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1. УВОД

Годишњим планом рада Предшколске установе „Ђурђевдан― Крагујевац (у даљем тексту: Установа) у складу са
школским календаром и Предшколским програмом уређено је време, место, начини и носиоци остваривања
програма васпитања и образовања као и друга питања од значаја за функционисање Установе.
1.1. Полазне основе
Годишњи извештај за радну 2018 – 2019. годину произашао је као резултат остварености планираних
активности из Годишњег плана рада Установе, који је усаглашен са Развојним планом, за период 2015-2020. год. и
Предшколским програмом.
Оснивач Установе је град Крагујевац. Годишњи извештај рада за радну 2018/19. годину подноси се оснивачу за
период од 01. септембра 2018. године до 31. августа 2019. године.
Циљеви и задаци функционисања Установе у радној 2018/19. години били су:
 Стварање оптималних услове за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 6
месеци до 6,5 година;
 Организација рада у Установи кроз пружање могућности доброг функционисања јединственог система
васпитно – образовног рада, неге, исхране и здравствене заштите;
 Сарадња са породицом, широм локалном средином уз стварање услова за пријатну атмосферу у вртићима, која
подстицајно делује на децу;
 Квалитетна стручна подршка кроз различите облике стручног усавршавања, тимски рад и размене искуства,
квалитетно планирање васпитно – образовног рада као основ за оптимални развој Предшколске установе;
 Препознавање и јачање правих компетенција реализатора васпитно – образовног рада;
 Понуда посебних и специјализованих програма како за децу родитеље и локалну заједницу;
 Аплицирање за учешће у пројектима који као приоритет имају подршку дечијем развоју;
 Повећан обухват деце у вртиће.

4

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

2.1. Стање и развијеност Установе
На подручју Града Крагујевца налази се Установа „Ђурђевдан― Крагујевац која се бави предшколским васпитањем и
образовањем деце узраста од 6 месеци до 6,5 година. У саставу Установе налази се 7 радних јединица - 6 вртића и 1 јаслице,
као и 1 централна кухиња, смештена у вртићу „Колибри―.
У мрежу Установе улази и 24 издвојених простора при Основним школама и Месним заједницама и 5 група у
вртићима, у којима се обавља васпитно-образовни рад са децом у години пред полазак у школу, у трајању од 4 сата дневно.
У оквиру делатности Установе организовани су различити облици рада са децом: целодневни боравак,
четворочасовни боравак као и посебни програми и специјализовани програми у току недеље као понуда васпитно –
образовних саржаја деци, родитељима и локалној заједници.
Основни циљ Установе је да кроз различиту понуду активности и садржаја прође што већи број деце - што већа
доступност деци програма и услуга.
Потреба родитеља за укључивањем деце у боравак у вртићима на територији општине Крагујевац су далеко веће од
капацитета који нуди Установа.
У оквиру Установе обухваћена је и једна група деце којој је потребна додатна подршка у развоју у вртићу „Колибри―.
Установа својим различитим облицима рада обухвата око 1904 деце која у распоређена у 96 група. Највећи број деце
која бораве у вртићима и издвојеним оделењима је старосног узраста (5,5 до 6,5 година). Веома висок проценат деце града
Крагујевца обухваћен је предшколским програмом.
Стратегијом дугорочног развоја Установе предвидели смо развијање и унапређивање Установе у различитим
подручјима: опремање, уређење Установе и простора, стручно усавршавање васпитача, медицинских сестара васпитача,
стручних сарадника, сарадника и осталих запослених. Подизање нивоа квалитета рада са децом, унапређивање рада Установе
кроз сарадњу са родитељима, локалним окружењем, кроз одговорност и професионализам у раду.
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Као Установа отворена за промене и развој и ове године ћемо наставити са праксом даљег унапређивања квалитета рада
Установе, имајући у виду визију развоја одређену Развојним планом Установе.
Негујући праксу самовредновања сопственог квалитета у раду настојимо да одржавамо све што је потврђена добра
пракса и побољшавамо све у чему можемо да будемо још бољи.
Комисију за јавне набавке, тендере, чине: референт за јавне набавке, правник и друга лица у зависности од предмета
јавне набавке. Комисија има најмање три члана.

