Иначе, број деце рођене на територији наше општине је сличан последњих година 

односно, у  благом паду, тако да не очекујемо ни за следећу годину (за упис предшколаца) 

неке проблеме у организацији програма у граду. Оно што се наглашава као проблем, јесте 

мали број деце у сеоским срединама, тако да је у све већем броју насеља тешко 

организовати рад са истим предшколским годиштем, јер нема петоро рођене деце у том 

периоду, а с друге стране родитељи не прихватају да уписују децу у суседно насеље у 

вртић.  

Реализација програма васпитача у овим сеоским насељима иде пре свега на 

адаптирање деце на колектив, социјалну групу и окружење у коме се налазе. Број деце у 

овим групама је углавном мали што донекле олакшава посао васпитача и пружа могућност  

индивидуализованог рада и приступа деци. Васпитачи највише времена утроше око 

развијања вештина фине моторике деце како би их научили да правилно држе оловку, 

прецизније боје, цртају, и на развијању основних појмова из окружења, природе, 

математичких појмова. Сва деца су уживала у покретним играма, имитацијама и 

драматизацијама. Аграматичан говор и сиромашан речник често прате децу из ове 

средине, па су васпитачи овој области посветили значајну пажњу.  Већина  васпитача је 

остварила успешну сарадњу са локалном средином, школама, у којима се углавном 

организује програм, мада има насеља где учитељи нерадо уступају простор предшколским 

групама.  Ове групе су иначе укључене у све активности и манифестације које се 

организују током године ( поѕоришне представе, излети, маскенбал,литература..) 
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Програмска оријентација  

Сви васпитачи  реализују васпитно-образовни рад  са децом узраста од три до 5 и по 

година и са децом предшколског узраста у складу са ОСНОВАМА ПРОГРАМА 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА, који представља званични документ 

Министарства просвете од 1996. год. Они предвиђају могућност да васпитачи раде по 

Моделу А или Моделу Б.  Васпитачи односно Тимови васпитача опредељују се за један од 

модела. У нашој установи више је заступљен Модел Б. Сваке године васпитачи се 

опредељују поново. Тенденција је сталног пораста опредељивања за Модел Б, што донекле 

осликава и стање васпитно образовном аспекту, јер Модел Б не захтева акциони приступ и  

скромнија средства не представљају препреку за рад, док је то за реализацију Модела А 

већи проблем. Како нема подршке у развијању ових модела ни од стране Министарства, 

јасно је да се не могу очекивати велика ангажовања. Такође, сазнање да се припремају 

Нове основе програма, доприносе оваквој ситуацији. 

 Основе програма полазе од детета као физичког, сазнајног, социјалног и афективног бића 

које је активно у процесу васпитања. Процес тако замишљеног васпитања се темељи на: 

позитивној дечјој мотивацији, програму који уважава узрасне и развојне могућности 

детета и на евалуацију достигнућа. 

Оба модела програма и поред међусобних разлика претпостављају заједничке 

циљеве : 

- стицање позитивне слике о себи 

- развијање поверења у себе и друге 
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- подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и 

аутентичности израза 

- развој интелектуалних  капацитета у складу са развојним 

потребама 

- развој социјалних и моралних вредности 

- култивисање дечјих емоција и неговање ненасилне комуникације 

- развој моторних способности 

- подстицање креативног изражавања детета 

- припрема за  наступајуће периоде у животу (адаптација, 

полазак у школу, рекреативна настава...) 

- развијање свести о значају очувања природе и друштвене средине 

Имајући у виду ове циљеве, уз помоћ, подршку одраслих, дете треба да очува и 

развије све своје потенцијале кроз систематски процес васпитања и образовања. 

Осим редовних програмских садржаја предложених Основама програма, у нашој 

установи васпитачи су и ове године реализовали у свим објектима  препоручене  програме: 

• Фонетска гимнастика (стимулисање развоја говора путем одабраних покрета 

- програм намењен деци узраста од 3 до 5 година чији  аутори смо ми - Тим 

стручних сарадника, васпитача и мед. сестара) . 

• Ми смо Земљани - Програм професора Н. Вересова који је базиран на развоју 

еколошке свести уз  помоћ формирања виших менталних функција код деце 

узраста од 5 до 7 год.  

• Граф релације - по књизи Ф. Пепи „Дијете и графови“ који има за циљ 

усвајање  језика графова тј. обрада релација у оквиру скупа, код деце која 

још не знају да пишу и читају. 

• Чувари осмеха – психолошке радионице, аутора Наде Игњатовић Савић. 

• Подстицање развоја дечјег самопоштовања, аутора Ибоје Гере. 

• Животне  вредности, група аутора - издање ,,Креативног  Центра“. 

Вредност ових програма је у томе што дају много више добити самом детету у виду: 

промене начина размишљања, усвајање знања максималним интелектуалним 

ангажовањем, изражавање индивидуалних интелектуалних потенцијала сваког детета. Рад 
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у овој области има  дугорочне  ефекте за децу и представља одличну основу за  почетак 

школовања. 

Већина васпитача у зависности од особености узраста и групе ове програме и 

остварује што се види и кроз њихове извештаје и запажања у дневницима. 

Припремни предшколски програм остваривао се током радне године у свим 

групама четворочасовног програма, при вртићима, предшколским  групама сеоских насеља 

као и у предшколским  групама деце на целодневном боравку. И за  васпитаче ових  група  

избор је између модела А и Б за реализацију програма. Већина васпитача је радила по 

Моделу Б, позивајући се, пре свега, на повезаност са школским програмом  и простором у 

коме раде (у селима). Сарадња са основним школама постоји у оквиру редовних посета, 

присуства часовима, заједничких забавних активности, обележавања празника, школске 

славе и друго.  

 Ова сарадња треба да буде на квалитативно вишем нивоу, у смислу приближавања 

програмских садржаја и очекивања ефеката рада васпитача и учитеља. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  ПО 

ОБЈЕКТИМА 

 

Вртић „Полетарац“ 

 

Вртић ,,Полетарац”  су у 2012/2013. години чиниле две мешовите групе и једна 

предшколска група. У млађој мешовитој је било уписано 22 деце. У старијој мешовитој 

групи  било је уписано 22 детцеа. Укупно је било уписно 44 деце. Са  њима  је радило 

четири васпитача и један васпитач у групи четворочасовног ПП програма.  

 Простор вртића је доста скучен, али уз добру организацију, прилично добро 

функционише.    

   Васпитно-образовни рад са децом мешовитог узраста више није новина за овај 

објекат, али је изазов за истраживање у свакодневном раду. Често се користи тераса 

вртића, кад  год временски услови дозвољавају, активности се спроводе на отвореном.   
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 У оквиру заједничког рада и живота у вртићу, примењује се заштитнички однос 

старије деце према деци млађе групе. Васпитно-образовни рад обогаћен је активностима 

које мотивишу развој стваралаштва и креативности  кроз: 

• керамику – традиција и култура, 

• рад са гипсом 

• оладавање техником декубаж  

• хорско певање и слободно музицирање  

Све ове активности и овакав рад пробудили су код деце велико интересовање и 

радост.  Од посебних облика спроводио се плес кроз активности Плесног савеза. 

Деца ,,Полетарца“ учествовала су у свим манифестацијама у граду и путовала на 

излете које је организовала установа (маскенбал, изложба диносауруса, организована 

пловидба Дунавом...). 

 Иначе, вртић реализује рад по Моделу Б. 

Тим стручних сарадника прати и интензивно ради са дечаком који показује 

одређено закашњење у развоју као и тројки које захтевају интензиван рад и ангажовање у 

овом вртићу. У  праћење њиховог напредовања и рад са њима био је понајвише укључен 

стручни сарадник-логопед. 
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Вртић „Сунашце“ 

 

Налази се у насељу Лучица и обухвата рад са децом од годину до 6,5 година 

старости из насеља Лучица, Пругово, Пољана, као и децу из Пожаревца. У вртићу су у овој 

радној години радиле четири васпитне групе. 

Уписана је једна група јасленог узраста која је мештовита, затим, две мешовите 

вртићке групе, као и једна група која похађа припремни четворочасни програм. Укупан 

број деце у овим групама је био 74. Дакле, треба напоменути да су све три групе на 

целодневном боравку мешовитог узраста, што подразумева  специфичан васп. - обр. рад у 

складу са могућностима и захтевима узраста деце.  

Адаптациони период у овој години протекао је без већих тешкоћа, мада је био 

нешто продужен, пре свега, због великог броја деце у јасленој групи. Мешовит узраст и 

позитиван утицај старије деце на млађу, као и њихова помоћ и подршка млађим 

друговима, још једном су се потврдили као добар пример праксе. 

Користећи предности које им пружа контекст у коме живе, васпитачи су 

организовали рад по Моделу А целодневног боравка. Планирано је углавном тематски, 

сходно интересовањима деце и родитеља. Средина је  била структуирана тако што је имала 

сталне просторе односно центре интересовања, али и просторе који су формирани по 

потреби, који су били актуелни и подстицајни. Теме које смо обрадили са децом 

омогућиле су им да развију појам о себи, другима, и свету који их окружује. 

Програме који су примењивани у раду са децом су: Фонетска гимнастика (за децу 

јаслене и млађе вртићке групе), Чувари осмеха, програм из области физичког васпитања 

,,Буди прав, бићеш здрав” и ,,Самопоштовање”. 

Настојали смо да деца развију позитиван став и однос према природи, очувању 

своје животне средине и околине, развију навике активног вежбања, културно-хигијенске 

навике, успоставе интерактивне односе са другима. 

 Успостављена је добра сарадња са родитељима по плану, кроз индивидуалне 

разговоре, дружења и родитељске састанке. Програм ,,Подстицање развоја 

самопоштовања“, посебно је ојачао везе између родитеља, деце и васпитача.  Једна група 

родитеља је била укључена у тематске састанке којима смо хтели да сазнамо мишљење 
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родитеља о квалитету досадашње међусобне сарадње, посебно са акцентом на родитељске 

састанке. Ту је размењено пуно занимљивих идеја и сугестија. 

  Сарадња са друштвеном средином је остварена  на  до сада најефективнији начин. 

У сарадњи са КУД Лучица, деца вртића су учествовала на приредбама у селу као и на 

приредби у школи. На позив нашег родитеља свештеника, деца су учествовала и на 

приредби приликом одржавања црквеног сабора - Тројички дани.  Деца ,,Сунашца“ 

учествовала су  на манифестацијама у граду, а на завршној приредби имали су запажен 

наступ. 

Вртић „Бамби“ 

 

Бамби је најстарији ненаменски објекат у граду са специфичним простором, што 

условљава и прилагођавање начина рада и функционисања. Бамби је 2012/2013. године, 

имао укупно осам васпитних група на целодневном боравку. Укупан број уписане деце у  

2012/13. год. био је 191 (плус 26 деце – која су похађала четворочасовни програм). 

  Поред неадаптираног простора и великог броја деце сестре-васпитачи су се 

трудиле да створе пријатну и подстицајну атмосферу и сваком детету посвете бар тренутак  

пажње и љубави. Све време циљ је био да деца се што више осамостале, стекну позитивну 

слику осеби, усвоје основне културне навике и норме понашања, прихватљиве за колектив 

и социјално окружење. 

У поподневним сатима од 14 до 18 сати био је организован рад групе припремног 

предшколског програма. Млађа група вртића је остварила годишњи програм кроз тематске 

целине прилагођене њиховим могућностима: Моја породица, Моја осећања, Моја кућа, 

Годишња доба, Празници у вртићу и породици, Биљни и животињски свет.  Средња група 

је кроз тематске целине освајала нове вештине и знања - Е баш хоћу лепо да се понашам, 

Здрава храна и правилна исхрана, Природа око мене - животиње и птице, Да вам се 

представим – ово сам ја, Моја породица и друге. 

