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1.ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

 Основна делатност Предшколске установе „Љубица Вребалов“ је васпитање и 

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

поласка у школу. Пратеће делатности су адекватна исхрана, дневни одмор или 

спавање, укључивање и подршка деци са сметњама у развоју, као и подршка деци из 

социјално угрожених категорија. Окосницу адекватног остваривања делатности и 

испуњавања постављених циљева у раду наше Установе представља сарадња са 

породицом детета и одговарајућим установама које обављају делатности у области 

образовања, здравствене и социјалне заштите, као и са другим стручним установама и 

локалном самоуправом. 

 Остваривање делатности Установе обезбеђено је кроз организацију простора, 

живота и васпитно-образовног рада. Организација простора подразумева опремање и 

оплемењивање отвореног и затвореног простора према важећим нормативима и у 

складу са васпитно-образовним радом. Организација живота подразумева 

успостављање дневног распореда према биолошким и психолошким потребама деце, 

што је у нашој установи испоштовано у потпуности од стране васпитно-образовног и 

другог особља. Организација васпитно-образовног рада подразумева планирање и 

реализовање програма предвиђених активности кроз индивидуализован приступ деци, 

углавном кроз игру. Основе програма предшколског образовања у нашој установи 

реализоване су по моделу „Б“. 

 Установа обавља делатност у једанаест градских објеката чији капацитет износи 

око 1500 деце на целодневном боравку. Међутим, установа је ове године примила 407 

деце преко предвиђених капацитета. Листа чекања на упис деце сваке године је све 

дужа, те је потреба за обезбеђивањем додатних објеката и даље присутна. Конкретно, 

можемо навести да је на Конкурсу за упис деце на целодневни боравак за 2018. годину 

поднето је 517 молби, од којих је 213 решено позитивно, касније по основу жалбе још 

13, док je 296 остало на чекању; с друге стране за радну 2019/20. било је 544 пријава од 

којих је 206 разрешено уписом деце на целодневни боравак, док је њих 338 стављено 

на чекање. 
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2.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И БРОЈНО СТАЊЕ ДЕЦЕ ПО 

ОБЈЕКТИМА 

 
Основни облик рада у Установи, како за јаслени тако и за вртићки узраст деце, 

јесте целодневни боравак у временском периоду од 05:30 до 16:30 часова. Скраћени 

боравак деце имали смо у изузетним ситуацијама када су у питању деца са сметњама у 

развоју, а све у договору са родитељима/старатељима како би потребе детета биле 

задовољене у потпуности. Установа је организовала и реализовала обавезни 

четворочасовни припремни предшколски програм у објектима у граду, док су групе у 

селима које су испуњавале услов за формирање (минимум петоро деце), реализовале 

програм углавном у адаптираним просторијама основних школа у тим селима. Програм 

је реализован у преподневним или поподневним часовима, у зависности од могућности 

коришћења простора и договора са родитељима. Ове радне године формирано је 

дванаест група у селима и тринаест група у граду. ППП су похађала деца узраста од 

01.03.2012. године до 28.02.2013. године. Свој деци која су редовно похађала ППП 

Установа је издала Уверења о завршеном припремном предшколском програму која 

представљају званичан документ неопходан за упис у први разред основне школе. 

 

Табела бр.1. – Градски објекти и њихова локација 

Р.Б. НАЗИВ ОБЈЕКТА УЛИЦА И БРОЈ ТЕЛЕФОН МЕСТО 

1. Бамби Вука Караџића бр. 1 012/543-475 Пожаревац 

2. Пчелица  Немањина бр. 8 012/222-843 Пожаревац 

3. Невен  Сопотска бр. 2 012/544-140 Пожаревац 

4. Лептирић Книнска бр. 5 012/223-0050 Пожаревац 

5. Полетарац  Чеде Васовића бр. 49 012/526-558 Пожаревац 

6. Бубамара  27. априла бб 012/213-244 Пожаревац 

7. Мајски цвет Задругарска бб 012/241-650 Костолац 

8. Сунашце  Лучица  012/566-010 Лучица 

9. Лане  Моше Пијаде бб  Пожаревац 

10. Даница Радосављевић Дрварска бб 012/530-166 Пожаревац 

11. Душко Радовић Цане Бабовић бр. 40 012/402-709 Пожаревац 
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Табела бр.2. – Број деце и васпитних група по облику рада 

ОБЛИК РАДА БРОЈ ДЕЦЕ БРОЈ ГРУПА 

ЦЕЛОДНЕВНИ 

ПРОГРАМ 

 

1900 79 

ЧЕТВОРОЧАСОВНИ  

ПРОГРАМ 

 

  223 

 

25 

УКУПНО  

2123 

 

104 

 

 Укупан број деце обухваћене радом предшколске установе током радне године 

2018/2019. на територији града Пожаревца износио је 2123, распоређених у укупно 104 

васпитних група.  

Табела бр.3. – Број деце и васпитних група у целодневном боравку по узрасту 

УКУПНО У 

ЦЕЛОДНЕВНОМ 

БОРАВКУ 

 

БРОЈ ДЕЦЕ 

 

БРОЈ ГРУПА 

ЈАСЛИЦЕ 

(ОД 1 ДО 3 ГОД.) 
633 30 

ВРТИЋ  

(ОД 3 ДО 5,5 ГОД.) 

 

908 

 

34 

ОД 5,5 до 6,5 ГОД. 

 

359 

             

             15 

 

УКУПНО 1900 79 

 

 У приказаној табели се може видети да је уписано 1900 деце на целодневни 

боравак у свим објектима установе и да су разврстана у 79 група. Проценат 

обухваћености деце целодневним боравком износи 89,5%. Преостали постотак 

представља припремну предшколску групу на четворочасовном боравку. Још раније је 

изложено да је на листи чекања више од три стотине деце, и отварање нових објеката, 

уколико би обезбеђена средства допуштала такву могућност, би знатно растеретило 

преоптерећене капацитете тренутних објеката у функцији. Како притисак града и 

захтеви родитеља нису јењавали ове године, велики број целодневних група је 

наставио са праксом смештаја деце преко норматива. 

Број деце са тешкоћама у развоју који се уписују у редовне групе, на основу 

Закона о основном образовању и Закона о предшколском васпитању и образовању је у 

порасту, без обзира на неадекватне услове за боравак ове деце и повећане потребе у 
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прекобројним групама, које умањују квалитет рада самих васпитача и отежавају 

обезбеђивање сигурне средине за задовољавање посебних потреба, али и потреба и 

безбедности остале деце у групи. Ангажовање стажиста је било од велике помоћи у 

прекобројним групама које су имале уписану децу са сметњама у развоју. Растерећењу 

рада васпитача су уједно доприносили лични пратиоци, као додатнa помоћ у 

образовању. Десет деце са посебним тешкоћама је остварило право на овакав облик 

помоћи. Личне пратиоце је финансирала локална самоуправа у сарадњи са невладином 

организацијом „Веритас“. За разлику од финансираних личних пратиоцима, годину 

смо започели са четири родитеља у улози пратиоца, али се до краја њихов обим свео на 

свега два родитеља, јер су у међувремену поједина деца остварила право на помоћ у 

образовању. 
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Табела бр.4. – Број деце у ППП по територији уписа и похађања програма 

 
ППП 

 
БРОЈ ДЕЦЕ 

 
БРОЈ ГРУПА 

 

 
ГРАД 

 

      152 

 

13 

 
СЕЛО 

 

71 

 

12 

ЦЕЛОДНЕВНИ 

БОРАВАК 

 

359 

 

15 

 

УКУПНО 

 

582 

 

40 

 

 Из табеле бр.4. можемо видети да број деце на припремном програму у 

градовима далеко премашује број сеоске деце, што не представља нарочито 

изненађење и што јесте релативно доследно структури деце ППП-а из претходне 

године. Обавезан припремни предшколски програм у 2018/19. години похађало је 582 

детета, нешто мањи број деце у односу на ранију годину. 

Табела бр.5. – Број уписане деце по вртићима и групама 

 

ОБЈЕКАТ 

 

БРОЈ 

УПИСАНИХ- 

ЦЕЛОДНЕВНИ 

БОРАВАК 

 

БРОЈ 

УПИСАНИХ 

ППП 

БРОЈ 

ВАСПИТНИХ 

ГРУПА – 

ЦЕЛОДНЕВНИ 

БОРАВАК 

 

БРОЈ 

ГРУПА-ППП 

Бамби 162 22 7 2 

Пчелица 302 15 11 1 

Невен 296   9 13 1 

Лептирић 201 13 9 1 

Полетарац   44 6 2 1 

Бубамара 130   6 5 1 

Мајски цвет 283 47 11 2 

Сунашце   65 5 3 1 

Лане   21 - 1 - 

Даница Радосављевић 209 20 8 2 

Душко Радовић 187 9 8 1 

ППП села - 71 - 12 

УКУПНО 1900 223 79 25 
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Објекат „БАМБИ“ 
 

 
 

 

Табела бр.6. – Структура  група и број уписане деце 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1.  Бебе 16 

2.  Средња јаслена 25 

3.  Старија јаслена 26 

4.  Млађа вртића 30 

5.  Средња вртића 25 

6.  Старија 1 вртића 23 

7.  Старија 2 вртића 17 

  8. ППП 1 11 

  9. ППП 2 11 

 УКУПНО 184 

 

 

Ово је најстарија зграда вртића која није наменски грађена као вртић, али 

збрињава годинама велики број деце. Са децом је рад организовало шест медицинских 

сестара – васпитача у јасленом делу, осам васпитача у вртићу, као и два васпитача у 

ППП програму. „Бамбију“ је био додељен један лични пратилац. 
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Објекат „ПЧЕЛИЦА“ 

 

 

 

Табела бр.7. – Структура група и број уписане деце 

 

Непосредно са децом до три године радило је шест сестара - васпитача, а са 

децом вртићког узраста осамнаест васпитача нерачунајући једног васпитача задуженог 

за четворочасовни припремни предшколски програм. Вртић је ове године има више 

личних пратиоца. Испрва је било два лична пратиоца и један родитељ у пратњи свог 

детета. Касније се родитељ повукао када је дете остварило право на личног пратиоца, 

тако да је вртић годину привео крају са укупно три лична пратиоца. 

 

 

 
Р.Б. 

 
ГРУПА 

БРОЈ 
УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Бебе 1 19 

2. Бебе 2 18 

3. Средња јаслена 30 

4. Млађа вртића  1 30  

     5. Млађа вртића  2 31 

6. Средња вртића 1 25  

7. Средња вртића 2 31  

8. Старија вртића 1 34 

9. Старија вртића 2 34 

10. Старија вртића 3 28 

11. Старија вртића 4 22  

12. ППП 15 

 УКУПНО 317 



 

11 

 

Објекат „НЕВЕН“ 

 

 

 

Табела бр.8. – Структура група и број уписане деце 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Бебе 1 18 

2. Бебе 2 18 

3. Средња јаслена  23 

4. Старија јаслена 1 20 

5. Старија јаслена 2 20 

6. Млађа вртића   29 

8.       Средња вртића 1 28 

8.        Средња вртића 2 28 

9.  Старија вртића 1 26 

10.  Старија вртића 2 24 

11. Старија вртића 3 21 

12. Старија вртића 4 20 

13. Старија вртића 5 21 

14. ППП    9 

 УКУПНО 305 

 

Ово је највећи вртић у граду, у који је уписано нешто више од триста деце. Са 

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

вртићком делу шеснаест васпитача и један васпитач у четворочасовном припремном 

предшколском програму.  
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Објекат „ЛЕПТИРИЋ“ 

 

 
 

 

Табела бр.9. – Структура група и број уписане деце 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Бебе                 19 

2. Средња јаслена  24 

3. Старија јаслена 1 23 

4. Старија јаслена 2 16 

5. Средња вртића 1                 19 

6. Средња вртића 2 25  

7. Старија вртића 1 27 

8. Старија вртића 2                  22 

9. Старија вртића 3                  26 

10. ППП   13 

 УКУПНО 214 

 

Са децом је радило осам медицинских сестара у јаслицама, десет васпитача у 

вртићком делу и један васпитач у припремном предшколском програму. Васпитно-

образовном особљу, али првенствено деци којој су додељена, нашла су се као помоћ 4 

лична пратиоца. 
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Објекат „ПОЛЕТАРАЦ“ 
 

 
 

Табела бр.10. – Структура група и број уписане деце 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вртић „Полетарац“ се налази у оквиру стамбене зграде. Адаптирани простор се 

састоји из две радне собе у којима бораве само деца вртићког узраста и са њима раде 

четири васпитача. Четворочасовни припремни предшколски програм је такође 

организован у оквиру ових просторија и водио га је један васпитач. Ове године је у 

„Полетарцу“ радио један лични пратилац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Млађа мешовита 24 

2. Старија мешовита 20 

3. ППП  6 

 УКУПНО 50 
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Објекат „БУБАМАРА“ 

 

 

 

Табела бр.11. – Структура група и број уписане деце 

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

својом величином и функционалношћу за боравак деце. Са децом јасленог узраста су 

радиле четири медицинске сестре – васпитача, док је на вртићком узрасту радило шест 

васпитача у целодневном боравку и један у групи четворочасовног припремног 

предшколског програма. Радном колективу се у току ове године прикључио један 

лични пратилац. 

 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 
ДЕЦЕ 

1. Бебе 18 

2. Старија јаслена 26 

3. Млађа вртића 29 

4. Средња вртића 28 

5. Старија вртића 29 

6. ППП   6 

 УКУПНО 136 
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Објекат „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 

 

 

 

Табела бр.12. – Структура група и број уписане деце 

 

Р.Б. 

 

ГРУПА 

БРОЈ 

УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Бебе  24 

2. Старија јаслена 1 24 

3. Старија јаслена 2 23 

4. Старија јаслена 3 24 

5. Млађа вртића   26 

6. Средња вртића 1 26 

     7. Средња вртића 2 27 

8. Старија вртића 1 27 

9. Старија вртића 2 27 

10. Старија вртића 3 28 

11. Старија вртића 4 27 

12. ППП 1  27 

13. ППП 2 23 

 УКУПНО 333 

 

Ово је једини објекат наше установе на територији општине Костолац. У њему 

је са децом јасленог узраста радило осам медицинских сестара-васпитача, док је са 

децом вртићког узраста радило четрнаест васпитача. Двема васпитачицама је била 

додељена по једна предшколска група четворочасовног боравка.  
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Објекат „СУНАШЦЕ“ 

 

 

 
    

Табела бр.13. – Структура група и број уписане деце 

 

 

 

 

 

             

 

Ово је једини објекат наше установе који се налази у селу Лучица. У њему су са 

децом јасленог узраста радиле две медицинске сестре – васпитачи, а са децом вртићког 

узраста четири васпитачице. Такође, реализован је четворочасовни припремни 

предшколски програм који је водила једна васпитачица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. 

 

ГРУПА 

БРОЈ 

УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Бебе 17 

2. Млађа вртићка 21 

3. Старија вртићка 27 

4. ППП 5 

 УКУПНО 70 
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Објекат „ЛАНЕ“ 

 

 

 

Табела бр.14. – Структура група и број уписане деце 

 

У оквиру Ромског образовног центра, део простора уступљен је за реализацију 

васпитно-образовног рада наше установе. Овај простор обухвата велику радну собу са 

прилагођеном опремом, санитарним чвором и посебним улазом за децу и родитеље. 

Величина просторије је дозвољавала пријем само једне групе и са њом су обављале рад 

две васпитачице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1. Мешовита старија 21 

 УКУПНО 21 
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Објекат „ДАНИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ“ 

                         

 

 
Табела бр.15. – Структура група и број уписане деце 

 

Р.Б. 

 

ГРУПА 

БРОЈ 

УПИСАНЕ 

ДЕЦЕ 

1.       Бебе 1      15 

2. Бебе 2           14 

3. Средња  јаслена       28 

4. Старија  јаслена 27 

5. Средња вртића 1 34 

      6. Средња вртића 2 32 

      7. Старија вртића 1 30 

      8. Старија вртића 2 29 

      9. ППП 1 10 

10. ППП 2 10 

 УКУПНО        229 

 
 
 У овом објекту негу и васпитно-образовни рад реализовало је осам 

медицинских сестара – васпитача, осам васпитача на целодневном боравку деце 

вртићког узраста и два васпитача у припремним предшколским групама са 

четворочасовним боравком. Вртић је ове године такође имао једног личног 

пратиоца.  
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Објекат „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

 

 
 

Табела бр.16. – Структура група и број уписане деце 

 
Последњи отворен објекат у склопу наше установе је почео са радом у 

јануару 2015. године. Васпитно – образовни рад и нега деце је организована тако да 

је са децом јасленог узраста радило осам медицинских сестара-васпитача и исто 

толико васпитача са децом вртићког узраста. Четворочасовни припремни 

предшколски програм организован у једној групи је водио један васпитач.  

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. ГРУПА БРОЈ УПИСАНЕ 
ДЕЦЕ 

1. Бебе  14 

   2. Средња јаслена 21 

3. Старија јаслена 1 27 

4. Старија јаслена 2 19 

5. Млађа вртићка 1 28 

6. Старија вртићка 1 27 

7. Старија вртићка 2 22 

8. Старија вртићка 3 29 

   9. ППП  9  

 УКУПНО                   196 
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Табела бр.17. – Структура група ППП у градским објектима 

Р.Б. ВРТИЋ БРОЈ ДЕЦЕ 

1. Бамби 1 11 

2. Бамби 2 11 

3. Пчелица 15 

4 Невен 9 

5. Лептирић 13 

6. Полетарац 6 

7. Бубамара 6 

8. Мајски цвет 1  27 

9. Мајски цвет 2  23 

10. Сунашце 5 

11. Даница Радосављевић 1 10 

 12. Даница Радосављевић 2 10 

13. Душко Радовић 9 

 УКУПНО 155 

 

Табела бр.18. – Структура група  ППП и број деце у сеоским насељима 

Р.Б. СЕОСКО НАСЕЉЕ 
 

БРОЈ ДЕЦЕ 

1. Баре, Берање, Касидол 7 

2. Драговац, Брежане 6 

3. Бубушинац, Дрмно  5 

4. Дубравица 5 

5. Живица 5 

6. Кличевац, Речица 7 

7. Пољана 6 

8. Трњане 5 

9. Ћириковац 7 

10. Кленовник 5 

11. Петка, Острово 5 

12. Стари Костолац 8 

 УКУПНО 71 

 
 У селима у којима су формиране групе обавезног ППП, а било је 

заинтересоване деце млађег узраста, омогућено је похађање овог програма као део 

подршке већем обухвату деце и њихове социјализације. 
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Табела бр.19. – Реализација васпитно-образовног рада са децом на болничком 

лечењу 

Р.Б. МЕСЕЦ/ГОДИНА БРОЈ ДЕЦЕ 

1. Септембар 2018.год. 9 

2. Октобар 2018.год. 9 

3. Новембар 2018.год. 8 

4. Децембар 2018.год. 8 

5. Јануар 2019.год. 8 

6. Фебруар 2019.год. 5 

7. Март 2019.год. 5 

8. Април 2019.год. 7 

9. Мај 2019.год. 7 

10. Јун 2019.год. 7 

 

И за 2019/2020.год. планирамо рад васпитача у групи деце  на болничком 

лечењу на Дечјем одељењу Опште болнице. Сматрамо да овај програм и рад васпитача 

знатно олакшава боравак деци у здравственој установи  и доприноси бржем опоравку, 

те је сврсисходност овог рада несумњива. 
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Табела бр.20. – Регресирани боравак деце у Установи (приказ стања из маја 

2019.год.) 

 

Р.Б. 

 

 

ОБЈЕКАТ 

 

 

ТРЕЋЕ ДЕТЕ 

 

БЛИЗАНЦИ 

 

ДСР 

1. НЕВЕН 30 16 3 

2. ПЧЕЛИЦА 24 12 5 

3. ЛЕПТИРИЋ 25 4 5 

4. МАЈСКИ ЦВЕТ 35 12 2 

5. БАМБИ 16 10 4 

6. БУБАМАРА 8 2 2 

7. СУНАШЦЕ 8 4 1 

8. ПОЛЕТАРАЦ 4 2 1 

9. ДАНИЦА Р. 25 14 1 

10. ДУШКО Р. 10 8 2 

11. 
 

ЛАНЕ 
1 2 / 

12. ППП 6 / 2 

 Укупно : 186   деце 86 деце 26 дете 

 

Боравак трећег детета и близанаца у породици је регресиран и родитељи плаћају 

50% од цене, а боравак деце са развојним тешкоћама се регресира 100%. 
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3. ПРОГРАМСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 до 5 и по година, али и са децом 

предшколског узраста, одвија се у складу са „Основама програма предшколског 

васпитања и образовања“, званичним документом Министарства просвете донетим 

1996. године. Овај акт предвиђа могућност рада васпитача према Моделу А или 

Моделу Б, а васпитачима, односно тимовима васпитача, је препуштен избор једног од 

понуђених модела на почетку нове радне године. У Предшколској установи „Љубица 

Вребалов“ је заступљен Модел Б. Може се уочити тенденција ка Моделу Б у низу 

година до сада, што осликава опше стање васпитно-образовног рада, јер Модел Б не 

захтева акциони приступ и скромнија средства му не представљају препреку за рад, 

што се не може рећи за Модел А. Имајући у виду да изостаје значајна подршка у 

развијању ових модела од стране  Министарства, разумљиво је да се не могу очекивати 

велика самостална ангажовања. С друге стране, припреме Нових основа програма 

постепено узимају све више маха, те и оне доприносе одржавању оваквог стања у 

васпитно-образовном раду. Поједини запослени установе су похађали семинаре са 

темом ових новина и у плану је такође едуковање осталих васпитача о предстојећим 

изменама у васпитно-образовном раду. Тренутне Основе програма схватају дете као 

физичко, сазнајно, социјално и афективно биће и као активног учесника у процесу 

васпитања. Надаље, процес васпитања се темељи на позитивној дечјој мотивацији и 

програму који уједно уважава узрасне и развојне могућности детета и који се ослања 

на непрестану евалуацију достигнућа. 

Без обзира на међусобне разлике два модела, они ипак претпостављају 

заједничке циљеве: 

- стицање позитивне слике о себи, 

- развијање поверења у себе и друге, 

- 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, 
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- припрема за наступајуће периоде у животу (адаптација, полазак у школу, 

рекреативна настава...), 

- развијање свести о значају очувања природе и друштвене средине. 

Уз стални осврт на ове циљеве и подршком одраслих, дете треба да очува и 

развија своје потенцијале кроз систематски процес васпитања и образовања. 

Осим редовних програмских садржаја предложених Основама програма, у 

нашој установи васпитачи су реализовали у свим објектима додатне 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 медицинских 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 година; 

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

усвајање  језика графова, односно обраду 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“. 

Овим програмима се подстиче флексибилно и креативно мишљење код деце, 

затим усвајање знања максималним интелектуалним ангажовањем и изражавање 

индивидуалних интелектуалних потенцијала. Рад у овој области оставља за собом 

дугорочне позитивне трагове и представља погодну основу за почетак школовања. 

Већина васпитача спроводи ове програме прилагођавајући га особеностима узраста и 

групе. Васпитачи такође настоје да примењују нова знања и вештине, стечене обуком 

кроз акредитоване програме. 

Припремни предшколски програм се остваривао током радне године у свим 

групама четворочасовног програма, при вртићима, предшколским групама сеоских 

насеља као и у предшколским групама деце на целодневном боравку. Сви васпитачи су 

током ове радне године радили по моделу Б, позивајући се, пре свега, на повезаност са 

школским програмом и ограничења која им намећу просторије у којима раде (у 

селима). Сарадња са основним школама се одвијала у облику редовних посета, 
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присуства часовима, заједничких забавних активности, обележавања празника, 

школске славе и друго. Тренутно стање сарадње предшколске установе и школа се 

може у великој мери квалитативно унапредити, у смислу приближавања програмских 

садржаја и усаглашавања очекивања ефеката рада између васпитача и учитеља. 
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4.АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНОГ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

4.1.Реализација васпитно-образовног рада по објектима 

4.1.1. Извештај вртића „Бамби“ 

 

 Вртић „Бамби“ у својим групама реализује васпитно-образовни рад по моделу 

„Б“. Рад је започео олакшавањем адаптације деце упознавањем другова, васпитача, као 

и правила понашања током боравка у вртићу, уз одржавање активности типа „Ово сам 

ја“, „Моја породица“, „Омиљена играчка“ и сл. Али септембар је такође било време 

када се обележио „Дан истраживача“ и деца су имала прилике да учествују у 

експериментима приређеним за њих од стране васпитача. Дечја недеља је следећег 

месеца организована под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво“. Деца су 

у току недеље имала маскенбал, погледала представу у Центру за културу и испратила 

пројекцију цртаног филма на истој локацији.  

 Вртићу „Бамби“ је очито стало до успостављања нових и до одржавања ранијих 

видова сарадње са друштвеном заједницом, и самим тим до подстицања развоја 

друштвене свести код деце. Тако је на пример, недуго након недеље заговарања дечјих 

права, вртић учествовао са својом децом у градској трци поводом „Дана ослобођења 

Пожаревца“. Још једно спортско дешавање намењено деци предшколског узраста на 

којем је „Бамби“ учествовао јесте „Витаминијада“. У току године, обављене су посете 

локалној школици спорта и карате клубу у нашем граду. 

У другој половини радне године, деца су пружила подршку деци са Дауновим 

синдромом и удружењу „Осми дан“, које се њима бави. Учинила су то шетњом у 

шареним чарапицама и наступом у граду са песмом „Кад би мени дали један дан“. 

Драгоцено је било гостовање музичке школе „Стеван Мокрањац“, када су деца 

имала прилику да се упознају познатим делима класичне музике и када су им наши 

гости презентовали поједине музичке инструменте. Деца су исто била у додиру са 

културним вредностима захваљујући посетама галерији „Милене Павловић-Барили“ и 

Градској галерији. Малишани из средњих васпитних група су улепшали својом тачком, 

„Кокошарник“, фестивал говорног стваралаштва „Кажи ми кажи“ у Смедеревској 

Паланци. Једна недеља је била посвећена лику и делу Светог Саве и припремама 

тачака за Светосавску академију, одржаној на крају недеље у просторијама објекта. 

Деца су такође испратила неколико представа даваних у нашем вртићу („Храбри 

кројач“, „Јежева кућица“, „Чудна шума“, „Чардак ни на небу ни на земљи“, „Херкулес“ 
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и друге). У току године посећени су још Дино-парк у Свилајнцу и Зоолошки врт у 

Јагодини, а вртић је такође водио децу на зимовање на Дивчибарима. 

Поводом предстојећих новогодишњих празника, припремљене су радионице у 

којима су, поред деце, такође били ангажовани њихови родитељи. Још једна празнична 

радионица за децу и родитеље се одвијала уочи Ускрса уз украшавање ускршњих јаја, 

фигурица од гипса и остале прикладне активности. 

Пракса сарадње са основним школама је настављена у току ове радне године. 

Током посете школи „Краљ Александар Први“, деца су могла да разгледају изложену 

макету града у њеним просторијама. На Дан планете Земље, вртић је гостовао у школи 

„Доситеј Обрадовић“ и учествовао у радионицама еколошке тематике. 

Дан установе је свечано протекао у Центру за културу. Наш објекат је 

учествовао у програму наступом хора деце и васпитаче, изводећи притом државну 

химну и песму „Здравица“. 

Осим поменутих радионица, сарадња са родитељима је остваривана и другим 

начинима као што су индивидуалним разговорима по потреби, информативним 

разговорима, одржавањем редовних родитељских састанка, путем домаћих задатака, 

приредбама и презентацијама дечјих радова и другим начинима. 

Вртић „Бамби“ је био активни учесник пројекта започетог на предлог Тима за 

развојно планирање, односно „Критичког пријатеља“ и првенствено је сарађивао са 

објектом „Лептирић“. 

Занимљив је развој догађаја током одржавања једне радионице током које су 

деца доносила у вртић своје ствари из ранијег узраста. На њихову иницијативу је 

направљен музеј њихових ствари. Из свега тога се изродила жеља деце да се говори и 

упозна музејска поставка. То је виђено као добра идеја која се може развијати надаље, 

те је покренут пројекат „Вртић као место где се чувају успомене“. 

4.1.2. Извештај вртића „Пчелица“ 

 

 Вртић пчелица је у току радне 2018/2019. године имала укупно 12 група, притом 

рачунајући једну четворочасовну припремну предшколску групу. Јаслене групе су 

чинили мали број група и деце, упоређујући је са бројем група и деце вртићких група. 

Јаслених група је било укупно 3, а вртићких 8, изузимајући четворочасовну 

предшколску групу. Таквој структури група одговара 6 медицинских сестара-васпитача 
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и 17 васпитача. Укупан број деце је износио 317 и такав износ је приближан 

премашеним капацитетима великих објеката попут „Невена“ и „Мајског цвета“. 

 Објекат „Пчелица“ не представља изузетак када је реч о придавању значаја 

адаптацији деце јаслених група на почетку године, приликом преласка из јаслене у 

вртићку и поласка предшколаца на четворочасовни програм. Тако је на пример, 

адаптација деце на припремном предшколском програму протекла уз међусобно 

упознавање, разговор о другарству и правилима понашања, читање прича, учење 

песама и учествовање у различитим играма.  