2.2. Објекти Установе
1) Преглед наменских грађених објеката по врстама, броју, капацитету (број места за рад у једној смени) површини
дворишта и адреса:
Ред.
бр.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив објекта
Вртић „Бубамара―
Вртић „Зека―
Вртић „Колибри―
Вртић „Невен―
Вртић „Цицибан―
Вртић „Чуперак―
Јаслице „Шврћа―
У К У П Н О:

Капацитет
Бр. група
11
7
16
15
8
10
3
70

Бр. деце
211
143
363
343
199
217
27
1503

Површина
објекта
806
942
1908
2002
1306
1294
106
8364 m2

Површина
дворишта
740
2892
3052
1620
2000
3000
/
13304 m2

Адреса
Мирослава Антића 7
Сутјеска 6
Јосифа Шнерсона 3а
Радничка 23
Кнеза Милоша 21а
19. октобра 2б
Николе Пашића 10
/
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2) Преглед других простора за рад са децом:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Назив простора

Матични вртић

Бр. група

Бр. деце

ОШ „Живадника Дивац― – Станово
ОШ „Доситеј Обрадовић― – Ердеч
ОШ „Милоје Симовић― – Драгобраћа
ОШ „Јулијана Ћатић― – Страгари
ОШ „Прота Стеван Поповић― – Чумић
ОШ „Прота Стеван Поповић― – Шењ
ОШ „19 октобар― – Маршић
Месна заједница Корићани
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић―
OШ „Ђура Jакшић―
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон―
Вртић „Зека―
Вртић „Цицибан―
ОШ „Вук Стефановић Караџић― – Трмбас
Вртић ''Чуперак''
ОШ „Свети Сава― – Поскурице
ОШ „Свети Сава― – Грбице
ОШ „Милоје Симовић― – Голочело
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић― – Илићево
ОШ ''19 октобар―– Ботуње
ОШ „Јулијана Ћатић'' – Влакча
ОШ „Јулијана Ћатић― – Маслошево
ОШ „19 октобар―– Цветојевац
OШ „Mилоје Симовић― – Дреновац
ОШ „Јулијана Ћатић― – Угљаревац
ОШ „Јулијана Ћатић― – Горњи Страгари
ОШ „19 октобар― – Корман

Цицибна
Цицибан
Колибри
Зека
Невен

2
1
1
1
1
/
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
/
1
1
1
/
1
/
1
/
/

36
30
22
13
15
/
17
11
29
76
39
25
25
5
6
5
7
/
5
9
5
/
6
/
8
/
/

Чуперак
Колибри
Цицибан
Невен
Бубамара
Зека
Цицибан
Чуперак
Зека
Цицибан
Чуперак
Зека
Чуперак

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
28.
29.
30.
31.
32.

ОШ „19 октобар― – Доње Комарице
ОШ „Вук Стефановић Караџић― – Букуровац
ОШ „Јулијана Ћатић― – Рамаћа
OШ „Ђура Jакшић― – Горње Комарице
ОШ „Свети Сава― – Шљивовац
УКУПНО

Невен

/
/
1
/

/
/
5
/
/
399

26

3) Обухват деце на нивоу ПУ „Ђурђевдан“
Ред.
Програм
број
1.
Целодневни 6 –36 месеци
2.
Целодневни 3 – 5,5 године
3.
Целодневни ППП
4.
ЧППП – вртићи
5.
ЧППП – други простори
6.
Развојна група
УКУПНО

8

Број група

Број деце

24
32
13
3
23
1
96

365
810
328
56
343
4
1904
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3.1. Број група деце са додатном подршком у типичним групама на нивоу ПУ „Ђурђевдан“
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив простора
Бубамара
Зека
Колибри
Невен
Цицибан
Чуперак
Колибри – развојна група
УКУПНО

Бр. група

Бр. деце

3
5
1
9
10
5
1
33+1 развојна група

3
6
1
9
10
5
4
34 + 4 деце из развојне групе

4) Објекти за припрему хране:
Предшколска установа „Ђурђевдан― има Централну кухињу која је у саставу вртића и то:
Ред.
брoj

Назив објекта

Капацитет објекта

Површина објекта

Адреса

1.