Деца старијих група су видно напредовала у свом развоју и сазревању па су са њима  

као део припреме за школу обрађиване активности из програма Ми смо Земљани, Чувари 

осмеха. Ове две групе су доста времена посветиле упознавању свога града, кроз видео 

презентације, прављење макета, илустровања градских здања и важних места, као и 

обилазака тих места и објеката.  
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  У циљу  квалитетније сарадње са школом организоване су  посете школи ,,Доситеј 

Обрадовић“ кроз више  лепих активности: 

-У школи су организоване спортскске активности у којима су се такмичила  

школска и вртићка деца. 

- Презентација школе ,,Доситеј Обрадовић’’  у вртићу за родитеље предшколаца. 

-учешће предшколаца овог вртића у обележавању пројекта ,,књига у руке'' у  

ОШ,,Свети Сава'' 

Вртић „Бубамара“  (Моравка) 

 

Објекат је примио укупно шест група (две јаслене, две вртићке и две групе 

припремног предшколског програма). Са децом је радило четири мед. сестре - васпитача и 

шест васпитача. У овој радној години било је уписано 138 деце. 

 Тим васпитача се изјаснио да ради по Моделу А, мада је то нека његова 

модификација, јер се ради у оквиру радних соба на основу понуђених центара 

интересовања.  

Овај вртић има идеалне услове за рад у смислу простора и функционалности. 

Користи се сала у централном холу вртића за различите активности, плес, физичко –

спортске активности, приредбе и позоришне представе и друге намене. Овај вртић похађа 

двоје деце са којима се ради у склопу инкузивног образовања. За ову децу урађени су 

педагошки профили. Они су на скраћеном боравку били у старијој групи вртића у 

присуству старатељке. Још увек нисмо задовољни успостављеним односима и 

функционисањем између ове породице и васпитача, али у наредној години трудићемо се да 

они буду бољи. 

   У млађој групи вртића  васпитачи су са децом реализовали и програм Фонетске 

гимнастике уз језичке игре, приче, песме, различите облике драматизације, текстова. 

Стављен је акценат на развој и усвајање културно-хигијенских навика. Коришћене су 

гињол лутке, лутке на штапу, рад са колаж папиром као и различити материјали за бојење 

и рад. 

Средња васпитна група осим редовних програмских садржаја радила је на  

побољшању слушне пажње и комуникације у групи. Поједина деца имају проблем са 

изговором неких гласова па се укључује и логопед у рад. Деца су на своју иницијативу 
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бирала центре где  ће  боравити, а васпитачи су им усмеравали  активности и игру. Често 

су мењали центре и њихову намену. Васпитачи су се ангажовали  на остваривању групне 

хомогености и учвршћивању другарских  веза и односа у групи. 

Старија група  и четворочасовна радиле су програме ,,Ми  смо Земљани" као и низ 

активности из разних области (биљни и животињски свет, упознавање са мерама,  музичке 

игре). Центри интересовања су организовани у радној соби са понудом различитих 

материјала и садржаја. Уприличено је низ шетњи и посета градским установама  као и 

посета ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ и ОШ ,,Десанка Максимовић“. 

 

       

 

Вртић „Лептирић” 

 

Овај објекат је ове радне године имао десет васпитних група (четири јаслене групе, 

четири вртићких група као и две групе у оквиру припремног предшколског програма).  

Како је овај објекат врло стар, он није био пројектован за овако велики број деце и оволики 

број група. Иако је пре пар година проширен надградњом дела простора, групе су и даље 

велике. Чести су проблеми и са самом зградом, старим инсталацијама, прозорима, што све 

отежава рад. 

   Ове године укупан број деце у целодневном боравку је био 248. Јаслени део 

вртића је нарочито оптерећен великим бројем деце, што доводи у питање остваривање 
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основних функција васпитно-образовног рада са децом овог узраста. Средина која треба да 

буде подстицајна за дете, постаје услов његове узнемирености и агресивности. 

   Васпитно-образовни рад у овом вртићу одвија се по моделу Б Основа програма. 

Циљ рада читавог тима васпитача је развијање укупних потенцијала сваког детета. Овај 

циљ васпитачи су покушали да остваре низом активности које подстичу одређене процесе 

и вештине и утичу на све аспекте развоја. Млађа група је усмеравала рад кроз планиране 

активности везане за породицу, домаће и дивље животиње, годишња доба, воће, поврће. У 

средњој групи су се бавили занимањима родитеља и започели програм ,,Самопоштовања”. 

Старија 1 и 2 група су имале пуно интересантних тема, посвећених екологији, рециклажи, 

а у пролећним месецима је било актуелно и скупљање инсеката и прављење 

инсектаријума.  Старије  групе  су отпратиле  сва  дешавања везана за изласке у град, јавне 

наступе, излете. У старијим групама васпитачи су реализовали програме ,,Ми смо 

Земљани” и  ,,Граф релације”. 

Традиционално, деца ових група посећивала су школе ,,Краљ Александар I” и  

,,Доситеј Обрадовић“, Музички тобоган и Фестивал науке.   

За средње и старије групе коришћени су у раду радни листови: ,,Мала школа“, 

,,Сваштара“, Српски језик, Мала Математика и Свет око нас (издавачи: Публик 

Практикум, Креативни центар и Пчелица). 

 

Вртић „Невен“ 

 

Вртић „Невен“ је највећи објекат са укупно петнаест васпитних група и са три 

стотине седамдесет  пет  уписане  деце, у овој радној години. 

Васпитно-образовни рад се реализовао уз помоћ десет мед. сестара-васпитача, са 

децом до три године, и осамнаест васпитача са децом од три до седам година.  

  Свакодневни договори, условили су заједничко планирање тема прилагођене 

узрастима деце и њиховим интересовањима. У млађој  и средњој групи се спроводио 

програм Фонетске гимнастике, Самопоштовање, а у старијим групама: Ми смо Земљани, 

Ненасилна комуникација. 

 Предшколске  групе су  као свој део програма уврстиле: ,,Чуваре осмеха“ ,,Ми смо 

Земљани“ и локални пројекат  ,,Пожаревац, град пријатељ деце“. 
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Кроз различите пригодне активности (за празнике, дочек пролећа...), родитељи су 

ближе упознати са  начином рада у вртићу, могућностима за реализацију неких њихових 

предлога, тражења заједничких решења. 

 У овом објекту је  био организован рад две групе четворочасовног програма која су 

бројале 22, односно 19 деце. Они су били обухваћени свим активностима и 

манифестацијама вртића, а васпитачи су главни акценат ставили на социјализацију деце, 

развој колективног духа и припадња групи, развој самопоуздања, развој пажње кроз разне 

игре и активности, координацију око-рука, развој моторике и друго. Организовали су се 

родитељски састанци. Хор вртића је учествовао на Светосавској академији. Васпитачи 

овог објекта имали су запажен наступ на сусретима ,,Васпитачи васпитачима“ са два рада – 

Музика је пут до среће  и  Практична примена рачунара у раду васпитача.   

 

Вртић  „Пчелица“ 

 

 Са укупно 12 група, овај вртић је други по величини у граду са близу 300 деце у 

целодневном боравку. Са децом је радило  четрнаест  васпитача и шест  мед. сестара-

васпитача. Такође, вртић има две групе припремног четворочасовног програма, где су 

радила два васпитача. Тим васпитача спроводи Модел Б Основа програма. У зависности од 

узраста и специфичности група, реализовани су програмии као и низ активности 

предвиђених Основама програма. 

У  млађим и средњој групи,  васпитачи су радили и планирали рад у оквиру 

одређених тематских целина и актуелних дешавања, а реализовани су и програми  

,,Подстицање дечјег самопоштовања" који је постао јако омиљен и већ се традиционално 

спроводи у свим вртићима, као и наш програм Фонтеске гимнастике. Средња група је 

започела пројекат из области екологије кроз теме очувања животне средине и простора у 

коме живимо.  

Старије групе 1 и 2 наставиле су са радом програма Подстицање детињег 

самопоштовања и радионицама у оквиру приручника Животне вредности. У 

предшколским групама радиле су се активности из програма "Ми смо Земљани". 

   Са родитељима је  током године остварена  добра сарадња -  сем редовних, 

организовани су и други родитељски састанци у складу са тренутним потребама. Такође, 
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са родитељима су направљене и размене у виду радионица - у вези пројекта 

Самопоштовање, затим активност везана за обележавање октобра-месеца, правилне 

исхране и поводом празника -  Божић, Ускрс, Дан мама. 

  Овај објекат је такође учествовао у манифестацијама Основне школе ,,Доситеј 

Обрадовић“, Фестивала науке и Музичког тобогана. И деца ,,Пчелице'' су учестовала у 

обележавању акције,,Књига у руке'' у ОШ,,Свети Сава''. 

,,Пчелица’” је била и домаћин васпитачима и деци из Новог Пазара, Бијељине, Бања 

Луке и Бара поводом фестивала традиционалних игара и модерног плеса.  

 

Вртић „Мајски  Цвет“, Костолац 

 

    Овај вртић је други по величини у склопу наше установе. Има укупно 15 

васпитних група односно 312 деце.  

     У овом вртићу има неколико деце са развојним тешкоћама која су укључена у 

редован рад васпитних група. Покушавамо да испоштујемо основне принципе инклузивног 

образовања, и код неке деце се види напредак у току периода које су провели у вртићу.       

    За протеклу годину,  иако успешну и динамичну, васпитачи сматрају  да је велики 

проблем био недостатак основног материјала за рад, недостак играчака и дидактичког 

материјала. У свим групама су реализовани програмски садржаји : Адаптација (односи се 

на јаслене групе, боравак родитеља у групи ) и Фонетска гимнастика. У вртићким групама 

су се спроводили програми Фонетска гинастика, Буди прав, бићеш здрав, Самопоштовање, 

Чувари осмеха, Ми смо Земљани, Програм ненасилне комуникације, као и активности које 

су део ангажовања васпитача - Малац радозналац у млађој групи, Књига мира - старија 

група и Наша је љубав музика, у средњој групи. 

  Овај вртић је пратио сва дешавања, манифестације и важне догађаје. Долазак 

пролећа је обележен приредбама у свим групама, а предшколци су показали шта све знају 

на Завршној приредби почетком јуна у Дому културе у Костолцу. Деца овог вртића  

учествовала су и на завршној приредби у Пожаревцу, 15 јуна,  манифестацији ,,Маме, тате, 

пробајте и ви шта једемо ми” . 
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Обухват деце ромске популације је бољи и ова деца имају боља предзнања важна за 

полазак у школу, што нам потврђују и учитељи који их примају. Велики проблем је и 

недовољно познавање  српског језика, што им отежава и адаптацију на вртић и школу. 

 Захваљујући ИМПРЕС пројекту добили смо путујући вртић-аутобус па су у 

припремни предшколски програм укључена деца из предграђа Костолца. То су 

маргинализоване ромске породице, где је културни, социјални и образовни ниво јако 

низак. Деца су долазила нередовно два месеца и усвајала неке основне навике и појмове. 

До неких школских знања нису ни стигли. Било би добро да је могао да се продужи њихов 

боравак и  рад са њима јер би било више ефеката.  

       

 

Вртић „Лане“ 

 

Вртић ,,Лане”  који се налази у склопу Ромског образовног центра, ове године је 

имао једну мешовиту вртићку групу (од 3 до 5,5 год.) која је бројала 26 деце. Соба у којој 

се налазе деца је велика и пространа те су деца имала довољно простора за кретање и игру. 