 Дечја недеља је обележена у октобру уз неколико посета. У првом дану 

промовисања дечјих слобода и права, група деце је обишла парк у центру града и 

имала прилику да се креативно изрази цртајући и шарајући кредом. Период пред 

Новом годином се традиционално посвећује темама зиме, зимских чаролија, 

предстојећих празника и Деда Мраза. Током новогодишњне радионице деца су 

израђивала капице и друге декорације. 

 Број деце у групама након зимских празника се углавном смањивао због 

учесталости прехлада, а Свети Сава је у истом месецу обележен приредбом, 

рецитацијама и гостовањем свештеника. Осмомартовске радионице су биле 

незаобилазни део васпитно-образовног рада и деца су правила честитке, спремала 

поклоне, цртала своје мајке и заједно са васпитачима организовала приредбу намењену 

родитељима. Број деце на боравку се такође привремено смањио током марта из 

истоветних разлога као након новогодишњих празника. У априлу активности су 

претежно биле организоване око тема пролећа и Ускрса и у то време су махом 

одржаване пролећне приредбе и ускршње радионице. Са пристизањем топлијег доба 

године, настојало се да деца често бораве на отвореном, на њихово велико задовољство 

и уживање у новим справама у дворишту. 

 Деца предшколске групе се и ове године могу похвалити учешћем на 

Витаминијади одржаној у Хали спортова.  

Такође од осталих активности у објекту треба поменути оне које су за циљ 

имале неговање сарадње са основним школама, односно посете школама „Краљ 

Александар Први“ и „Доситеју Обрадовићу“. Још су посећени: Дино-парк у Свилајнцу, 

зоолошки врт у Јагодини и Галерија Милена Павловић-Барили.  

Међу активностима са циљем одржавања везе са друштвеном средином и 

развојем друштвене свести биле су хуманитарне акције „Пружи руку болесном другу“ 

и подршка деци са Дауновим синдромом. 
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4.1.3. Извештај вртића „Невен“ 

 

Вртић „Невен“ у свом саставу има 13 васпитних група на целодневном боравку, 

од чега 5 јасличких и 8 вртићких група, а поврх тога 1 групу припремног предшколског 

програма на четворочасовном боравку. Групе на целодневном боравку су подељене на 

јаслене (2 групе беба, 2 средње и 1 старија) и вртићке групе (млађа 1, средња 1 и 2, 

старија 1 и 2, као и старија 3, 4 и 5 које су групе предшколаца). Укупан број деце је 

305, док су капацитети самог објекта 250 детета. Васпитно- образовни рад обавља 10 

медицинских сестара васпитача и 17 васпитача; у објекту имамо и сестру на 

превентивној здравственој заштити. Вртић функционише са укупно 38 радника. Већина 

васпитног особља је  укључена у рад тимова у Установи. Свакодневно размењујемо 

искуства и мишљења и одржана су 2 састанка актива вртића.  

Све спроведене активностима у нашем објекту су доприносиле целовитом 

развоју детета предшколског узраста, обезбеђивале услове и пружале подстицаје 

развоју дететове способности и личности, проширивале искуства и изграђивале 

сазнања о себи, другим људима и окружењу. 

Нега и васпитно-образовни рад на јасленом узрасту реализовани су према 

унапред предвиђеном плану и програму. Пре свега, велику пажњу медицинске сестре-

васпитачи су посветиле адаптацији деце. Нега деце је била нераздвојни део процеса 

васпитања. Одржавана је хигијена деце и задовољене су потребе за сном, исхраном, 

боравком на свежем ваздуху, а прилагођеном интеракцијом узрасним 

карактеристикама и индивидуалним потребама у процесу неге, доприносило се 

социјализацији и општем развоју детета. Такође, уважаване су индивидуалне разлике 

међу децом у погледу здравствено-хигијенских навика, потреба за храном и сном. 

Редовно је организован боравак деце на отвореном простору, најчешће на терасама 

објекта. Планиране активности које унапређују сарадњу са родитељима остварене су 

кроз уобичајене родитељске састанке, али и радионице и играонице. На крају радне 

године старија јаслена група је учествовала на приредби намењеној родитељима. 

Када је реч о васпитно-образовном раду са децом од треће године до поласка у 

школу, може се рећи да у вртићу „Невен“ ради планирање по тематским целинама. 

Поштујући принципе и начела рада са децом раног узраста, испланиране су тематске 

целине које кроз различите садржаје и активности сваки васпитач спроводи у својој 

групи. Овакав начин рада подразумева сложене активности, мноштво садржаја који су 
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обрађени са децом, уз што веће укључивање родитеља. Све васпитне групе су 

оствариле постављене циљеве.  

Почетак радне године је период адаптације када су активности претежно везане 

за олакшавање уклапања у колектив, подстицање заједништва, постављање правила 

понашања, као и праћење развојног нивоа групе. Недуго потом је обележена Дечја 

недеља и пропраћена учешћем све деце у предвиђеним активнотима зависно од узраста 

и могућности. Оно што карактерише наш објекат је изложба кућних љубимаца 

одржаној у дворишту вртића. Пратећи План и програм рада установе у октобру су 

активности садржале у основи здраве стилове живота и у великој мери су се тицале 

здравог начина исхране. Поред омиљеног догађаја „Маме и тате пробајте и ви, шта 

једемо ми“ тј. дегустације хране са вртићог јеловника, одржана је и Витаминијада у 

Спортској хали. Вртић је представљала екипа предшколаца, а старије групе су биле 

међу навијачима. 

Акциони план донет на нивоу вртића „Невен“ је предвиђао припрему 

новогодишње представе „Чаробни коктел“. Због смањеног броја деце и одсуства 

неколико колегиница, представа се није десила, али праћењем интересовања долазеће 

деце благовремено је испланиран и напослетку одржан новогодишњи маскенбал. 

Маскенбал је одрађен тематски, тако што је свака група са децом и родитељима 

правила маске. Тако су дефиловале групе снешкића, јелкица, звончића, пахуљица и 

звездица што се испоставило као занимљива новина у нашем објекту. 

Радионица „Речима се може више“ је одрађена са циљем развијања позитивних 

осећања и размене позитивне енергије на тријадној релацији дете–родитељ–васпитач. 

Васпитачи су заједно са децом правили, цртали и писали поруке са лепим речима, 

делили их родитељима и заузврат исто то добијали од деце и родитеља. Након размене 

је направљен пано у холу објекта. На овај начин деца су учила да негују љубав, 

нежност и топлину.  

Акциони план за април, мај и јун  је имао за циљ унапређивање и развијање 

сарадње са локалном средином, основним школама, јасленим групама и неизоставно са 

родитељима. Посећене су основе школе, Градска галерија, Центар за културу. Деца су 

учествовала на отварању Фестивала цвећа, ускршњим радионицама и Ускршњем 

вашару. Исто тако се ишло у посету ЗОО врту у Јагодини, и учествовало се на 

Фестивалу традиционалног и модерног плеса, Балонијади и малој матури у вртићу.  

На нивоу група васпитачи су, сагледавајући могућности, афинитете деце и 

карактеристике групе, реализовали по избору одређене програме рада као што су 
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„Самопоштовање“, „Чувари осмеха“, „Ми смо Земљани“, „Ненасилна комуникација“, 

„Животне вредности“ и други, који су имали за циљ боље функционисање групе и 

изграђивање дечје индивиуалности у њој. Програми се махом остварују кроз стручно 

усавршавање васпитача и радо се примењују у пракси: НТЦ систем учења, Монтесори 

метод рада, „Критичко мишљење“, „Моћ маште“, „Моћ покрета“, „Игром до музичког 

знања“ и други. „Саобраћај“ и „Мала ликовна трилогија“. Семинари из претходне 

радне године, такође су нашли своје место и примену у пракси.  

Идеја „Критички пријатељ“, односно посете колегиницама  других објеката и 

присуство њиховим васпитно-образовним активностима, допринела је бољој сарадњи, 

већем зближавању и рађању нових идеја у плодотворној размени искуства. На ову 

замисао се надовезала и посета учитељице из ОШ „Десанка Максимовић“, 

предшколској групи нашег објекта. Своја позитивна запажања потврдила је писаним 

извештајем. 

У вртићу су промоцију школе имале ОШ “Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Краљ 

Александар I“. Драмска секција OШ „Десанка Максимовић“ је гостовала својом  

представом. Још представа за децу предшколског узраста давано је према плану, сваког 

месеца на нивоу установе у пространој сали вртића.  

У наредном периоду приоритет нашег објекта је уређење простора, пре свега 

дворишта вртића, са чијом реализацијом смо почели у јуну ове радне године. Када је 

етос вртића у питању, планирамо различите активности, радионице са циљем 

унапређења међуљудских односа, сарадње јасленог и вртићког особља, као и сарадњу 

на свим нивоима међу особљем. Саставни део плана је побољшање праћења дечјег 

развоја. Наставићемо да радимо на продубљивању сарадње са родитељима и њиховом 

већем ангажовању у животу и раду вртића.     

4.1.4. Извештај вртића „Лептирић“ 

 

Вртић „Лептирић“ у свом саставу има 10 васпитних група – 4 јаслених, 5 

вртићких и 1 ППП. У састав просторија такође улазе кухиња и архив у подрумском 

делу зграде. 

У објекту је поред 28 запослених у 2018/2019. години боравило 214 деце – 83 у 

јаслицама и 131 у вртићком делу. С обзиром на то да се вртић налази на таквој 

позицији да многима погодује због посла, места становања и сл., велики број молби за 

упис деце односио се на овај вртић. Међутим, сваке године број уписане деце 
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превазилази нормативе и то највише у јаслицама што представља главни проблем 

објекта. Из тог разлога у нашем вртићу је потребно оспособити све собе за рад како би 

борававак деци и запосленима био безбеднији и угоднији.  

Јаслички део је почео у пуном саставу, али са једном собом мање због хаварије 

услед које је читав вртић прокисао и која је потпуно уништила једну собу у јаслицама. 

Стога је старија јаслена група 2 пресељена у пријемну собу јасленог дела објекта. 

Надамо се да ће се до краја ове 2019. године решити овај проблем вртића „Лептирић“, 

односно санација крова и радне собе у јасленим просторијама, након чега би вртић био 

потпуно реновиран, а услови за боравак деце и радника знатно олакшани. 

Од активности се издвајају активности са откривачким методама, 

драматизације, приредбе, Витаминијада, као и учествовање у изради поклона за 

Ускршњи вашар и одлазак на зимовање. Осим учешћа на разним манифестацијама као 

што су Академија поводом Дана установе, затим Дана борбе против беле куге и 

фестивала „Модерног и традиционалног плеса“, годину завршавамо нашом 

заједничком приредбом за све предшколце – „Балонијада“. 

Ове године имале смо идеју да децу укључимо у дешавања града. Већ почетком 

септембра имали смо прву шетњу до града поводом манифестације „Изађи ми на 

теглу“, а недуго потом смо посетили ОШ „Краљ Александар Први“ и учествовали у 

акцији „Направи корак и покрени се“. У октобру су одржане следеће активности: 

маскенбал, посета Центру за културу, гледање позоришне представе „Краљ мајмуна“, 

посета музичкој школи „Стеван Мокрањац“ са мини концертом и огледна активност у 

парку. У наставку можемо поменути да су деца су обишла пијацу, такмичила се на 

кросу у центру града поводом Ослобођења Пожаревца, обишла Дино-парк у Свилајнцу 

и учествовала у радионици „Маме и тате пробајте и ви шта једемо ми“. Такође је 

организована музичка радионица уз сарадњу са професором из музичке школе. 

Приређена је новогодишња представа, посећена је изложба макете града у ОШ „Краљ 

Александар Први“, ускршња пијаца и зоолошки врт у Јагодини. Деца су учествовала на 

приредби у свечаној сали општине поводом сликовнице „Авантура у архиву“. 

И ове године смо настојали да укључимо родитеље као сараднике у разним 

активностима као што су новогодишње, осмомартовске, ускршње и пролећне 

приредбе. Празничне, пролећне и креативне радионице са родитељима су такође биле 

неизоставни део остваривања ове сарадње. 

Посебан акценат је стављен на упознавању деце са уметничким стваралаштвом. 

Деца су присуствовала изложбама „Радови на папиру Амате из Келаитле“ и „Мила 
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моја, дечје играчке од праисторије до данас“ у Галерији савремене уметности, затим 

била ангажована током радионице са уметником Градске галерије у осликавање 

керамичких шоља и посетила Галерију народног музеја приликом „Изложбе радова 

будућих великих уметника“. 

4.1.5. Извештај вртића „Полетарац“ 

 

 Протеклу годину смо започели са две целодневне мешовите групе. Мешовита 1 

је имала 20, док је мешовита 2 имала 24 детета. У оквиру ове групе било је и дете 

атипичног развоја и са њим је и ове године боравила мајка у групи. Детету је због 

развојних сметњи поново одложен полазак у школу. У ППП-групи је уписано 6 деце, 

такође са једним дететом атипичног развоја око кога је било неопходно додатно 

ангажовање. Ова група је радила у поподневним часовима. У вртићу је радило 5 

васпитача, 1 сервирка и 1 спремачица. 

 Наизглед мали и некарактеристичан број деце је само привид имајући у виду 

малу квадратуру простора. Просторије вртића чине две радне собе са холом, малом 

кухињом, заједничким купатилом и терасом вртића. 

 У радној соби је у сарадњи са родитељима на једном зиду окачена фото-тапета и 

оплемењена тераса сезонским цвећем и саксијама пријатних боја. 

 Септембар је био месец адаптације окончан код већине деце до октобра. У току 

овог периода радни дани су обиловали разноврсним садржајима како би се дете 

пронашло у некима од њих и на тај начин брже и лакше адаптирало. Дете је имало 

прилику да се упусти у музичке, ликовне и физичке активности, јер је уочено да међу 

децом преовладавају интересовања такве врсте. 

 У току ове године трудили смо да ставимо дете у различите проблемске 

ситуације и пружимо могућност детету да самостално посматра, истражује, 

експериментише, тражи и проналази решења, доноси закључке и усвоји нова знања. 

Настојали смо да у раду остваримо циљеве и задатке, а да нам родитељи буду 

неки вид трећег васпитача у групи. Остварили смо и изградили плодан сараднички 

однос у групи, а такође смо подстицали и развијали сарадњу и коорелацију између 

саме деце. Развијали смо толеранцију, разумевање, позитивне емоције и осећања 

припадности групи. Упознали смо их са начинима очувања здравља и здраве средине. 

Усађивали смо и неговали радне и културно-хигијенске навике јачајући на тај начин 
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самосталност деце. Деца су непрестано проширивала знања о себи, другима и свету 

који их окружује. 

Сарадња са друштвеном заједницом се одвијала путем уобичајених видова 

сарадње, шетње и посете (градском парку, библиотеци „Илија М. Петровић“, музеју, 

галерији „Милене Павловић-Барили“, Спортском центру, Центру за културу, 

зоолошком врту у Јагодини, Природњачком музеју „Свилајнац“, Пошти, пијаци итд). 

Уочи празника Свети Сава дошао нам је у посету свештеник Дејан Томић и на 

примерен начин дочарао живот и рад Растка Немањића. Вртић је наставио са праксом 

да буде неизоставни учесник Витаминијаде. Угостили смо децу и учитеље ОШ „Краљ 

Александар Први“, а такође смо ми били њихови гости на свеопшту радост наше и 

школске деце. Заједнички рад на појединим задацима уједињавао је родитеље, децу и 

васпитаче упућујући их на разноврсне облике дружења. По плану је реализовано више 

облика сарадње – индивидуални разговори, родитељски састанци, креативне 

радионице, укључивање родитеља у рад васпитача и др. Посебно се по овом питању 

истакла мешовита група 1 у којој су родитељи редовно долазили и презентовали своја 

занимања. Одржани су општи и групни родитељски састанци, новогодишње, 

осмомартовске и ускршње радионице, затим играонице и сл. У партнерском односу са 

родитељима међусобно смо се договарали и усвајали предлоге и сугестије у циљу 

бољег напредовања деце. 

Завршну приредбу смо одржали у играоници „Свет другарства“ на иницијативу 

родитеља. 

Посматрањем и праћењем група на крају године, документованим педагошком 

документацијом (дечјим портфолиом, скалама процене, чек-листама итд.) можемо 

закључити да квалитативни напредак није изостао. Индивидуални напредак у односу 

на сопствене могућности се уочава код сваког детета. 

4.1.6. Извештај вртића „Бубамара“ 

 

Васпитно-образовни програм се у овом објекту реализује по моделу Б. Вртић у 

свом саставу имао пет група и једна од њих је била јаслена. Поред целодневних, једна 

мала група је била оформљена ради спровођења припремног предшколског програма.  

Година је започета адаптацијом која је подразумевала заједничко успостављање 

и изграђивање правила понашања и прилагођавање групних активности 

индивидуалним потребама и интересовањима деце. У овом периоду су у већини група 
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обрађиване теме као што су: „Ово сам ја“, „Моја породица“, „Моја кућа“ и сл. Дечја 

недеља је била у на самом почетку октобра и обележена је низом активности, а у истом 

месецу је одржана „Недеља здраве хране“ када су деца по групама, у складу са 

узрастом, учила и дискутовала са васпитачима о здравим намирницама у свакодневној 

исхрани. У многим групама су обрађиване теме зависно од насталих метереолошких 

прилика за време васпитно-образовног рада, те су се многе теме у истом месецу 

односиле на јесен, кишу, опадање лишћа и слично. Исто тако, теме попут зиме и 

зимских чаролија су се нашле на репертоару са првим приметним захлађењима и 

снеговима. Остале теме су се односиле на крупне и ситне животиње, њихове мужјаке, 

женке и младунце, затим на одржавање хигијене, бонтона и лепог понашања, љубав, 

пролеће и многе друге појаве из природе, друштва и живота. Међутим, треба имати на 

уму да нису све предвиђене теме у потпуности реализоване из много разлога, а битан 

од њих јесте био неусаглашеност тренутних дечјих жеља и интересовања са 

предвиђеном групном активношћу. 

Деца припремног предшколског програма и старијег узраста се могу подичити 

освојеним трећим местом на „Витаминијади“. Природно је да су активности уочи Нове 

године биле претежно везане за празнике, зиму, Деда Мраза и слично. У овим 

приликама су заједничким ангажовањем васпитача и деце окићене групне собе и друге 

просторије вртића, израђиване честитке и поклони за родитеље, а уз све те и друге 

активности, припремљена је новогодишња представа за децу. У то доба су нас 

посетили ученици из ОШ „Десанка Максимовић“ и том приликом смо се сви лепо 

дружили и учествовали у представи. Тема празника није јењавала ни након њих и деца 

су међусобно размењивала утиске о томе како су их провели.   

Поводом школске славе „Свети Сава“, свештеник је посетио вртић и деца су 

чула и научила нешто ново о биографији знаменитог српског просветитеља. С 

доласком пролећа су активиране теме с њим у вези. Уз учешће родитеља је одржана 

радионица „У сусрет пролећу“ када су деца и родитељи на њихово задовољство 

израђивали пролећни венчић. Пролећна приредба није изостала. Деца су се 

представила родитељима садржајима која су усвојила у облику музичких игра, песма и 

рецитација. Од приредба и сличних свечаности такође треба споменути традиционалну 

приредбу предшколаца и старијих група, те и учешће вртића поводом Дана установе 

тачком „Твист“, када је један дечак из наше групе свирао и певао на хармоници. 

Деца су обишла објекте као што су Дино-парк у Свилајнцу и Зоолошки врт у 

Јагодини. Сарадња са друштвеном заједницом је такође негована вишеструким 
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посетама основних школа „Десанка Максимовић“ и „Краљ Александар Први“, 

гостовањем у школама каратеа и страног језика, одласком у шетње, активностима у 

градском парку и другим начинима повезивања са средином. Посебну захвалност треба 

упутити концерну „Бамби“ и њиховим волонтерима, који су нам донирали дечји 

мобилијар током једне радне акције. Сарадња са родитељима такође није изостала у 

току године и значајан удео родитеља у ангажовању се могао запазити у радној акцији 

„Улепшајмо наше двориште“ и радионици „У сусрет пролећу“. 

4.1.7. Извештај вртића „Мајски цвет“ 

 

Вртић „Мајски цвет“ у Костолцу у свом саставу има 11 васпитних група у чијем 

саставу су 4 јаслене групе, 7 вртићких и 2 припремне предшколске групе које су у овој 

школској години биле смештене у просторијама Дома омладине у Костолцу. Укупан 

број деце у објекту је око 333 деце.  

 Радна година обележена је разноврсним активностима, укључујући сарадњу са 

локалном заједницом, библиотеком, школом, Центром за културу и друтим 

организацијама. Деца свих васпитних група обележила су недељу детета, учествујући у 

сарадњи са родитељима на маскенбалу и учествовали у такмичарским активностима у 

Хали спортова у Костолцу, као и у Ликовној колонији која је одржана у дворишту 

вртића. Припремне групе су половином октобра посетиле Природњачки музеј у 

Свилајнцу и археолошко налазиште Виминацијум крај Костолца. 

 Дегустација хране, одржана је крајем новембра, где су родитељи имали прилике 

да пробају дечије оброке који се спремају у вртићу и цео тим васпитача и сестара је био 

укључен у декорацију ове манифестације. 

 Остварили смо и значајну сарадњу са библиотеком. Осим посета овој установи, 

раднице из библиотеке су пар пута месечно долазиле у наш објекат и читале нам 

приче.  

 Остварен је велики помак у сарадњи са школом у односу на претходне године. 

Почетком новембра старије вртићке групе су у дворишту школе размењивали поруке 

са децом из школе о телеранцији и спречавању насиља. Одржавана је трибина 

представника школе за родитеље чија деца полазе у школу. 

 У децембру су одржане радионице и приредбе скоро у свим вртићким и 

јасленим групама на тему Нове Године и Деда Мраза, као и „Новогодишња 

причаоница“ у којој је такође учествовала градска библиотека Костолца.  
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 Културно спортски центар је и ове године био званични организатор 

манифестације „Балонијада“. Испраћај деце у први разред је обележена пригодним 

тачкама и пуштањем балона на стадиону „Бора Бека“ у Костолцу. Програм је касније 

настављен у Дому културе услед неповољних временских прилика. 

 Завршна приредба такође за предшколце одржана је почетком јуна у Дому 

Културе у сарадњи са Културно-спортским центром из Костолца.  

 Крајем јуна смо у сарадњи са Еколошким друштвом учествовали у 

манифестацији „Дани Дунава“ и том приликом су деца на плажи „Топољар“ пуштали 

бродиће на Дунаву.  

 Осим пројеката који се обично изводе по групама у складу са узрастом деце, као 

што су: Фонетска гимнастика, Самопоштовање, Чувари осмеха, рад по НТЦ-у и сл., 

успешно је реализован пројекат колегинице Гордане Кужељко „Лабораторија за речи“. 

Елементи поменутог пројекта заживели су као драмска представа коју су деца изводила 

на фестивалу „Дедар“ у Смедереву. 

 Старија група 3 је учесвовала на Фестивалу модерног итрадиционалног плеса у 

Пожаревцу, а старија 2 и 4 на свечаној академији поводом дана установе. 

 У јасличком делу сестре-васпитачи су имале запажену радионицу на нивоу свих 

група заједно са родитељима. Израђивали су новогодишње честитке, учествовали су у 

осмомартовској радионици, а током ускршње су украшавали јаја декупаж техником. 

Сарадња са родитељима је настављена и ове године – родитељи су били укључени у 

прикупљање средстава за богаћење радног простора, односно у прибављање 

неопходних реквизита за подстицање дечјег развоја. 

 Стручно усавршавање васпитача и медицинских сестара-васпитача подржан је 

планом и програмом установе, а стечено знање је примењивано у непосредном раду са 

децом.  

 У следећој години се планира реорганизација простора (дворишта, клупа, 

зелених површина итд.) у договору са саветом родитеља и у складу са новим основама 

програма. 

4.1.8.Извештај вртића „Сунашце“ 

 

Вртић „Сунашце“ се налази у насељу Лучица и обухвата децу од 1 до 7 година. 

Деца су распоређена у четири васпитне групе, од којих су три на целодневном боравку 

(једна јаслена и две вртићке) и једна група четворочасовног припремног предшколског 
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програма која је програм реализовала од 8 до 12 часова. Групе на целодневном боравку 

су мешовите. Са децом раде пет васпитача. Техничко особље у вртићу чине једна 

сервирка и две спремачице. 

Васпитно-образовни рад се обављао по моделу „Б“ Основа предшколског 

програма. Рад у мешовитој јасленој групи обављан је према предвиђеном програму 

неге, заштите и васпитања деце. 

Период адаптације је протекао без проблема, с тим што је услед индивидуалних 

потреба деце дуже трајао у јасленој мешовитој групи. Деца у нашем вртићу се врло 

брзо и лако социјализују, с обзиром да се међусобно држе скупа, чему доприноси 

специфично грађен вртић и атмосфера која се у њему негује и гради. То погодује и 

доприноси развоју самопоуздања, самопоштовања, љубави, разумевања, уважавања и 

одговорности код деце, па и одраслих. 

Васпитно-образовни рад одвијао се по већ утврђеним плановима који се 

израђују на основу потреба и интересовања деце, васпитача и родитеља, као и на 

основу актуелних ситуација у друштвеној средини. Активности су планиране и 

реализоване тематски, уз поштовање основних претпоставки модела „Б“ и програма 

васпитно-образовног рада. 

Настојало се да деца развију културно-хигијенске навике, упознају начине 

очувања здравља и здраве средине, развијају навике активног вежбања, изграде 

социјалне односе у групама, успоставе интерактивне односе са другима, развију радне 

навике, прошире и стекну нова знања о себи и другима и свету који их окружује. 

За потпуно функционисање и остваривање програма, као и у циљу побољшања 

дечјег развоја, у планирање и реализацију активности укључени су и родитељи, 

почевши од првих дана када су се деца адаптирала, па надаље. Успостављена је добра 

сарадња и међусобна комуникација. Родитељи су обавештавани о свим дешавањима у 

вртићу и охрабрени за сарадњу у циљу бољег међусобног разумевања, које је 

користило и допринело развоју деце. Били су упућени у све што је везано за развој и 

напредовање њихове деце, све битне догађаје у вртићу, а у некима су и сами 

учествовали. 

На нивоу целог вртића гостовала нам је музичка школа „Стеван Мокрањац“. 

Долазили су код нас у посету где су децу упознали са музичким инструментима и 

новим играма. 



 

39 

 

Млађа мешовита јаслена група је у сарадњи са музичком школом и нашим 

стручним сарадницима организовала пројекат „Музика као подстицај развоју“, 

неговање музичке културе и стваралаштва кроз заједничко учешће деце и одраслих. 

Такође је на нивоу читавог вртића обележен „Дан у црвеном“ и том приликом 

деца су се међусобно дружила. 

4.1.9. Извештај вртића „Даница Радосављевић“ 

 

 Објекат „Даница Радосављевић“ има 8 васпитних група, 4 јаслене и 4 вртићке 

групе. Ове године су у објекту радиле и две групе припремног предшколског програма. 

 Превентивна здравствена заштита је реализована у континуитету током целе 

године. Поштоване су индивидуалне потребе деце за одређеном храном и боравком на 

свежем ваздуху када је год било могуће. 

 Активности везане за негу и васпитно-образовни рад имале су за циљ да 

побољшају услове општег психо-физичког развоја деце.  

Посебне васпитне активности су одређене пре свега нивоом васпитне групе и 

разнолики садржаји су усклађивани према врсти активности: 

- моторичке активности су упражњаване свакодневно кроз вежбе за развијање 

и усавршавање ломоторног система; 

- сензо-перцептивне активности су подстицане богаћењем чулног доживљаја 

путем игре; 

- језичке активности су биле заступљене у свакодневној комуникацији на 

релацијама дете-дете и дете-васпитач; 

- деца су интелектуално стимулисана активностима као што су игре 

имитације, меморије, скривалица итд.; 

- музичко-ритмичке активности су се заснивале на развојним могућностима 

деце и обухватале су ритмичке игре и плес; 

- кроз графичко-ликовне активности деци је омогућено да упознају различите 

материјале и ликовне технике. 

У радној 2018/2019. години септембар је био резервисан за адаптацију деце, у 

јасленим групама, али такође деце која су из јаслица прешле у вртићке групе. Већи део 

адаптације био усредсређен на прихватање новог простора, нових васпитача и нових 

правила понашања, односно на креирање пријатније атмосфере за боравак деце у 

групи. 
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Дечја недеља је традиционално обележена разноврсним и садржајним 

активностима. У вртићу  су испраћене манифестације „Мама и тата, пробајте и ви шта 

једемо ми“ и „Шиз-фриз“. Учешће на „Витаминијади“ ни ове године није изостало. 

Зимовање је ове године било на Дивчибарама. 

У нешто старијим групама су израђени панои са темом правила понашања. 