Колибри

2000

650 m2

Јосифа Шнерсона 3a
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3. ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
3.1. Јаслице „Шврћа“
1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

-Подршка дечјем учењу
и развоју остварена је
кроз дефинисане циљеве
и задатке ВОРа на
основу праћења дечјег
развоја, напредовања и
септембар 2018г.интересовања.
август 2019г.
-Кроз различите
истраживачкоманипулативне
активности, деци су
омогућени различити
начини учења и учешћа.
-Подржавање
истраживачкоманипулативних
активности је остварено
кроз подстицајну
средину за учење и
развој (материјали,

септембар 2018г.август 2019г.

септембар 2018г.август 2019г.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Медицинске сестре
васпитачи:
Б. Стојковић
А. Момиров
М. Бранковић
Ј. Раденковић
Ј. Гаљак

-радна књига
-Дневник развоја и
напредовања деце
узраста 6 до 36 месеци
старости
-записници
-фотографије
-стандарди квалитета
рада ПУ
-самовредновање

-интегрисан приступ у
реализацији ВОРа
-континуитет у
праћењу дечјег развоја
и напредовања
-недељна евалуација
-месечна евалуација
-тромесечна анализа
-белешке родитеља
-фотографије
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играчке, средства,
могућност окупљања у
малим групама,
самостално, цела група).
-За потребе
истраживачкоманипулативних
активности током радне
године израђен је већи
број средстава.

септембар 2018г.август 2019г.

-Подстицајна средина за
учење и развој
осмишљена је и
обогаћена у сарадњи са
родитељима.
Родитељи
-Током реализације свих
активности, коришћена
је прилика за
успостављање
интеракције на свим
нивоима (детесептембар 2018г.медицинска сестра
август 2019г.
васпитач, дете- дете).
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2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Дечји развој и
напредовање се
континуирано пратио и
евидентирао кроз све
развојне области.
-Добијени подаци
користили су се за
прављење плана
индивидуализоване
подршке.
-Васпитно образовни
програм прављен је на
основу систематског
посматрања, праћења,
напредовања и
интересовања деце.
-Структура средине за
учење и развој
прилагођена је
различитим потребама
деце узраста 6- 24
месеца старости и деца
су сигурна и безбедна
током игре.

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

септембар 2018г.август 2019г.

Медицинске сестре
васпитачи:
Б. Стојковић
А. Момиров
М. Бранковић
Ј. Раденковић
Ј. Гаљак

-радна књига
- Дневник развоја и
напредовања деце
узраста 6 до 36 месеци
старости
-записници
-фотографије
-стандарди квалитета
рада ПУ
-самовредновање

-интегрисан приступ у
раду
-континуитет у
праћењу дечјег развоја
и напредовања
-подршка деци и
породици
-недељна евалуација
-месечна евалуација
-тромесечна анализа
-белешке родитеља
-фотографије

септембар 2018г.август 2019г.

септембар 2018г.август 2019г.

септембар 2018г.август 2019г.
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-Родитељи су се
укључивали кроз
различите облике и
нивое сарадње:
1.планирање ВОРа
сваког месеца;

1.октобар 2018г-јун
2019г.

2.присуствовали
родитељским
састанцима;

2.11.јул 2018г.;
12.септембар 2018г.;
06.фебруар 2019г.;
10.април 2019г.

3.учествовали у игри
као партнери;

3.01-05.октобар
2018г.- Дечја недеља;
11.фебруар 2019г

4. прикупљали
материјал за потребе
реализације планираних
активности;

4.Фебруар 2019г.

5.учествовали у
манифестацији
„Новогодишња чаролија
може да почне

5.26.децембар 2018г.

6.учествовали у
вредновању рада јасли
кроз анкету „Заједно ка
вредностима―;

6.18-22.март 2019г.

7.учествовали у
обележавању „Дана

7.16.мај 2019г.