Више је нагласак стављен на васпитне активности, формирање навика лепог и културног 

понашања, другарских односа и начина комуникације у групи, а од програмских 

активности нагласак је био на развоју говора, богаћењу дечјег речника кроз причање, 

драматизацију прича, бајки, глуму, ка и на подстицање деце на правилан изговор гласова. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И НЕГЕ СА 

ДЕЦОМ 

УЗРАСТА ОД ПРВЕ ДО ТРЕЋЕ ГОДИНЕ 

 

 

Овај програм реализују мед. сестре – васпитачи у складу са Основама програма 

васпитно-образовног рада и неге, узраста до три године, које је прописало Министарство 

просвете и спорта. 

У нашој установи претходне радне године, рад са јасленим узрастом спроводио се у  

22 групе у 7 објеката са укупно 427 деце, где је радило четрдесет четири мед. сестре – 

васпитача. Само објекти „Полетарац“ и „Лане“ немају јаслене групе, мада је постојећи број 

ових група за најмлађе недовољан за потребе града, јер су и нормативи за број деце у 

групи мањи како је узраст млађи. 

Однос дете-одрасли је у центру васпитног процеса на овом узрасту па је зато за 

правилан развој најважнија љубав, пажња, разумевање и прихватање од стране одраслих. 

То је и основна поставка рада у нашим вртићима када се ради о деци овог узраста. 

                       

Зато се и у нашој установи васпитни рад у овом узрасту остварује највећим делом 

кроз стручну негу и индивидуални приступ сваком детету. Ово је најважнији индикатор за 

правилан физички и психички развој овог узраста. 

Посебна пажња посвећена је периоду адаптације у свим вртићима. Сестре 

брижљиво планирају континуирани долазак нове деце. У скраћеном временском интервалу 

првих дана и уз присуство и рад обе сестре-васпитача. У већини вртића омогућен је 
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боравак родитеља првих дана уз дете како би се олакшало прилагођавање. Неке 

колегинице не подржавају овај боравак родитеља сматрајући да се тиме продужава време 

адаптације, тако да је избор препуштен сестрама. 

Посебна пажња посвећује се нези деце и спречавању појаве инфекција различитих 

узрочника јер се ради о узрасту који је јако осетљив и подложан болестима. Оно што 

отежава рад ових група је пријем деце и током године, тако да за свако ново дете готово 

читава група пролази поново кроз болан период адаптације. То све ремети рад и планиране 

садржаје јер се пажња, пре свега, посвећује емоционалној сигурности и прилагођавњу 

детета. 

Карактеристичан је посебно велики број деце у групама беба што онемогућује 

бригу и квалитетан однос сестре са сваким дететом. То је све последица недостатка 

капацитета за овај узраст, јер већ годинама је највећи број молби родитеља за децу млађег 

узраста, до 3. год. 

Активности које се спроводе на овом раном узрасту примерене су потребама и 

интересовањима деце. Увек су биле у понуди игре коцкицама, отискивање и гњечење теста 

и пластелина, музичке игрице, песмице, игра играчкама за вучу, гурање, игра лутком, 

медом. 

                 

Старије јаслене групе су у раду примењивале вежбе препоручене Фонетском 

гимнастиком, а у групама беба највише активности се организује на њихову негу и 

стимулисање развоја кроз песмице, бројалице и игре развоја моторике. Кад год време 

дозвољава, јаслене групе бораве на ваздуху (на тересама), а практикује се и силазак 

старијих јеслених група у дворишта вртића. Уобичајена су и гостовања јаслене групе у 
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групи старијих другара, мада то често прође без неких заједничких активности, а ове 

посете би требало да имају овакав циљ. 

Током читаве године сестре-васпитачи труде се да се код деце формирају културно-

хигијенске навике сходно њиховим развојним могућностима и на проходавању код групе 

беба. 

Активности са децом се практикују кроз: 

• моторичке игре (повлачење, пузање, прескакање, пењање..) 

• сазнајно-откривачке, пронађи играчку, коришћење оруђа 

• ритмичко музичке (певање, тапшање, играње, слушање...) 

• графичко-ликовне (цртање, вајање тестом, пластелином, шарање и прскање 

бојама) 

• игре за развој чулне осетљивости (игра папиром, вуницом, шта је у торби) 

• језичке игре (певање, причање причица, бројалица..) 

 

Све ове игре и активности су се спроводиле као јединствене активности у свим 

групама, примерено узрасту. Како су сестре-васпитачи истицали током године, све је већи 

проблем недостатка дидактике, играчака, креативног материјала, посебно сликовница за 

рад са децом овог узраста.  

Пракса родитељских састанака за родитеље новопримљене деце, настављена је и 

овог лета. Посебно за беби групе, заказује се при упису и отварању уговора, родитељски 

састанак, тако да родитељи у току јула односно августа упознају сестре-васпитаче које ће 

водити групу у којој је њихово дете и добијају све неопходне информације везане за 

боравак детета у вртићу. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Због непостојања издвојених средстава за стручно усавршавање, Установа  није 

била реализатор ни једног акредитованог семинара у току прошле године.  То је углавном 

било из средстава удружења мед. сестара-васпитача. На сусрете се такође није ишло из 

истих разлога, тако да је реализованих обука јако мало:  
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26.11.2012. – Вртићи  без граница, пројекат у коме су учесници ПУ,,Наша Радост'' 

из Смедерева. Као реципроцитет , наше обуке за самовредновање за Браничевски и 

Подунавски округ, ) одржано у Петровцу),  тим из смедеревске установе је  реализовао 

обуку под називом :,,Почни од почетка, почетак је важан'' за тридесет васпитача и 

сарадника ова два округа. Акценат је  схватању значаја раног развоја и укључивања деце у 

колектив и предшколксо образовање из свих средина. 

15.05.2013. – Играти, певати и стварати плесом (Факултет спорта и физичког 

васпитања у Нишу), акредитован програм за васпитаче који раде плес као специјализован 

програм за децу која имају интересовања за ту активност. 

Април, 2012. – XVII Стручни сусрети ,,Васпитачи –васпитачима у Кладову- 

присуствовало пет васпитача наше установе који су чланови Извршног одбора.    

Април, 2012. – Значај сарадње са породицом детета са сметњама у развоју 

(Предавач: Прим. Др. Оливер Видојевић) и Инклузивно образовање – квалитетно 

образовање за све (Предавач-психолог Милена Јеротијевић). присуствовало  тридесетак 

васпитача, сестара и стр. сарадника Установе. 

Део стручног усавршавања организован је кроз рад стручних тела у Установи. 

 

РАД СТРУЧНИХ ТЕЛА У УСТАНОВИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Управни одбор предшколске установе је у радној 2012/2013. години интензивно 

одржавао седнице.За целу радну годину је одржано укупно 16 седница са следећим 

тачкама дневног реда по датумима: 

 

ДНЕВНИ РЕД (20.08.2012.) 

1. Верификација мандата члановима УО 

2. Усвајање записника са претходне седнице УО 

3.Разматрање и усвајање Годишњег плана рада установе за радну 2012/2013. год. 

4. Доношење одлуке о предлогу финансијског плана установе за 2013. г 

од. 



32 

 

5. Доношење одлуке о радном времену установе 

6. Доношење одлуке о расписивању конкурса за пријем радника 

7. Давање мишљења директору о кандидату по расписаном конкурсу за радно место 

васпитача са пуним радним временом на одређено време до повратка радника са боловања 

8. Упознавање УО са записником просветног инспектора о извршеном ванредном 

инспекцијском надзору у ПУ „Љубица Вребалов“ 

 

ДНЕВНИ РЕД (13.09.2012.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада установе за радну 2012/2013. год 

3. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (05.10.2012.) – одржана телефонска седница 

1. Доношење одлуке о имену новог објекта Установе у Бурјану 

 

ДНЕВНИ РЕД (30.10.2012.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Информације о отварању вртића у Бурјану 

3. Доношење одлуке о усвајњу планираних прихода насталих употребом јавних 

средстава за 2012. год. 

4. Информације о активности Установе по питању финансирања броја радника и 

пројекта „ИМПРЕС“ 

5. Информисање УО са нацртом извештаја ДРИ 

6. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (22.11.2012.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Конституисање и избор председника УО 

3. Доношење одлуке о усвајању ребаланса финансијског плана за 2012. год. 

4. Усвајање коригованог предлога финансијског плана за 2013. год. 

5. Извештај о раду директора 
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6. Доношење одлуке о спровођењу годишњег пописа са стањем на дан 31.12.2012. и 

именовању Комисије за попис 

7. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (18.12.2012.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Давање мишљења директору за иизбор 7 васпитача са 72,7% радног времена на 

неодређено време 

3. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (11.01.2013.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Усвајање финансијског плана за 2013. год. 

3. Давање сагласности на План набавке за 2013. год. 

4. Давање мишљења директору Установе о кандидатима по конкурсу за васпитача 

5. Давање сагласности на избор и именовање чланова Педагошког колегијума 

6.  Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (06.02.2013.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Доношење одлуке о распореду трошења неутрошених средстава на дан 

31.12.2012. год. 

3. Доношење одлуке о промени у финансијском плану за 2013. год. 

4. Доношење одкуке о усвајању извештаја пописних комисија о извршеном попису 

са стањем на дан 31.12.2012. год. 

5. Измене и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених 

6. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (28.02.2013.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 
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2. Усвајање извештаја о раду за период од 01.09.2011. до 31.12.2012. 

3. Усвајање финансијског извештаја за буџетску 2012. годину 

4. Годишњи план рада установе за 2012/2013. год.са изменама и допунама 

5. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

ПУ „Љубица Вребалов“ 

6. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (18.03.2013.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Годишњи план рада установе за 2012/2013. год. са изменама и допунама 

3. Давање сагласности на кориговани План набавке за 2013. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД (30.05.2013.) 

1. Конституисање УО 

2. Избор председника и заменика председника УО 

 

Датума 31.05.2013. и 11.06.2013. год. седнице Управног одбора нису одржане. 

 

ДНЕВНИ РЕД (26.06.2013.) 

1. Конституисање УО 

2. Избор председника УО 

3. Избор заменика председника УО 

4. Разматрање захтева Д. Николића, директора Установе на престанак дужности 

директора 

5. Разматрање предлога о постављењу вршиоца дужности директора  

6. Избор комисије за примопредају дужности између директора и вд директора 

7. Текућа питања 

 

ДНЕВНИ РЕД (04.07.2013.) 

1. Доношење одлуке о усвајању ребаланса и финансијског плана за 2013. 

год. 
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2. Разно 

ДНЕВНИ РЕД (11.07.2013.год.) 

1. Извештај о примопредаји дужности између Д. Николића и Н. Велинова на дан 

01.07.2013. у 13 часова 

2. Извештај о финансијском пословању за период од 01.01.2013. - 30.06.2013. 

3. Извештај о плану јавних набавки за 2013. год. 

4. Информације о упису деце  

5. Стање о броју запослених у установи 

6. Текућа питања 

 

ДНЕВНИ РЕД (30.07.2013.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО 

2. Извештај в.д. директора о стању у предшколској установи „Љубица Вребалов“ 

3. Предлог и давање сагласности о систематизацији послова у Установи 

4. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (15.08.2013.) 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Разматрање и усвајање Правилника о организацији и систематизацији послова у 

Установи 

3. Информација о активностима везаним за почетак рада вртића у Бурјану 

4. Текућа питања 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ – чине васпитачи, мед. сестре – васпитачи, 

стручни сарадници и директор установе који председава Стручним већем. 

У радној 2012/2013. год. су одржани следећи састанци: 

 

ПРВИ САСТАНАК: 18.06.2012.  