Дуже време је посвећено активности коју су деца и васпитачи именовали „Без 

проблема“. Успостављена је сарадња са музичком школом и сва деца су имала прилике 

да слушају концерт који је ова школа приредила. Пијаца је посећена у склопу 

активности намењене предшколцима са темом о здравој храни. Предшколски узраст је 

такође обишао Природњачки музеј у Свилајнцу. Правила понашања су се поново 

нашла међу обрађиваним темама, али у оквиру другог пројекта под називом „Бонтон“ и 

овом приликом деца су посетила ресторан „Карелија“. 

На Светосавској академији одржаној 25. јануара су учествовала сва деца 

старијих група, док су деца из средњих група била међу њиховом публиком. У оквиру 

сарадње са основним школама „Вук Караџић“, „Доситеј Обрадовић“ и „Краљ 

Александар Први“, деца из вртића су се упуштала у разноврсне активности са 

ученицима и учитељима. 

Традиционална посета Дому за стара лица је била уочи Ускрса и том приликом 

су деца заједно са бакама фарбала јаја. Након овог лепог дружења, вртић је у облику 

донације добио два тротинета и две лопте. 

Сарадња са родитељима се одвијала кроз родитељске састанке, индивидуалне 

разговоре и радионице. Одржане су радионице и приредбе са новогодишњом и 

осмомартовском тематиком. Једној групи су родитељи донирали играчке које је деци 

поклонио Деда Мраз на дан фотографисања. Поред традиционалних празничних, у 

новембру је приређена радионица на тему васпитања којој се одазвао велики број 

родитеља и организована је радна акција уређивања школског дворишта. Родитељи су 

дали предлог да се посади генерацијско дрво и разматра се да такав чин устали као део 

традиције вртића. 

У склопу деловања Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и 

злостављања и у циљу јачања међуљудских односа, крај месеца фебруара је посвећен 

„Данима пријатељства“ када сви радници у објекту једни другима пишу и читају 

поруке и поклањају пригодне ситнице. 
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4.1.10. Извештај вртића „Душко Радовић“ 

 

Објекат „Душко Радовић“ у свом саставу има осам група – четири јаслене и 

четири васпитне, као и једну групу припремног предшколског програма. У протеклој 

радној години васпитно-образовни рад са децом реализовало је девет васпитача и осам 

медицинских сестара – васпитача. На нивоу читавог објекта реализовале су бројне 

активности. 

У јасленим групама нашег објекта одржана је ускршња радионица за децу и 

њихове родитеље. Радионица је реализована у дворишту објекта уз организоване игре 

као што су тражење ускршњих јаја, ношење јаја у кашикама у паровима родитељ-дете 

и физичко-моторичке активности на полигону. 

Медицинске сестре-васпитачи припремиле су новогодишњу представу 

одржаном за сву децу из нашег објекта. 

Остварена је сарадња са колегеницама из објекта „Сунашце“ (старија и средња 

јаслена група) путем угледних активности музичко-ритмичког облика. 

У јануару је осликан зид у холу нашег објекта. Овај подухват је изведен 

ангажовањем васпитача и сестра-васпитача из нашег објекта и уз помоћ две колегенице 

које воде ППП групе. 

Развој и напредовање деце је праћен на свим нивоима васпитних група 

примењивањем чек-листа и скала процена и настављено је допуњавање дечјих 

индивидуалних и групних портфолија. 

Настављено је са пројектом под називом „Наша Башта“ у оквиру васпитних 

група. Сађено је воће, поврће и зачинско биље у дрвене сандуке смештених у 

дворишту нашег објекта. У садњи и одржавање су учествовали деца и васпитачи свих 

група. 

У фебруару је реализована идеја о „Критичком пријатељу“ у сарадњи са 

колегиницама из објекта „Невен“. 

Успостављена је сарадња са музичком школом „Стеван Мокрањац“. Одржан је 

музички час и мали концерт за децу у просторијама вртића. Деца су се упознавала са 

појединим музичким инструментима и радо прихватила радионице и игре које су им 

професори школе приредили. 

Сарађивали смо са ликовним удружењем „Милена Павловић-Барили“. Деца су 

учествовала у изради новогодишњих украса за јелку која је изложена након тога у 
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градској галерији. Током јануара месеца смо отишли у обилазак галерије, где смо 

имали прилику да погледамо наше изложене радове. 

Старија вртићка група 3 је узела учешће у новогодишњој приредби „Кола 

српских сестара“ са игром „Скелеџија“. Приредба је одржана у Центру за културу у 

априлу. 

Организована је радна акција у сарадњи са родитељима 15. и 22. јуна. Освежене 

су справе у дворишту, пешчаници су допуњени, бетон-бојама су ишарани полигони, 

нацртане школице и скакаонице удаљ итд. Уређени су травњак, цвеће и сандуци са 

воћем и поврћем, а такође је направљен хладњак од мрење у једном делу дворишта. 

4.1.11. Извештај о раду Актива ППП 

 

 Радну 2018/2019. годину започели смо са 13 група при градским вртићима и 12 

ППП група у сеоским насељима, већину њих при школама.  

 ППП групе у сеоским насељима обухватале су: Баре, Дрмно, Бубушинац, 

Дубравицу, Ћириковац, Трњане-Набрђе, Пољану, Брезане са децом из Драговца, Стари 

Костолац, Петка-Острово, Кленовник, Кличевац са децом Речице и Живицу. Ове 

године се број деце по групама смањио, док су се групе у Брадарцу и Бубушницу 

угасиле због недовољног броја деце предшколског узраста. 

 Један од највећих задатака био је да васпитачи помогну деци која се први пут 

одвајају од породице да превазиђу тешкоће које узрокује излазак из породичне средине 

и успоставе позитиван емоционални однос са васпитачем групе. Ништа мање значајни 

нису задаци развоја дечје самосталности, изграђивања радних навика, подстицаја 

радозналости и потребе за сазнањем, подршке физичком развоју, јачању социо-

емоционалних компетенција и подршка развоју интелектуалних функција и операција. 

Како бисмо остварили ове задатке, направили смо детаљан план активности и 

приступили њиховој реализацији у областима физичког, музичког, ликовног, говорног 

развоја, затим формирања почетних математичких појмова и друго. Планиране и 

реализоване активности вршене су у складу са потребама и капацитетима деце.  

Теме које смо обрађивали су биле у вези са самопоимањем, породичним 

животом и односима са родитељима, дечјим правима, познавањем и класификовањем 

света око себе (нпр. годишња доба, воће и поврће, домаће животиње, жива и нежива 

природа, занимања људи и др). Током рада на овим темама у претходном периоду деца 

су стекла богато искуство о биљкама, води, ваздуху и животињама. Решавала су 
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проблемске ситуације, уочавали узрочно-последичне односе, налазили сличности и 

разлике, вршила поређења и анализе. Васпитачи су настојали да деци не пружају 

готове одговоре, већ да властитим напорима дођу до решења. Развијање логичко-

математичког резоновања укључивало је задатке серијације, формирања скупова и 

класификације, поређења, процењивања и мерења, операције геометријским облицима. 

Деца су такође упознавана бројевима од један до десет. Језик се богатио рецитацијама 

и свакодневним разговорима о бајкама, причама, дечјим представама и песмама. 

Деца су стекла навику да слушају, чекају свој ред и не упадају другоме у реч. 

Постављени циљеви и задаци васпитача су подразумевали да деца што чешће стичу 

искуства боравком напољу, ступајући у интеракцију са школском децом. Овај принцип 

се нарочито примењивао у сеоским насељима. 

Из године у годину евидентан је пораст броја деце са тешкоћама у говорном 

развоју. Васпитачи су се настојали да помогну деци са неправилним изговором гласова 

у границама својих могућности и компетенција. 

 Успостављање и неговање сарадње са школом није изостала ни ове године. 

Учитељи су посећивали групе заједно са школском децом, док су васпитачи одлазили у 

посете школама и свако је на свој начин у што бољем светлу презентовао себе, свој 

рад, децу и установу. Било је доста заједничких активности у виду приредба, 

радионица и дружења које су одржане ради олакшавања преласка деце из ППП у први 

разред основне школе. 

 Колегенице су уредно водиле педагошку документацију и знатно је побољшан 

квалитет праћења дечјег развоја. Све колегенице практикују вођење дечјег портфолиа 

као континуираног начина праћења дечјег развоја и напредовања. Раније се портфолио 

базирао на збирку ликовних радова деце и фотографија, док су ове године у њега 

унешене скале процене, чек-листе и разни табеларни прикази тако да је документовање 

унапређено. 

 У склопу сарадње са друштвеном средином вредне су помена посете 

Природњачком музеју и Дино-парку у Свилајнцу, Галерији Милене Павловић-Барили, 

Народном музеју Пожаревац, Центру за културу, Градској библиотеци и Ватрогасној 

станици. Успостављена је сарадња са градском општином, риболовачким друштвом и 

ромском заједницом. Деца су учествовала на уличној трци поводом Ослобођења града, 

обишла Виминацијум, гледала Новогодишњу и представу појединих васпитачица из 

ППП. Такође су одржане: представа за децу ромске популације у Костолачким 
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групама, представа за доделу пакетића деци радника Општине Пожаревац, представа за 

децу синдиката Војске, Полиције и Завода за јавно здравље. 

 Сарадња са породицом је неизоставни чинилац успешног остварења планираних 

активности. Најистакнутија у овом погледу била је група родитеља у сеоском насељу 

Брежане која је, заједно са колегеницом, прикупила пластику и од њих успешно 

поплочала терасу и израдила полигон за физичку рекреацију. Група родитеља из истог 

места је подржала учешће њихове деце на фестивалу цвећа и фестивалу 

традиционалних игара, заједно са родитељима насеља Живица. Они су сами превозили 

децу од села до манифестације и назад. Израђивали су реквизите коришћене у плесно-

фолклорној игри и приредбама различитог типа. Једнако драгоцен је пример сарадње 

са родитељима у Ћириковцу.  Уједињеним напорима деце, родитеља и васпитача, 

приређена је позоришна представа, чију су глумачку екипу, осим малишана, такође 

чиниле две мајке, глумећи у адаптацији познате бајке „Снежана и седам патуљака“, злу 

маћеху као краљицу и прерушену маћеху у старицу. Иначе су све групе имале успешну 

сарадњу са родитељима. 

 

 Треба напоменути да је део креативних васпитачица из припремног 

предшколског програма значајно допринео организовању и одржавању радионица у 

оквиру Тима за диверсификоване програме, у просторијама месних заједница града за 

узраст од 3 до 10 година. 

 Једина група која се служила превозом била је ППП група Мајски цвет 1. Децу 

су уз пратњу васпитача превожена вртићким аутобусом од насеља Канал до просторија 

Дома и назад до Канала по завршетку активности.  

Мајски цвет 2 је још једна група коју претежно чине деца ромске националне 

мањине. Обе групе су обележиле Дан Рома одласком у Ромску организацију где је 

сервирано послужење за децу уз игру, сликање и цртање по бетону. 

Проблем који све чешће искрсава је смањење броја деце. Спискови матичне 

службе и чињенично стање на терену нису у сагласности. Услед тренда миграције 
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становништва долази до одласка породице у градске средине, па и даље ван територије 

републике. Како немамо дозволу формирања мешовитих група по селима, део деце је 

принуђен да прелази веће раздаљине до суседног села како би остварио своје законско 

право. 

Рад са децом из осетљивих и маргинализованих група и са децом из удаљених 

насеља у склопу пројекта „Путујући вртић“, одржан је крајем радне године. Вођен је 

идејом да свако дете има право на знање и образовање и да му се они треба учинити 

доступним. 

Када је реч о плану рада за 2019/2020. године васпитачи ће тежити да своје 

радно време у целости посвете потребама деце и један од главних циљева биће 

развијање личности деце у пуном спектру. Васпитачи као непосредни креатори рада са 

децом настојаће да пуним ангажовањем успешно приведу крају програм садржаја.  

4.2. Реализација васпитно-образовног рада и неге са децом узраста од 

прве до треће године 

 
Овај програм реализују медицинске сестре-васпитачи у складу са Основама 

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

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

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

се у 30 група у 9 објеката са укупно 633 детета, где је радило шездесет медицинских 

сестара-васпитача. Постојећи број група за најмлађе је недовољан за потребе града, а 

овај проблем додатно отежавају мањи нормативи за број деце у групи са раним 

узрастом. 

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 су најважнији 

чиниоци за правилан физички и психички развој овог узраста. 

Посебна пажња посвећена је периоду адаптације у свим вртићима. Сестре 

брижљиво планирају континуирани долазак нове деце. Такав план подразумева 

скраћен временски интервал боравка првих дана уз присуство и рад обеју медицинских 
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сестра-васпитача. У већини вртића омогућен је боравак родитеља првих дана уз дете 

како би се олакшало прилагођавање. Неке колегинице не подржавају боравак родитеља 

сматрајући да се тиме продужава време адаптације, тако да оваква пракса увелико 

зависи од договора са родитељима. 

Посебна пажња посвећује се нези деце и спречавању појаве инфекција 

различитих узрочника, јер се ради о узрасту који је јако подложан болестима. Оно што 

отежава рад ових група је пријем деце у наставку године, тако да за свако ново дете 

готово читава група пролази поново кроз захтеван период адаптације. То све ремети 

рад и планиране садржаје, јер се пажња, пре свега, посвећује емоционалној сигурности 

и прилагођавању детета. 

Карактеристичан је посебно велики број деце у групама беба што онемогућује 

бригу и квалитетан однос медицинске сестре-васпитача 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 треће године. 

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 усмерено је ка њиховој нези и 

стимулисању 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 јаслених група у дворишта вртића. Уобичајена су и гостовања јаслене групе у 

групи старијих другара, иако она често протекну без дужих заједничких активности. 

Током читаве године, медицинске сестре-васпитачи настоје да се код деце 

формирају културно-хигијенске навике према њиховим развојним могућностима и да 

помогну проходавање код беба. 

Активности са децом се практикују кроз: 

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

- сазнајно-откривачке игре, нпр. пронађи играчку, коришћење оруђа и сл. 

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

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

прскање бојама) 
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- игре за развој чулне осетљивости (игра папиром, вуницом, шта је у 

торби) и  

- језичке игре (певање, причање причица, бројалица итд). 

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

групама, примерено узрасту.  

Пракса родитељских састанака за родитеље новопримљене деце је настављена, 

нарочито за групе беба, и заказују се при упису и отварању уговора. На родитељском 

састанку у току августа родитељи упознају медицинске сестре-васпитаче које ће 

водити групу њиховог детета и дају им се све неопходне информације везане за 

боравак детета у вртићу. 
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5.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА УСТАНОВЕ 

5.1.Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

 Сазван је само један састанак у радној години за нама, 26.11.2018. године. На 

њему се директорка Марија Бајић осврнула на дотадашње испуњене задатке и одржане 

семинаре.  Истом приликом је ставила aкценат на планиране активности. У току 

састанка су најављени нови Сусрети васпитача на којима је требало да васпитачи наше 

установе представе свој пројекат на тему културе, традиције нашег града и 

архивирање.  

 Добар део времена је био посвећен Новим основама програма као теми. 

Присутнима је стављено до знања да ће бити одговарајуће обуке, да је неопходно 

рачунати с најављиваним променама у даљем планирању и да је потребно упознати 

родитеље и локалну самоуправу са очекиваним новинама у васпитно-образовном раду 

установе. Наглашено је да је важно погледати презентацију о Основама програма, јер 

се помоћу њих могу извршити почетна прилагођавања у васпитно-образовном раду. 

 На колегијуму је такође прокоментарисан акциони план ширења мреже 

предшколских и школских установа, саопштено је да су директорка и секретар у 

надлежној комисији и да се на сваких пет година врши евалуација. 

 Председник Удружења медицинских сестара-васпитача, Драгана Антић, 

пренела је своје утиске са Међународне конференције о инклузији. Напоменула је да су 

укинуте развојне групе и специјалне школе. 

5.2.Извештај о раду Васпитно-образовног већа 

 

 Васпитно-образовно веће је у току 2018/2019. заседано четири пута и веће је 

први пут одржано 12. септембра почетком радне године. Веће је отворила тадашња 

директорка Марија Бајић, пожелевши радницима срећну и успешну радну годину. 

Прва тачка дневног реда било је представљање „Годишњег извештаја за радну 

2017/2018.“ који је до краја састанка усвојен. Друга тачка реда је било излагање 

педагога Славице Милановић о израђеном „Плану и програму рада за 2018/2019. 

годину“. План и програм је једногласно усвојен. О трећој тачки дневног реда, односно 

„Плану стручног усавршавања“, говорила је тадашњи помоћник директора, Тања 

Лончар. Причала је о екстерном бодовању, стручним усавршавањима, семинарима и 

другом садржају плана. План је такође једногласно усвојен. Извештај о раду директора 
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за период од јануара до јуна у 2018. години је била последња тачка дневног реда. 

Презентовала га је тадашња директорка и једногласно је усвојен. 

 Наредно окупљање већа је било 26. фебруара 2019. године. Дискутовано је о 

извештају директорке за период од 1. јула до 31. децембра 2018. године. Након његовог 

сажетог излагања, извештај је изгласан и усвојен. У наставку седнице размењивале су 

се информације од важности за васпитно-образовни рад. Инсистирано је на поштовању 

закона и протокола као одговор на тужбе родитеља и уочене проблеме са дететом. 

Тадашња директорка Марија Бајић је нагласила значај изграђивања односа родитељима 

и усклађивање очекивања између родитеља и васпитача. Том приликом је исто позвала 

тимове на одговорнији рад, односно редовни долазак чланова тима, писање извештаја 

координатора, веће укључивање родитеља у тимове, договарање са родитељима пре 

дељења информација електронским путем и друго. При крају састанка, приказане су 

две активности као примери добре праксе у превенцији равних стопала. 

 У време трећег заседања Васпитно-образовног већа, 24.4.2019. године, већ су се 

одиграле извесне промене у управи установе. Овог пута састанак је отворила Тања 

Лончар у својству вршиоца дужности директора. Она је представила нове главне 

васпитаче, нову заменицу директора и објавила присуство стручне службе. Најавила је 

повећање плате за васпитаче са завршеним седмим степеном, али такође остала 

повећања од 2%. На састанку је скренута пажња да се захтеви за радна места упућују 

Општини. Поменуто је да је упис у то доба још увек био у току. У неком тренутку 

састанка се повела реч о расписаним јавним набавкама у јуну и јулу. Вршилац 

дужности директора је такође нагласила да главни васпитачи присуствују општим 

родитељским састанцима. Изузев ових обавештења, као друга тачка на дневном реду се 

нашла презентација Ане Штеријоске о „Етичком кодексу васпитача“. 

 Посебна седница је одржана 25. јуна 2019. године у холу вртића „Невен“, а на 

дневном реду је било давање мишљења запослених у установи за избор директора ПУ 

„Љубица Вребалов“ по расписаном конкурсу у „Пословима“ бр. 832 од 5.јуна 2019. 

год. Од 317 запослених на нивоу читаве установе, регистровано је присуство њих 282. 

Дотадашњи вршилац дужности директора, Тања Лончар, отворила је седницу и 

најавила дневни ред. Затим је секретар прочитао процедуру избора директора. Управни 

одбор је образовао комисију од три члана, чији је задатак био проверавање 

документације, интервјуисање са кандидатима, прибављање мишљења и достављање 

извештаја Управном одбору који би га у року од осам дана проследио Министру 

просвете. Кандидат Тања Лончар је изнела свој програм рада. Истакла је важност коју 
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придаје добрим условима за рад, децу, родитеље и запослене, затим успостављању 

добре сарадње са локалном самоуправом, визији вртића као здраве средине без 

дискриминације, развијању професионалне атмосфере и тимског рада, ефикасној 

комуникацији и сл. Чланови комисије су били васпитачи Марија Спасић и Нада Рајчић, 

заједно са секретаром Иваном Симићем. Након избора комисије, приступило се 

гласању. Гласало је укупно 282 запослена, а неискоришћено је 35 гласачких листића. 

256 запослених се позитивно изјаснило, док су 26 листића била неважећа.  

5.3.Извештај о раду Већа васпитача 

 

 Прва седница Већа васпитача је била 13. новембра 2018. године у вртићу 

„Невен“. На изгласаном и усвојеном дневном реду су се нашли: 

1. кратак извештај о новим основама програма предшколског васпитања и 

образовања, 

2. презентација са семинара о безбедности деце у саобраћају, 

3. приказ заједничког рада вртића и Историјског архива Пожаревца и 

4. разне друге теме. 

Тања Лончар, помоћник директора је изложила кратак преглед нових основа 

програма предшколског васпитања и образовања. Примена нових основа ће бити 

обавезна од 2020. године и саопштено је да ће до тада сви васпитачи проћи 

одговарајућу обуку. Друга тачка рада је био семинар о безбедности деце у саобраћају 

на којем је учествовало 16 васпитача. У периоду од 2012. до 2016. године у саобраћају 

је страдало 7673 детета, тако да је потреба за оваквим видом едукације и више него 

очигледна. Последња средишња тачка дневног реда, излагање резултата заједничког 

рада вртића и Историјског архива Пожаревца. Излагачи су били директорка Марија 

Бајић са васпитачима Маријом Черкез, Кристином Радосављевић, Маријаном Ђаловић 

и Емилијом Петровић. Још један учесник у реализацији и презентацији пројекта је била 

педагог Славица Милановић. 

Друго заседање већа, 9.априла 2019.године, такође у вртићу „Невену“, бавило се 

следећим темама на дневном реду: 

1. пројектним планирањем, 

2. „Правилима понашања“ и  

3. програмом заштите од насиља. 
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Састанак је започео излагањем „Пројектног приступа учењу“ и семинара 

„Пројектног планирања“, раније одржаним у просторијама нашег вртића. Излагач је 

била педагог Славица Милановић. Основе оваквог начина рада јесу тимски рад, 

кооперација и јачање компетенција деце. Након сажетог теоријског излагања, учињен 

је осврт на један пример из праксе. Директор Марија Бајић је указала на важност 

поштовања „Правила понашања“ и на могућности њихове измене и допуне, у оквиру 

друге тачке дневног реда. Последњи на дневном реду је био извештај васпитача 

Жаклине Вељковић о раду Тима за заштиту од насиља. Она је предочила окупљенима 

задатке на чијем ће се остварењу радити. У ову дискусију је исто била укључена 

педагог Славица Милановић и скренула је пажњу на да треба благовремено реаговати 

и првом приликом се обратити овом тиму. 

Последњи састанак Већа васпитача у „Невену“, 23. маја 2019. године, на 

дневном реду је имао предавање Весне Петровић, председника удружења родитеља, 

али уједно и родитеља детета са поремећајем из аутистичног спектра. Овом приликом 

нам је пренела своја знања и лична искуства. Говорила је значају подршке родитеља 

аутистичне деце и њиховог неосуђивања од стране васпитача, јер је аутизам доживотан 

проблем са којим се родитељи и дете носе. Родитељи су изложени јаком стресу и често 

због тога не обрате довољно пажње на друге и њихова гледишта. С друге стране, она 

сматра да су очекивања родитеља значајна препрека у раду васпитача и учитеља. 

Тренутно стање инклузивног програма је позитивно оценила, што није могла исто 

учинити када је реч о почецима инклузије. Истакла је значај ритма и устаљености за 

аутистично дете и саветовала је тактичност и стрпљење у раду са родитељима. 

5.4.Извештај о раду Већа медицинских сестара – васпитача 

 

У протеклој радној години одржана су три састанка Већа медицинских сестара-

васпитача.  

На дневном реду првог састанка, 28. новембра 2018. у објекту „Лептирић“ били 

су:  

- презентација рада „Афективна везаност на раном узрасту“ – Јелена Стојчић, 

- презентација семинара Валдорф педагогија – Весна Јовановић, 

- излагање о полагању лиценце – Драгана Антић и Емилија Живковић и  

- друге теме. 
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Након поздрава и званичног отварања састанка, тадашња помоћница 

директорке, Тања Лончар, најавила је Године узлета које почињу од 2020. године. 

Охрабрила присутне колегенице, изјавила да нема разлога за бојазан и да ће установи 

бити пружена одговарајућа помоћ у виду семинара. Учесници већа су упозорени да 

најаве своје одсуство на будућим састанцима и да ће неоправдана одсуства бити 

санкционисана умањењем плате. 

Следело је излагање психолога Јелена Стојчић на тему афективне везаности на 

раном узрасту и притом је поделила инструменте за процену обрасца привржености. 

Затим је колегеница Весна Јовановић поделила своја искуства са семинара Валдорф 

педагогије. У бити је замисао подстицања развоја маште. Колегеница је изложила свој 

план да води групу у своју башту и том приликом је позвала све групе да јој се 

придруже. 

Трећа тема је била у вези полагања лиценце за медицинске сестре-васпитаче. 

Договорено је да се сачини листа свега што је потребно. Колегеница Емилија 

Живковић је известила окупљене о свом скорашњем полагању.  

На другом састанку Већа медицинских сестара-васпитача, 14. марта у истом 

објекту, на дневном реду су се нашле теме: 

- презентација новогодишње представе у вртићу „Душко Радовић“, 

- покрет у функцији говора – излагање Слађане Степановић-Белић, логопеда 

установе и 

- остало. 

Састанак је отворила Александра Јанковић, поздравила присутне и обавестила 

их о оправданом одсуству колегенице Ане Јоњић. Затим је прочитала дневни ред и 

прво је било излагање логопеда на тему покрета у функцији говора. Друга презентација 

је била о новогодишњој представи у вртићу „Душко Радовић“ и том приликом је 

похваљена.  

Колегеница Драгана Антић је говорила о предстојећем стручном скупу који је 

акредитован са два бода. Незаобилазна тема је било полагање за лиценцу. Апеловано је 

да се присутни и остали запослени подсете „Правилника о безбедности деце у 

установи“. Договорено је да се родитељи на првим родитељским састанцима упознају 

са Конвенцијом о правима детета. 

 Последњи састанак је одржан 24. априла 2019. године, у оквиру дневног реда и 

заседања Васпитно-образовног већа. 
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5.5.Извештај о раду стручног Актива за развојно планирање 

 

Тим за развојно планирање ове радне године, 2018/2019 наставља низ започетих 

и планираних активности у делимично измењеном саставу. 

    Ове године на првом састанку договорено је да се Акциони планови на нивоу 

сваког вртића пишу на тромесечном нивоу, а да се након сваког периода одржи 

састанак са освртом на реализоване и неостварене активности и разлозима таквог 

стања. У току ове радне године одржано је укупно четири састанака тима за развојно 

планирање. 

    Вођени Годишњим планом и програмом, ову годину смо посветили 

унапређивању квалитета праћења и документовања дечјег развоја и напредовања, али и 

покретању „Критичког пријатеља“ као једног од начина хоризанталног учења самих 

васпитача. У току прошле године уочена је потреба за подстицањем квалитетнијег 

праћења и документовања самог дечјег развоја са циљем уочавања тема и активности 

које се могу продубљивати и развијати даље. Потреба за унапређивањем саме праксе, 

свакако изискује усавршавање и у овом сегменту. Радили смо на развијању различитих 

инструмената и сагледавању могућности да сваки васпитач стекне и овлада вештинама 

које ће му омогућити да сам може изабрати и прилагодити инструмент својој групи и 

тренутним потребама. Уочена је одређена доза несигурности васпитача у овом смислу, 

посебно када васпитач има задатак да самостално направи одређени инструмент. 

Несигурност произилази из могућности грешке и страха који се приликом ње јавља. 

Понуђена је помоћ васпитачима и од стране стручне службе, али и од самог тима за 

развојно планирање. 

    Покретање „Критичког пријатеља“ је новина са којом смо се сви сусрели, али и 

прихватили као као корак који ће нас покренути да истражујемо и напредујемо. Дилеме 

око тога шта он подразумева, шта је оно што може обухватити и на који начин се може 

реализовати је оно што смо покушали да појаснимо током целе године. Несигурност и 

делимично несналажење се осликало и у овом сегменту рада. Циљ нам је био да вртићи 

сарађују, друже се, али уједно уочавају, препознају промене и новине у раду код других 

уз критички осврт на свој рад. Жеља да промена дође изнутра је свакако пресудни 

фактор у напредку сваког поједница што је оно на чему и даље треба радити. Оснажити 

и подржати компетенције и вештине сваког васпитача је императив у наредном 

периоду. 
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          Током ове године било је приче и о новим Основама предшколског васпитања и 

образовања које нас очекују, а с тим у вези, о нужности на непрестаном раду и 

усавршавању сваког од нас. Говорили смо о потребама за истраживачким приступом у 

целокупном раду, али и факторима који га условљавају. Један од њих је свакако 

креирање подстицајне средине за учење која би позитивно утицала на развој деце. С 

тим у вези, са доласком пролећа започета је акција заједничке сарадње са родитељима и 

локалном заједницом, те су дворишта пар вртића добила нове рециклиране реквизите и 

нов изглед: вртићи “Сунашце”, ”Бубамара”, “Бамби”, “Душко Радовић”. Акција 

сређивања дворишта се одужила због временских услова који нису дозвољавали да се 

она заврши у што краћем року. Ово свакако јесте добар пример сарадње који ће се 

следити и убудуће. Радна акција је организована и у вртићу “Полетарац” где је уз помоћ 

родитеља рађено на уређењу унутрашњег простора., али и у већини села у којима раде 

ППП групе (Дрмну, Трњану, Брежану, Драговцу). 