Родитељи
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породице―.
-Превенција и заштита
септембар 2018г.здравља деце
август 2019г.
реализована је кроз
месечне планове
превентивно
здравствене заштите,
као и поштовањем
специфичног режима
исхране деце узраста 612 месеци старости,
уравнотеженом
исхраном деце узраста
12- 24 месеца старости и
доследним спровођењем
дијететског начина
исхране за поједину
децу.
-Подаци добијени од
септембар 2018г.родитеља, коришћени су август 2019г.
професионално.
-У склопу васпитно
септембар 2018г.образовног програма,
август 2019г.
реализоване су
активности за
превенцију вршњачког
насиља кроз подстицање
развоја социоемоционалних односа
за децу узраста 6- 24
месеца старости.

Медицинске сестре
васпитачи:
Б. Стојковић
А. Момиров
М. Бранковић
Ј. Раденковић
Ј. Гаљак
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-На родитељском
сасатнку, родитељи су
упознати са
активностима Тима
Установе за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања,
Конвенцијом о правима
детета, Правилима
понашања у јаслицама,
Кућним редом у
јаслицама.

12.септембар 2018г;

-Приликом преласка
деце у друге јаслице,
пружена је подршка
деци и родитељима
(јаслице „Цицибан―).

01-05.септембар
2018г.

-Родитељи су укључени
у праћење развоја и
септембар 2018г.напредовања своје деце август 2019г.
и кроз Белешке о
развоју и напредовању и
Белешке након учешћа у
реализацији игара.
-Савет родитеља јаслица
је конституисан на
12.септембар 2018г.
почетку радне године и
броји 5 чланова.

Медицинска сестра
васпитач:
Мирјана Бранковић

Родитељи

Савет родитеља
јаслица
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-Савет родитеља јаслица
је учествовао у
28.новембар 2018г.
вредновању кроз
активности Тима
Установе за
самовредновање
(васпитно- образовни
рад и сарадња са
породицом).
-Савет родитеља јаслица
активно је био укључен 13-16.мај 2019г.
у израду Годишњег
извештаја рада јаслица
за радну 2018/
2019годину и израду
Годишњег плана рада
јаслица за радну 2019/
2020 годину.
3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

-Медицинске сестре
васпитачи активно су
учествовале у раду
стручних тела и органа
Установе.
-Вредновање рада

септембар 2018г.август 2019г.

Медицинске сестре
васпитачи:
Б. Стојковић
А. Момиров
М. Бранковић
Ј. Раденковић

Записници
Анкете
Индивидуалне листе
праћења стручног
усавршавања
Фотографије

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Унапређивање
компетенција
запослених у ВОРу
Унапређивање рада
Установе
Размена искустава
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јаслица, осим кроз
процес рефлексије,
вреднован је кроз
активности Тима за
самовредновање за
област квалитета
„Професионална
заједница учења―.
-Вредновање васпитне
праксе реализовано је
кроз:
1. приказ Угледних
активности;

2.Презентовање
примера из праксе
јаслица на Активу свих
узраста „Играчка у
функцији развоја деце
узраста 6-26 месеци
старости―
-Стручно усавршавање
је планирано на основу
индивидуалних потреба
медицинских сестара
васпитача јаслица, на
основу Развојног плана
и на основу Годишњег
плана рада јаслица.
-Своје компетенције

Ј. Гаљак
28.март 2019г.

1.28.јануар 2019г.;
30.јануар 2019г.;
31.јануар 2019г;

Члан Тима за
самовредновање:
Мирјана Бранковић

Медицинска
сестраваспитач:
Јована Гаљак

2.12.фебруар 2019г.
Медицинске сестре
васпитачи:
Ана Момиров,
Јасмина Раденковић

Медицинске сестре
васпитачи:
Б. Стојковић
А. Момиров
М. Бранковић
Ј. Раденковић
Ј. Гаљак

Уверења ЗУОВа
Потврде организатора
Спискови учесника
размене
Евиденција у радној
књизи
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медицинске сестре
васпитачи унапређивале
су учешћем на:
1.Акредитованим
облицима стручног
усавршавања;

1. 20. 10. 2018г.
03. 11. 2018г.
15. 12. 2018г.
01-02. 03. 2019г.
24. 11. 2018г.
13. 04. 2019г.
02. 11. 2018г.
08. 12. 2018г.
08- 10. 11. 2018г.
04- 07. 10. 2018г.
22- 23. 11. 2018г.
06- 09. 121. 2018г.
18- 21. 04. 2019г.
11. 05. 2019г.
18. 05. 2019г.