ДНЕВНИ РЕД: 
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1. Предлог за избор чланова Управног одбора из реда запослених 

2. Извештај о раду директора 

3. Разно 

 

        ДРУГИ САСТАНАК: 21.06.2012.  

 ДНЕВНИ РЕД: 

            1. Поновни избор кандидата Управног одбора Установа 

            2. Разно           

 

ТРЕЋИ САСТАНАК: 07.09.2012. 

        ДНЕВНИ РЕД: 

        1. Избор кандидата за члана Управног одбора из редова запослених 

2. Упознавање Васпитно-образовног већа са записником о извршеном ванредном 

инспекцијском надзору број 06-614-31 

3. План рада Установе 

4. Разно 

 

ВЕЋЕ ВАСПИТАЧА  

 

У току радне 2012/2013. године одржана су три састанка Већа васпитача и то: 19.11. 

2012., 12.02.2013. год. и 20.06.2013. године. 

 

ДНЕВНИ РЕД (19.11.2012.) 

 

1. Излагање васпитача Славице Гњатовић и Јасне Ристић о едукацији којој је 

присуствовала о формирању и раду диверсификованих група 

2. Васпитач Марија Черкез и педагог Славица Милановић преносе информације из 

искуства које су стекле на састанку о едукацији из ИМПРЕС програма 

3. Разно 

 

ДНЕВНИ РЕД (12.02.2013.) 

1. Извештај тимова о раду на нивоу установе –председници тимова 

2. Значај самовредновања – израда акционог плана, С. Милановић, М.Черкез, Т.Рајић 
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3. Извештај са Педагошког колегијума 

4. Разно 

 

    ДНЕВНИ РЕД (20.06.2013.) 

1. Подношење извештаја и осврт на активности тимова на нивоу установе за 

2012/2013. год. (излагање Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, Тима за инклузију, Тима за вредновање и самовредновање рада 

предшколских установа и активности Тима у оквиру ИМПРЕС пројекта) 

2. Извештај о протеклом упису деце за радну 2013/2014. годину 

3. Организација рада током летњих месеци 

 

ВЕЋЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА 

 

Веће медицинских сестара-васпитача чине све мед. сестре-васпитачи које раде са 

децом до три године, медицинске сестре на превентиви, стручни сарадници. По потреби 

укључују се у рад директора и помоћника директора. 

У току радне 2012/2013. год. одржано је три састанка Већа, и то: 

• Први састанак је одржан дана 13.02.2013. год. у објекту „Лептирић“ са 

дневним редом: 

1. Извештај о раду тимова на нивоу Установе – Тима за Инклузивно 

образовање, Тима за заштиту деце од насиља, Тима за самовредновање 

2. Деца са тешкоћама у развоју у редовним групама – гост предавач др. 

Милана, педијатар и председник Интерресорне комисије 

3. Разно 

Већу је присуствовало 36 сестара од укупно 46 колико их има сада, логопеди 

Милица Ивковић, Слађана Степановић-Белић, педагог Славица Милановић, као и сестре 

које раде у Превентивној служби, Драгана Антић и С. Јоцић. 

На састанку је прочитан Извештај са Педагошког колегијума и изнето је запажање 

да је сестрама потребно више едукације и међусобне размене искуства када је у питању 

рад са децом са посебним потребама. У том циљу у договору са нашим педагогом 

Славицом Милановић, позвали смо др. Милану, педијатра и председника ИРК-а. 
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Др. Милана је говорила о томе шта је ИРК-а, ко је чини и како функционише 

Комисија. Такође, изнето је запажање да ми као Установа имамо јако слабу сарадњу и 

повратне информације од педијатара када усмеримо дете ка њима. Др. Милана је обећала 

да ће одржати састанак са својим колегама и дала предлог да се након тога њене колеге 

састану са тимом наше Установе како би побољшали сарадњу која је преко потребна 

поготову када су упитању деца са сметњама у развоју. 

Драгана Антић је дала предлог да у току године доведемо и одређене истакнуте предаваче 

који раде са децом са сметњама у развоју. И такође је напоменула да крајњи рок за пријаву 

испита за лиценцуистиче ускоро, и да би требали да се покренемо и организујемо 

полагања у нашој Установи како би стекли услов за пријаву. 

• Други састанак је одржан дана 28.02.2013. год. у објекту „Пчелица“ са 

дневним редом: 

1. Организација и распоред полагања интерног испита за лиценцу медицинских 

сестара-васпитача 

Већу је присуствовало 38 сестара, педагог С. Милановић, Д. Антић и помоћник 

директора С. Митић. 

Помоћник директора С. Митић је објаснила да је донета одлука од стране 

Директора и правника Установе да се мора испоштовати Законски рок за стицање лиценце 

и да ће сестре полагати у марту месецу испред интерне Комисије Установе. 

• Трећи састанак је одржан дана 19.06.2013. год. у објекту „Лептирић“ са 

дневним редом: 

1. Презентација: Сензорна соба – искуства добре праксе, излагач Д. Антић 

2. Извештаји о активностима и раду Тимова на нивоу Установе 

3. Осврт и анализа реализованих активности испред интерне Комисије испита 

за лиценцу медицинских сестара – васпитача 

4. Текућа питања и раду у току летњих месеци 

5. Разно 

Већу је присуствовало свега 29 сестара, помоћник директора С. Митић, педагог С. 

Милановић, психолог Н. Велинов, као и сестре из Превентивне службе Д. Антић и С. 

Јоцић. 
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Д. Антић је презентовала искуства које су колегинице из других градова поделиле у 

погледу Сензорне собе. Председник Већа М. Арсић је дала предлог да сваки објекат добије 

диск са овим материјалом како би негде у будућности покушали и ми да направимо нешто 

слично. 

Д. Антић је истакла да без дилеме обавестимо родитеље чак и о безазленој повреди 

и инсистирати да одмах дођу и тако спречимо компликације које на жалост могу настати. 

Посебну пажњу обратити на децу која од куће дођу са повредама. 

С. Милановић и Н. Велинов су изнели своја мишљења о реализованим 

активностима. Испомоћ у току летњих месеци, као и питање докле се стигло са добијањем 

волонтера као испомоћ у групама где бораве деца са посебним потребама. С. Митић је 

рекла да ће договор са Националном службом за запошљавање бити постигнут од 

септембра 2013. год. 

Говорило се на састанку о оставци садашњег Председника Већа М. Арсић због 

истека мандата. због малог броја присутних избор и именовање новог председника Већа ће 

се обавити почетком наредне школске године у септембру 2013. год. 

Поводом немогућности избора новог председника Већа помоћник директора С. 

Митић је затражила од садашњег председника Већа сестара списак присутности на Већима 

у току ове школске године и оправданост одсуства. Напоменула је да је услед спречености 

доласка на Веће радник дужан да се јави помоћнику директора или председнику Већа и 

уколико се не јави биће кажњен. 

Председник Већа је напоменуо да би то требало нагласити на почетку радне године 

и да се придржавамо тога. Такође је нагласила да је бесмислено кажњавати сада на крају 

године за изостанке од раније. 

Списак присутности је предат помоћнику директора С. Митић. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Стручни актив за развојно планирање ове године није реализовао свој рад нити се 

Развојни план установе остварио у неком сегменту. Развојни план је донет на период 2011-

2014., мало тога је урађено. Сматрамо да се од септембра мора председник Актива више 
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ангажовати. Морају се стварати прилике и услови за реализацију и анализирање акционог 

плана за било коју област којој се посветимо.  

 

УЧЕШЋЕ У ИМПРЕС ПРОЈЕКТУ 

 

Пројекат Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији 

(ИМПРЕС) заједнички је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Европске уније. Предвиђено је да траје од 2011. до 2014. када би 

установе и локалне самоуправе требало да саме буду оспособљене за развијање квалитетне 

предшколске стратегије у свом окружењу и унапређују своје предшколско образовање 

иваспитање.  Укључено је 15 предшколских установа са територије Србије. Циљ пројекта 

је да допринесе социјалној инклузији и смањењу сиромаштва унапређивањем услуга у 

области предшколског васпитања и oбразовања ширењем доступности за сву децу, 

посебно ону из осетљивих група. Иначе  пројекат је започињао формирањем радних група 

у свим овим општинама и то : нанивоу установе, радне групе-тима за самовредновање, 

радне групе за диверсификоване и посебне програме и на нивоу локалне самоуправе-радне 

групе за оптимизацију и ширење мреже предшколског васпитањ и  образовања. 

Захваљујући обукама и семинарима које смо пролазили у прошлом периоду, у нашој 

установи је самовредновање  заживело по први пут. Тек сада почињемо да схавтамо 

смисао и значај овог процеса. Такође други тим је  ове године успео да организује у 

сеоским насељима неколко васпитних мешовитих група (3 до 5 год.) које су радиле у 

постојећим просторијама предшколаца и где је боравак за децу био бесплатан. Утисци и 

деце и васпитача и родитеља су веома позитивни. 

 

Као донацију у оквиру пројекта, установе су добијале монтажне вртиће, комби 

возила за превоз деце. Град Пожаревац у оквиру ИМПРЕС-а добио је као донацију једини, 

путујући вртић-аутобус.  

Већина предшколских установа у Србији је усмерена(што је и у склопу самог 

концепта предшколског васпитања), на децу  која су у вртићима. Чак је и понуда програма  

за ову децу јако слична тако рећи једнообразна свуда. То су целодневни боравак, најчеће 

још полудневни и припремни предшколски или четворочасовни програм. Установе обично 
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не виде и не обраћају  довољно пажње на децу која нису корисници услуга установе,  осим 

ако нису на листи чекања за пријем.  

Учешће у ИМПРЕС пројекту, оснажило нас је за акције којима смо установу 

приближили знатно већем броју деце и то оној  деци  којој  вртић никада не би био 

доступан. 

Прикупљање података и анализом стања у нашој општини, сагласили смо се да 

највећи број деце која нису обухваћена услугама наше установе, су деца из сеоских насеља 

и ромска деца у приградским насељима и у Пожаревцу и у Костолцу.То су породице 

досељеника углавном са Косова, који често мигрирају, измештају се, сиромашни су, често 

неписмени и њихова деца не излазе из такозваних махала. Тако је и одабир за рад токо 

године био да путујући вртић окупља децу из околине Костолца и одвози их у насеље 

Трњане где су се прикључивала и деца тог села. Подразумева се да је васпитач  радио и 

током вожње аутобуса и организовао активности и у аутобусу вртићу и ван њега у складу 

са временом.  

 

Извештај о раду аутобуса у периоду од 05.12.2012. до 20.06.2013. 

Аутобус је почео са радом 05.12.2012. год. и за то време рад је био у прекиду само 

за време празника и због техничких прегледа и обнове регистрације возила. 

Васпитач је Слађана Доронтић са деветнаестогидишњим радним искуством и у 

атубусу ради већ годину дана. Радно време аутобуса је од 10 до 14 сати. 

Аутобус креће из Костолца испред вртића „Мајски цвет“, из кога васпитачица 

доноси ужину за сву децу. 

Прихват деце: 

10.05 – Дидино село ..........................................................2 детета 

10.10 – бензинска пумпа у Костолцу ............................... 2 детета 

10.15 – центар Костолца ..................................................... 1 дете 

10.20 – канал ........................................................................ 7 детета 

10.45 – село Берање .............................................................. 2 детета 

10.55 – село Набрђе ...............................................................1 дете 

11.00 – село Трњане .............................................................. 3 детета 
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Потом следи васпитно-образовни рад са децом у учионици сеоске школе у трајању 

од 2 сата. За то време аутобус стоји у стању мировања. Повратак следи обрнутим 

редоследом око 14.00 часова. 