    Оно што је овај тим и ове године уочио и на шта је указао јесте недовољна 

организованост,  систематичност и подела самих улога. Циљ нам је да сваком 

запосленом, бољом организацијом рада, адекватном поделом улога и задатака, 

уважавањем и препознавањем квалитета сваког појединца, подстакнемо унутрашњу 

мотивацију која је од пресудног значаја за сам напредак. И ове године је истакнута 

улога главног васпитача као покретача и медијатора у сваком објекту, као особе која ће 

препознати позитивне стране сваког запосленог и сходно томе учествовати у подели 

улога у свом тиму. Ове године се осетио помак у раду актива на нивоу свих група на 

којима је размена идеја као начин рада била приоритет што ће се наставити и у будуће. 

Тим за развојно планирање уочио је да Календар манифестација који је 

предложен, а затим и усвојен за ову радну годину, у највећем делу није испоштован и 

испраћен. Основна идеја јесте да једном месечно централне активности буду у једном 

вртићу, док остали вртићи прате дешавања сходно својим могућностима и 

организацијом. Вртићи су подједнако заступљени, улоге унапред дефинисане, а кораци 

осмишљени. Ово је био корак у бољу организацију Установе, а самим тим и 

ефикасност рада свих запоследних. Разлог за одступање од утврђеног плана 

проналазимо у недовољној организованости о којој је раније било речи. Ово је задатак 

за наредни период на коме треба радити и коме се треба темељно посветити. 
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5.6.Извештај Тима за инклузивно образовање 

 

Тим за инклузивно образовање је у радној 2018/19. години радио по годишњем 

плану и програму установе, истовремено је свој рад обогатио новинама стеченим на 

едукацијама и придржавао се упутстава пристиглих из школске управе града 

Пожаревца. 

Ове радне године смо на основу постигнутог договора по први пут уписивали 

децу на скраћени боравак и у пратњи родитеља. По том обрасцу уписали смо осморо 

деце. У установи смо имали десет личних пратиоца, али су нам помоћ у раду исто 

пружали волонтери стажисти. Личне пратиоце је финансирала локална самоуправа у 

сарадњи са невладином организацијом „Веритас“. За разлику од финансираних личних 

пратиоцима, годину смо започели са четири родитеља у улози пратиоца, али се до краја 

њихов обим свео на свега два родитеља, јер су у међувремену поједина деца остварила 

право на помоћ у образовању. 

На једном од састанака тимова стручна служба је представила књигу ,,Подршка 

у учењу деце са потешкоћама и спектра аутизма“. Књигу смо добили на скупу грађана 

града Пожаревца који се труде да оснују удружење за помоћ деци са аутизмом. Скуп је 

подржала председница Републичког удружења за помоћ особа са аутизмом – Весна 

Петровић. 

Након Конференције о инклузивном образовању одржаном у Београду за време 

једног од састанака тимова, за дневни ред смо предвидели ,,пример прилагођене 

активности“. У изради плана и стратегије за прилагођену активност нисмо се најбоље 

снашли тако да ћемо морати да своје компетенције ојачамо у овом аспекту.  

Школска управа нам је у месецу априлу послала допис у коме нас обавештава 

да смо у обавези да обезбедимо процес транзиције деце из ППП у школу и то у трајању 

од три месеца пре почетка школске године као и три месеца након почетка исте. 

Организовали смо састанак са васпитачима, из чијих група деца полазе у школу, и 

направили смо оквирни план транзиције који је подразумевао:  

1. да васпитачи морају да имају прилагођене активности за децу из сваке 

области развоја; прилагођена активност не значи посебну активност за ту 

групу, него део активности која се паралелно спроводи у групи; 

2. састанке са школама (са тимовима за ИО, стручним службама и учитељима 

будућих првака), 

3. обогаћивање дечјих портфолија, 
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4. укључивање родитеља и личних пратиоца. 

Након састанка и разматрања процеса транзиције на нивоу наше установе, 

упутили смо допис основним школама и убрзо смо одржали један заједнички састанак. 

Представници школа су се одазвали. Усагласили смо ставове и потребе школа и 

вртића, а у циљу омогућавања бољег и квалитетнијег преласка деце из једне установе у 

другу. На основу ових потреба и планова правићемо и стратегију рада за наредну 

годину. 

Тим за инклузивно образовање је и ове године у свом саставу имао родитеља 

као редовног члана тима. 

5.7.Извештај радне групе за социјалну инклузију 

 

Током ове радне године наша установе је ушла у завршницу са 

имплементацијом  пројекта у области социјалне  инклузије под називом „Иницијатива 

за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“ у који се Установа 

укључила од новембра 2016. године. Иницијативу реализују ЦИП – Центар за 

интерактивну педагогију и Образовно-културна заједница Рома „Романипен“ уз 

подршку Фондације за отворено друштво, Србија и Програма за рани развој Фондације 

за отворено друштво, Лондон. Писмену подршку реализацији пројекта дало је 

Министарство просвете и технолошког развоја. 

 Циљ пројекта јесте повећање обухвата ромске деце са акцентом на узраст од 3 

до 5,5 година и њихово укључивање у живот и рад вртића организовањем активности  

и програма прилагођених њиховим потребама и интересовањима. У нашој установи 

значајно је повећан обухват деце ромске популације у припремном предшколском 

програму захваљујући активностима организованим током летњих месеци  -  програм 

„Путујући вртић''. Децу из ромских насеља превози до школе где се одржава 

програм, аутобус. Овај начин  подршке знатно олакшава родитељима из вишечланих 

ромских породица функционисање и бригу о деци.  

Активности  радне групе су биле углавном усмерене на децу узраста од 3 до 5,5 

година.  Покушали смо да овај обухват појачамо понудом кратких повремених 

програма као на пример ,,Наши мали гости'' – укључивање млађе деце из породице 

сваког петка у групе ППП-а, у граду и у сеоским насељима; летње радионице на терену 

ромских и приградских насеља  (јул и август)  у Пожаревцу и Костолцу, примерене за 
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децу од 2 до 14 година; затим ,,Мало се покрени и у вртић крени'' и друго.  У току 

четири недеље програма прошло је двестотине педесет  деце. 

Организоване су зимске радионице у току зимског распуста у простору 

Месних заједница у Пожаревцу за децу од 2 до 14 година. У радионицама је 

учествовало четдесеторо деце различитог узраста. 

У сарадњи са  Удружењем грађана ,,Веритас'', обезбеђена је услуга личног 

пратиоца за децу на целодневном програму, већ трећу годину за редом.  У току ове 

године овај вид подршке добила су и нека млађа деца, док је претходних година она 

била доступна само предшколцима. 

Саветовалишта за родитеља су организовани сваког полугодишта у сваком 

вртићу. На дан одржавања, у поподневним сатима, родитељи су имали прилике да са 

стручним  сарадницима (педагогом, психологом и логопедима) поделе своје дилеме и 

добију савет у вези развоја, напредовања, васпитних  поступака и метода, организације 

и начинима функционисања установе и објеката и сл.  Овај вид подршке породици се 

такође организује у селу Брадарац, где упућујемо  родитеље из овог и оближњих 

насеља 

Установа  сарађује  са удружењима и институцијама на уписивању деце и 

пружању подршке. Ове године Предшколска установа „Љубица Вребалов“ је 

успоставила сарадњу са: 

- Удружењем  Рома у Костолцу и Пожаревцу, 

- Патронажном  поливалентном службом Дома здравља Пожаревац и 

Костолац,  

- Удружењем грађана ,,Веритас'', 

- Удружењем ,,Осми дан'' и 

- Црвеним крстом у Пожаревцу. 

Такође, тим стручних сарадника и васпитача који су били у пројекту настоји да 

подржи и иницира увођење елемената породичне/националне културе у средину за 

учење. То значи да би свака васпитна група у зависности од својих специфичности и 

особености деце која је чине, обележавала националне празнике, важна породична 

дешавања и догађаје. У свакој групи подржава се атмосфера добродошлице и деци и 

одраслима, а тамо где је потребно се налази начин за споразумевање деце и одраслих 

(нпр. у случајевима када деца из ромских породица која не говоре српски језик). 
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5.8.Извештај Тима за самовредновање 

 

Тим за самовредновање састао се укупно 5 пута у току радне 2018/2019. године.  

Ову радну годину смо наставили у духу сарадње између породице, родитеља и 

стручне службе, под називом „Подршка деци и породици“. Родитељи из свих вртића су 

били у прилици да све своје недоумице и  проблеме поделе са нашим стручним 

сарадницима. Што се ресурса тиче, кроз размену мишљења чланова тима, дошло се до 

закључка да сваки вртић може да има свој сопствени план. Бавили смо се разменом 

идеја, посматрањем активности, хоризонталним учењем и посетама „Критичког 

пријатеља“. Укључивање „Критичког пријатеља“ помаже нам да тему сагледамо из 

другачије перспективе, кроз мешавину подршке и подстицања на преиспитивање. 

Критичког пријатеља нашао је сваки објекат. Васпитачи објекта „Сунашце“ су 

разменили искуства, мишљења, идеје са васпитачима објекта „Полетарац“, док су 

медицинске сестре-васпитачи своје идеје поделиле са колегиницама из објекта „Душко 

Радовић“, везане за пројекат под називом „Музика као подстицај развоју“. Васпитачи 

објекта „Душко Радовић“, у сарадњи са колегиницама из вртића „Невен“, одржале су 

активност на тему „Развијање способности равномерног извођења ритмичког плеса и 

звука“. 

Критички пријатељ вртића „Бамби“ био је вртић „Лептирић“. Размена идеја је 

помогла васпитачима вртића „Бамби“ у реализацији активности на тему „На корак до 

музеја“. Критички пријатељ као идеја је допринела бољој сарадњи, већем зближавању, 

унапређивању, размени искустава и идеја међу колегиницама. Вртић „Невен“ је свог 

критичког пријатеља пронашао у ОШ „Десанка Максимовић“ и учитељици Ивани 

Стојимировић, а вртић „Бубамара“ у вртићу „Лане“. 

У јасленим групама вртића „Душко Радовић“ је одржана угледна активност са 

колегиницама из вртића „Сунашце“. 

Критички пријатељ је особа од поверења која пружа подршку и подстиче на 

преиспитивање. Тако је сваки вртић нашао себи некога са киме се не осећа непријатно, 

некога ко може да му пружи драгоцене повратне информације и у чије мишљење може 

да се узда. 

Из области васпитно-образовног рада, планирано је формирање тима за израду 

сценских лутака и креирање луткарских представа. Овај план није реализован и унет је 

у план за наредну радну годину. 
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Разговарало се доста о уређивању простора, шта, како и колико сваки од 

објеката планира и може да реализује. Кренуло се са организацијом радних акција у 

сарадњи са родитељима. Вртић „Бубамара“ је највећу пажњу посветио улепшавању и 

удешавању ентеријера и екстеријера вртића. Компанија „Бамби“ је донирала овом 

вртићу мобилијар за двориште. С тим у вези, у месецу мају, одржана је и радна акција 

сређивања дворишта вртића у сарадњи са родитељима. Заједничким радом родитеља и 

васпитача овај вртић добија потпуно ново двориште. 

Унутрашњост објекта „Пчелица“ је оплемењена дечијим радовима и радовима 

који су настали у сарадњи са родитељима у организованим радионицама. Сем уређења 

простора, родитељи су узели учешће у креирању костима за наступе деце на 

различитим манифестацијама. 

Ентеријер улепшан дечијим радовима и мини изложбама краси и вртић „Душко 

Радовић“. Њихов хол је искоришћен за музичке активности, у коме све јаслене и 

вртићке групе проводе време уз песму и игру. Собе су преуређене по центрима у 

складу са дечијим интересовањима. 

Сређивање атријума у вртићу „Лептирић“ је одложено због временских услова. 

Одличну сарадњу са родитељима, успоставили су и васпитачи вртића 

„Сунашце“ и вртића „Бамби“, кроз велику радну акцију уређења дворишта. 

Пример добре праксе пружиле су нам колегинице, пом. директора Емина 

Станковић и васпитач Јелена Милошевић, презентацијом дипломског рада са темом 

„Саморефлексивност васпитача као детерминанта иновација у предшколском 

васпитању“, као и мед.сестра-васпитач Весна Јовановић презентацијом „Примена  

Валдорф педагогије са децом јасленог узраста“. 

Као и сваке године и ова нам је била успешна, када се поведе реч о сарадњи са 

друштвеном заједницом. Посетили смо основне школе, Дом Културе, музеј Милене 

Павловић-Барили, музичку школу „Стеван Мокарњац“, Галерију савремене уметности, 

изложбу играчака од праисторије до данас. Успостављена је и сарадња са ликовним 

удружењем „Милена Павловић-Барили“. Деца вртића „Душко Радовић“ су учествовала 

у изради новогодишњих украса за јелку која је била изложена у Градској галерији. 

У свим објектима одржаване су радионице на различите теме – израда маски за 

маскенбал, „Чајанка“, „Речима се може више“, „Ускршња радионица“, „Мали кувари“, 

„Пријатељство“, „Мој тајни пријатељ“, новогодишње радионице, „Пролећно сејање 

жита“, израда лутака од варјача и папира, музичке радионице, осликавање шоља, 
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радионице са мамама и татама, презентације занимања родитеља, „У сусрет пролећу“ и 

друго. 

Објекат „Сунашце“ има посебан дан – Дан у црвеном који се одржава у 

децембру месецу. Вртић „Лептић“ су презентовали сликовницу у Свечаној сали 

Општине на тему „Авантура у Архиву“. Светосавска академија је приређена у 

објектима „Бамби“ и „Бубамара“. У свим објектима су одржане приредбе – 

новогодишње, пролећне и завршне приредбе. Вртићи „Бамби“, „Пчелица“, „Невен“ су 

учествовали на Фестивалу цвећа. 

Посећени су Зоо-врт у Јагодини, Дино-парк у Свилајнцу. Одржан је Ускршњи 

вашар, учествовало се на Фестивалу традиционалног и модерног плеса, Свечаној 

академији поводом дана наше установе. Све предшколске групе учествовале су на 

Балонијади, одржаној 6. јуна 2019. године. 

Досадашњу сарадњу са родитељима заокружићемо једном анкетом тј. 

упитником за родитеље, који ће бити везан за сарадњу са васпитачима, мишљење о 

досадашњим активностима и друго. 

Тим за самовредновање је кроз размену мишљења закључио да се сарадња у 

облику „Критичког пријатеља“ настави, као и да се размена примера добре праксе 

прошири и успостави са другим предшколским установама у окружењу. 

5.9.Извештај Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

У току школске 2018/2019. тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања се састајао осам пута. Тим је настојао да спроводи активности 

предвиђене Годишњим планом о раду, те се и ове године бавио прегледом и праћењем 

развоја деце из угрожених и маргинализованих група, затим праћењем појава 

неприлагођених облика понашања деце потенцијално ризичне по другу децу, 

препознавањем различитих видова насиља, а у највећој мери тим се бавио превенцијом 

ових видова понашања. Превентивне мере су подразумевале организовање активности 

и радионица на нивоу објекта или група са циљем успостављања позитивне радне 

атмосфере уз подстицање толеранције и пожељних модела понашања у колективу.  

На првим састанцима тима, нови чланови тима су упознати са планом и 

програмом и начином рада тима. Чланови тима су упознати са правилником о 

поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 
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вређања угледа, части или достојанства личности. Правилник је прослеђен свим 

објектима. 

Обележили смо Дан превенције насиља над децом 19.11.2018. год. прикладним 

активностима у градском парку и групама у вртићу. 

Извршена је анализа ризичних места у вртићу, односно места на којима може 

доћи до повређивања деце, као што су купатила, игралишта у дворишту и друге 

локације. С тим у вези су подељени евиденциони листови. 

У току фебруара сви објекти су реализовали превентивне активности у циљу 

промовисања програма толеранције и решавања конфликата путем радионица: „У 

туђим ципелама“, „Дани пријатељства“, „Недеља лепих порука“, „Чајанка у вртићу“, 

„Речима се може више“ и друге.  

У периоду од краја фебруара до почетка маја главна тема окупљања тима била 

је сумња на почињено насиље у објекту установе. Тим се састајао поводом изјаве мајке 

Споменке Станисављевић да је васпитачица Јелена Шућуревић наудила њеном детету. 

Тадашњи директор, Марија Бајић, прочитала је поменуту изјаву мајке и колегенице, 

која је негирала догађаје из прве изјаве. Тим је предузео одговарајуће кораке и на 

састанцима је водио разговоре са колегеницом Јеленом Шућуровић и мајком 

Споменком Станисављевић. Мајка се писмено обратила просветном инспектору, након 

чега је у нашој установи обављен ванредни инспекцијски надзор од стране инспектора 

Д. Илић, В. Дасукидис и Д. Стојковић. Том приликом је тиму наложено да поступа у 

складу са својим надлежностима и задацима прописаних Правилником о протоколу, 

посебно у одељцима о интервентним активностима и редоследу поступања у 

интервенцији. 

У складу са овим, на следећем састанку је договорено да тим прикупи податке, 

односно саслуша обе стране, сачини записник и о томе обавести све запослене 

установе, као једну од битних мера, а притом је договорено да се одрже додатне 

едукације, попут семинара „Вештине грађења односа“ и „Аутономног женског центра“. 

На истом састанку тим се усагласио да се не може потврдити насиље над дететом и да 

остаје само сумња. 

У сарадњи са стручним сарадницима, тим је сачинио програм заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и њиме су дефинисани задаци и активности које 

ће установа предузимати ради развијања и неговања безбедног окружења и 

промовисати толеранцију, поштовање и уважавање. 
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Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања је на једном од 

састанака донео битну одлуку да се приликом сваког извођења деце из објекта 

обезбеди потписана сагласност родитеља. Деца чији родитељи не дају сагласност, 

остају у вртићу у другим групама. 

Ситуација настала у објекту „Душко Радовић“ је такође била на дневном реду 

састанка тима против насиља, злостављања и занемаривања. Наиме, мајка Ивана 

Наумовић је имала примедбе на рад васпитачице Иване Ивић и Биљане Милојевић, јер 

се за време излета на Чачалици њено дете повредило. Осим тога, имала је низ 

примедби на организацију рада  у установи, на васпитно-образовни рад у групи, 

боравак деце током јутарњих сата у дежурној соби и сл. Из тих разлога се ова мајка 

обратила просветном инспектору. Тим је одржао састанак на коме је присуствовала 

мајка Ивана Наумовић и изнела своје виђење ситуације, а на истом скупу директорка је 

прочитала извештај просветног инспектора. Целокупна ситуација је након разговора 

руководиоца и васпитача оцењена знатно повољније и успостављена је плоднија 

сарадња родитеља и васпитача. 

У протеклој години тим је реализовао већину предвиђених активности и 

решавао непредвиђене ситуације које су искрскле у редовном раду током радне године. 

5.10.Извештај Тима за оглашавање у медијима 

 

Трећу годину за редом, овај тим функционише и остварује успешно своје 

зацртане циљеве, а то су правовремено информисање родитеља и јавности о дешавању 

у нашој Установи. Пре првог састанка, а због промена чланова у тиму из појединих 

вртића, вибер група преко које се договарамао и функционишемо је aжурирана 

(избачени су стари чланови, а убачени нови). На првом састанку одржаног 18. октобра 

2018. године, били су присутни заменица директора и сви чланови тима, изузев 

оправдано одсутних из вртића Бамби, који су били са децом на једнодневном излету, и 

васпитача из Костолца. Подељена су решења. Тада смо се подсетили шта је све урађено 

у години за нама и поставили неке нове циљеве, а један од њих је заживљавање 

инстаграм опције. Донета одлука и ко ће бити задужен за тај део, а то је Марија 

Стојановић. Такође, разговарале смо и о обиму посла, али и о правовременом 

информисању. Нови чланови тима су упознати са формом слања информација и 

фотографија - на мејл координатора тима. У претходној години једини медиј који није 

добијао информације, по њиховим речима, био је Сат телевизија. Иако су свим 
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медијима слати истоветни циркуларни мејлови, нису их сви медији примили, тако да је 

договорено да се обрати пажња и телефоном провери да ли су добили поруку, а да се 

на осталим дописима допише молба о потврди пријема мејла. Тада је потврђен и 

списак медија којима шаљемо позиве и обавештења, као и начин функционисања, 

односно да се сви садржаји прво пошаљу директорки или њеној заменици, а онда 

проследе даље.  Чланове тима смо подсетили да обрате пажњу на фотографисање 

деце (да се не види лице и остали захтеви), на то шта слика представља, на именовање 

фотографија и  на њихово правилно слање. 

       Тим надаље функционише без већих потешкоћа и сва обавештења уз одобрене 

фотографије се прослеђују вибер групи. Сви догађаји и дешавања у друштвеној 

средини у којима је учествовала наша уставова су испраћени и забележени на Фејсбук 

страници вртића и на посебно намењеном делу нашег сајта. Такође је употпуњен део о 

стручном усавршавању на сајту вртића. Координатор тима је имао састанак са 

директорком и заменицом директора у јануару на коме се разговарало о 

функционисању тима и даљим плановима.     

У продужетку године тим је деловао на горе описан начин. Одржан је још један 

састанак до краја радне године и до договора се искључиво долазило путем групе на 

Виберу или мејлом. Такође треба напоменути да су измене сајта установе држале корак 

са новинама у нашој установи (имена нове директорке, њеног заменика и главних 

васпитача). Истовремено је дошло до замене администратора Фејсбук странице и ту 

улогу обавља садашња заменица директора. До краја године смо успешно пратили све 

догађаје чији је иницијатор или учесник била Предшколска установа „Љубица 

Вребалов“. Сарадња са медијима је унапређена одмицањем радне године, паралелно са 

узнапредовањем комуникације чланова у самом тиму. 

5.11. Извештај Тима за менторе и приправнике 

 

 Са почетком рада овог тима се каснило, па је први састанак одржан 14. 

децембра 2018. године. 

 На дневном реду првог састанка биле су следеће теме: 

- регистровање приправника, њиховог распореда и решења која имају ментори и 

приправници; 

- законска регулатива, правилници и документи установе; 

- хоризонтално учење, размене искуства и присуство угледним активностима. 
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Прочитали смо Годишњи план рада овог тима и усагласили се око дневног реда. 

Утврдили смо списак приправника и време када би требало да полажу активност пред 

комисијом у установи и проверено је да ли ментори имају решења о менторству. 

Немамо пуно колегеница приправника ове радне године, али их има према различитом 

статусу, статиста и приправника на преквалификацији. Упознали смо се са новинама у 

Закону и са осталим правилницима о стандардима и компетенцијама васпитача. 

Говорили смо о сарадњи између тимова вртића и потреби „Критичког пријатеља“. 

Неки вртићи су већ покренули неке активности. Истакнуто је да је јако важно да се 

овакве размене чешће дешавају и да колеге приправници такође буду присутни. 

Други састанак тима је одржан 16. јануара 2019. године, а притом је заказан 

посебан састанак за приправнике медицинских сестара-васпитача. Разлог је што њих 

има знатно више и самим тим им је неопходна већа подршка. На састанку је 

дефинисано шта подразумева приправнички стаж, које су обавезе ментора и 

приправника, обим активности, начин извештавања по огледним активностима, изглед 

писане припреме, циљева, задатака и друго. Одгледане су две презентације – примери 

из васпитно-образовног рада, тј. „Златокоса и три медведа“, причање прича васпитача 

и друго. Други је био пример израде дидактичких средстава – дидактичке простирке, 

односно презентација са Стручне конференције медицинских сестара-васпитача у 

предшколској установи. 

5.12. Извештај Тима за диверсификоване програме током 2018/2019. 

године 

 

Активности тима су прописане Законом о основама система образовања и 

васпитања, али су истовремено плод сарадње са Центром за интерактивну педагогију. 

Циљеви планираних и реализованих активности овог тима се односе на повећање 

доступности и укључености деце осетљивих група у програме вртића, као и 

укључивање деце која не иду у вртић у заједничке активности. 

Тим за диверсификоване програме је имао укупно пет састанка и био је врло 

транспарентан у свом раду. Реализовање свих договорених активности се одвијало ван 

радног времена васпитача. 

Први састанак чланова тима је одржан у октобру и осим верификације гласова, 

такође је договорено шта ће се радити у сваком месецу током целе радне 2018/2019. 

године. Први програм у години је одржан у истом месецу. Реч је о „Дану истраживача“ 
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у вртићу „Бамби“ и присуствовала су деца из околине нашег објекта, деца из група 

ППП-а и свих васпитних група. 

У следећем месецу је одржана „Причаоница“ у вртићу „Пчелица“. Активности 

су биле радионичарског облика и учествовала су деца и њихови родитељи. Притом су 

гостовала деца других вртића из околине овог објекта. Материјала је било у изобиљу и 

припремили су их сви чланови овог тима. Активности су се одвијале у послеподневним 

часовима од 16 до 18 часова. Васпитачи „Пчелице“ су такође приредиле новогодишњу 

изложбу ликовних и других креативних дечјих радова. Изложба се одликовала 

разноврсношћу техника и маштовитом поставком. Радове су имали прилике да виде и 

деца из вртића и околине. 

Радионице у месним заједницама „Бурјан“, „Радна Мала“ и „Сопот“ су се 

одвијале у недељи током зимског распуста. Деци су биле понуђене активности 

разноликог облика – музичког, физичког, ликовног и говорног. 

У објекту „Бамби“, на састанку ЦИП-а, презентована је „Причаоница“ као нови 

облик укључивања деце необухваћене васпитно-образовним програмом наше установе. 

У пространој сали oбјекта „Невена“ спроведено је 6 различитих игара у склопу 

рекреативне радионице у периоду од 16 до 18 часова. Следећег дана је у вртићу 

„Лептирић“ приређена радионица „Мали кувари“, у исто доба као раније дешавање. 

Деци су се допали разноврсни материјали и реквизити за рад – воће, поврће, пластелин, 

тесто, глинамол, справе за мешање итд. Од ових материјала су направљене предивне 

фигуре које су изложене у холу вртића. Обе радионице су биле отворене за децу из 

објекта и за децу из околине објекта. 

Ускршњи вашар је био у градском парку. Том приликом су закупљене кућице 

од дрвета и сви објекти су изложили своје рукотворине удесивши аранжмане од 

кошара, офарбаних јаја, венчића, гнезда, фигура пилића и зечића и сл. Разноврсност 

техника је посведочила о великој креативности и ревности васпитача и мед.сестара-

васпитача свих објекта наше Установе. Вашар није пленио пажњу и радозналост само 

деце, привучене шаренилом и богатсвом изложбе, већ и старијих мештана нашег града. 

Како је догађај био већих размера, испраћен је путем медија нашег града. 

 Све радионице су биле детаљно планиране уз благовремено обавештавање 

медија како би родитељи и деца која не похађају вртић били информисани на време. 

Родитељи су такође обавештавани путем плаката окаченим на прометним местима у 

граду.  
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 Родитељи и деца су поделили позитивне утиске, изразили жељу за поновним 

одржавањем и укључивањем у што већи број креативних радионица овакве врсте на 

отвореном и затвореном простору. 

Предшколска установа „Љубица Вребалов“ већ више година уназад приређује 

шаролики репертоар представа у сарадњи са појединим позоришним трупама. 

Репертоар у току послење радне године је приказан у следећој табели. 

 

Табела бр. 21. – Списак представа у радној 2018/2019. год. 

МЕСЕЦ ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 

Септембар  Четири годишња доба 

Октобар Краљ мајмун 

Новембар  Херкулес 

Новембар Тамо далеко 

Јануар  Храбри кројач 

Фебруар  Јежева кућица 

Март  Чудна шума 

Април  Кварна фарма 

Април Чардак ни на небу ни на земљи 

Јун Чувари осмеха 

 

5.12.1.Путујући вртић – аутобус 

 

На крају радне 2018/2019. године, већ седму годину за редом, наставио је са 

радом “путујући вртић” - аутобус, од 8.7.2019. до 2.8.2019. године од 9 до 11 часова. 

Организовање овог програма под називом „Мало се покрени и у вртић крени“ 

представља наставак активности у оквиру „ИМПРЕС-а“, пројекта унапређивања 

предшколског васпитања и образовања у Србији, као и доприноса социјалној 

инклузији, приближавањем програма и услуга деци из осетљивих и маргинализованих 

група и деци удаљених сеоских насеља, којој су садржаји предшколског образовања 

доступни у мањој мери.  

Васпитачи су окупљали децу различитог узраста и са њима  организовали низ 

занимљивих садржаја на опште задовољство свих присутних. Реализоване активности 

имале су за циљ да деци и њиховим родитељима представе начин рада вртића, али и 

истицање значаја укључивања деце у колектив на што ранијем узрасту. Ове године је 

већи број васпитача учествовао у радионицама, што је допринело већој разноликости 

игара. Такође, по договору, смо променили и неке локације. Уврстили смо два нова 

села, Брадарац и Брежане, како би обухватили више деце која до сада нису била у 
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додиру са предшколкским васпитно-образовним радом. Играонице су спровођене 

према унапред утврђеном распореду на следећим локацијама: 

- понедељак – МЗ „Дидино село“, 

- уторак – МЗ „Канал“, 

- среда – МЗ Брадарац, 

- четвртак –МЗ „Радна Мала“, 

- петак – МЗ „Брежане“. 