2.Не акредитованим
облицима стручног
усавршавања;

2. 13-14. 11. 2018г.;
17. 12. 2018г.;
30. 01. 2019г.;
05. 03. 2019г

3.Хоризонатлној
размени по годишњем
плану Установе;

3.октобар 2018- мај
2019г.

4.Интерним облицима
стручног усавршавања
по важећој СКРИПТИ.

4.септембар 2018г.август 2019г.

Медицинске сестре
васпитачи:
Б. Стојковић
А. Момиров
М. Бранковић
Ј. Раденковић
Ј. Гаљак
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4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

-Улоге у Тиму јаслица
септембар 2018г.
везане за учешће у раду
стручних тела и органа
Установе, подељене су у
складу са
компетенцијама и
афинитетима
медицинских сестара
васпитача

-У раду јаслица поштују
се Законски дефинисане
процедуре, а
медицинске сестре
васпитачи се
компетентно и
одговорно односе према
свом професионалном
развоју.

септембар 2018г.август 2019г.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

-Стручни Актив за
Записник радне
развојно планирањејединице
Ана Момиров;
-Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања- Јасмина
Раденковић;
-Тим за
самовредновањеМирјана Бранковић;
-Тим за
професионални развојБранкица Стојковић;
-СТИО Тим- Ана
Момиров;
Актив свих узрастаАна Момиров;
-Инфо Тим- Јована
Гаљак
-Педагошки колегијум
Установе- Бранкица
Стојковић

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Јачање Тимског рада
на нивоу радне
јединице и Установе
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Сагледавајући реализоване активности из Годишњег извештаја рада јасли „Шврћа― за радну 2018/ 2019 годину, закључује се
да су:
1. Примарни циљеви углавном остварени у односу на специфичност узраста (6- 26 месеци старости);
2. Да се дечији развој и напредовање пратио у континуитету и у сарадњи са породицом;
3. Да је породица била укључена кроз различите облике и активности у живот и рад јасли;
4. Да је ВОР заснован на анализи развоја, напредовања, потреба и интересовања деце;
5. Да су се медицинске сестре- васпитачи у континуитету стручно усавршавале и тако јачале професионалне
компетенције за рад у предшколској делатности.
У наредној радној години, обзиром на узраст (6- 26 месеци старости) и број новопримљене деце (23оје), Тим јасли ће, као
приоритетне циљеве издвојити: интегрисан приступ у раду који подстиче различите начине учења и развоја деце раног
узраста, адаптацију, социјализацију, осамостаљивање деце овог узраста и сарадњу са породицом.
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3.2. Вртић „Зека“
1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Уређење простора за
игру(центри
интересовања)

1.Септембар 2018

1.Тим вртића

1. Фотографисање

2. Активности за
стицање и формирање
основних знања из
области саобраћаја и
безбедног учествовања у
њему

2.Септембар 2018.

2.Тим вртића

2.Посматрање
социјалних вештина

3.Упознавање деце за
историјским
знаменитостима нашег
града(посета
библиотеци,музеју,позор
ишту)

3. Октобар, мај 2018

3.Тим вртића

4. Новембар 2018.

4. Члан тима за
сарадњу са локалном
средином

4. Показна вежбаватрогасци деци

3.Посматрање развоја
и
напредовањаинтелект
уалних функција,
практичне
способности
4.Посматрање
практичних
пособности и
интелектуалних
функција

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1.Показује спремност
да учествује и сарађује
у тиму.Радна књига,
белешке о деци
2.Прихвата и поштује
правила саобраћаја и
безбедности на
путу.Радна књига
3.Поседује
информације о
знаменитостима нашег
града. Радна књига,
дечији портфолио.
4.Поседује
информације о заштити
и сналажењу у случају
пожара. Извештај,
фотографија, радна
књига.
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5.Активности за развој
фине моторике кроз рад
са ликовним
материјалима

5. Јануар 2019.