Оваквим радом успели смо да превазиђемо сегрегацију која је била присутна у раду 

аутобуса претходне школске године и да обухватимо сеоску децу у селима где их је мали 

број и не постоји могћност рада ППП. 

У оквиру пројекта за развој посебних и специјализованих програма покушали смо 

да решимо „празан ход“ од два сата, али нисмо дошли до задовољавајућег решења. 

Финансирање рада аутобуса је искључиво проблем установе и остварује се на бази 

сарадње фирме „Ауто-транспорт“ из Костолца и наше установе. 

С обзиром на састав групе српске и ромске националности васпитач је ставио 

акценат рада на социјализацију, комуникацију и употребу језика. 

Посебне тешкоће у раду су неразумевање ромског језика од стране васпитача и 

српског језика од стране деце. Упркос томе рад се одвија у позитивној атмосфери. Група је 

хомогена и деца се међусобно друже и разумеју. Одзив је од 10-12 детета дневно. Са 

родитељима постоји свакодневна комуникација и добра сарадња. У току вожње деца су 

везана сигурносним појасевима како саобраћајни прописи налажу. Васпитач мора да води 

рачуна о томе и да проверава. Деца се ангажују посматрањем предмета и дешавања која 

могу да виде кроз прозор аутобуса: разне домаће и дивље животиње, метеоролошке 

падавине. Изузетно им је добра визуелна перцепција што често буде мотивација за рад. У 

току вожње присутне су невербалне језичке активности (пантомима, имитативне игре), 

језичке игре, певање научених песама. Омиљена активност коју су деца сама осмислила је 

„додавање и гађање зимским капама“. Проблеми са децом у току вожње не постоје, јер их 

васпитач анимира, прича им научене приче, разговара о дечјим доживљајима. Понекад 

постоји проблем у „кашњењу“ када треба родитељи да преузму своју децу и онда поремете 

редослед чекања других родитеља односно ред вожње. 

С обзиром на то да се током вожње деца не играју, нису физички активна, не 

постоји потреба за већом опремљеношћу дидактичким средствима. Такво стање погодује 

лакшем одржавању хигијене у аутобусу. Сарадња са возачем је била коректна. Свесни смо 

да оваква употреба аутобуса није у складу са његовом наменом, али нама тренутно значи 

због повезивања деце из наведених села и ромске деце из Костолца. То су истовремено 
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деца из социјално угрожених породица како ромске тако и српске националности. Осим 

дужине пута и времена које деца проводе у вожњи све друго задовољава наше потребе на 

решавању проблема окупљања деце ППП-а. 

 

Извештај о реализацији пројекта „Мало се покрени у вртић крени“ 

 

Након завршетка радне године, остало је отворено питање „Шта даље са 

аутобусом?“ Дошли смо до идеје да би аутобус –вртић могао да окупља децу током лета и 

у градској средини и да нуди разнолике активности и анимацију која ће привући децу која 

су у граду а на неки начин запостављена.  Идеја нам је била да ми учинимо вртић ближи 

деци и буквално га ,,доведемо'' деци, да се ми покренемо.  На  једном од групних састанака 

назвали смо наш пројекат „Мало се покрени у вртић крени“. 

Пројекат је реализован на тај начин што смо се сваког радног дана, дружили на 

другој локацији, тако да су малишани са свих тих територија имали по једном недељно 

двочасовни забаву са нама. Играоница је организована у поподневним часовима (од 17 до 

19 часова), после радног времена установе, у периоду од 10. јула до 30. августа. 

Рад на реализацији читаве идеје био је волонтерског карактера на нивоу целе 

установе, а учешће су узели васпитачи из припремних предшколских група, стр. сарадник-

логопед и инструктор јоге Милица Ивковић и мед.сестра на прев. здрав. заштити у 

установи Драгана Антић. Рад у играоници подразумевао је планирање активности на 

недељном нивоу, свакодневну евалуацију и прилагођавање датим околностима, 

расположивим средствима, као и броју присутне деце.  

Васпитачи су са посебном вољом и ентузијазмом прионули на реализацију плана. 

План рада састављен је из 4 врсте активности које су биле прилагођене свим узрастима. 

Активности у одређеним деловима изискују сарадњу међу члановима групе, што ће и код 

деце изградити позитивне ставове о различитости и уважавању других. Кроз ове 

активности код деце се развија пажња, машта, самопоуздање, истрајност. Ове активности 

планиране су као игре које ће деци причињавати задовољство, а истовремено испуњавати 

основне потребе дечјег развоја. 
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Број деце узраста од 2 до 15 година варирао је од 20оро до 70оро дневно. Био је 

изазов прилагодити садржаје броју и узрасним карактеристикама присутне деце. Тај 

проблем решаван је дневном евалуацијом и већим бројем присутних васпитача. 

Играоница „Мало се покрени, у вртић крени“ трајала је два месеца, током јула и 

августа. Била је конципирана према карактеристикама сваке средине у којој је била 

реализована. Кроз активности је прошло око 150 деце. 

Уважавајући контекст у коме смо реализовали играонице, направили смо један 

искорак ка промени устаљеног. Искуство нам је показало да је неопходно градити 

квалитетне, вишеструке релације и везе између предшколске установе, локалне средине и 

родитеља. 

Напомињемо да је током лета аутобус радио захваљујући донацијама : горива, 

дидактике .волонтерском раду васпитача као и подршке ,,Аутотранспорта'' превозника 

који је иначе одржавао возило, јер је у мају месецу због дуговања извесној грађевинској 

фирми, дошло до принудне наплате чиме је било угрожено пословање установе и  

егзистенција. 

  Завршни извештај рада на пројекту Развијање посебних и 

специјализованих програма (ИМПРЕС пројекта) 

 

Семинар у октобру је био као отварање прозора где смо могли да завиримо у до 

тада несхваћене могућности. Дошли смо до сазнања да можемо бити носиоци промена 

досадашњег рада васпитача. Са  препознавањем ризичних група деце то је уједно 

представљало обавезу и одговорност за њихово укључивање у систем пресшколског 

образовања и васпитања. Најновија истраживања у вези значаја раног развоја те деце још 

више доприноси тој одговорности нас као носиоца делатности ПОВ. 

Када смо своја сазнања са семинара поделили са младим васпитачима из ППП 

програма (јануар 2013.), као да су нам се отворила врата ка успеху. Није то био превелики 

успех, али у датим условима највећи могући. Са малом подршком директора установе и 

стручних сарадника, и никаквом од стране локалне самоуправе, ослањајући се дакле 

искључиво на постојеће ресурсе почеле су са радом наше три играонице које смо назвали 

,,Коларићу-Панићу''. Саме смо се заплитале и расплеле на опште задовољство деце, 

родитеља и васпитача.  
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Од марта до јуна радиле су играонице у селима:  

♦ ЋИРИКОВАЦ- васпитач Марија Черкез, 11 деце. - 

♦ КЛИЧЕВАЦ- васпитач Маријана Ђаловић, 16 деце. 

♦ МАЉУРЕВАЦ- васпитач Снежана Стојић, 13 деце. 

 

  Ћириковац је насеље  близу Пожаревца које има  у оквиру школског дворишта  

издвојену, прилично лепо уређену просторију која је на располагању само предшколцима. 

Како је васпитач имао могућност допуне радног времена   два сата, понудили смо 

родитељима рад са децом млађег узраста.   

Родитељи су  прихватили са одушевљењем  понуду установе  и  остварили жељу да 

се њихова млађа деца обухвате  организованим предшколским програмом .  Тако  и 

васпитач која  је радила са предшколцима, Марија Черкез, као посебан квалитет у свом 

раду у играоници наводи пример одличне сарадње са родитељима. О  свим 

организационим  питањима и раду групе се договарало . Такође када се ради  о јеловнику 

за дечју ужину, договорено је са родитељима како ће изгледати.   Сваке недеље је прављен  

јеловник који је стајао изложен на увид родитељима који су касније сви поштовали. 

Посебну помоћ од стране родитеља имала је при организовању шетњи и излета. уз договор 

родитеља који су сами правили распоред свог учешћа, а увек су биле маме у пратњи деце.    

Окупљени око заједничког интереса на крају смо  као посебан квалитет добили већи осећај 

заједништва и свест о томе да су и сами компетентни за то и да могу да направе  промену у 

својој средини.   

    Кличевац  је насеље близу Костолца, има већи  број предшколаца и  групу прешколског 

програма са дугогодишњом традицијом.  У Клилчевцу се четворочасовни рад предшколаца 

одвијао у класичној школској учионици, тако да је васпитач такође имао непотпуно радно 

време.  

У Кличевцу, деца су окупљена из Кличевца и Речице, два спојена села. Класична 

школска учионица је добијала нову намену прерасподелом намештаја у учионици..  У 

празној учионици која није прилагођена предшколском узрасту, требало је мотивисати 

децу и укључити их у игре и активности. Уз договор деце и васпитача, учионица је 

претворена у  малу позоришну сцену. Родитељи  су  свакога дана доносили костиме, стару 

гардеробу и друге одевне предмете. Деца су смишљала са одушевљем улоге и драмске 
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роле.   Доносила су играчке од куће и тако су свакодневно ницали нови центри 

интересовања: центри драматизације и плеса, саобраћаја, фризерки, мала пијаца, лекар и 

апотека, библиотека.. Игре  улога уз музику представљале су право одушевљење, али и 

добар пример њихове сарадње око размене гардеробе и око дељења играчака. Као круна 

свега била је организација маскенбала за сву децу, и предшколског и малђег узраста.  

Маљуревац је  насеље  које у оквиру четворогодишње издвојене основне школе  

има учионицу опремљену врло лепо за рад предшколске групе. Ове године  већина деце 

предшколске групе   су  имала браћу и сестре  млађег узраста која су такође желела да иду 

у вртић.  Тако је играоница била веома интересантна и одмах наишла на прихватање.  

Карактеристично је да су предшколци имали жењу да остану са млађом браћом исестрама  

па им се излазило у сусрет а приметили смо да су млађа деца период адаптације на 

колектив лакше тако пролазила. Заједничко дружење и игра била је њихова 

карактеристика, а на крају су имали заједничку завршну приредбу и журку.  Васпитач је 

рад са млашом децом обављао волонтерски. Свој рад у играоницама су схватиле крајне 

професионално, а њихово позитивно искуство након свега, говори у прилог оваквог 

начина рада. 

Захваљујући овим играоницама деца у сеоским срединама су добила шансу да 

квалитетно проводе време са вршњацима, да се друже и уче кроз игру. Промена код деце је 

била значајна на велико задовољство родитеља који су изјавили да су сада расположенија, 

самосталнија, спретнија, послушнија, а како рече једна мајка- Ћерка ми је срећнија од кад 

иде у играоницу.  

Морамо да истакнемо као напомену да су деца у играоници желела да се у свим 

насељима више времена проведу  са предшколцима  и да се преклапају али да то нисмо  по 

правилима програма могли да дуже дозволимо јер се тиме преклапају два програма. 

   Све наше активности у току године обележене су једном напетом атмосфером на 

релацији локална самоуправа-директор установе. У једном моменту је дошло до блокаде 

рачуна, а недуго затим и до промене директора.  Да су услови били другачији верујем да 

би смо постигле и више од овога. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Да би програм Инклузивног образовања у Установи функционисао у што бољој 

мери, формиран је Тим за инклузивно образовање, који има свој план рада за наредну 

годину, а  чланови тима су:  

* Златановић Миленка, 

* Милановић Славица, 

* Јоцић Сузана, 

* Павловић Сања, 

* Булајић Светлана, 

* Ранковић Бојана, 

* Милановић Лела, 

* Пeрић Маја, 

* Бранковић Ивић Милица, 

* Јовановић Ивана. 