Активности су реализоване од стране васпитача припремног предшколског 

програма, уз подршку директора, помоника директора, стручних сарадника и 

превентивнe службе. Васпитачи су тежили да на почетку мотивишу децу, која су се 

најпре стидљиво, а затим се све ентузијастичније прикључивала игри. С обзиром да 

„путујући аутобус“  већ традиционално посећује извесна одредишта, старија деца су му 

се веома обрадовала и радо му приступала. Ове године смо спровели и анкету за 

родитеље о значају предшколског васпитања и образовања за децу од 3 до 5,5 година. 

Такође смо у сеоским срединама остварили сарадњу са патронажном службом, која 

нам је помогла у обавештавању родитеља и анкетирању.  
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Табела бр.22. – Распоред дневних активности 

Прва недеља 

 

Друга недеља 

 

Трећа недеља 

 

Четврта недеља 

 

- круг упознавања, 

- вежбе загревања, 

- полигон, 

- креативне 

радионице, 

- покажи шта знаш. 

 

- заједнички обруч, 

- обруч путује, 

- „струја“, 

- „напред-назад“, 

- креативне 

радионице, 

- слагалица, 

- покажи шта знаш. 

 

- вежбе загревања, 

покретне игре: мој 

шешир, у земљи 

Шпанији, рам-зам-

зам, хоки-поки, ово 

је моја десна рука, 

ноћ-дан 

- полигон: суножно 

скакање из обруча 

у обруч, цик-цак 

трчање око 

чунњева, 

убацивање лоптице 

у кош, трчање до 

циља, 

- креативна 

радионица: морско 

дно. 

 

- вежбе загревања 

уз музику, 

- полигон, 

- креативна 

радионица, 

- покажи шта знаш. 

 

 

Деци су биле интересантне такмичарске игре. „Полигон“ је одигран по неколико 

пута. У игри „покажи шта знаш“ су у почетку били стидљиви, док нису боље упознали 

васпитаче и стекли поверење у њих. Током исте игре су певали на српском и ромском 

језику. Деца су се радовала доласку аутобуса и увек су била расположена за игру и 

дружење. Креативне радионице су протекле без знатних тешкоћа уз минималну 

интервенцију васпитача. У покретним играма су били веома спретни. Брзо су усвајали 

покрете и деца су имала развијен осећај за ритам. Омиљена игра им је била игра 

падобраном и лоптицама. Рад вртића на точковима су пропратили поједини медији. 
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Табела бр.23. – Основни подаци о реализацији „путујућег аутобуса“ 

ЛОКАЦИЈА ДАТУМ БРОЈ ДЕЦЕ УЗРАСТ (год.) 

Дидино село 
8.7.2019. 

 
32 4-13 

Канал 
9.7.2019. 

 
20 6-12 

Брадарц 
10.7.2019. 

 
14 5-9 

Радна мала 
11.7.2019. 

 
16 5-10 

Брежане 
12.7.2109. 

 
22 2-10 

Дидино село 
15.7.2019. 

 
33 6-13 

Канал 
16.7.2019. 

 
15 3-14 

Брадарац 
17.7.2019. 

 
19 3-9 

Радна мала 
18.7.2019. 

 
11 4-11 

Брежане 
19.7.2019. 

 
21 3-10 

Дидино село 
22.7.2019. 

 
17 4-13 

Канал 

 
23.7.2019. 11 4-13 

Брадарац 

 
24.72019. 22 2-8 

Радна мала 

 
25.7.2019. 31 4-12 

Брежане 

 
26.7.2019. 22 2-10 

Дидино село 

 
29.7.2019. 16 7-11 

Канал 

 
30.7.2019. 26 2-13 

Брадарац 

 
31.7.2019. 18 3-7 

Радна мала 

 
1.8.2019. 19 5-12 

Брежане 2.8.2019. 20 3-9 
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5.12.2. Болничка група 

 

 Васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу на дечјем одељењу 

Опште болнице у Пожаревцу се обављао током радних дана од 14 до 18 часова. Ову 

васпитну групу чине деца смештена на дечјем одељењу од септембра до јула. 

 Васпитно-образовни рад је реализован у трпезарији дечјег одељења, у 

болничким собама, aли и на одељењима хирургије и оториноларингологије, уколико су 

деца била тамо присутна. Често деца нису била у могућности да дођу до трпезарије 

због свог здравственог стања. Тада се васпитно-образовни рад одвијао у болничким 

собама. Рад је подразумевао активности са децом, пратиоцем (мајком, баком или 

другим чланом породице) и активности са особљем болнице. Одржане су бројне 

радионице: новогодишња, где су деца правила капе, честитке и на којој је присуствао 

Деда Мраз, затим радионице поводом слава болничког одељења, осмомартовска на 

којој су деца израђивала поклоне својим мајкама и честитке медицинском особљу, 

затим разне друге радионице са мајкама, отискивање ногу и руку као успомену на 

боравак у болници. 

 Музичких и ликовних активности је било у изобиљу, јер је највише деце 

показало интересовање за овај вид активности. 

 Трудили смо се да у току године децу ставимо у различите проблемске 

ситуације и пружимо им могућност да посматрањем, истраживањем и 

експериментисањем траже и проналазе решења, проверавају, доносе закључке и усвоја 

нова знања и вештине. 

 Активности су планиране и спроведене саобразно развојним потребама и 

капацитетима деце, па су се прорађене теме тицале самопоштовања, односа у 

породици, проналажења сличности и разлика, груписања појава и ствари у свету око 

себе, познавања људског тела, протеклих празника, професија, саобраћаја и још пуно 

других области. 

 У фебруару је за време распуста васпитач радио у вртићу „Бубамара“, а потом у 

Месној заједници Сопот и том приликом су се одржавале радионице за децу узраста од 

3. до 10. године. 

 Планиране активности и садржај су прилагођавани уколико је дете било 

спречено да дође до трпезарије и тада су се најчешће читале бајке, приче и песмице у 

његовој болничкој соби. 
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5.12.3. Извештај о реализацији заједничког пројекта Историјског архива и вртића 

 

Још на почетку радне 2017/18. године у нашој установи је оформљен тим за 

сарадњу са Историјским архивом Пожаревац како би се допринело очувању и заштити 

архивске грађе као културног наслеђа.  

Део прошлогодишњег тима је ове године сачињавао целокупан тим задужен за 

овај пројекат. У читавом тиму су преостали васпитачи вртића „Лептирић“: Кристина 

Здравковић, Маријана Ђаловић, Емилија Петровић и Марија Черкез. Деца која су 

учествовала у пројектним активностима су била предшколског узраста. 

Чланови тима су се састајали неколико пута у току године. Састанцима је 

такође присуствовала Марија Бајић у својству партнера на пројекту. Тим је припремао 

презентацију за „Стручне сусрете на Тари“ од 6. до 9. децембра 2018. године. 

Припреме су биле обимне и детаљне, уз пуно ангажовање чланова тима и консултација 

са стручним сарадником-педагогом Славицом Милановић. Тим је осмислио текст и 

његову радњу, сликовнице и бојанке. На предлог координатора тима и уз приложен 

материјал, илустрације у бојанки и сликовници је урадила Александра Мемаровић, 

васпитач групе припремног предшколског програма. Коначна верзија текста и изгледа 

сликовнице и бојанке je израђена након састанка са тимом и директорком Историјског 

архива, као и партнерима на пројекту – Маријом Бајић и Славицом Милановић.  

Званично представљање пројекта „Авантура у архиву“ одржана је у општини 15. 

маја 2019. године и била су присутна деца са родитељима која су учествовала на 

пројекту. 

Чланови тима су задовољни успешно окончаним и приказаним програмом.  
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6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

Стручни тим установе чине четири стручна сарадника: педагог Славица 

Милановић, психолог Јелена Стојчић (радне 2018/19. на боловању; од 28. маја њу 

замењује Милош Христић) и логопеди Милица Ивковић и Слађана Белић Степановић. 

Психолог и педагог су организационо везани за рад у свим објектима и васпитним 

групама Установе, док логопеди, због непосредног терапеутског рада са децом, имају 

фиксну расподелу објеката које обилазе у току радне године.      

Главни део ангажовања и рада стручних сарадника односи се на подстицајне 

мере и инструкције за унапређивање васпитно-образовног процеса у васпитним 

групама и непосредног рада са децом. Такође, стручни сарадници као област 

свакодневног рада имају консултације и размене око поступака и интервенција за децу 

којој је потребна додатна помоћ и подршка, као и подршку и саветодавни рад са 

родитељима. 

Стручни сарадници су и ове године били реализатори  интерних едукација  као 

што  су: ,, Афективна везаност деце на раном узрасту'', реализатор Јелена Стојчић 

психолог (седница Већа медицинских сестара васпитача), ,, Пројектни приступ учењу'', 

реализатор Славица Милановић педагог, (седница Већа васпитача) и ,,Покрет у 

функцији развоја говора'', реализатор Слађана Степановић Белић (седница Већа 

медицинских сестара и Окружни сусрети мед. сестара предшколских установа). 

6.1.Извештај о раду педагога 

 
 Наша предшколска Установа има више од стотину васпитних група, па је рад 

стручног сарадника – педагога доста комплексан, јер обухвата много различитих 

аспеката ове делатности.  

  

Табела бр.24. – Приказ остварених годишњих активности педагога 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ И МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. Израда докумената 

Установе и  Годишњег 

плана рада Установе за 

2018/19. 

 

2. Припрема годишњег 

Самостално и учешћем 

у тимском раду   

 

 

 

Самостално, 

Реализовно у периоду јул 

-август 2019. 

  

 

 

Реализовано у периоду 
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плана рада стручног 

сарадника педагога и тима 

стручне службе 

 

3. Пружање помоћи 

васпитачима у планирању 

рада са поједином децом и 

радом у групи 

 

4. Помоћ васпитачима при 

планирању и организацији  

облика сарадње са 

родитељима 

сагледавањем 

професионалних 

потреба 

 

Разговори и 

консултације, посете 

групама 

 

 

Разговори, 

консултације, 

присуство и 

конципирање 

родитељских састанака 

 

јул -август 2019. године  

 

 

 

Реализовано током радне 

2018-19. у свим 

објектима 

 

 

Реализовано  током радне 

2018-19. у  вртићима 

,,Душко Радовић'', 

,,Мајски 

Цвет',',,Сунашце'', 

,,Пчелица'' 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. Праћење и вредновање 

ВО рада Установе и 

предлагање мера за 

побољшање успешности у 

задовољавању развојних и 

васпитних потреба деце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Праћење и вредновање 

примене мера 

индивидуализације у 

васпитном раду 

 

3. Учешће у раду комисије 

за проверу савладаности 

програма увођења у посао 

приправника 

 

 

4. Учешће у изради 

Годишњег извештаја о раду 

Установе 

 

 

 

5. Праћење реализације 

васпитно-образовног рада и 

програмских активности и 

Педагошко-

инструктивни рад, 

професионалном 

разменом и договором 

 

Ангажовање у раду 

стручних тела и 

тимоваа Установе: 

Актива за развојно 

планирање, Тима за 

самовредновање, Тима 

за инклузивно 

образовање, Тима 

ментора и приправника 

 

Учешће у раду 

Педагошког колегијума 

и Тима за инклузивно 

образовање 

 

Присуство 

активностима и 

разговор са кандидатом 

у својству члана 

комисије Установе 

 

Праћење, евидентирање 

и прикупљање 

информација о раду 

стручне службе и 

тимова 

 

Посета васпитним 

групама, разговори, 

консултације и 

Реализовано током радне 

2018/19. године 

обиласком  свих објеката 

Установе  

 

Органозовање и 

присуство седницама и 

састанцима тимова  

 

 

 

 

 

 

 

Реализовано током радне 

2018/19.године, 

присуством седницама 

 

 

Реализовано током 

2018/19.( укупно осам 

посматраних активности) 

 

 

 

Јул – август 2019. године 

 

 

 

 

 

Током  радне године , по 

оријентационом плану у 

свим објектима 
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давање предлога за 

унапређивање  

предлози за 

унашређивање 

РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

1. Учешће у планирању и 

реализацији активности, 

посебно у прилагођавању 

ВО рада потребама деце 

(индивидуализација рада) 

 

2. Пружање помоћи и 

савета око уређења 

простора  и средине у којој 

бораве деца 

 

3. Пружање  помоћи 

приправницима   

 

 

 

4. Учешће у праћењу  дечјег 

развоја  и напредовања, 

израде педагошког профила   

 

Саветодавни рад са 

васпитачима 

 

 

 

 

Разговор и 

професионала размена 

са васпитачима 

 

 

Упућивање и савети 

током непосредног рада 

у вртићу као и на 

састанцима 

 

Тимским радом са 

родитељима, 

васпитачима и стр. 

сарадницима 

 

Реализовано у радној 

2018/19. год. обиласком 

свих објеката Установе 

 

 

 

Реализовано у радној 

2018/19.год. по потреби; 

у свим објектима 

Установе 

 

Реализовано током радне 

2018/19.   

 

 

 

реализовано током радне 

2018/19.год. по потреби у 

свим вртићима   

РАД СА ДЕЦОМ  1. Присуство раду и 

активностима у  васпитној 

групи  

 

2. Разговори са децом 

 

 

 

 

3. Праћење процеса 

адаптације и подршка у 

превазилажењу тешкоћа 

 

 

4. Праћење дечјег 

напредовања и развоја, као 

и идентификација деце 

којој је поребна подршка у 

развоју 

Боравак у објектима, 

односно у васпитној 

групи   

 

Обилазак васпитних 

група  и по 

интервенисању 

васпитача 

 

Посматрање понашања 

деце у групи, сарадња 

са ВО особљем и 

родитељима 

 

Посматрање понашања 

деце у групи, сарадња 

са ВО особљем и 

родитељима 

Током радне 

2018/19.године у свим 

вртићима 

 

Септембар 2018. и по 

потреби током године; 

 

 

 

Током радне 

2018/19.године 

 

 

 

Током радне 

2018/19.године 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА/ 

СТАРАТЕЉИМА 

1. Саветодавни рад са 

родитељима деце са 

различитим емотивним 

потешкоћама, тешкоћама у 

социјализацији и са 

Индивидуални 

саветодавни рад и 

оснаживање у 

превазилажењу тешкоћа 

 

По потреби током радне 

2018/19.године; састанци 

у Управи или објектима 

Установе 

 



 

75 

 

поремећајима у понашању 

 

2. Подршка јачању 

родитељских васпитних 

компетенција 

 

 

 

 

3. Организовање и учешће 

,,Отворених врата'' 

 

 

Разговори, консултације 

припрема и учешће на 

родитељским 

састанцима и вођење 

састанака и радионица 

за родитеље 

 

Саветодавни рад  и 

разговори  стручних 

сарадника са 

родитељима као вид 

подршке 

 

 

 

Током радне 2018/19. 

године; састанци у 

Управи или објектима 

Установе 

 

 

 

Током децембра 2018. 

године у свим објектима 

Установе 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

1. Учешће у раду Комисије 

за проверу савладаности 

програма за увођење у 

посао васпитача и 

медицинских сестара 

васпитача 

 

2. Консултације са 

директором и помоћником 

директора у вези ВО рада, 

као и свих релевантних 

питања везаних за рад 

Установе 

 

3. Консултације са 

стручним сарадницима 

Праћење активности за 

полагање испита и 

добијање лиценце за 

рад васпитача и 

медицинских сестара 

 

 

Учешће у тиму  

 

 

 

 

 

 

Тимско праћење развоја 

деце, обављање 

разговора са 

родитељима и ВО 

особљем 

Реализовано током радне 

2018/19. год. 

 

 

 

 

 

Реализовано у 

континуитету током 

радне године 2018/19. 

 

 

 

 

Реализовано током радне 

2018/19. године; састанци 

у Управи или објектима 

Установе 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

1. Учешће у раду ВО већа, 

Већа васпитача и 

медицинских сестара, 

Педагошког колегијума 

 

2. Координатор Тима за 

менторе и приправнике  

 

 

3. Члан Тима за деце 

заштиту деце од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, Актива за 

развојно планирање и Тима 

за самовредновање 

 

Указивање на различите 

приступе у раду, као и 

потребе за променом 

 

 

Планирање активности 

и организовање 

састанака 

 

Учешће у планирању 

активности  у оквиру 

тима, процена 

реализованих 

активности, 

интервенције на терену, 

у групама  

Остварено током радне 

2018/19. године 

 

 

 

Реализовано током радне 

2018/2019. године 

 

 

-//- 
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4. Члан тима Установе на 

пројекту сарадње 

Историјског архива и ПУ 

   

 

 

5. Учешће у тиму вртића 

,,Сунашце'' на реализацији 

пројекта из области 

музичког развоја и 

стваралаштва 

 

 

6. Члан тима установе за 

реализацију програма 

Иницијатива за подршку 

развоју ромске деце раног 

узраста  

 

Планирање активности, 

радионица, 

консултације у тиму и 

презентација 

пројектних активности 

 

Планирање активности, 

радионица, 

консултације у тиму, 

презентација 

пројектних активности 

и менторске посете 

 

Планирање активности, 

радионица, 

консултације у тиму и 

презентација 

пројектних активности 

 

-//- 

 

 

 

 

 

Реализовано и 

презентовано током 

радне 2018/2019. године 

 

 

 

 

У току радне 2018/2019. 

године 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМ 

А, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са стручним 

сарадницима и 

директорима ПУ 

браничевског округа и 

стручним сарадницима 

основних школа 

 

2. Сарадња са 

Интерресорном комисијом 

 

 

3. Сарадња са Центром за 

социјални рад 

 

 

4. Сарадња са Домом 

здравља и Развојним 

саветовалиштем 

 

5. Сарадања са 

удружењима: Удружење 

Рома у Костолцу,  

Пријатељи деце града 

Пожаревца, Музичком 

школом ,,Стеван 

Мокрањац'' 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак са члановима 

ИРК, достављање 

мишљења о деци 

 

Стручна размена и 

консултације у вези 

развоја и подршке деци 

 

Заједнички састанци са 

циљем размене 

искустава у раду 

Током радне 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

Периодично током радне 

2018/19.године 

 

 

Периодично током радне 

2018/19. године 

 

 

Током радне године 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

1. Вођење документације о 

сопственом раду у Књизи 

рада стручног сарадника  

 

2. Присуство стручним 

Самостално вођење 

евиденције и бележака 

 

 

Присуство и учешће  

Током радне 2018/19. 

године 

 

 

Новембар 2018., Врњачка 
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И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

конференцијама: Стручна 

конференција стручних 

сарадника и сарадника ПУ 

Србије, Стручна конф. мед. 

сестра-васпитача у 

Крагујевцу, Окружни 

сусрети мед. сестара-васп.  

Конференција – 

Иницијатива за подршку и 

учење ромске деце раног 

узраста у Србији  

  

 

Презентатор 

   

 

 Модератор 

 

Учесник 

бања 

 

Мај-јун 2019.,  

Крагујевац 

 

Март 2019. Пожаревац 

 

Јун 2019., Београд 

 

6.2. Извештај о раду психолога 

 

Како је раније напоменуто, психолог на замени је ступио на дужност 28. маја 

2019. године. Оквирни преглед радне активности психолога у раздобљу од 28. маја до 

31. августа је изложен у следећој табели. 

 

Табела бр.25. – Приказ радних активности психолога у току радне 2018/2019. 

ОБАСТ РАДА АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ И МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО-

OБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1. Припрема годишњег 

плана рада психолога и 

плана сопственог стручног 

усавршавања и 

професионалног развоја 

Самостално, 

сагледавањем 

професионалних 

потреба 

Јун/јул 2018. године  

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1. Праћење и вредновање 

ВО рада Установе и 

предлагање мера за 

побољшање успешности у 

задовољавању развојних и 

васпитних потреба деце 

 

2. Учешће у изради 

Годишњег извештаја о раду 

Установе 

 

 

Педагошко-

инструктивни рад, рад у 

стручним телима и 

тимовима Установе 

 

 

 

Праћење, евидентирање 

и прикупљање 

информација о раду 

стручне службе и 

тимова 

Реализовано oд јуна до 

краја радне 2018/19. 

године обиласком свих 

објеката Установе 

 

 

 

Јун-јул 2018. године 

 

 

 

 

 

РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

1. Учешће у планирању и 

реализацији активности, 

посебно у прилагођавању 

Саветодавни рад са 

васпитачима 

 

Реализовано у периоду од 

краја маја до завршетка 

радне 2018/2019. године 
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ВО рада потребама деце 

(индивидуализација рада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обиласком свих објеката 

Установе 

 

 

РАД СА ДЕЦОМ 1. Праћење дечјег 

напредовања и развоја, као 

и идентификација деце којој 

је поребна подршка у 

развоју 

Посматрање понашања 

деце у групи, сарадња 

са ВО особљем и 

родитељима 

Јун-август 2018/19. 

године; боравком у свим 

објектима Установе 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА/ 

СТАРАТЕЉИМА 

1. Саветодавни рад са 

родитељима деце са 

сметњама у развоју 

 

 

2. Саветодавни рад са 

родитељима деце са 

различитим емотивним 

потешкоћама, 

социјализацији и 

потешкоћама у понашању 

Индивидуални 

саветодавни рад и 

оснаживање у 

превазилажењу 

тешкоћа 

Индивидуални 

саветодавни рад 

 

 

 

 

По потреби у раздобљу 

јун-август радне 

2018/19.године; састанци 

у Управи или објектима 

Установе 

Према потреби крајем 

радне 2018/19. године; 

састанци у Управи или 

објектима Установе 

 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

1. Учешће у раду Комисије 

за проверу савладаности 

програма за увођење у 

посао васпитача и 

медицинских сестара 

 

2. Консултације са 

директором и помоћником 

директора у вези ВО рада, 

као и свих релевантних 

питања везаних за рад 

Установе 

 

3. Консултације са 

стручним сарадницима 

Праћење активности за 

полагање испита и 

добијање лиценце за 

рад васпитача и 

медицинских сестара 

 

Тимски рад 

 

 

 

 

 

 

Тимско праћење развоја 

деце, обављање 

разговора са 

родитељима и ВО 

особљем 

 Јун-август радне 2018/19. 

 

 

 

 

 

По потреби током радне 

године 

 

 

 

 

 

По потреби током радне 

године; састанци у Управи 

или објектима Установе 

 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

1.Члан Актива за развојно 

планирање и Тима за 

самовредновање 

 Јун-јул 2019. године 

ВОЂЕЊЕ 1.Вођење документације о Самостално вођење Јун-август 2019.  
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ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

сопственом раду у Књизи 

рада стручног сарадника  

 

евиденције и бележака 

 

 

 

 

 

6.3. Извештај о раду логопеда 

 

У нашој Установи раде два стручна сарадника логопеда. Њихов рад је 

организован тако да је свака задужена за по пет вртића које обилазе током недеље, 

сваког дана у другом вртићу по устаљеном распореду. Током ове радне године сарадња 

логопеда и васпитача вртића „Мајски цвет“ настављена је у прошлогодишњем духу, 

односно новом презентацијом рада „Лабораторија за речи 2“ на Стручној 

конференцији васпитача априла 2018. године у Врњачкој Бањи. Рад је био запажен и 

добио је низ позитивних критика. 

Логопедски рад у предшколској установи састоји се из неколико секвенци, а 

приоритет у раду је корективно-терапеутски рад са децом. 

Логопед у свом раду бави се: 

- превенцијом, дијагностиковањем и третманом 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. 

Корективно-терапеутски рад се континуирано спроводио током целе године. 

Почетком радне године урађено је тестирање деце и на основу резултата теста 

направљен је распоред рада са децом. Приоритет у раду имала су деца предшколског 

узраста од 5,5 до 6,5 година. Правилан изговор гласова је један од битних показатеља 

зрелости деце за полазак у школу па се и због тога посебна пажња посвећује управо 

овом проблему. Осим корекције артикулационих поремећаја тзв. дислалије, у 

предшколској установи се третирају и развојне дисфазије, односно закаснели говорно-
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језички развој и поједини случајеви муцања где је за успешност третмана неопходно  

укључити и друге стручњаке. 

Новина у овогодишњем раду било је одржавање Отворених врата са стручним 

сарадницима у периоду од јануара до маја 2018. године. Идеја је проистекла као 

последица Анкете за родитеље реализоване у оквиру Тима за самовредновање. У 

оквиру ових састанака смо заинтересованим родитељима давали опште, али и 

конкретне препоруке када је развој говора и корекција изговора појединих гласова у 

питању. 

Логопеди у предшколској установи посебну пажњу посвећују деци са сметњама 

у развоју. Број ове деце се из године у годину повећава. Прошле радне године било их 

је 29. Сви су укључени у логопедски третман, осим деце која похађају ППП у сеоским 

срединама. Настојимо да третманима делујемо на све аспекте дечијег развоја и 

максимално искористимо све потенцијале детета у циљу њиховог што бољег 

функционисања. Осамостаљивање деце и оснаживање њихових породица једно нам је 

од основних начела којим се руководимо од када је инклузија заживела у нашој 

Установи. 

Разна истраживања наших колега показују да је у последњих неколико година 

говорно-језичка патологија у великом порасту. Покушавамо да континуираним радом 

са васпитачима, а такође и родитељима, делујемо превентивно и тако барем ублажимо 

ову из године у годину све учесталију појаву. 

Један од начина превентивног деловања је примена програма Фонетске 

гимнастике. Аутори овог програма су стручни сарадници Предшколске установе 

„Љубица Вребалов“. На састанку Актива јаслених група представљене су основе овог 

програма ради адекватне стимулације развоја говора на што ранијем узрасту. 

6.4. Извештај Службе за превентивну здравствену заштиту 

 

У оквиру Установе, постоји шест производних кухиња и пет дистрибутивних 

кухиња у којима ради 10 кувара и 20 сервирки. Од 1.2.2019.год. привремено је 

затворена производна кухиња у вртићу "Мајски цвет" у Костолцу, услед наглог 

отапања снега које је проузроковало прокишњавање и опадање малтера са плафона, 

чиме су стечени услови који угрожавају безбедно припремање хране. Из наведених 

разлога су предузете следеће привремене мере: 
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- организована је припрема оброка у кухињи "Даница Радосављевић" у 

Пожаревцу, која ће се дистрибуирати за вртић "Мајски цвет" у Костолцу; 

- извршена је прерасподела кухињског особља које ће радити у кухињи 

"Даница Радосављевић" као испомоћ у процесу производње оброка због 

повећаног обима посла, као и према кухињи вртића "Бубамара" због 

недостатка кухињске радне снаге и дистрибутивној кухињи вртића 

"Полетарац"; 

- кухиња вртића "Мајски цвет" ће у режиму дистрибутивне кухиње 

привремено радити до даљњег, док се не стекну услови за нормалну 

производњу оброка.      

 Такође, услед проблема техничке природе на троетажној пећници у кухињи 

вртића "Невен" и немогућности њене поправке, били смо принуђени да предузмемо 

привремене мере реорганизације преосталих производних кухиња, које ће обезбедити 

припрему оброка за децу у свим објектима Установе. 

 С обзиром да троетажна пећница није више у функцији у кухињи вртића 

"Невен", извршен је премештај троетажне пећнице из кухиње вртића "Бубамара" у 

кухињу вртића "Невен". Овакав начин организације рада је настао као последица 

ванредног стања услед изненадне и тоталне хаварије поменутог уређаја од 

14.3.2019.год. У ситуацији као таквој, принуђени смо на oвај вид привременог решења, 

док се не стекну адекватни услови за рад у производним кухињама. 

 Услед тога је настала потреба рерганизације рада производних кухиња. Од 

18.3.2019.год. у Предшколској установи "Љубица Вребалов" Пожаревац, производња 

хране ће се до даљњег одвијати на следећи начин: 

- "Даница Радосављевић" припрема за себе, "Мајски цвет" Костолац и "Душко 

Радовић"- 1338 оброка; 

- "Невен" припрема за себе, "Бубамару" и "Сунашце" - 975 оброка; 

- "Пчелица" припрема за себе, "Бамби", "Полетарац" и "Лане" - 1038 оброка; 

- "Лептирић" припрема само за себе - 432 оброка. 

 У преостале четири производне кухиње, привремено су обезбеђени основни 

санитарно-хигијенски услови за припрему оброка, затим четири перионица рубља у 

којима ради 6 вешерки (у два вешераја раде по два техничара одржавања одеће - 

вешерке у две смене). Поменуте радне јединице поседују основне санитарно-

хигијенске услове одржавања хигијене текстилне галантерије и 39 чистачица које 



 

82 

 

одржавају хигијену објеката и дворишта у складу са правилима струке и санитарно-

хигијенских нормативима.  

 Реализована је континуирана унутрашња контрола хигијенско-епидемиолошких 

услова, и у складу са Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених 

категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, односно обавезним 

и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије 

становништва (Сл. гласник РС бр. 3/17), Служба за превентивну здравствену заштиту 

је организовала и реализовала здравствено-санитарне прегледе запослених на нивоу 

установе. Овом контролом су обухваћени сви радници на одређено и неодређено време 

који подлежу обавезном санитарном прегледу. Према динамици, ови прегледи се 

обављају два пута годишње на шест месеци и реализовани су у септембру 2018. и у 

марту 2019.год. У септембру 2018.год. обављено је 294 прегледа, међу којима је било 

три позитивна налаза. У марту 2019.год. обављено је 292 прегледа, међу којима је било 

4 позитивна налаза (St.aureus). Сви запослени су у складу са наведеним Правилником, 

повучени са радних места док се процес обескличавања и лечења није завршио уз 

потврду лекара и овере санитарне књижице од стране ЗЗЈЗ Пожаревац као референтне 

установе. 

У овој школској години, континуирано спровођење превентивне здравствене 

заштите је реализовало седам сарадника – медицинских сестара за превентивну 

здравствену заштиту и један сарадник за унапређење превентивне здравствене 

заштите. Све превентивне сестре су у складу са Правилником о ближим условима и 

начину остваривања неге и превентивне здравствене заштите деце у предшколској 

установи ("Службени гласник РС", бр. 112/2017) и Стручно-методолошким упутством 

за превентивну здравствену заштиту у установама (интерни акт број 451 од 

23.9.2015.год.), распоређене по објектима са радним задацима предвиђеним Планом и 

програмом за текућу школску годину. Овим начином организације рада службе, 

реализован је основни задатак и циљ да се правилно спроводи и контролише 

превентивна здравствена заштита на лицу места у самом објекту, којим се обезбеђују 

адекватини услови за боравак деце, прати њихов правилан раст и развој и остварују 

услови за несметано обављање васпитно-образовног рада. Овакав приступ уважава 

значај свих структура у примени програма, како унутар установе (деца, родитељи, 

васпитно особље, кухињско и техничко особље, стручни сарадници и директор), тако и 

у корелацији са другим структурама: педијатри, епидемиолози, стоматолози, 

спец.хигијене и социјалне медицине, инспекцијске службе и друго. Императив за 
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спровођење овог програма је био тимски рад службе за превентивну здравствену 

заштиту. Како би се ефикасност рада повећала и како би се добили бољи резултати у 

спровођењу превентивне здравствене заштите у вртићима, континуирано су се 

одржавали радни састанци и похађане су едукације на стручним скуповима. То је, у 

складу са компетенцијама и личним професионалним односом према радним задацима, 

омогућило бољу комуникацију и синхронизовало реализацију радних задатака.  

Хигијенска ситуација у објектима Установе се редовно контролисала од стране 

Републичке санитарне инспекције, али такође интерном контролом узимања брисева за 

микробиолошку анализу, методом случајног узорка или према индикацијама. Овај 

последњи вид контроле је обављан по основу потписаног уговора са ЗЗЈЗ Пожаревац, 

уз контролу лекара специјалисте за хигијену. Такође је узоркована вода из вртића 

„Сунашце“, који је опремљен хидрофором, односно појединачним системом 

снабдевања водом. Узорци су према лабораторијским анализама били здравствено 

безбедни. Узорци воде који су узети на физичко-хемијско испитивање су били 

неисправни у три случаја. Имајући у виду да је континуирано присутан висок садржај 

нитрата у овој води, лабораторијским анализама су добијени налази који су потврдили 

да вода није здравствено безбедна према одредбама Закона о безбедности хране ("Сл. 

гласник РС" број 41/2009) и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. 

лист СРЈ" број 42/98 и 44/99). Микробиолошка исправност је постигнута редовном 

дезинфекцијом бунарске воде. Контрола ове воде се спроводила на основу Уговора са 

ЗЗЈЗ Пожаревац. Имајући у виду да вода није здравствено безбедна у поменутом 

објекту, она се користи искључиво за одржавање хигијене, док се за пиће се користи 

вода из балона „Књаз Милош“. Оброци су се за овај објекат припремали у кухињи 

вртића „Бубамара“, односно у вртићу "Невен" од марта 2019. год. 

У периоду од септембра 2018. до августа 2019. године, укупно је узето 150 

бриса за микробиолошку контролу радних површина, прибора и посуђа за јело, руке 

запослених, санитарних просторија и играчака за децу (брис материјала на стерилност). 

Од тога, 4 бриса су била позитивна. У складу са Законом, санитарна испекција је 

реализовала мандатну казну за особље код којих је нађен позитиван брис руку. 

Анализом комплетних брисева за 2018/2019.год. можемо констатовати да су резултати 

задовољавајући. То је показатељ да су хигијенски услови прихватљиви. Све узорковане 

намирнице по уговору са ЗЗЈЗ Пожаревац задовољавале су микробиолошке 

критеријуме безбедности хране. Укупно је 16 узорака анализирано. Узорци хране су 

били у складу са јеловником, односно узорковани су оброци које су деца имала тог 
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дана на јеловнику. Резултaти су задовољили микробиолошки критеријум безбедности 

хране у складу са Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било 

којој фази производње, прераде и промета (Сл. гласник РС бр 72/2010). 

Епидемиолошка ситуација је била задовољавајућа без великих осцилација у 

појави инфективних обољења, што је иначе очекивано за појаву болести 

карактеристичне за колективни смештај деце, попут варичеле и других. Такође је 

појава респираторних инфекција била уобичајена у зависности од годишњег доба, 

временских прилика и старости деце.  

Мере које је Установа предузела, и које је у континуитету спроводила на основу 

Правилника о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене 

заштите деце у предшколској установи ("Службени гласник РС", бр. 112/2017) и 

Стручно-методолошког упутства за превентивну здравствену заштиту у установама 

(интерни акт број 451 од 23.9.2015.год.), биле су адекватне и под сталном контролом.  

У току ове радне године, редовно је спровођена дезинсекција и дератизација 

свих објеката Установе, од стране ПД "Синитра" ДДД и на основу потписаног 

годишњег уговора.  

Здравствено васпитни рад са децом је спроведен у складу са годишњим Планом 

и програмом и темама њима предвиђене. Здравствено-васпитни рад са родитељима се 

реализовао путем родитељских састанка, индивидуалних разговора и обавештења на 

огласним таблама здравственог кутка сваког вртића.  

Вођење документације и евиденција се спроводила према предвиђеном Плану и 

програму на нивоу сваког објекта и збирно на нивоу службе у оквиру Установе. 

Сарадња са другим институцијама и здравственим установама је била 

задовољавајућа. 

Стручно усавршавање је подразумевало редовно праћење и учествовање на 

стручним скуповима у оквиру Удружења здравствених радника Браничевског региона, 

Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије и у оквиру Удружења 

и Савеза медицинских сестара предшколских установа.  

Посебна активност током ове школске године се односила на активно и 

континуирано учествовање Установе у реновирању и опремању кухињског блока и 

санацији санитарно-хигијенских недостатака у појединим објектима установе на 

основу решења инспекцијских органа, као и опремању објеката одговарајућом 

кухињском опремом и другим елементима који су битни за несметано функционисање 

вртића.   
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Предлог мера: 

1. неопходно је да се ради на бољем тимском раду свих запослених у оквиру 

службе за ПЗЗ; 

2. увођење компјутерске обраде података у Служби за превентивну 

здравствену заштиту, како би се добио прегледнији извештај са подацима на 

основу којих је могуће квалитетније планирање и организовање послова 

превентивне здравствене заштите; раније је служба имала такав софтвер; 

неопходна је нова израда програма; 

3. остваривање боље комуникације између свих служби у оквиру Установе; 

4. убрзање процеса увођења свих стандарда који су Законима предвиђени, а 

посебно увођење НАССР-принципа, али и укључивање свих актера у 

практичну реализацију (кухињско особље); 

5. обрада здравствених оправдања, детаљније праћење здравственог стања деце 

у вртићима и предузимање одговарајућих превентивних мера; 

6. адекватна анализа свих белешки у оквиру дела за вођење документације 

(повреде, обољевања и сл.); 

7. хитна реконструкција производних кухиња у Установи, односно реализација 

полуцентрализације или централизације кухиња и вешераја одговарајућим 

пројектима у наредној школској годони. 

У наставку је дат табеларни приказ извештаја о бројном стању, односно просеку 

доласка деце, броју васпитних група и запослених у Установи који су обухваћени 

активностима из програма Службе за превентивну здравствену заштиту, као и анализа 

повреда у школској 2018/2019. 

 

 

 

         

 



Табела бр.26. – Бројно стање деце (мај 2019.) и запослених за школску 2018/2019. 

 

 

Објекат 

 

Број уписаних-

целодневни 

боравак 

 

Број уписаних-

ППП 

 

Број 

васпитних 

група-

целодневни 

боравак 

 

Број 

група-

ППП 

 

Број 

мед.сестара-

васпит. 

 

Број васпитача-

целодневни 

боравак 

 

Број 

васпитача-

ППП 

 

 

Број 

сервирки 

 

 

Број 

кувара 

 

 

Број 

спремачица 

 

 

Број 

вешерки 

 

 

Превентива  

 

Стручни 

сарадници 
и 

сарадници 

 

Админи- 

страција 

 

 

Мајстори  

„Бамби“ 162 22 7 2 6 8 2 2 - 4 - 
1 

- - - 

„Полетарац“ 44 6 2 1 - 4 1 1 - 1 - - - - 

„Бубамара“ 130 6 5 1 4 6 1 1 1 3 1 
1 

- - - 

„Душко Р.“ 187 9 8 1 8 8 1 2 - 3 1 - - - 
„Сунашце“ 65 5 3 1 2 4 1 1 - 2 - 

1 
- - - 

„Даница Р.“ 209 20 8 2 8 8 2 3 2 4 - - - - 
„Пчелица“ 302 15 11 1 6 16 1 3 2 5 2 1 - - - 

„Невен“ 296 9 13 1 10 16 1 2 2 5 1 
1 

- - - 
„Лане“ 21 - 1 - - 2 - - 

 
1 - - - - 

„Мајски цвет“ 283 47 11 2 8 14 2 3 2 5 1 1 - - - 

„Лептирић“ 201 13 9 1 8 10 1 2 1 4 - 
1 

- - - 

ППП села - 71 - 13 - - 13 - - - - - - - 
Управа - - - - - - - - - 1 - - 4+2 15 - 

Техничка 

служба  - - - - - - - - - 1 - - - - 5 

             
   

УКУПНО 1900 223 78 26 60 96 26 20 10 39 6 7 6 15 5 

УКУПНО 

Уписане деце 

2123 

 

Укупно 

васп.група 

104 

                                                    УКУПНО запослених 

 

 
 

                290 
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Табела бр.27. –Укупан број уписане деце по васпитним групама и просек доласака за месец мај 2019. 

 

ГРУПА 
(бр.уписане деце и 
просек доласка ) 

 

 

 

        

  

ВРТИЋ 

Б
Е

Б
Е

 

Б
Е

Б
Е

 1
 

Б
Е

Б
Е

 2
 

С
Р

.Ј
А

. 

С
Р

.Ј
А

. 
1
 

С
Р

.Ј
А

. 
2
 

М
Е

Ш
.Ј

А
. 

С
Т

.Ј
А

. 

С
Т

.Ј
А

. 
1
 

С
Т

.Ј
А

. 
2
 

С
Т

.Ј
А

. 
3
 

М
Л

.В
Р

. 
 

М
Л

.В
Р

. 
1
 

 
М

Л
.В

Р
. 
2
 

М
Е

Ш
.В

Р
. 

1
 

М
Е

Ш
.В

Р
. 

2
 

С
Р

.В
Р

. 

С
Р

.В
Р

. 
1
 

С
Р

.В
Р

. 
2
 

С
Р

.В
Р

. 
3
 

С
Т

.В
Р

. 

С
Т

.В
Р

. 
1
 

С
Т

.В
Р

. 
2
 

 
С

Т
.В

Р
. 

3
 

С
Т

.В
Р

. 
4
 

С
Т

.В
Р

. 
5
 

П
П

П
 

 
П

П
П

 1
 

П
П

П
 2

 

 

 

 

УКУ-

ПНО 

упи-

саних 

 

 

 

 

ПРО-

СЕК 

до-

ласка 

 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 
*У/

П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 
*У/

П 

*У/

П 

*У/

П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У

/П 

*У/

П 

*У

/П 

 

ЦЕЛО-

ДНЕВНИ 

 / ППП 

 

ЦЕЛО-

ДНЕВНИ 

/ ППП 

„БАМБИ“ 
16/

7 
- - 

25/ 

12 
- - - 

26/ 

13 
- - - 

30/ 

20 
- - - - 

25/ 

17 
- - - - 

23/ 

14 

17/ 

13 
- - - - 

11/ 

7 

11/ 

7 
162/22 96/14 

„ПЧЕЛИЦА“ 

 
- 

19/

9 

18/

10 

30/ 

13 
- - - - - - - - 

30/ 

17 

31/ 
17 

- - - 
25/ 

15 

31/ 

15 
- 

- 

 

34/ 

21 

34/ 

17 

28/ 

20 

22/ 

18 

- 

 

15/ 

10 

- 

 

- 

 
302/15 172/10 

„ЛЕПТИРИЋ“ 
19/

10 
- - 

24/ 

13 
- - - - 

23/ 

15 

16/ 

9 
- - - - - - - 

19/ 

14 

25/ 

21 
- - 

27/ 

22 

22/ 

16 

26/ 

17 
- - 

13/ 

4 
- - 201/13 137/4 

„НЕВЕН“ - 
18/

8 

18/

11 

23/

19 
- - - - 

20/

12 

20/

13 
- 

29/

19 
- - - - - 

28/

19 

28/

17 
- - 

26/

17 

24/

16 

21/

15 

20/

12 

21/ 

16 
9/5 - - 296/9 194/5 

„БУБАМАРА“ 
18/

10 
- - - - - - 

26/ 

14 
- - - 

29/ 

19 
- - - - 

28/ 

18 
- - - 

29/ 

23 
- - - - - 6/4 - - 130/6 84/4 

„ПОЛЕТАРАЦ“ - - - - - - - - - - - 
24/ 

12 
- - - - - - - - - 

20/ 

10 
- - - - 6/4 - - 44/6 22/4 

„СУНАШЦЕ“ 
17/

13 
- - - - - - - - - - 

21/

13 
- - - - - - - - 

27/

18 
- - - - - 5/3 - - 65/5 44/3 

„МАЈСКИ 

ЦВЕТ“ 

24/

14 
- - - - - - - 

24/ 

13 

23/

11 

24/ 

16 

26/ 

16 
- - - - - 

26/ 

15 

27/ 

19 
- - 

27/ 

17 

27/ 

18 

28/ 

21 

27/ 

24 
- - 

24/ 

16 

23/ 

15 
283/47 184/31 

„ЛАНЕ“ - - - - - - - - - - - - - - - 
21/ 

15 
- - - - - - - - - - - - - 21/- 15/- 

„ДАНИЦА Р.“ - 
15/

7 

14/

10 

28/ 

15 
- - - 

27/ 

20 
- - - - - - - - - 

34/ 

20 

32/ 

16 
- - 

30/ 

20 

29/ 

18 
- - - - 

10/

5 

10/

5 
209/20 126/10 

„ДУШКО Р.“ 
14/

9 
- - 

21/ 

10 
- - - - 

27/ 

16 

19/ 

9 
- 

28/ 

18 
- - - - - - - - - 

27/ 

17 

22/ 

16 

29/ 

20 
- - 9/5 - - 187/9 115/5 

СЕОСКЕ  

ГРУПЕ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

71/ 

65 
- - -/71 -/65 

 

 

УКУПНО 

108/

63 
52/2

4 

50/3

1 
151

/82 
- - - 79/ 

47 

94/ 

56 

78/ 

42 

24/ 

16 

187

/11

7 

30/ 

17 

31/ 

17 
- 21/ 

15 

53 

/ 

35 

132

/83 

143

/88 

- 56/ 

41 

214

/13

8 

175

/11

4 

132

/93 

69/ 

54 

21/ 

16 

134

/10

0 

45/ 

28 

44/ 

27 1900/2

23 

1189/1

55 
210/118 151/82 - 275/161 248/151 21/15 328/206 667/456 223/155 
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Табела бр.28. – Просечан број присутне деце на целодневном боравку у  П.У „Љубица Вребалов“ Пожаревац на месечном и годишњем нивоу по 

објектима и на нивоу установе за школску 2018/2019. 

 
 

 

Р.Б. 

 

ОБЈЕКАТ 

 

 

МЕСЕЦ 

 

СЕПТЕМБАР 

2018 

 

ОКТОБАР 

2018 

 

НОВЕМБАР 

2018 

 

ДЕЦЕМБАР 

2018 

 

ЈАНУАР 

2019 

 

ФЕБРУАР 

2019 

 

МАРТ 

2019 

 

АПРИЛ 

2019 

 

МАЈ 

2019 

 

ЈУН 

2019 

 

ЈУЛ 

2019 

 

АВГУСТ 

2019 

 

УКУПНО 

 

ПРОСЕК 

1. „БАМБИ“ 104 104 105 94 86 65 104 106 96 87 - - 951 95,1 

2. „ПЧЕЛИЦА“ 175 194 186 161 153 119 194 184 172 169 - - 1707 170,7 

3. „ЛЕПТИРИЋ“ 139 144 127 122 102 74 139 125 137 114 112 64 1399 116,6 

4. „НЕВЕН“ 197 206 187 173 155 141 195 201 194 188 163 136 2136 178 

5. „БУБАМАРА“ 82 78 76 59 58 59 88 75 84 70 - - 729 72,9 

6. „ПОЛЕТАРАЦ“ 28 30 28 24 20 15 27 23 22 21 - - 238 23,8 

7. „СУНАШЦЕ“ 47 41 43 37 36 33 44 44 44 36 - - 405 40,5 

8. „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 186 190 199 180 142 123 185 173 184 162 110 97 1931 160,9 

9. „ЛАНЕ“ 18 18 18 10 13 6 14 15 15 7 - - 134 13,4 
10. 

 

„ДАНИЦА 

РАДОСАВЉЕВИЋ“ 
127 131 133 110 102 92 131 133 126 125 104 - 1314 119,5 

11. „ДУШКО РАДОВИЋ“ 121 125 113 99 82 90 120 121 115 101 55 - 1142 103,8 

12. 

 

 

ПРОСЕК 1224 1261 1215 1069 949 817 1241 1200 1189 1080 544 297 12086 1095 
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Табела бр.29. – Просечан  број присутне деце на припремном предшколском програму (ППП)  у  П.У „Љубица Вребалов“ Пожаревац на 

месечном и годишњем нивоу по објектима и на нивоу установе за школску 2018/2019. 

 
 

 

Р.Б. 

 

ОБЈЕКАТ 

 

 

МЕСЕЦ 

 

СЕПТЕМБАР 

2018 

 

ОКТОБАР 

2018 

 

НОВЕМБАР 

2018 

 

ДЕЦЕМБАР 

2018 

 

ЈАНУАР 

2019 

 

ФЕБРУАР 

2019 

 

МАРТ 

2019 

 

АПРИЛ 

2019 

 

МАЈ 

2019 

 

ЈУН 

2019 

 

УКУПНО 

 

ПРОСЕК 

1. „БАМБИ“ 1+1 9+8 8+7 7+7 7+7 5+6 5+4 8+7 7+7 7+7 - 123 14 
2. „ПЧЕЛИЦА“ 12 8 10 8 6 8 11 9 10 - 82 9 
3. „ЛЕПТИРИЋ“ 6 8 9 8 6 5 5 4 4 - 55 6 
4. „НЕВЕН“ 8 6 6 5 7 7 7 6 5 - 57 6 
5. „БУБАМАРА“ 5 5 4 2 2 3 4 3 4 - 32 4 
6. „ПОЛЕТАРАЦ“ 4 5 4 3 4 4 4 5 4 - 37 4 
7. „СУНАШЦЕ“ 2 4 3 2 2 1 3 3 3 - 23 3 
8. „МАЈСКИ ЦВЕТ“1+1 19+15 17+14 13+15 17+16 17+14 18+16 17+16 16+15 16+15 - 286 32 
9. „ЛАНЕ“ - - - - - - - - - - - - 

10. 

 

„ДАНИЦА 

РАДОСАВЉЕВИЋ“ 

1+1 

7+7 6+5 6+5 5+5 3+3 1+1 5+5 5+5 5+5 - 84 9 

11. „ДУШКО РАДОВИЋ“ 7 6 5 5 4 6 5 5 5 - 48 5 
 

12. 

 

 

ПРОСЕК 

 
109 99 94 90 79 79 97 90 90 - 827 92 
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Табела бр.30. – Просечан број присутне деце на припремном предшколском програму (ППП)  у  П.У „Љубица Вребалов“ Пожаревац на 

месечном  и годишњем нивоу за сеоске групе за школску 2018/2019.г. 

 
 
ОБЈЕКАТ-села 

                 

                         

                 МЕСЕЦ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

2018 

 

ОКТОБАР 

2018 

 

НОВЕМБАР 

2018 

 

ДЕЦЕМБАР 

2018 

 

ЈАНУАР 

2019 

 

ФЕБРУАР 

2019 

 

МАРТ 

2019 

 

АПРИЛ 

2019 

 

МАЈ 

2019 

 

ЈУН 

2019 

 

ЈУЛ 

2019 

 

АВГУСТ 

2019 

 

 

УКУПНО 

 

 

ПРОСЕК 

1. Дубравица 4 3 4 4 3 4 3 4 5 - - - 34 4 

2. Брежане 5 4 5 5 4 5 5 5 5 - - - 43 5 

3. 
Стари 

Костолац 8 7 6 6 5 8 7 7 7 - - - 61 7 

4. Дрмно 4 4 4 5 4 5 4 5 5 - - - 40 4 

5. Речица 6 6 4 3 4 5 5 4 4 - - - 41 5 

6. Кленовник 4 4 5 4 4 5 4 5 4 - - - 39 4 

7. Петка 5 3 3 3 3 3 4 3 4 - - - 31 3 

8. Трњане 5 4 4 4 4 5 5 4 5 - - - 40 4 

9. Баре 6 7 7 6 6 7 6 6 4 - - - 55 6 

10. Пољана 6 6 5 5 4 6 6 6 5 - - - 49 5 

11. Ћириковац 7 7 7 6 7 6 7 6 7 - - - 60 7 

12. Живица 3 4 4 4 4 4 4 4 3 - - - 34 4 

13. 
Болничка 

група   9 9 8 5 8 5 5 7 7 - - - 63 7 

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

ПРОСЕК 72 68 66 60 60 68 65 66 65 - - - 590 65 
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Табела бр.31. – Просечан број присутне деце на припремном предшколском програму (ППП)  у  П.У „Љубица Вребалов“ Пожаревац на 

месечном и годишњем нивоу - групе у граду и сеоске групе за школску 2018/2019. 

 
 
Група ППП  

                                                   

                        

          

МЕСЕЦ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

2018 

 

ОКТОБАР 

2018 

 

НОВЕМБАР 

2018 

 

ДЕЦЕМБАР 

2018 

 

ЈАНУАР 

2019 

 

ФЕБРУАР 

2019 

 

МАРТ 

2019 

 

АПРИЛ 

2019 

 

МАЈ 

2019 

 

ЈУН 

2019 

 

ЈУЛ 

2019 

 

АВГУСТ 

2019 

 

 

УКУПНО 

 

 

ПРОСЕК 

 

 

ППП -

град 

109 99 94 90 79 79 97 90 90 - - - 827 92 

 
 

ППП - 

села 
72 68 66 60 60 68 65 66 65 - - - 590 65 

 

ПРОСЕК 
181 167 160 150 139 147 162 156 155 - - - 1417 157 
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Табела бр.32. – Просечан број присутне деце на целодневном боравку и на припремном предшколском програму (ППП)  у  П.У „Љубица 

Вребалов“ Пожаревац на месечном и годишњем нивоу  за школску 2018/2019. 

 
 

Група ППП  

                                                   

                       

              МЕСЕЦ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

2018 

 

ОКТОБАР 

2018 

 

НОВЕМБАР 

2018 

 

ДЕЦЕМБАР 

2018 

 

ЈАНУАР 

2019 

 

ФЕБРУАР 

2019 

 

МАРТ 

2019 

 

АПРИЛ 

2019 

 

МАЈ 

2019 

 

ЈУН 

2019 

 

ЈУЛ 

2019 

 

АВГУСТ 

2019 

УКУПНО ПРОСЕК 

 

Целодневни 

боравак 1224 1261 1215 1069 949 817 1241 1200 1189 1080 544 297 12086 1095 

 

 

ППП – град 

и села 

181 167 160 150 139 147 162 156 155 - - - 1417 157 

 

ПРОСЕК 

 

1405 1428 1375 1219 1088 964 1403 1356 1344 1080 544 297 13503 1252 

 

 

 
 



6.4.1. Анализа повреда за радну 2018/2019. годину 

 

               У току ове школске године евидентирано је укупно 106 повредних листа.  

 

Преглед евиденције по објектима 

1. НЕВЕН                                               20 

2. БУБАМАРА                                         0 

3. ПОЛЕТАРАЦ                                      0 

4. ЛАНЕ                                                    0 

5. СУНАШЦЕ                                          0 

6. ДУШКО РАДОВИЋ                         10 

7. ЛЕПТИРИЋ                                       13 

8. ДАНИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ          3 

9. ПЧЕЛИЦА                                         31 

10. БАМБИ                                                 5 

11. МАЈСКИ ЦВЕТ                                 24 

12. ППП ДРМНО                                      1 

13. ППП БАРЕ                                          0 

14. ППП СТАРИ КОСТОЛАЦ               0  

15. ППП БЕРАЊЕ                                    0  

16. ППП БУБУШИНАЦ                          0  

17. ППП ЖИВИЦА                                  0  

18. ППП КЛЕНОВНИК                           0 

19. ППП ЋИРИКОВАЦ                           0  

20. ППП ДУБРАВИЦА                            0  

21. ППП ДРАГОВАЦ                               0 

22. ППП БРЕЖАНЕ                                  0  

23. БОЛНИЧКА ГРУПА (повреде у овој групи се не евидентирају јер се води 

посебна евиденција у оквиру здравственог система)  

24. ППП БАТОВАЦ                                 0 

25. ППП ПЕТКА                                       0 

 

На основу извештаја евидентираних повреда по објектима запажамо да 

постоје значајна одступања или да ни једна повреда није евидентирана. Потребно 
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је још једном на основу дефинисаних критеријума за евиденцију спровести предавање 

са васпитним особљем, које се односи на евидентриање повреда, због евентуалних 

пропуста у њиховом пријављивању. 

 

Учесталост повреда према времену боравка у вртићу 

 

05.30 – 09.00 часова    –   10 повреда   –  9% 

09.00 – 11.00 часова   –  38 повреда  – 36% 

11.00 – 14.00 часова   –  40 повреда  – 38% 

14.00 – 16.30 часова   –  18 повреда  – 17%  

 

Запажамо да је учесталост повреда најчешћа у периоду након доручка до 

подневног одмора и након ручка до одласка кући.  

Потребно је ближе анализирати ситуације и тачно време у том интервалу и 

начинити предлог мера, али такође размотрити могућност другачије организације 

васпитно-образовних активности или других мера како би се превенирале овакве 

ситуације. 

 

Евиденција повреда према месту дешавања 

 

У затвореном простору         82 тј.   77,34% 

Радна соба                               72 тј.   67,92% (од чега је 5% повреда настало 

ударцем главом у радијатор) 

Купатило                                   8 тј.      8% 

Хол, тераса                                2 тј.      2% 

Степениште                               0 тј.      0% 

Двориште, излетиште            24 тј.     22,64% 

У дворишту, на излетишту 24 или 22,64%  

 

Према месту дешавања запажамо да се највећи број повреда дешава у 

затвореном простору. Томе доприноси и чињеница да је у окружењу много препрека: 

столови, столице, отежана прегледност између радне собе и купатила, распоред 

купатила. Потребно је планирати средства за заштиту радијатора тамо где то до сада 

није учињено. До сада васпитачи тај ризик умањују импровизацијама.  
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За нас је посебно важна чињеница да се мали број повреда и према тежини 

лакше повреде дешавају на отвореном простору, па је предлог да се што чешће 

користе отворени простори за игру који задовољавају дечју потребу за кретањем. Када 

је реч о предузетим мерама безбедности на отвореном, односно уклањање справа из 

дворишта, евидентно је да дају добре резултате.  

Како би деца развијала спретност приликом кретања на отвореном простору 

предлажемо више активности типа полигона или чешћи боравак у природи. Ове 

активности се могу реализовати у сарадњи са родитељима и на тај начин подстицати и 

остали аспекти дечјег развоја и напредовања. Такође овакве активности би допринеле 

развоју партнерских односа васпитача и родитеља. 

 

Евиденција према врсти повреде 

 

- Огреботина 19 или 17%, 

- Ујед другог детета: јаслице 9, вртић 3; укупно 12 тј. 11%, 

- Хематоми 49 тј. 44%, 

- Прикљештење 2 тј. 2%,  

- Посекотине 17 тј. 15%,  

- Угануће 1 тј. 0,89%, 

- Страно тело у уху 1 тј. 0,89%, 

- Ујед инсекта 2 тј 2%, 

- Прелом (фрактура) 3 тј. 3%. 