 Планирано је да се и ове радне године настави са програмом инклузивног 

образовања и васпитања деце предшколског узраста у оквиру редовних васпитних група у 

нашим објектима.    

У школској 2012/13. год. активности тима су, према јединственој методологији за 

израду ИОП- а, биле усмерене на следеће активности:   

• анализа стања и прикупљање релевантних података (везано за прављење спискова 

деце по објектима, којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању ); 

У ту сврху чланови  тима су пружали подршку у објектима где тренутно раде, као и 

у другим објектима, где се поново разматра сама идеја инклузивног образовања и 

како препознати дете којем је потребна помоћ и подршка у развоју;   

• припрема васпитача за долазак детета са сметњама у развоју, у колико дете долази 

први пут;  

• припрема родитеља детета са сметњама у развоју и родитеља остале деце из групе;   

• припрема  деце  из  групе  за  долазак  детета  са  сметњама  у  развоју;                         
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• формирање Мини- тимова  за израду педагошког профила за свако појединачно дете 

који садржи опис образовно- васпитне ситуације детета и основ је за планирање 

индивидуализованог начина рада са дететом;  

• помоћ мини- тимовима у изради и реализацији посебних стимулативних програма за 

дете са сметњама у развоју који се базира на очуваним потенцијалима детета;  

• давање  предлога  за  утврђивање  права  на  ИОП  и  достављање истог Педагошком 

колегијуму на усвајање;   

• едукација особља за рад са децом са развојним сметњама; 

• вредновање ИОП - унутар установе кроз самовредновање стручног тима за 

инклузивно образовање и тима за пружање додатне подршке детету;    

Поред наведених задатака, Тим је био укључен у рад општинских структура и:   

-  сарађивао са кључним институцијама и организацијама на нивоу локалне  

заједнице, везаних за имплементацију инклузивног образовања;   

-  информисао родитељае, школе... .   

Инклузија на предшколском узрасту значи да дете из маргинализоване групе или 

дете са сметњама у развоју похађа редовну групу вртића, заједно са својим вршњацима. То 

је значајно због тога што су позитивна социјална искуства у претшколском периоду 

незаменљива основа за стицање осећања сигурности и развијања потенцијала који су 

остали очувани код детета.   

На основу педагошког профила детета (који сачињава васпитач у сарадњи са 

стручним сарадником и родитељима, односно старатељима), утврђују се подручја у којима 

постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање 

физичких  и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада ) у васпитно -

образовном раду са дететом. 

Отклањање физичких и комуникацијских препрека (и ндивидуализован начин рада) 

у  Установи остварује се одговарајућим путем (садржано у Правилнику о ближим 

упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање, „Сл. гласник РС, бр. 76/2010).   
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ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

  Програм инклузивног образовања садржи прописане  процедуре  припреме,  

израде  и спровођења Индивидуалног образовног плана. Писање ИОП-а за свако 

појединачно дете има своје место у оквиру  шире  слике  специјалног  образовног  процеса.  

У  овом процесу,  предшколско образовање и васпитање представља основу за даље учење, 

чиме Установа добија посебан значај и улогу, нарочито уколико се рано препозна тешкоћа 

и благовремено започне са одговарајућом подршком. 

  У складу са тим, а на основу закона, Стручни тим за инклузивно образовање 

Установе доноси Програм инклузивног образовања у коме се, поред осталог, дефинишу и 

процедуре, поступци и обавезе Тима за пружање додатне подршке детету - ИОП тима 

(активности тимова подршке су у табели).   

 

 

ТИМ  ПОДРШКЕ 

 

Подршка се односи на било коју адаптацију или модификацију са циљем 

обезбеђивања што боље укључености детета у васпитно-образовни процес. За децу за коју  

се процени да им је потребна додатна подршка, формирају се мали Тимови за пружање 

додатне подршке детету, који праве индивидуалне образовне планове за свако дете. 

Чланове тима за дете чине: један или два васпитача,  родитељ, односно старатељ, стручни 

сарадници, сарадници, асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. ИОП за 

дете се ради само уколико је добијена сагласност родитеља за спровођење индивидуалног 

васпитног и образовног плана.   

 

Обезбеђивање одговарајуће подршке и/или сервиса 

 

Уколико се процени да је детету потребна додатна подршка за стицање образовања, 

Установа ће  осигурати  приступ  Интерресорној  комисији  преко Дома  здравља.  На  

основу  процене  ове комисије, одредиће се врсте могуће додатне васпитне, образовне, 

здравствене или социјалне подршке. 
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 ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН (ИОП) 

 

Индивидуалним образовним планом  се утврђује прилагођен и обогаћен начин 

образовања и васпитања детета, односно начин на који ће му се рад прилагодити преко 

индивидуализованог приступа и адекватних метода. ИОП ће имати утврђене циљеве 

васпитног рада са дететом и посебно дефинисане стандарде за свако дете.  

ИОП  доноси  Педагошки  колегијум,  на  предлог  Стручног  тима  за  инклузивно  

образовање, односно Тима за пружање додатне подршке детету. Стручни тим за 

инклузивно образовање у Установи у којој бораве деца са сметњама у развоју, именује 

директор. Циљ  индивидуалног  образовног  плана  за  дете  са  сметњама  у  развоју  јесте  

постизање оптималног укључивања детета у редован васпитно-образовни процес и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу.  

Установа, у оквиру пружене подршке у  васпитању и образовању, обезбеђује и 

отклањање физичких и комуникацијских препрека  и доноси ИОП за дете коме је услед 

социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других ускраћености потребна  

додатна подршка.   

      Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног 

образовног плана.  

Крајњи циљ сваког ИОП-а је обезбедити квалитетно васпитање и образовање детета 

које уважава специфичне потребе детета и његове индивидуалне особине (лична својства). 

Атмосфера подршке, сарадње и размевања која се ствара у групи корисна је за сву децу. 

Иако се ИОП доноси за појединачно дете, увек се реализује у оквиру вршњачке групе коју 

дете похађа. Током спровођења ИОП-а дете не треба издвајати из групе, јер то негативно 

може обележити дете. Ако су у неопходне вежбе индивидуалног типа (логопедске, 

физикалне,итд.), треба их обављати у терминима када се не одвија васпитно-образовни 

процес у групи.  

ИОП је намењен сваком детету које, из било ког разлога, не показује типичан, 

очекиван напредак, у домену образовања или социјалног развоја.  

Кораци у прављењу ИОП-а:  

1.  Детаљан опис актуелног нивоа функционисања  
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2.  Индивидуалне карактеристике детета (снаге, потребе, интересовања)  

3.  Детаљан опис области за коју се планира подршка   

4.  Циљеви и исходи који се желе постићи у дефинисаном периоду  

5.  Облици, типови, нивои, садржаји и учесталост подршке  

6.  Структура тима и задатци појединих чланова тима у реализацији ИОП-а  

7.  Праћење и вредновање постављених циљева и задатака  

      8. Термини састанака  

У сарадњи Тима за инклузију са Већем сестара Браничевског округа и Већем 

васпитача, организовано је предавање у објекту НЕВЕН 13.04.2013.г. Предавачи су били 

педагог Милена Јеротијевић и дечији неуропсихијатар Оливер Видојевић.  

Милена Вилотијевић се предсатвила предавањем на тему Инклузивно образовае-

квалитетно образовање за све. 

Оливер Видојевић се представио предавањем на тему Значај сарадње са породицом 

детета са сметњама у развоју. 

Тим за инклузију, у наредном периоду, мора бити озбиљније схваћен и од стране 

чланова тима и од свих којих се успешност рада овог тима тиче. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Тим је радио у току године према договореном програму рада и по потреби када је 

то било неопходно. Чланови Тима у овој раној години су били: 

• Животић Славица – васпитач – координатор тима 

• Тасић Јасна – мед. сестра – васпитач 

• Жаклина Вељковић, васпитач 

• Богићевић Предраг, васпитач 

• Милојевић Биљана, васпитач 

• Бојатовић Себина, васпитач 

• Станојловић Славојка, васпитач 

• Антић Драгана, сестра на превентивној заштити 

• Велинов Никола, стручни сарадник-психолог 
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Предшколска установа је у складу са законским одредбама, које регулишу обавезе и 

права пружаоца неге, настојала да допринесе бољој достпуности информација за сво 

васпитно особље, али и подизању свести о професионалној одговорности као и смањењу 

прага толеранције на насиље. У раду смо се руководили смерницама Конвенције о правима 

детета која предвиђа мере за заштиту физичког, психичког и моралног интегритета детета. 

Поред постојања протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава 

насиља у породици, на подручју града Пожаревца, чији је потписник и наша Установа, овај 

тим је настојао да ту сарадњу одржи на добром нивоу. Тако је настао образац којим 

олакшавамо, убрзавамо и конректизујемо сарадњу Предшколске установе са Домом 

здравља – поливалентном патронажном службом, социјалним радником, педијатром. У 

том контексту можемо и рећи да се највише сарађивало са Центром за социјални рад, 

затим, патронажном службом, а да при томе имамо конкретне повратне информације од 

патронажне службе док то није случај са ЦЗС. Овај тим је реаговао у конкретним 

случајевима, када је било потребно (за неку децу и више пута) да уради процену и план 

деловања. 

Такође, треба нагласити да се образац за евиденцију повреда континуирано 

примењује. По пријавама васпитног особља примећује се повећана агресивност код деце, а 

из извештаја о анализи повреда у установи (по објектима) за претходни период, уочавају се 

да је сада највећи број повреда у радној соби у периоду од 9 до 11 часова, за разлику од 

претходних година када се повређивање дешавало у поподневним сатима. План 

активности за смањење ризика подразумева захтев према Заводу за запошљавање због 

потребе за волонтерима. 

У току радне 2012/2013. год., тим је имао укупно 5 састанака, од тога поред планова 

за наредну годину, и извештаја урађених активности тима који се односе на превентивне 

активности, рађене су и процене за конкретне случајеве и план деловања за укупно 10 

детета (у документацији тима се налазе потребни извори доказа). 

Анкета за родитеље „Вртић безбедна средина за дете“, је урађена заједно са тимом 

за самовредновање. Резултати анкете су показали да има доста проблема које треба 

средити тачније санирати (дворишта и мобилијари, поједине радне собе и делови истих). 

Због таквих резултата и ограничених средстава у наредном периоду би требало пратити 
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различите конкурсе организација које могу да нам помогну у сређивању и аплицирати 

благовремено. 

Чланови тима као и тридесетак колегиница из целог Браничевског округа едуковало 

се на тему „Заштита од насиља у породичном контексту“. Семинар је реализовао 

Аутономни женски центар и само је наставак едукације и тренинга васпитног особља, 

којом треба обухватити још већи број запослених. 