 

Према врсти повреде, доминирају задесне повреде узроковане падом или 

ударцем,  од којих су 76%  повреда у пределу главе што одговара моторичким 

карактеристикама узраста. 

Потребно је направити детаљнију анализу колико је ових повреда 

проузроковано сукобом међу децом, а колико је у категорији самоповређивања.  

Према нашем запажању потребно је планирати моторичке активности које би 

допринеле развоју спретности и на тај начин превенирали самоповређивање.  

Такође је потребно планирати превентивне активности на спречавању 

агресивности међу децом и поспешивању ненасилне комуникације. 
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Паралелно са тим је потребно радити и са родитељима на јачању њихових 

компетенција, као и на превенцији насиља на раном узрасту.  

 

Евиденција повреде према узроку 

 

1. Самоповређивање                      60 или 60% 

2. Повредило га друго дете          34 или 32%  

3. Други узроци                                8 или    8%  

 

И даље је у великом проценту заступљено да је узрок повреде од стране другог 

детета. Потребно је детаљније анализирати узроке и у сарадњи са стручном службом 

планирати превентивне активности. На овом пољу потребно је акцентовати значај и 

стилове васпитања у породици и укључити родитеље као непосредни модел понашања. 

 

Евиденција повреда према тежини 

 

1. Лаке повреде: 102 или 96%, 

2. Теже повреде: 4 или 4% (3 повреде су биле фрактуре и 1 ушивање 

посекотине). 

 

У категорији лаких повреда било је:  

1. огреботина: 19 или 17%, 

2. ујед другог детета: јаслени узраст 9, вртићки узраст 3, односно 12 или 11%, 

3. хематом: 49 или 44%, 

4. прикљештење: 2 или 2%, 

5. посекотина: 17 или 15%, 

6. угануће: 1 или 0,89%. 

 

Евиденција повреда према узрасту 

 

Повреде деце узраста од 1-3 године                     35 или 33% 

Повреде деце узраста од 3-6 година                   71 или 67%  

 

Према евиденцији, број повреда расте са узрастом као и њихова тежина.  
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Предлажемо да се детаљније анализирају описи повреда и реализоване 

активности у време дешавања повреда, у сарадњи са стручном службом, како би 

се планирале превентивне активности.  
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА 

7.1. Извештај о раду Управног одбора 

 

 Број чланова у Управном одбору установе је остао девет преко ове године. 

Структура је такође остала идентична, тј. у одбору је било троје чланова из редова 

запослених, троје представника родитеља и троје представника оснивача односно 

локалне самоуправе. Одржано је 16 седница у току радне 2018/2019. године. 

I Дневни ред тридесете седнице Управног одбора, на дан 13.09.2018. је 

обухватао следеће тачке: 

1. усвајање записника са 29. седнице Управног одбора ПУ „Љубица 

Вребалов“, 

2. усвајање Годишњег извештаја о раду ПУ „Љубица Вребалов“ за радну 

2017/2018. годину, 

3. усвајање Извештаја о раду директора за период од 01.01. до 30.06.2018. 

године, 

4. усвајање Годишњег плана рада у ПУ „Љубица Вребалов“ за радну 

2018/2019. годину, 

5. усвајање измене финансијског плана за 2018. по Закључку Градског већа, 

6. усвајање захтева за додатна средства за реализацију пројекта – 

реконсрукција фасаде објекта „Бубамара“, 

7. усвајање захтева за додатна средства за реализацију пројекта – 

реконструкција крова вртића „Лептирића“, 

8. усвајање Плана стручног усавршавања за радну 2018/2019. годину, 

9. усвајање захтева за додатна средства за реализацију пројекта – 

реконструкција крова у „Мајском цвету“ и 

10. остале тачке дневног реда. 

II Седница Управног одбора одржана телефонским путем на дан 20.09.2018. 

године, имала је на свом дневном реду усвајање Извештаја о извршењу буџета ПУ 

„Љубица Вребалов“ за период од 01.01. до 30.06.2018. године, 

 III 4.10.2018.године, дневни ред седнице УО су чиниле слеће тачке: 

1. усвајање записника са 30. седнице УО, 

2. усвајање записника са 31. телефонске седнице, 
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3. усвајање Захтева о повлачењу захтева бр. 5512 од 07.09.2018. године и 

одлуке УО бр. 5671 од 14.09.2018. 

4. усвајање Одлуке – Захтева за додатна средства за реализацију пројекта 

реконструкције крова у објекту „Мајски цвет“, 

5. усвајање Захтева за додатна средства за адаптацију и санацију 

инсталације централног грејања у вртићу „Бубамара“, 

6. усвајање Захтева за додатна средства за реализацију пројекта електро-

енергетских инсталација за потребе адаптације и санације ЦГ у 

„Бубамари, 

7. усвајање Захтева за промену апропријације, 

8. усвајање Одлуке о исплати солидарне помоћи запосленој Горици 

Гроздановић, 

9. избор чланова Тима за развојно планирање и  

10. друге тачке дневног реда. 

IV На дневном реду седнице УО на дан 15.11.2018. године су биле тачке: 

1. усвајање Записника, 

2. усвајање предлога финансијског плана за 2019. годину, 

3. усвајање Финансијског плана за 2018. годину, 

4. усвајање Захтева за додатна средства за реализацију грађевинских и 

припремних радова за игралиште објекта „Бамби“, 

5. усвајање одлуке о спровођењу пописа имовине, тј. основних средстава, 

залиха, ситног инвентара, обавеза према добављачима, новчаних 

средстава у благајни и на рачунима, 

6. усвајање Захтева за солидарну помоћ запослене Верице Јанковић и  

7. остале тачке дневног реда. 

 V Тридесет четврта седница УО се одвијала дана 04.12.2018. године и садржала 

је следеће тачке дневног реда: 

1. Захтев за додатна средства за реализацију пројекта – санација и 

адаптација мокрих чворова вртића „Полетарац“, 

2. Захтев за додатна средства за реализацију и адаптацију мокрих чворова 

вртића „Мајски цвет“, 

3. Захтев за за додатна средства за реализацију пројекта – санација и 

адаптација мокрих чворова вртића „Пчелица“, 

4. Захтев за додатна средства за реконструкцију вртића „Бамби“ и 
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5. Захтев за солидарну помоћ Гордани Кужељко. 

VI Седница је одржана 13.12.2018. путем телефонског разговора. Дневни ред се 

односио на усвајање Захтева за промену апропријација за потребе увећања конта 4651 

– остале донације и трансфер. 

VII Заседање УО 18.01.2019. године је на дневном реду имала: 

1. усвајање записника са 34. седнице, 

2. усвајање записника са 35. седнице, 

3. усвајање Финансијског плана ПУ „Љубица Вребалов“ за 2019. годину, 

4. усвајање Плана јавних набавки за 2019. у ПУ „Љубица Вребалов“, 

5. усвајање Захтева за додатна средства – набавка за објекте „Невен“ и 

„Мајски цвет“, 

6. усвајање Захтева за повећање масе за исплату зарада у оквиру 

Финансијског плана за 2019. у ПУ „Љубица Вребалов“, због преласка 

васпитача са 6. на 7. степен стручне спреме, 

7. усвајање Захтева за солидарну помоћ запосленој Маје Миладиновић, 

8. распоред неупотребљених средстава на дан 31.12.2018. у Финансијски 

план за 2019., 

9. Захтев за додатна средства за конто 4131 – поклони за децу запослених и  

10. разне друге тачке реда. 

VIII Заседање Управног одбора 07.02.2019. је расправљало о двема тачкама 

дневног реда: 

1. усвајање Записника са 36. седмице и 

2. усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза ПУ „Љубице Вребалов“. 

IX На дневном реду седнице од 27.02.2019. године биле су: 

1. усвајање записника са 37. седнице УО и  

2. разне тачке дневног реда. 

 IX Управни одбор је на дан 07.03.2019. имао на дневном реду: 

1. усвајање записника са 38. седнице, 

2. усвајање Елабората о извршеном попису на дан 31.12.2018. и  

3. остале различите тачке реда. 

X Четрдесета седница УО је протекла 21.03.2019. године са следећим дневним 

редом: 

1. усвајање Записника са 39. седнице Управног одбора ПУ „Љубица 

Вребалов“ Пожаревац, 
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2. доношење одлуке о расписивању конкурса за пријем деце у целодневни 

боравак, односно на 11 сати и у припремни предшколски програм (4 

сата) за радну 2019/2020. у ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац, 

3. упознавање чланова Управног одбора са записником о ванредном 

инспекцијском надзору просветног инспектора у ПУ „Љубица Вребалов“ 

Пожаревац број 02-614-7 и 8/2019 до 12.03.2019.,  

4. молба запослене Весна Антонијевић за исплату солидарне помоћи по 

колективном уговору и  

5. разно. 

XI Управни одбор је на састанку 27.03.2019. године у оквиру дневног реда 

водио дискусију и доносио одлуке у вези следећих тема: 

1. усвајање Записника са 40. седнице УО, 

2. анализа и поступање наложеним мерама и записнику о ванредном 

инспекцијском надзору у ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац, број 02-

614-7 и 8/2019, 12.03.2019. донесеним од стране градског просветног 

инспектора Дејана Илића, 

3. молба запослене Весне Антонијевић за исплату доцијалне помоћи по 

колективном уговору. 

XII Дневни ред састанка одржаног 15.05.2019. је укључивао: 

1. усвајање записника са 40. седнице, 

2. усвајање записника са 41 седнице, 

3. упознавање чланова УО са Решењем Министарства просвете, науке и 

техничког развоја бр. 119-01-00067/2019-07/47/1 од 05.04.2019., 

4. упознавање чланова УО са оставком Миодрага Гајића, председника УО и 

избором новог председника УО, 

5. молба запослене Светлане Љубомировић бр. 2053 од 07.04.2019. за 

исплату солидарне помоћи, 

6. молба запослене Гордане Мариновић и  

7. друге разне тачке реда. 

XIII Дневни ред са 43. седнице Управног одбора на дан 28.05.2019. је био 

следећи: 

1. усвајање записника са 40. седнице УО, 

2. усвајање записника са 42. седнице УО, 
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3. доношење одлуке о расписивању Koнкурса за избор директора ПУ 

„Љубица Вребалов“, 

4. доношење одлука о образовању Комисије за избор директора ПУ 

„Љубица Вребалов“ и 

5. остале разне тачке дневног реда. 

 XIV 44. седница УО ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац, одржана 07.06.2019. у 

просторијама Установе, бавила се следећим дневним редом: 

1. усвајање записника са 43. седнице УО, 

2. измена члана Комисија за избор директора ПУ „Љубица Вребалов“, 

3. усвајање измене Финансијског плана за 2019. по основу примљене 

донације, 

4. усвајање Допуне захтева за додатна средстава за исплату разлике у 

заради за 18 васпитача који прелазе са 6. на 7. степен стручне спреме, 

5. усвајање Захтева за повећање масе за исплату плата у оквиру 

финансијског плана за 2019. сходно Закону о допуни Закона о буџету, 

6. усвајање Захтева за давање сагласности за исплату разлике у заради за 

васпитаче због преласка са 6. на 7. степен стручне спреме почев од 

мајске плате, 

7. усвајање Захтева за додатна средства за класу 5 – издаци за 

нефинансијску имовину (комарници), 

8. усвајање Захтева за додатна средства за класу 5 – издаци за 

нефинансијску имовину (адаптација канцеларијског простора), 

9. усвајање Захтева за додатна средства за конто 4213 – комуналне услуге 

(ноћни надзор), 

10. усвајање Захтева за додатна средства за солидарне помоћи, 

11. усвајање молбе запослене С. Јовановић за исплату солидарне помоћи, 

12. извештај и образложење руководиоца финансијске службе за 

неисплаћену солидарну помоћ из 2018. године за Гордану Марјановић и  

13. разне тачке дневног реда. 

XV Дневни ред заседања 01.07.2019. године су чинили: 

1. усвајање записника са 6 гласова и 1 уздражаним и 

2. упознавање чланова УО са процедуром за избор директора установе. 

 XVI Седница УО од 15.07.2019. је у склопу свог дневног реда имала: 

1. усвајање записника са 45. седнице УО, 
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2. усвајање финансијског плана за 2019. – ребаланс 1, 

3. усвајање Захтева за додатна средства за исплату разлике у заради за 

васпитача због преласка са 6. на 7. степен стручне спреме за 4. месец и  

4. остале разне тачке. 

7.2. Извештај о раду вршиоца дужности директора 

 

Извештај за период од 11. априла до 29. августа садржи реализоване активности 

из различитих подручја рада, који су део планираног Годишњег плана рада директора 

предшколске установе. Кроз активности које су приказане по месецима прожимају се 

области које су кључне за рад директора:  

1. управљање процесом васпитања и образовања у предшколској установи;  

2. развој односа са родитељима/другим законским заступницима, органом 

управљања, репрезентативним синдикатом и широм друштвеном заједницом;  

3. планирање, организовање и контрола рада Установе; 

4. развој и управљање људским ресурсима; 

5. финансијско и административно управљање радом Установе; 

6. обезбеђивање законитости рада Установе. 

 

Табела 32. – Приказ активности в.д. директора за период од 11. априла до 29. 

августа 

Месец Реализоване активности/подручје послова 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11. априла ступање на дужност в.д. директора Установе по решењу министра 

надлежног за послове образовања и васпитања; 

састанак са запосленима у Управи на тему међуљудских односа и предлога за 

побољшање ефикасности и квалитета рада Установе, договорено је и 

одржавање колегијума са руководиоцима служби сваког понедељка у 8:00 

часова, а колегијум са главним васпитачима у 10:00 часова; састанак са 

стручним сарадницима на тему реализације Плана рада Установе и 

побољшање квалитета васпитно-образовног рада; састанак са службеником за 

ЈН у вези реализације и измена Плана ЈН. 

-12. април – примопредаја дужности. 

-15.април – актив директора Предшколских и установа основног и средњег 

образовања, са дневним редом: 

1. извештај ЈН, 

2. договор у вези ускршњег концерта Музичке школе. 

-16. април – састанак са родитељем и састанак са васпитачима. 

-17. април – састанак са просветним инспектором у Градској управи. 

-18. април – састанак са стручним сарадницима, разговори са васпитачима. 

-19. април – организација Ускршњег вашара; организација Дана Установе, 
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V 

 

 

 

 

 

 

формирање хора Установе (44 запослених) који је учествовао на првој 

свечаној академији поводом Дана Установе, као и многим другим 

манифестацијама попут Дана борбе против беле куге, Фестивала 

традиционалних игара и модерног плеса и веома запаженог учешћа на 

свечаној академији поводом градске славе Свете Тројице. 

-20. април – посета Удружењу васпитача у Кладову на Стручној 

конференцији за васпитаче (18.04.2019. - 21.04.2019.) 

-22. април – организација свечане академије поводом Дана Установе, која се 

одржава по први пут, разговор са директорком Центра за културу у вези 

закупа простора, 

- састанак у Градској управи са начелником Одељења за буџет и финансије 

поводом повећања зарада васпитачима који прелазе са 6. на 7. степен стручне 

спреме и повећања зарада од 2%, 

- присуство отварању инфо центра Туристичке организације града Пожаревца 

са којом Установа има сарадњу у организацији и учешћу на манифестацијама 

града Пожаревца, 

- присуство седници Савета родитеља. 

-24. април – обилазак локације са архитектом и извођачима радова 

(реконструкција кровова на објектима „Бамби“, „Лептирић“, „Мајски цвет“), 

- састанак са руководиоцима поводом дописа Градске управе у вези 

функционалне анализе, 

- Васпитно образовно веће.  

-25. април – разговор са пословођом ДМ обезбеђења,  у вези дежурстава, 

односно обиласка и обезбеђивања објеката током Ускршњих празника, 

- обилазак вртића „Лептирић“ поводом пријаве физичког насиља и 

спровођење мера по посебном протоколу за заштиту деце од насиља и 

занемаривања у васпитно – образовним установама. 

- обилазак вртића „Пчелица“ поводом повреде дечака М.Р. предшколске 

групе. 

- Ускршњи вашар у градском парку, на коме је сваки вртић имао продајну 

тезгу са рукотворинама деце и васпитача. 

 

- 06. маја колегијуму са главним васпитачима присуствује и фотограф због 

договора о распореду фотографисања предшколаца. 

- 07. мај- састанак са директорком Историјског архива поводом заједничког 

пројекта и израде сликовница, 

- образовање Комисије за пријем деце на целодневни боравак за радну 

2019./2020 годину. 

- 08. мај – састанак са надзором и извођачима радова на реконструкцији 

топлификационог система у вртићу „Бубамара“, 

- организација једнодневог излета деце у ЗОО врт Јагодина у периоду од 20. 

до 23. маја. 

- 09. мај - разговори са странкама, 

- присуство обележавању Дана победе над фашизмом. 

- 10. мај – разговори са васпитачима, 

- разговор са превентивном сестром вртића „Мајски цвет“ и прикупљање 

изјава поводом нарушених међуљудских односа у вртићу,  

- састанак у Градској управи са начелником Градске управе. 

- 11. мај – учешће на Фестивалу цвећа и то деца из вртића: „Бамби“, „Невен“, 

„Сунашце“ и „Полетарац“. 
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- 15. мај – састанак у Градској управи, 

- представљање заједничког пројекта Историјског архива и ПУ „Љубица 

Вребалов“ у свечаном салону, учешће деце из вртића „Лептирић“ и „Невен“. 

- 17. мај – обележавање Дана установе, свечана академија у Центру за 

културу организована је по први пут. На академији је учествовао 

новооформљени хор Установе и деца из свих објеката у саставу  Установе. 

- 20. мај – 23. мај – реализација једнодневдног излета деце у ЗОО врт у 

Јагодини, свакодневно присуство поласку деце и васпитача и то: 

20. мај вртићи „Бамби“, „Даница Радосављевић“ и „Лептирић“, 

21. мај вртићи „Мајски цвет“, ППП села која гравитирају ка  Костолцу, 

„Сунашце“, „ Полетарац“, 

22. мај вртићи „Бубамара“, „Пчелица“, ППП села, 

23. мај вртићи „Душко Радовић“, „Лане“, „Невен“; 

 - организација завршне приредбе и испраћај предшколаца, манифестација 

под називом „Балонијада“, разговор са директором Спортског центра у вези 

простора. 

- 22. мај – разговор са родитељима у вртићу „Бамби“. 

- 23. мај – разговор са родитељима у вртићу „Даница Радосављевић“, 

- организација „Балонијаде“ – пријава скупа полицији, Дому здравља и 

Хитној помоћи, обезбеђивање бине и озвучења, 

- седница Управног одбора са тачком дневног реда Расписивање конкурса за 

избор директора Установе. 

- 24. мај – разговор са родитељима у вртићу „Лептирић“. 

- 26. мај – организована екскурзија за чланове хора, обишли смо Сремске 

Карловце и Нови Сад. 

- 28. мај организација Фестивала традиционалних игара и модерног плеса. 

- 29. мај разговор са родитељима у вртићу „Невен“, 

 - упућен Захтев оснивачу – Граду Пожаревцу за одобрење уписа 20% већег 

броја деце од броја који се уписује у васпитну групу, с обзиром да је 

приликом конкурса велики број деце остао неуписан. 

- 30. и 31. мај – Фестивал традиционалних игара и модерног плеса у 

организацији ПУ „Љубица Вребалов“ и Удружења васпитача Браничевског 

округа. Првог дана на фестивалу су учествовали из Звечана, Косовске 

Митровице, Баља Луке, Пљеваља, Новог Пазара и свих округа у Србији, а 

другог дана су учествовала деца из Браничевског округа. 

 

- 05. јун – обилазак објекта „Душко Радовић“ са просветним инспектором 

ради утврђивања услова за адаптацију постојеће канцеларије и отварања 

јасличке групе с обзиром на вишегодишњи проблем недостатка капацитета за 

пријем деце поменуту групу. 

- 06. јун – завршна приредба „Балонијада“, којом смо испратили предшколце, 

одржана је на стадиону малих спортова. 

- 11. јун – учешће хора Установе и деце из вртића „Невен“, „Пчелица“ и 

„Бамби“ на манифестацији Дан борбе против беле куге. Како се наша 

Установа бави чувањем, васпитањем и образовањем пожаревачких малишана, 

то је наше учешће важно као вид подршке родитељима.  

- 25. јун – посебна седница Васпитно образовног већа са дневним редом: 

давање мишљења Васпитно – образовног већа о кандидату за избор 

директора. 

 



 

106 

 

 

 

VII 

- 08. јул – закључен уговор са А.Д. Генерали осигурање Србија о коришћењу 

средстава превентиве за реконструкцију дворишта вртића „Невен“. 

- 08. јул – 02. август летње радионице, путујући вртић и то на локацијама: 

Дидино село – Костолац, Канал – Костолац, Брадарац,  

Радна Мала и Брежане, са циљем укључивања деце која нису корисници 

Установе. 

- 15. Јул – седница Управног одбора на којој је на основу иницијативе Савета 

родитеља донета одлука о упућивању захтева Градском већу Града 

Пожаревца за адаптацију канцеларије и отварање јаслене групе у вртићу 

„Душко Радовић“ и запошљавање две медицинске сестре –васпитача и 

усвојен финансијски План за 2018. годину – Ребаланс 1.  

- 29. јул – упућена молба министарству просвете, науке и технолошког 

развоја за додатно радно место – стручни сарадник дефектолог. 

КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА - Радови на инсталацији централног грејања 

у објекту „Бубамара“ – Јавна набавка велике вредности. Закључен уговор на 

9.371.154,13 динара без ПДВ-а са „Енерџи нет солушн“доо Нови Сад. 

КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА - Радови на санацији и адаптацији мокрих 

чворова у објектима „Пчелица“ и „Полетарац“ – Јавна набавка велике 

вредности. Закључен уговор са СГЗР „Партенон“ из Пожаревац на износ од 

7.822.291,20 динара. 

КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА - Радови на санацији и адаптацији кровова на 

објектима „Бамби“, „Лептирић“ и „Мајски цвет“ – Јавна набавка велике 

вредности. Покренут поступак. Процењена вредност јавне набавке износи 

22.066.104 динара без ПДВ-а. Отварање понуда дана 7.5.2019. године, 

поступак настављен пред Републичком комисијом за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

- Реновирана канцеларија у сутерену зграде управе 

7.3. Извештај о раду помоћника директора 

 

Радну 2018/19. годину почели смо у септембру месецу, са Тањом Лончар на 

радном месту помоћника директора. Исти месец је такође био период адаптације. 

У октобру смо обележили Дечију недељу и укључена су сва деца зависно од 

својих узрасних могућности.  

Маскенбал је приређен на платоу Центра за културу. 

Организовано је дружење са кућним љубимцима по објектима и посећене су 

галерије, музеј и историјски архив. 

Обиђен је Природњачки музеј у Свилајнцу. 

Одржана је традиционална манифестација „Маме, тате, пробајте и ви шта једемо 

ми“.  

Организована је „Витаминијада“. 

Давале су се представе за Нову годину, како за децу наших радника, тако и за 

сву нашу децу, кориснике. 
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Спроведене су радионице за децу која не похађају вртић: „Дани истраживача“; 

„Причаоница“, „Изложба дечијих радова“, „Рекреативна радионица“, „Мали кувари“ и 

друге. 

У току зимског распуста организоване су радионице по месним заједницама, а 

све у циљу укључивања што већег броја деце у наш рад. Планиране су радионице и по 

сеоским групама, али због вируса нису одржане. 

Оформљена су стручна саветовалишта за родитеље који желе и имају потребе да 

се консултују са нашом стручном службом. Стручна саветовалишта уводимо и по 

селима. 

Узели смо учешће на стручним сусретима и конференцијама. Присуствовали 

смо Стручним сусретима стручних сарадника и учествовали у дебати „Грађење 

партнерских односа са заједницом“ у Врњачкој Бањи. У оквиру ЦИП пројекта 

учествовали смо на регионалним сусретима. Тај пројекат завршен је у фебруару 

месецу. У сарадњи са Агенцијом за безбедност деце у саобраћају одржан је семинар 

„Безбедност деце у саобраћају“. Придружили смо се семинару који је организовала 

школа „Доситеј Обрадовић“, али и Стручним сусретима васпитача на Тари. У плану су 

сусрети васпитача у априлу у Кладову. 

Одазивамо се свим манифестацијама на које нас позивају: „Хуманитарна 

изложба“; „Пружи руку болесном другу“; „Осми дан“ и друге. 

Одлазили смо у Музичку школу, музеј, галерију, гледали представе у Дому 

културе. Редовно успостављамо и одржавамо сарадњу са свим основним школама. 

Организоване су радионице поводом 8. марта и доласка пролећа. 

22. априла 2019. године на место помоћника директора је распоређена Емина 

Станковић и од тада је активно учествовала у организацији састанка тимова и актива, 

као и у делатностима наше установе у наставку године. 

У недељи уочи Ускрса у градском парку организован је Ускршњи вашар, где су 

деца и васпитачи представили своје рукотворине. 

Учествовали смо на Фестивалу цвећа и то вртићи: „Бамби“, „Невен“, 

„Сунашце“, „Полетарац“ и деца из припремног предшколског програма из села 

Живица, Драговац и Брежане, 11. маја 2019. године. 

Први пут је организована Академија поводом Дана установе, у оквиру које је 

наступио хор васпитча, 17. маја 2019. године. 

Организован је једнодневни излет у Јагодину, у зоо-врт и Музеј воштаних 

фигура у периоду од 20. до 23. маја 2019. године. 
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У сарадњи предшколске установе и Удружења васпитача Браничевског округа 

организован је Фестивал традиционалних и модерних игара 30. и 31. маја 2019. године. 

Учествовала сам на Републичким стручним сусретима медицинских сестара 

предшколских установа у Крагујевцу 30. маја до 2. јуна 2019. године.   

Присуствовала сам Конференцији – Иницијатива за подршку и учење ромске 

деце раног узраста у Србији у Београду 27. јуна 2019. године. 

Традиционална приредба поводом растанка са предшколцима „Балонијада“ 

одржана је 6. јуна 2019. године, на стадионну малих спортова. 

Од 8. јула до 2. августа 2019. године организоване су активности у оквиру 

„Путујућег вртића“ и то на локацијама: Дидино село – Костолац, Канал – Костолац, 

Брадарац, Радна мала и Брежане. Циљ је био да се овим активностима обухвате деца 

која нису укључена васпитно образовним радом. 

7.4. Извештај о раду Савета родитеља 

 

 Као компетентно тело, Савет родитеља треба да доприноси управљању 

установом и доношењу битних одлука везаних за васпитно-образовни рад, његову 

организацију и реализацију. Савет је сазиван ради информисања и договарања о 

текућој проблематици. Чине га 20 чланова који се према новом закону изгласавају на 

почетку сваке године. У радној 2018/2019. години је одржано укупно 6 састанка. 

 I 12.09.2018. је било прво заседање Савета родитеља у радној 2018/2019. и на 

његовом дневном реду су биле следеће тачке: 

1. верификација мандата чланова Савета, 

2. разматрање Извештаја о раду ПУ „Љубица Вребалов“, 

3. разматрање Годишњег плана рада ПУ „Љубица Вребалов“ за радну 

2018/2019. год., 

4. разматрање Извештаја о раду директора ПУ „Љубица Вребалов“, 

5. разматрање понуда осигуравајућих кућа и друге разне теме. 

Потврђени су мандати чланова: Перић И., Стојковић М., Станковић В., 

Вељковић Ј., Срдић В., Милошевић М., Спасојевић Ј., Даниловић А., Стојановић Т., 

Алексић М., Васић Ј., Бунчић С., Бранковић Д., Радосављевић М., Влајовић М. и 

Нанковић Е. Извештај о раду установе је изложила директорка Марија Бајић. 

Објаснила је да извештај сачињавају сегменти попут извештаја стручних служби, 

тимова, саветодавних органа, савета родитеља, директора итд. Истакла је успехе рада 
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стручних служби, превентивне службе, васпитача, а неки од њих су запажени ван 

установе на семинарима и конференцијама. Уз све то је навела спроведене пројекте. 

Након упознавања са извештајем, чланови су га размотрили и једногласно усвојили. У 

оквиру треће тачке која се тиче Годишњег плана, изабрани су представници у 

тимовима за инклузију, развојно планирање и заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. Напоменуто је да установа прати промене закона и потребе корисника. 

Директорка је прочитала садржај Годишњег плана и укратко га објаснила. Без отегнуте 

дискусије, план је такође једногласно усвојен. У оквиру следеће тачке дневног реда, 

након разматрања свих важећих понуда осигуравајућих кућа, Савет се већином гласова 

одлучио за понуду Generali осигурања, чији је представник гостовао на заседању. 

II Седница 16.10.2018. је на дневном реду имала: 

1. усвајање записника са предходне седнице, 

2. доношење одлуке о избору аутопревозника за извођење излета за децу 

ПУ „Љубица Вребалов“ – посета Природњачком центру Србије у 

Свилајнцу у радној 2018/2019. години и  

3. друге разне теме. 