Такође, одржано је предавање на тему „Значај сарадње са породицом детета са 

сметњама у развоју“ проф. Оливера Видојевића и „Инклузивно образовање – квалитетно 

образовање за све“ Милене Јеротијевић. Тим заједно функционише и добро сарађује са 

остаим тимовима у Установи на заједничком Акционом плану Установе. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  РАДА  УСТАНОВЕ 

 

Извештај   о   активностима у оквиру  обуке  за самовредновање у 

предшколским установама– први кораци ка примени самовредновања у установи 

 

( децембар , 2012. год.)  ПУ ,,Љубица Вребалов'' Пожаревац   

 

- Након реализоване обуке у Нишу, Марија Черкез, васпитач и Славица Милановић, 

педагог, заказују састанак са помоћником директора како би је информисали о важности  

даљих активности у овој области;  

- После оджаног семинара за развијање програма, одржава се заједничка размена са 

колегиницама које су биле на обуци за самовредновање; 

- На  организованом Васпитно-образовном већуинформисано је васпитно особље  о 

семинарима којима се присуствовало у оквиру обуке  и будућим задацима и обавезама;  

- Директор именује чланове  тима  за  самовредновање решењем; У тиму је  шест 

васпитача и две мед. сестре. Тиму су се прикључиле Марија Черкез, васпитач и Славица 

Милановић, стр. сарадник-педагог 

-  Заказан је потом састанак тима, умножени су Водичи за самовредновање, 

подељени члановима тима са задатком да информишу остале  васпитаче и сестре у 

објектима и упуте на Водич. 
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- У међувремену се у нашој установи одржава семинар ,,Почни од почетка-почетак 

је важан'' (вртићи без граница), излагао је тим из Смедерева, где су присуствовали и 

васпитачи  из тима за самовредновање. 

-  На следећем састанку Тима за самовредновање, определили смо се за области које 

би процесом самовредновања пратили: Више вртића се одредило за Васпитно-образовни 

рад,  а четири вртића за Подршку деци и породици. Васпитачи  који раде Четворочасовни 

припремни програм, определили су се за дечји развој и напредовање. Планирамо да 

међусобно направимо размену и пратимо ефекте активности. Лептирић је направио 

упитник везано за унапређивање сарадње са породицом.  

 У  следећем  периоду, после Новогодишњих празника, одржан је семинар у 

Петровцу 10. и 11. јануара 2013. (у обуци у примени водича у процесу самовредновања у  

предшколским установама) за оба округа. Реализатори семинара су биле Ивана Милановић 

и Невенка Аранђеловић из Петровца и Славица Милановић и Марија Черкез иѕ 

Пожаревца. Семинару је  присуствовало 33 учесника, васпитача, стручних сарадника, мед. 

сестара и директор ПУ из С. Паланке. По евалуационим листама учесника сматрамо да смо  

направили помак и на неки начин сензибилисали учеснике да покрену процес 

самовредновања у својим срединама.      

          Током месеца јануара, тачније24. јануара наш Тим установе за 

самовредновање  је одржао је још један састанак.  Изложен је утисак са семинара у 

Петровцу коме су присуствовали и неки чланови нашег тима. Вођена је дискусија око 

области и стандарда који су тимови по објектима изабрали.  Вртићи ,,Невен'' , ,,Лептирић'' , 

,,Бубамара'' и ,,Пчелица'' су после састанака са својим колегиницама у вртићима, одабрали 

област - Подршка деци и породици стандарде 4.1 и 4.3. Направили су анализу и процену 

стања у својим вртићима.  Вртићи  Сунашце, Полетарац и Бамби кренули су од области 

Васпитно-образовног рада,  индикатори  2.4 и 2.2. Покренуле су се на овом састанку неке 

интересантне идеје и размишљања а чули смо и део дискусија  из вртића. На пр. Лептирић 

је урадио анкету намењену родитељима о сарадњи између вртића и породице, а  мед. 

сестре из јаслица су направиле  џепове  за  предлоге и  сугестије.  Тим вртића ,,Пчелица '' 

се позабавио непосреднијом сарадњом родитеља и вртића и сматрају да ту има места за 

побољшањем.  Вапитачи који воде групе ППП у сеоским насељима одабрали су као област 

за рад Дечији развој и напредовање. На састанку је било интересантних коментара. На то 
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би требало да се обрати пажња, а још би било боље да имамо диктафон и да снимамо 

дискусије са састанака. УПолетарцу се по речима њиховог члана тима водила дискусија о 

могућности да се ,,вреднују '' они сами међусобно. Они су просторно мали вртић –четири 

васпитача и два помоћна радникакоји су део тог  организационог тима. Међутим, после 

расправе нису се сагласили око тога.  Такође у ,,Пчелици'' по речима члана њиховог тима 

на састанку су разговарали о  томе колико су задовољни и чиме потврђују ту сарадњу, 

кажу да су неке колегинице изнеле како су оне задовољне и не би мењале ништа;  Иначе,  

тешко су спремни за неке промене, посебно ако то захтева и лично вредновање свог  рада .  

Последњи састанак Тима за самовредновање одржан  је  21. фебруара. Њему  су  

присуствовали представници  свих  вртића. 

Извештај са састанка Тима за самовредновање  одржаног  26. 04. 2013. 

    Тим се сагласио да ће у току радне године 2012/13. наша  област самовредновања 

бити ПОДРШКА  ДЕЦИ   И  ПОРОДИЦИ (ОБЛАСТ 4). 

     У  односу  на задужења  са прошлог састанка, Жаклина  Милојковић, васпитач, 

нас је известила да ће родитељ детета из вртића „Пчелица“, Сања Марјановић, бити члан 

овог Тима. 

  Конвенцију о правима детета проследили смо  по  свим вртићима. Остало је да се 

по сопственој креацији направе постери за јаслице и вртићу свим вртићима, где ће бити 

истакнути и представљени најважнији чланови Конвенције (да се да задужење одабраним 

члановима у сваком вртићу). Направиће се и флајер  који ће бити при упису понуђен 

родитељима, посебно је важно да га добију родитељи деце у ПППгрупама.  

     У оквиру стандарда 4.1. –Предшколска установа је сигурна и безбедна средина -, 

упитник  је сачињен у објекту ,,Невен'' (они су направили и акциони план за побољшање 

овог стандарда). Невен и Пчелица су обрадили резултате ове анкете дате родитељима на 

попуњавање. Највише замерки родитеља  односи се на дворишта несређена, небезбедне и 

дотрајале справе, улазак у зграду ,,Невена''  из дворишта (степениште). Потребно је да и 

остали објекти  спроведу ову анкету са родитељима и да се сачине акциони планови 

за побољшање  постојећих услова и безбедности у објектима.  У вртићу „Пчелица“, 

резултати анектирања су показали да родитељи имају потребу да буду непосредније 

укључени у живот и рад вртића, као и да би било пожељно организовати различите 
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едукативне радионице на различите теме које би окупљале родитеље деце и јачале њихову 

сарадњу. 

 Драгана Антић  је као  представник  превентивне службе изложила извештај о 

анализи повреда  у установи ( по објектима) за претходни перод. Пошто извештај није 

сасвим готов, проследиће га, по његовом сређивању свим објектима  на увид и анализу. 

Запажа се да се сада највећи број повреда дешава у оквиру радних соба у периоду од 9 до 

11, што такође захтева анализу, за разлику од претходних година када се повређивање 

највише дешавало  у поподневним сатима.   

Област социјалне подршке деци и породици нам је по мишљењу свих чланова, 

слаба, несистематизована и  хотимична. Потребно је да се током уписа добију и ти подаци 

од родитеља и да постоји нека врста социјалне карте корисника.   

Било је речи и о броју деце у групама, о деци која су у инклузији  и оптерећењу 

васпитача, мањем броју деце у овим групама.Ту би главну одлуку требало да има Тим за 

инклузију Установе.              

Чланове тима који су у 2012/2013. год. били укључени у пилотирање  Водича за 

самовредновање у периоду новембар 2012. до  маја 2013. год. су чинили: 

1. Љиљана  Станојевић  мед.сестра –васпитач      -     

2. Весна Тадић                             - //-    

3. Емина Јеремић                          -//-   

4. Славка Николић                        -//-  

5. Зорица  Вујевић                        -//-  

6. Данијела Страхињић              -//-  

7. Тамара  Рајић                          васпитач 

8. Жаклина Милојковић           -//-  

9. Светлана  Божић                       -//- 

10. Биљана  Нинковић                -//- 

11. Ивана Кецман                              -//-  

12. Радмила  Вучковић                  -//-  

13. Драгана Илић                           -//-  

14. Маријана Ђаловић              -//-   

15. Зорица Марковић                   -//- 

16. Славица Стојковић                -//-     

17. Катарина Станишић            -//-  

18. Марија Ђорђевић                -//- 

19. Марија Черкез                        -//-       

20. Славица Милановић  стр. сарадник,педагог    
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Детаљније информације о активностима везаним за самовредновање рада 

предшколске установе, налазе се у оквиру Записника Тима за самовредновање. 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

Сарадња са родитељима је саставни  део свих активности у вртићима.  Трудили смо 

се да укажемо и васпитачима и мед. сестрама да током године изграђују са родитељима, 

пре свега, професионалне односе који  указују и негују међусобно поверење, уважавање и 

сарадњу, јер само у таквим условима  дете  се може осећати добро у вртићу и имати пун 

подстицај за свој развој. Већина  васпитача и сестара се труди да унапреди ову сарадњу. 

Сарадња се остварује најчешће:  

• Индивидуалним разговорима 

• Организовањем родитеqских састанака (информационих, планираних 

периоди~них, тематских,  ..) 

• Креативним, стваралачким радионицама 

• Заједничким излетима  

• Приредбама   

• Учествовањем родитеља у раду тимова  установе 

• Учешћем и радом у Савету родитеља 

     Учешћем у ИМПРЕС пројекту и одабирајући област сарадње са породицом, 

посебно стављајући фокус  на родитељске састанке, анализирали смо праксу досадашњих 

састанака и предлоге родитеља  за унапређивање сарадње које можемо узети у обзир: 

• округли столови  са дебатама о питањима везаним за групу 

• род. састанци са тематским  разменама  које ће водити стручни сарадници 

(педагог, психолог, логопед, васпитач)  

• више  дечјих  приредби  и наступа пред родитељима  

• више заједничких догађаја, радионица, излета 

 

 Ове  радне године је било веома приметно да је доста родитеља затражило помоћ и 

од стручних сарадника у вези са неким развојним проблемом свог детета.  Настојали смо 

да са родитељима остваримо однос поверења, међусобног уважавања и сарадње.    
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У највећем броју случајева имали смо успешну сарадњу и контакт. У случајевима 

где смо били мишљења да деци треба  додатни специјалистички рад упућивали смо их у 

установу или специјализовану институцију да помогну  родитељима и детету. Увођењем 

инклузивног образовања, покушавамо плански и  стратегијски да решавамо ове проблеме 

и одредимо врсту помоћи и поступака васпитача. У установи постоји и ради Тим за 

инклузију који размењује и планира активности везане за  инклузивно образовање и 

васпитање.  

Усаглашавање ставова  нас и родитеља, међусобно поверење и разумевање  је врло 

важно и  све акције и састанци у вртићу иду ка томе да се развије поверење и спремност за 

сарадњу. Све што се дешава у у вртићу, родитељи могу да погледају на изложеним 

паноима, илустрованим плакатима и огласним таблама. Родитељима  пружамо могућност 

да бораве и у групи извесно време ако сматрају да  ће то олакшати  адаптацију  њиховог 

детета. 

                   

 

У  установи  постоји  Савет родитеља као компетентно тело  које  би требало да 

учествује у  управљању  установом  и доношењу свих  битних одлука везаних за рад и 

организацију рада. Савет родитеqа се периодично сазивао ради информисања и договора о 

текућој проблематици. Такође, у активу за Развојно планирање установе налази се и 

представник родитеља као и у Управном одбору. Ипак мислимо да  иницијатива и  

информисаност родитеља у раду овог тела и других  актива треба да буде много  боља како 

би они заиста били  компетентни партнери  у установи.  
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САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ (УЧЕШЋЕ У 

РАЗЛИЧИТИМ АКТИВНОСТИМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА) 

 

У 2012/2013. години остварени су постављени циљеви сарадње са друштвеном 

средином. Деца су упозната са планираним садржајима који се налазе у њиховој 

непосредној околини. Нагласак је био стављен на упознавање деце са институцијама 

позоришта, библиотеке, биоскопа. Исто тако, деца су могла на различитим 

манифестацијама видети српске обичаје, ношње, игре, упознати се са различитим 

музичким инструментима народа и народности, остварити свој први додир са балетском 

уметношћу, упознати појмове флоре и фауне, ЗОО врта и друго. 