Записник је једногласно усвојен. Затим се приступило отварању понуда 

аутопревозника, њиховом разматрању и напослетку, прихватању једне од њих, тј. 

понуде Continental Tours-а уз постављени услов да се превоз обавља аутобусима од 54 

до 57 седишта. Овом приликом је један члан сугерисао да се убудуће прецизирају 

услови за избор превозника и да се састанци организују на време. Овом приликом се 

Савет осврнуо на цену улазница Природњачког центра и једногласно је усвојен 

аранжман који је уједно са улазницом подразумевао један оброк. Након усаглашавања 

око питања дневница васпитача и превентивних сестара, констатована је укупна цена 

излета од 1240,00 динара по детету (330,00 за превоз, 560,00 за улазницу са ручком и 

350,00 динара за дневнице). Међу осталим темама заседања нашли су се зимовање у 

плану за текућу годину, затим предлог да се од средстава која следују од осигуравајуће 

куће, издвоји износ за куповину заштита за радијаторе у објекту „Невен“. Представник 

вртића „Душка Радовић“ је указао на неисправни хидрант, а Миодраг Гајић је апеловао 

да се родитељи слободно обраћају Управи и осталим органима када је реч о 

безбедности деце. 

III Заседање одржано 28.11.2018. године, а на њеном дневном реду су биле 

тачке: 

1. усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља, 
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2. доношење одлуке о избору понуда за фотографисање деце у ПУ „Љубица 

Вребалов“ Пожаревац за радну 2018/2019., 

3. усвајање извештаја о извођењу излета за децу ПУ „Љубице Вребалов“ – 

посета Природњачком центру Србије у Свилајнцу у радној 2018/19., 

4. доношење одлуке о организовању и избору дестинације зимовања у 

радној 2018/2019. за децу ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац и 

5. разно. 

На самом почетку се појавио Дејан Бугарин са примедбом да није адекватно 

обавештен када је тражио обавештење о организовању фотографисања, те није 

благовремено поднео своју понуду. Савет га је саслушао и саветовао да убудуће 

пажљивије прати огласе у новинама „Реч народа“ где се објављују конкурси. Потом је 

настављено са дневним редом и записник је једногласно усвојен. У наставку су 

отворене понуде за фотографисање, од којих је једногласно изабрана понуда Promfoto-

а. Следећа тачка дневног реда је био извештај о једнодевном излету у Природњачком 

центру Србије у Свилајнцу који је једногласно усвојен уз примедбе родитеља да је 

екскурзија вртића „Бамби“ каснила преко 90 минута због квара који се поправљао пред 

сам полазак, те се цео програм мењао и убрзавао. Друга примедба се односила на 

непоштовање наглашеног услова да аутобус на спрат не превози одређене групе деце. 

Даљим одмицањем састанка, Савет је донео одлуку да се одржи зимовање, изабрао 

Дивчибаре као одредише и предложио услове о његовој дужини, непрестаној 

доступности лекара, грејању и топлој води, начину превоза и друго. Уз то је 

предложено да за следећи избор родитељима уручи писмени предлог васпитача за 

дестинације зимовања и дневница васпитача и превентивне службе. 

IV Савет сазван 27.12.2018. године је на свом дневном реду бројао следеће 

тачке: 

1. усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља, 

2. доношење одлуке о избору понуде за реализацију зимовања деце у 

Предшколској установи „Љубица Вребалов“ Пожаревац за радну 

2018/2019. годину и  

3. остале тачке дневног реда. 

Дневни ред је усвојен уз допуну – доношење одлуке о висини дневница за 

васпитаче и превентивне сестре. Са разматрањем понуда зимовања отпочето је након 

једногласног усвајања записника са претходне седнице. Сви присутни су прихватили 

понуду туристичке агенције „Кондор-тис“ уместо друге понуде „Балканика“. Уз све то 
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су предложене и једногласно усвојене дневнице за васпитаче у вредности од 1000,00 

дин. са за васпитаче по детету, са урачунатим порезом, док се дневница од 1200,00 дин. 

за превентивну сестру на групу од 40 деце, издваја из суме намењене васпитачима. На 

крају ове тачке реда, констатована је укупна цена зимовања – 19.990,00 дин. У 

наставку заседања упућена је примедба да се изабрани фотограф није држао договора у 

вртићу „Даница Радосављевић“. 

V Дана 27.02.2019. је одржан састанак са дневним редом: 

1. усвајање записника са претходне седнице, 

2. разматрање извештаја о раду директора ПУ „Љубица Вребалов“ 

Пожаревац за период од 01.07.2018. до 31.12.2018. год. и 

3. друге разне теме дневног реда. 

На почетку је констатовано да нема кворума за одржавање седнице. 

Председавајући није заказао нови термин састанка и одлучено је да се предвиђени 

дневни ред разматра на следећој заказаној седници. 

VI Дневни ред заседања Савета родитеља дана 23.04.2019. године је 

подразумевао: 

1. избор представника Савета родитеља у Управном одбору ПУ „Љубице 

Вребалов“ Пожаревац, 

2. избор представника Савета родитеља за члана Комисије за упис деце у 

радној 2019/2020. у ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац, 

3. разматрање намене коришћења средстава донације Осигуравајуће куће 

„Generali“, 

4. давање сагласности на предлог организовања једнодневног излета за 

децу ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац – посета зоолошком врту у 

Јагодини, 

5. усвајање записника са седнице одржане дана 27.12.2018. и 

6. остале тачке дневног реда. 

По усвајању записника са седнице, приступило се формирању трочлане 

комисије за израду гласачких листића и њихово бројање након гласања. Предложени 

кандидати су били Марија Влајовић, Александар Даниловић и Милош Милошевић. У 

првом кругу тајног изјашњавања највише се присутних определило за Милоша 

Милошевића, а за њим је следела Марија Влајовић. У другом кругу обоје добијају 

подјенак број гласова. Међутим кандитат је свој глас доделио својој 

противкандидаткињи, чиме Управни одбор добија једног представника родитеља. 
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Следеће на дневном реду је било једногласно именовање Јелене Васић за члана 

Комисије за упис деце у радној 2019/2020. године у ПУ „Љубица Вребалов“ 

Пожаревац. У наставку, Савет се сагласио са предлогом директорке установе да се сва 

средства усмере на уређење дворишта вртића „Невен“. У току седнице је сачињена 

посебна комисија за избор превозника током једнодевног излета. Договорено је да ће 

се комисија састати по прикупљању понуда и донети одлуку о превозу, а овом 

приликом је утврђена накнада васпитачима са урачунатим порезом у вредности од 

300,00 динара по детету. Нешто од тог износа биће намењено дневницама 

превентивних сестара. На савету је предложено да се поред зоо-врта, такође посети 

Музеј воштаних фигура, чија улазница кошта 150,00 динара, и придода ручак по цени 

од 250,00 динара. Чланови савета су се сагласили да ће пуна цена излета бити 

саопштена након отварања понуда превозника. Један од чланова савета је изнео свој 

предлог да се постојећа соба у објекту „Душко Радовић“ активира и упише још једна 

вртићка група. Остатак присутних се сложило са овим предлогом упућеним установи. 
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8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Број и квалитет реализованих обука и акредитованих семинара током радне 

2018/19. године био је на завидном нивоу. Поред реализованих семинара редовно су 

посећиване јесење и пролећне Стручне конференције васпитача и медицинских 

сестара-васпитача, као и Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника 

предшколских установа Србије.  Део стручног усавршавања организован је кроз рад 

стручних тела у Установи. 

Табела бр.33. – Стручно усавршавање у Установи 

ОБЛИК СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

ВРЕМЕ И МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Презентација семинара: 

,,Безбедност деце у саобраћају'' 

13. новембар 2018. године, 

Веће васпитача у вртићу 

„Невен“ 

Васпитачи -

учесници на обуци 

Презентација заједничког пројекта 

Историјског архива Пожаревац и 

Предшколске установе ,,Љубица 

Вребалов'' -Грађење односа 

припадности заједници 

13. новембар 2018. године, 

Веће васпитача у вртићу 

„Невен“ 

Васпитачи: Марија 

Бајић, Марија 

Черкез, Кристина 

Радосављевић,  

Маријана Ђаловић, 

Емилија Петровић, 

педагог Славица 

Милановић 

Презентација: примери добре 

праксе - Активности са сусрета 

мед.сестара-васпитача: превенција 

равних стопала и 

26. фебруар 2019. године, 

Васпитно образовно веће, 

Вртић ,,Невен'' 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници  

Излагање: ,,Афективна везаност 

на раном узрасту'' 

28. новембар 2018., 

Веће медицинских сестара, 

вртић ,,Лептирић'' 

Јелена Стојчић, 

стручни сарадник 

психолог 

Излагање: ,,Покрет у функцији 

развоја говора '' 

14.март 2019. Веће 

медицинских сестара, 

вртић ,,Лептирић'' 

Слађана Белић 

Степановић, 

стручни сарадник 

логопед 

Излагање: ,,Планирање кроз 

пројетни приступ учењу'' 

09.април 2019., Веће 

васпитача, вртић ,,Невен'' 

Славица 

Милановић, 

стручни сарадник 

педагог 

Презентација: Етички кодекс 

васпитача 

24. април 2019. године, 

Васпитно образовно веће, 

Вртић ,,Невен'' 

Председник 

Удружења 

васпитача 

браничевског 

округа: Ана 

Штерјоска 

Стручно предавање: Подршка и 24. мај 2019., вртић Весна Петровић, 
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помоћ родитељима деце са 

уоченим потешкоћама у раном 

развоју 

„Невен“,  

Веће васпитача 

председник 

Удружења 

родитеља деце са 

аутизмом 

Менторска посета и размене -  

Иницијатива за подршку 

образовању деце ромске 

популације – ,,Снажни од 

почетка'' 

28.02. 2019., Стручна 

размена-округли сто, вртић 

,,Бамби'' 

Реализатори 

пројекта из ЦИП-а, 

представници ЛС-а 

и представници 

установе 

Угледна активност из области 

упознавања околине – 

хоризонтална размена у вртићу 

,,Пчелица'' и ,,Лептирић'' 

Март 2019., вртић 

,,Пчелица'' 

Васпитачи вртића 

,,Пчелица“ 

Хоризонтална размена –

присуство: активности из  области 

музичког стваралаштва 

,,Сунашце'' и ,,Душко Радовић'' 

Мај 2019. 

вртић ,,Сунашце'' 

Медицинске 

сестре-васпитачи 

вртића ,,Сунашце'' 

Презентација „Основи Валдорф 

педагогије и могућност примене у 

раду у јаслицама''''  

14. март 2018. ,Веће 

медицинских сестара, 

,,Лептирић'' 

Медицинска 

сестра-васпитач 

Весна Јовановић  

Стручна размена – организација 

квиза за предшколце вртићи 

,,Бубамара'' и ,,Лане'' 

Мај 2019. Васпитачи вртића 

„Бубамара'' 

 

Табела бр.34. – Стручно усавршавање ван Установе 

НАЗИВ ТЕМЕ И ОБЛИКА 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА/ 

БРОЈ БОДОВА 

ВРЕМЕ И 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ УЧЕСНИКА 
БРОЈ 

БОДОВА 

,,Мало ја - мало ти, 

сарадничка брига о детету'' 

Предшколска установа 

,,Полетарац'' Кат бр. 768; К4 

П4 

17. новембар 

2018. год. 

  

30 8 

,,Мала ликовна трилогија'',  

Кат. бр. 675, К2 П3 

 

22. и 23. 

новембар 2018.  
30 16 

,,Математика у вртићу'', 

Шабац, 

Кат. Бр. 676, К2 П3  

 02. и 03. март 

2019. 

 

30 16 

,,Од питања до сазнања'' 

пројектно планирање  -

Центар за драмско 

истраживачко питање; 

ИнДрама, 

Кат. бр. 652, К1 П3 

2. и 3. фебруара 

2019. 
26 16 

,,Од питања до сазнања'' 

пројектно планирање  -

Центар за драмско 

9. и 10. фебруара 

2019. 
15 16 
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истраживачко питање; 

ИнДрама, 

Кат. бр. 652, К1 П3 

БАПТА – међународна 

конференција васпитача 

предшколских  установа 

Балкана 

13-16.09.2018., 

Копаоник 
1 8 

XII Стручни сусрети 

стручних сарадника и 

сарадника ПУ Србије  

02-05. новембар 

2018. године 

Врњачка Бања 

3 4 

Стручна конференција за 

васпитаче  
Врњачка Бања 7  

Окружни сусрети васпитача 

19. и 20. октобар 

2018.год, 

Смедерево 

7 2 

Стручна конференција 

васпитача ПУ Србије 

06.-09.12.2018., 

Тара 
8 4 

Стручна конференција  

васпитача предшколских 

установа Србије  

Април 2019.,  

Кладово  
 4 

Четврти окружни сусрети 

медицинских сестара 

предшколских установа  

12. и 13. април 

2019. године 
146 2 

XXII Пролећни стручни 

сусрети мед.сестара-

васпитача ПУ Србије 

30. мај - 2. јун 

2019. године, 

Крагујевац 

4 4 

Четврти окружни сусрети 

медицинских сестара 

предшколских установа 

14. и 

15.06.2019.год., 

Алексинац 

1 2 

Четврти окружни сусрети 

медицинских сестара 

предшколских установа 

05. и 06. април,  

Шабац 
1 2 

Међународна конференција 

Инклузивно образовање – 

пут развоја образовања 

Србије – УНИЦЕФ, МНПТР 

22. и 23.11.2019.,  

Београд 
2 - 

Предавање и тренинг за 

учеснике: Поремећај свести 

код деце предшколског 

узраста изазвани хипер и 

хипогликемијом,  

Др Владимир Симић, доктор 

медицине, Хитна помоћ 

Београд  

22.10.2018.,  

вртић „Невен“ 

30 

7 учесника из 

службе за ПЗЗ ПУ 

4 

Десета стручна 

конференција:  

Јачање капацитета за 

препознавање и рану 

интервенцију код деце са 

потешкоћама у развоју Д-1-

08-10.11.2018., 

Дивчибаре 
3 14 
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852/18 Национални конгрес  

Традиционални XXII стр. 

Сусрети  

Национални конгрес Д-1-

168/19 

09-11.05.2019., 

Врњачка Бања  
2 14 

Мали отворени програм  

Кат. Бр. 716  

12.12.2018., 

вртић „Невен“ 
30 8 

Сарадња са Фармацеутском 

Комором – презентација здр. 

Васпитног рада на тему: 

Како да порастемо здрави и 

снажни 

Вртић „Невен“ 13 - 

Обука за тренере и менторе 

за примену Основа програма 

предшколског васпитања и 

образовања  

11-14.07.2019., 

Шабац 
1 32 

XI Стр. Конференција 

мед.сест. ПУ Србије – 

Хоризонтална размена у ф-ји 

професионалног развоја 

мед.сестара васпитача ЗУОВ 

– бр. 1579-4/2018. 

04.10.2018., 

Копаоник 
4 4 

Акредитовано предавање 

УЗР Браничевског округа,  

D-1-1063/18 

25.9.2018.год., 

Медицина рада, 

Пожаревац 

9 5 

Акредитовано предавање 

УЗР Браничевског округа,  

D-1-1061/18 

26.9.2018.год., 

Медицина рада, 

Пожаревац 

9 5 

XI Kонгрес Националне 

асоцијације удружења 

здравствених радника 

Србије са међународним 

учешћем, D-1-372/18 

3-7.10.2018.год., 

Врњачка Бања 
2 13 

Други Симпозијум Друштва 

НАУЗРС-Епидемиолошке 

карактеристике болести 

изазваних хумани папилома 

вирусом, D-1-857/18 

23-25.11.2018., 

Копаоник 
1 8 

Трећи Симпозијум Друштва 

НАУЗРС-Траума у 

ортопедији, D-1-858/18 

23-25.11.2018., 

Копаоник 
1 4 

XII Kонгрес Националне 

асоцијације удружења 

здравствених радника 

Србије са међународним 

учешћем, D-1-1158/18 

22-26.5.2019., 

Врњачка Бања 
2 8 

Акредитовано предавање 

УЗР Браничевског округа,  

D-1-1062/18 

27.5.2019., 

Медицина рада, 

Пожаревац 

9 5 

Удружење нутрициониста 9.11.2018., 1 4 
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дијететичара предшколских 

установа Србије, 

Симпозијум, "Исхрана деце 

у предшколским установама 

и ризици" 

Београд 

СЗР Србије, Удружење 

нутрициониста дијететичара 

Србије 

Мај 2019.год., 

Београд 
1 - 

Балкански савет, 

"Хигијенски услови 

прописани за рад у 

предшколским установама" 

Април 2019.год. 

Београд 
2 - 

 

На основу приказаног може се закључити да је већина семинара и обука 

планираних за ову радну годину реализовано. Стручно усавршавање запослених делом 

је финансирала Установа, а делом Удружење васпитача и Удружење медицинских 

сестара – васпитача.  
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9. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

Квалитет рада предшколске установе значајно одређује сарадња са породицом. 

Сарадња са родитељима је саставни део свих активности у вртићима. Добра сарадња 

предшколске установе и породице је неопходан фактор у успешности остваривања 

циљева васпитно-образовног рада. 

Различити су начини успостављања сарадње, најчешће: 

- индивидуалним разговорима, 

- организовањем родитељских састанака (информационих, планираних, 

периодичних, тематских и других видова), 

- креативним и стваралачким радионицама, 

- заједничким излетима, 

- приредбама, 

- учествовањем родитеља у раду тимова установе, 

- учешћем и радом у Савету родитеља и осталим начинима. 

Усаглашавање ставова између нас и родитеља, као и међусобно поверење и 

разумевање, врло су важни и све акције и састанци у вртићу иду ка томе да се развије 

поверење и спремност за сарадњу. Родитељима пружамо могућност да бораве у групи 

извесно време на почетку боравка детета у вртић, уколико сматрају да ће то олакшати 

адаптацију, али им исту могућност пружамо током читаве године. 

Током месеца здраве хране у оквиру пројекта “Маме и тате пробајте и ви шта 

једемо ми“ дегустирају храну коју њихова деца конзумирају током боравка у вртићу. 

Ова већ традиционална манифестација живи у нашој установи дуги низ година и из 

године у годину број родитеља који активно учествују је све већи и већи. 

Добар пример овогодишње сарадње је активна улога родитеља у пројекту 

„Авантура у архиву“. Васпитачи вртића Лептирић су у упознавање архивске грађе 

укључили родитеље и они су својим ангажовањем максимално допринели 

приближавању архивске грађе деци предшколског узраста. Примери су различити: 

приказивање слика старог Пожаревца, мода некад и сад, стари занати и друго. Добра 

сарадња је дала и добре резултате, пројекат је запажен на стручним сусретима 

васпитача, а приказан је и у општинском здању нашег града. 

Претходну годину је обележила и не тако добра сарадња са мајком једног 

дечака. Наиме у периоду од краја фебруара до почетка маја у нашој установи појавила 

се сумња да је дете злостављано од стране васпитача. Установа се потрудила да се ова 
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ситуација разреши, али се у решавању овог случаја укључила и просветна инспекција. 

На жалост овај случај није био једини. У још једном од наших објеката суочили смо се 

са незадовољством мајке која се такође обратила просветном инспектору. Уз мере 

предложене од просветног инспектора, делатношћу тима за заштиту деце и 

разговорима руководиоца и васпитача, ова ситуација се разрешила и успостављена је 

боља и квалитетнија сарадња између васпитача и родитеља. 

Остваривању и поспешивању сарадње са родитељима свакако је допринело и 

одржавање „Отворених врата“. Стручна служба вртића је у поподневним часовима 

била на располагању родитељима. Ово је још један од начина унапређивања 

сарадничких односа. Заинтересованост родитеља је била задовољавајућа и вероватно 

ће се наставити и у наредном периоду. Свакако ћемо трагати и за новим начинима за 

изградњу и креирање партнерских односа са породицом. 

10. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 Из раније изложеног се може стећи јасна представа да је установа била изузетно 

ангажована у неговању и продубљивању сарадње са друштвеном средином. У значај 

одржавања веза са друштвеном средином више не треба сумњати и одавно је 

очигледно да је она преко потребна ради интегрисања деце у друштво, стицања 

вештина неопходних за актуелно, па и потоње функционисање у друштвеној заједници, 

развоја друштвене свести, изградње осећања идентитета и повезаности, али и других 

беневолентних последица по развој детета. У току 2018/2019. сарадња је остваривана у 

разним облицима, најчешће у виду размењивања посета са другим установама и 

организацијама, гостовањем и активним учешћем на разним фестивалима и 

манифестацијама, али и њиховим одржавањем намењеним јавности ван оквира 

установе. Следећи попис није исцрпан и не треба испуштати из вида да је пуно 

примера сарадњи са друштвеном средином такође поменуто у ранијим излагањима: 

1. акција „Пешачењем до здравља“ на Чачалици, 

2. „Витаминијада“, 

3. учешће на трци поводом „Дана ослобођења Пожаревца“, 

4. подршка удружењу „Осми дан“ и деци са Дауновим синдромом, 

5. радионице у месним заједницима Бурјан, Сопот и Радна Мала, 

6. сарадња са музичком школом „Стеван Мокрањац“, 

7. посета галерији „Милене Павловић-Барили“, 
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8. посета Градске галерије, 

9. учешће на фестивалу говорног стваралаштва „Кажи ми кажи“ у 

Смедеревској Паланци, 

10. сарадња са Центром за културу током којих су спроведене радионице 

Тима за диверсификоване програме, 

11. размењивање посета са основним школама „Краљ Александар Први“, 

„Вук Стефановић Караџић“, „Десанка Максимовић“ и „Доситеј 

Обрадовић“, 

12. обележавање Дечје недеље, промовисање дечјих права разноврсним 

активностима, 

13. ликовна радионица у Центру за културу, 

14. заједнички пројекат вртића и градског архива „Авантуре у архиву“, 

15. обилазак зоолошког врта у Јагодини, 

16. обилазак Природњачког центра у Свилајнцу, 

17. учешће на манифестацијама поводом Дана планете земље, одржаним у 

ОШ „Доситеј Обрадовић“, 

18. учешће на Фестивалу цвећа, 

19. учешће на Фестивалу традиционалног и модерног плеса, 

20. приређивање Ускршњег вашара, 

21. сарадња са Архивом на пројекту „Авантура у архиву“, 

22. учешће на фестивалу „Дедар“ у Смедереву, 

23. посете Градској библиотеци, 

24. Дани технике и технологије у ОШ „Доситеј Обрадовић“, 

25. заједничке активности у парку поводом Дана заштите деце од насиља, 

26. обилазак изложбе макете града у ОШ „Краљ Александар Први“, 

27. приређена Академија у Центру за културу поводом Дана установе, 

28. одржавање отвореног догађаја „Балонијаде“ у Спортском центру, 

29. зимовање на Дивчибарама и друго. 
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11. ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

У радној 2018/2019. години, а по Плану јавних набавки, покренуте су и 

реализоване следеће јавне набавке: 

1. дидактика – Јавна набавка мале вредности подељена у две партије, на 

партију 1 (играчке, закључен уговор са „Пертини тојс“доо, Београд, на износ 

од 697.266,00) и партија 2 (закључен уговор са „Пронова плус“ доо из 

Пожаревца на износ од 946.558,71 динара без ПДВ-а); 

2. униформе – јавна набавка мале вредности, закључен уговор на износ од 

995.160,00 динара са „Сит системс“доо из Београда; 

3. електрична енергија – јавна набавка велике вредности, закључен уговор на 

износ од 6.400.000 са ПДВ-ом са понуђачем „ЕПС Снабдевање“ Београд; 

4. лож уље – јавна набавка мале вредности, закључен уговор на износ од 

2.086.000,00 са ПДВ-ом, са понуђачем „Еуро мотус“ Београд; 

5. канцеларијски материјал – јавна набавка мале вредности, закључен уговор 

на 746.121,29 са ПДВ-ом, са понуђачем „Пронова плус“ Пожаревац; 

6. превоз аутобусом у оквиру пројекта „ИМПРЕС“ – јавна набавка мале 

вредности, закључен уговор на 1.353.703,67 са ПДВ-ом, са понуђачем 

„Петровић турс“ из Костолца; 

7. капитална инвестиција – радови  на инсталацији централног грејања у 

објекту „Бубамара“ – јавна набавка велике вредности, закључен уговор на 

9.371.154,13 динара без ПДВ-а са „Енерџи нет солушн“доо Нови Сад; 

8. капитална инвестиција – радови на санацији и адаптацији мокрих чворова у 

објектима „Пчелица“ и „Полетарац“ – јавна набавка велике вредности, 

закључен уговор са СГЗР „Партенон“ из Пожаревац на износ од 7.822.291,20 

динара; 

9. гориво за возила установе – јавна набавка мале вредности, закључен уговор 

на износ од 1.137.384 динара са ПДВ-ом, са понуђачем „НИС“ АД, Нови 

Сад; 

10. капитална инвестиција – радови на санацији и адаптацији кровова на 

објектима „Бамби“, „Лептирић“ и „Мајски цвет“ – јавна набавка велике 

вредности; покренут поступак; процењена вредност јавне набавке износи 

22.066.104 динара без ПДВ-а; отварање понуда дана 7.5.2019. године, 



 

122 

 

поступак настављен пред Републичком комисијом за заштиту права у 

поступцима јавних набавки;  

11. потрошни материјал за одржавање хигијене – јавна набавка мале вредности, 

закључен уговор на износ од 2.345.457,50 са „Б2М“доо, Београд. 

12. хемијска средства за дезинфекцију – јавна набавка мале вредности, закључен 

уговор са „Мидра еко“доо, Земун на износ од  1.651.650,00 динара; 

13. осигурање имовине, возила и запослених – јавна набавка мале вредности, 

закључен уговор са „ДДОР“ Нови Сад на износ од 400.613,00 динара; 

14. намирнице за припремање хране – јавна набавка велике вредности, 

закључено 10 уговора за 10 партија у укупном износу од 31.296.728,50 

динара без ПДВ-а; 

15. комарници – јавна набавка мале вредности; набавка у току; 

16. намештај – јавна набавка мале вредности; набавка у току. 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

 

Имајући у виду све до сада изложено може се констатовати да се васпитно-

образовни рад успешно реализовао у радној 2018/2019. години, али и увек има места за 

иновацијама у раду. Из тог разлога васпитно-образовно особље установе се непрестано 

стручно усавршава похађајући различите врсте едукација и семинара у оквиру 

обавезног стручног усавршавања. Настојано је да се услуге предшколске установе 

учине доступнијим маргинализоваим групама и у овој години је приведен крају 

пројекат „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у 

Србији“. Настављено је у маниру неговања и продубљивања сарадње са родитељима и 

друштвеном заједницом. Захтеви за упис деце не јењавају из године у године, штавише 

стиче се утисак да је тренд обратног смера и проблем проширења капацитета установе 

не губи на својој снази уласком у нову радну годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник  Управног одбора:                                               Директор Установе: 

 

_____________________________                                _____________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

124 

 

Прилог бр. 3 

 

На основу члана 126. став 4. тачка 19. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон), у вези са чланом 24. став 2. 

Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 30, 31. и 32. Закона о запосленима у јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017) и чланом 1. Уредбе о каталогу радних места 

у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 

81/2017 и 6/2018 - даље: Уредба),  директор Предшколске установе „Љубица Вребалов“ 

у Пожаревцу, доноси    

 

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

 Назив радног места Потребан број 

извршилаца 

1. Сектор руковођења Установе  

1.1. Директор Установе 1 

2. Педагошки сектор  

2.1. Стручни сарадник - педагог 1 

2.2. Стручни сарадник - психолог 1 

2.3. Стручни сарадник - логопед 2 

2.4. Главни васпитач – руководилац организационе јединице 10 

2.5. Васпитач 86 

2.6. Васпитач на реализацији припремног предшколског 

програма 

 

27 

2.7. Медицинска сестра - васпитач 60 

3. Сектор за превентивну – здравствену заштиту  

3.1. Сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите 1 

3.2. Сарадник за исхрану нутрициониста 1 

3.3. Сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену 

заштиту и негу 

 

7 

3.4. Главни кувар 6 

3.5. Кувар 3 

3.6. Сервирка 18 

3.7. Чистачица 35 

3.8. Техничар одржавања одеће - вешерка 6 

4. Финансијско - рачуноводствени сектор  
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4.1. Руководилац финансијско – рачуноводствених послова 1 

4.2. Шеф рачуноводства 1 

4.3. Самостално финансијско-рачуноводствени сарадник – 

књиговођа аналитичар 

 

1 

4.4. Финансијско - административни сарадник  2 

4.5. Рачуноводствени референт 1 

4.6. Референт за јавне набавке 1 

4.7. Економ - набављач 2 

5. Административно правни сектор  

5.1. Секретар 1 

5.2. Дипломирани правник за правне, кадровске и 

административне послове 

 

1 

5.3.  Технички секретар 1 

5.4. Правни сарадник 1 

5.5. Техничка служба  

5.5.1. Домар – мајстор одржавања 5 

 