Деца из различитих вртића су учествовала у Љубичевским коњичким играма, на 

Дечјем карневалу у Костолцу и Пожаревцу, различитим садржајима и активностима у 

оквиру Дечје недеље (цртање у градском парку, пријем деце код градоначелника, изложба 

кућних љубимаца у вртићима, избор најфризуре..).  

Деца су даље посетила: изложбу Диносауруса у Београду, учествовала на 

Саобраћајној олимпијади у Новом Саду, библиотеку града Пожаревца, где су имала 

могућност учлањивања, градски музеј у граду и галерију „Милена Павловић Барили“, МШ 

„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, београдски Зоолошки врт, Фестивал драмског 

стваралаштва, Фестивал традицоналних игара и модерног плеса, Фестивал ,,Играти, певати 

и стварати плесом“, Фестивал цвећа у центру града и многе друге приредбе и културно-

уметничке институције. 

 Завршна приредба у Пожаревцу,  била је  организована у поподневним сатима, а 

започела је свечаним дефилеом свих предшколаца који су се представили суграђанима 

заједничким плесом. Приредба је започела традиционалним пуштањем  шарених балона. 

Затим је следио програм који су предшколци припремили уз помоћ својих васпитача и 

показали шта су научили за време боравка у вртићу.      
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

ПЕДАГОГ:   

    Наша предшколска установа има више од деведесет  група тако да је рад педагога 

доста комплексан јер обухвата много различитих аспеката ове делатности. Стручни 

сарадник педагог  реализује по плану рад из следећих области:  

• планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

• праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

• рад са васпитачима 

• рад са децом 

• рад са родитељима 

• рад са директором  и стручним сарадницима 

• рад у стручним органима установе и тимовима 

• сарадња са надлежним установама  

• стручно усавршавање и вођење документације 

  Од почетка ове радне године, по налогу директора, педагог је сачињавао  месечни 

план обиласка свих објеката и тог плана се придржавао читаве године. Редован  обилазак  

група, консулатативни разговори са васпитачима и сестрама указали су на слабу 

опремљеност група, недовољно материјала за рад, а тиме и на  недостатак и мотивације за 

нека додатна ангажовања. Често су  разговори били посвећени саветодавним препорукама 

за опхођење према деци са успореним развојем и сарадњом са њиховим родитељима. 

Остале области су биле доста ускраћене за рад.. 

 Део ангажовања стручних сарадника, пре свега педагога, односи се на  израду  

докумената установе: Годишњег Плана установе,  Годишњег извештаја  о раду. Тако је и 

ове радне године ове планове и програме конципирао педагог. 

  Почетак радне године протекао је у инструктивно-педагошком раду са новим 

васпитачима приправницима који почињу да раде са предшколцима. Од главних поставки 

рада, сарадње са школом, родитељима до писања радних књига. Прослеђено им је и писано 

упутство за почетак радне године.    

  Стручни сарадници су и ове године били носиоци интерних обука и семинара;        
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 Педагог је учествовао и  у манифестацијама  и свим дешавањима у граду: завршна 

приредба, организацији  Дечје недеље  и многим другим. 

Педагог и психолог су руководили и радом  стручних тела – Већа васпитача и мед. 

сестара – васпитача, Васпитно-образовног већа и Актива васпитача припремних група и 

васпитача који воде посебне облике рада. 

Педагошко-инструктивни рад нам је ове године  био доста заступљен;  током читаве 

године пратили смо активности које су реализовали васпитачи приправници за излазак на 

испит за добијање лиценце. Педагог је члан комисије за полагање испита за лиценцу. Са 

васпитачима су обављани саветодавни разговори, прегледана и коригована педагошка 

документација и дати предлози за могуће измене у раду. Такође са васпитачима који се 

припремају за полагање стручног испита имали смо састанак где су прорађене могуће 

ситуације у пракси (са дететом, колегиницом, родитељем) и могући поступци васпитача. 

 У случајевима теже адаптације, педагог и остали стручни сарадници су обављали  

разговоре  са васпитачем  око  поступака који би детету олакшали боравак и укључили и 

родитеље у  ове договоре.    

 

ПСИХОЛОГ: 

 

  Психолог као стручни сарадник, применом теоријских и практичних сазнања и 

искустава треба да допринесе унапређивању васпитно-образовног рада, кроз стварање 

оптималних  услова за развој деце, подстицања јачања васпитачких професионалних 

компетенција и подршку отворености установе у  социјалној средини. Као и за педагога 

области  рада психолога у установи су:  

• планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

• праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

• рад са децом 

• рад са родитељима  

• рад са директором, стручним сарадницима 

• рад у стручним органима и тимовима установе 

• сарадња са установама, организацијама, удружењима 
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  Психолог је решењем директора,  био распоређен као члан  тима  за заштиту деце 

од насиља.  

 По налогу директора, као и други стручни сарадници психолог је имао месечни 

план обиласка објеката и рада, па се тог плана обиласка објеката читаве године 

придржавао. Психолог је током године имао сталне индивидуалне разговоре и договоре са 

децом и  родитељима на превазилажењу развојних тешкоћа, реактивних стања, посебно 

тешких адаптација (за шта поседује посебну евиденцију).  

   Васпитачи су често тражили помоћ и око организације и формирања група мада  

са великим бројем деце често није могло да се нађе неко оптимално решење. У раду 

инклузивног тима психолог се укључивао са предлозима и препорукама и пратио  

укључивање и напредовање ове деце у колективу.   

 

ЛОГОПЕД: 

Логопедски  рад у нашој предшколској установи спроводе два логопеда које су свој 

рад поделиле на по четири објекта. Рад се састоји из неколико секвенци, а приоритет у 

раду је свакако корективно-педагошки рад са децом. Интензиван логопедски третман 

обухвата децу од пете године старости, а за млађу децу се ради у спорадичним случајевима 

на захтев родитеља и код тешких патологија. Највећи акценат се ставља на корекцију  

говора предшколаца управо због зрелости  и захтева које доноси школа. Свакога дана по 

распореду логопеди одлазе у  одређене објекте где непосредно раде са децом. 

Логопед се у свом раду континуирано бави: 

• Превенцијом, дијагностификовањем и отклањањем деце са сметњама у 

говорном развоју, 

• Корективно терапеутским радом 

• Праћењем  развоја  говора  детета 

• Планирањем  и програмирањем рада 

• Сарадњом у стручном тиму 

• Сарадњом са родитељима и друштвеном средином 

• Радом на стручном усавршавању 

• Вођењем личне документације и  документације о деци 
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 Подаци који указују на константан пораст броја деце са говорно језичким 

тешкоћама, захтевају посебну организацију и низ активности логопеда како би се 

проблеми превазилазили и деловало превентивно . 

Логопеди су своје активности у циљу што ефикаснијег превазилажења проблема 

усмерили  на рад са: 

-   Децом 

-   Родитељима 

-   Васпитачима 

 

  Активности усмерене ка деци: 

• боравак у васпитној групи (посматрање, организовање активности у којима 

говор долази до изражаја) 

• организовање и спровђ|ење групних логопедских вежби са децом која имају 

исти говорно језички проблем 

• спровођење индивидуалних говорно-језичких вежби 

• писање говорно-језичких вежби које ће родитељи спроводити код куће са 

дететом 

• уочавање деце са развојним тешкоћама, по потреби учешће у изради пед. 

профила или ИОП - а 

 

Активности са  родитељима:  

Примећено је да последњих година све већи број деце има касно проговарање и 

закаснели говорни развој што касније даје и  неке поремећаје у изговору гласова, а што 

опет води слабијој и тежој адаптацији детета на школу и описмењавање. Зато током 

године на родитељским састанцима, родитељима   наглашавамо  значај говорне 

стимулације и  правилног говорног обраћања детету у  право узрасно време. Наш програм 

Фонетске гимнастике који се препоручују васпитачима и мед. сестрама има значаја као 

превентивни програм  и многи васпитачи млађих група као и мед. сестре у јаслицама га 

примењују у току јутарњег вежбања са децом. 
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 Када се уочи да проблеми  превазилазе могућности и делокуг рада логопеда у 

установи, уз договор са  родитељима, деца се упућују на саветовалиште Дома здравља или 

специјализоване установе и институте.  

  Активности са васпитачима:  

 - Односе се пре свега на дететкцију говорних проблема  од стране васпитача  

-  Координисану сарадњу васпитача, логопеда и по потреби родитеља, а све   

   у циљу постигнућа напретка код детета. 

    Добар део ангажовања и рада логопеда усмерен је на рад и сарадњу са 

родитељима деце која имају успорен психомоторни развој, праћење  напредовања ове 

деце, терапеутски рад са њима и препоруке васпитачима  за рад са њима.   

 Логопеди су присуствовали 12. и 13. 05. 2012. Првом симпозијуму логопеда са 

централном темом: Превенција, дијагностика и третман говорно језичких поремећаја. 

Такође присуствују и редовном раду логопедске секције регионалне подружнице. 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ЗА РАДНУ 2012/2013 

 

 

ДИРЕКТОР 1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 1 

СЕКРЕТАР 1 

СТРУЧНИ САРАДНИК 4 

ВАСПИТАЧ 109 

ГЛАВНИ ВАСПИТАЧ 9 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ВАСПИТАЧ   46 

МЕД. СЕСТРА НА ПРЕВ.ЗДРАВСТВ.ЗАШТ 4 

САРАДНИК ЗА ПРЕВ.ЗДРАВСТВ.ЗАШТ. 1 

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 1 

КЊИГ. АНАЛИТИЧАР 1 

БЛАГАЈНИК 1 

РЕФЕР. ЗА ПЛАЋАЊЕ И ОПШТЕ ПОСЛ. 1 

СЛУЖБЕНИК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 1 

СЛУЖБЕНИК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА 

ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

2 

ЕКОНОМ 1 

НАБАВЉАЧ 2 

ДОМАР 6 

ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ 1 

КУВАР 9 

СПРЕМАЧИЦА 37 
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СЕРВИРКА 14 

ВЕШЕРКА 5 

УКУПНО 256 

 

                                     
 

 

На  крају морамо рећи да је радна 2012/13. год. остала као изузетно тешка и лоша за 

Установу и запослене. То је уствари последица  дугогодишњих нагомиланих проблема  у  

нашој установи  и несистематког руковођења  и организације у раду.   У установи је дошло 

до потпуног пада мотивације за рад,  пада професионализма у раду.  Неодговорно 

пословање,  ,,затварање очију '' на нагомилане проблеме у установи , од стране оснивача, 

не улагање у одржавање објеката и недостатак новца  за улагање у запослене и њихово  

стручно усавршавање , принудне наплате и слично,  продуковало је овим последицама и 

знатно уназадило квалитет рада у установи. Надамо се да ћемо новом организацијом рада,  

одговорним руковођењем, уз подршку локалне заједнице и оснивача, учинити да се ова 

ситуација превазиђе и Установа постави на позиције где је некада била у Србији.   

                                                                     Извештај приредила : Славица Милановић, 

пом. директора   

 

У Пожаревцу, 

дана 24.02.2014. 
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На седници Управног одбора одржаној _____________године, усвојен је Годишњи 

извештај за радну 2012/2013. годину. 

 

 

_____________________________                                                 _______________________ 

(Тихомир Јовановић, Пред. Управног одбора)                           (Никола Велинов, директор) 

 