5.Тим вртића

6.Учешће на Еко
фестивалу,фестивал
еколошких представа

6.Децембар 2018.

6.Надица Цогољевић

7.Учешће на ликовним
конкурсима

7.Током године

7.Васпитачи старије,
предшколске и ЧПП
група

7.Посматрање и
белешке о креативном
изражавању

8. Посета позоришту и
биоскопу

8. Током године

8. Васпитачи средње,
старије, предшколске и
ЧПП групе

8.Белешке о општој
атмосфери групе

9.Посета
О.Ш.―С.Сремчевић―
9.
1. Подела флајера са
1. Септембар 2018.
информацијама о развоју вртић
приоритетних области за
припрему за школу
предшколске деце
родитељима
2. организација и
реализација тематског
родитељског састанка у

2. Октобар 2018.
свечана сала школе

9.
1. Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић ,
Милена Николић,
Валентина Костовић

2. -психолошко –
педагошка служба
школе
-Милена Николић

5.Посматрање
креативног
изражавања и
практичних
способности, дечији
портфолио
6.Посматрање опште
атмосфере,
фотографисање

9.Посматрање
реакције деце , Годишњи план рада
вртића, Годишњи
план рада школе,
Годишњи извештај
рада вртића,
Годишњи извештај
рада

5.Напредује у развоју
фине моторике. Дечији
портфолио, белешке о
деци, радна књига.
6.Дискутује о
еколошким темама,
учествује у аколошким
активностима.
Фотографије, дечији
искази, радна књига,
дечији портфолио.
7 Напредује у
графичком исказивању
мисли.Извештај, дечији
портфолио, радна
књига.
8.Показује
интересовања за дечије
филмове и позоришне
представе.Фотографија
радна књига, извештај
9.Радо учествује у
ритуалима јачања
вршњачких веза.
-запослени вртића и
школе активно раде и
пружају додатну
подршку деци, и
родитељима у процесу
транзиције деце из
вртића ка школи
-Запослени у школи
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форми радионице који
има за циљ да оснажи
сарадњу између
родитеља вртићаПрипрема детета за
полазак у школу

заједно са запосленима
у вртићу подиже ниво
квалитета у свим
областима рада обе
институције

3. Посета деце старијег
основношколског
узраста деци вртића
предшколског узраста у
оквиру обележавања
Дечје недеље
(ликовне активности)

3. Прва недеља
октобра 2018.,
двориште или холови
вртића „Зека―

3. Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић ,
Милена Николић,
Валентина Костовић,
Надица Цогољевић
-Наставник ликовне
културе
-психолошкопедагошка служба
школе

4. спортске активности
деце предшколских
група и деце
преподневне смене у
школи

4.Октобар 2019.
сала школе

4. - Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић ,
Милена Николић,
Валентина Костовић,
Надица Цогољевоћ,
-професори разредне
наставе

5. Посета деце
четворочасовних
предшколских група
вртића школској
библиотеци

5. Друга половина
фебруара 2019.,
Школска библиотека
6.мај 2019

5. Библиотекар
-Надица Цогољевић

23

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
6. посета школском часу
деце четворочасовних и
селодневних група
вртића

6. Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић ,
Милена Николић,
Валентина Костовић
-професори разредне
наставе
7.Тим вртића,
професор разредне
наставе 3.разреда

7. активности
промовисања дечјих
постигнућа-приредба о
традицији,

7. јануар 2019

8. Праћење и евалуација
активности

8. Током радне/
школске 2018/2019.
Године

8. -психолошко –
педагошка служба
школе
Милена Николић

9. Учешће на
Фестивалчићу ПУ
„ Нада Наумовић―

9. Април 2019

9. Надица Цогољевић

9. Пријава за
фестивалчић,
захвалница за учешће

9. Ослобођена деца за
јавне наступе. Радна
књига

10. Уређење физичке
средине од стране
установе (куповина
нових играчака,
материјала и средстава
за рад)

10. Током године

10. Директор установе
Сања Јаковљевић

10. Записник са тима
вртића, пописне листе

10. Оплемењена
физичка средина за рад
и игру.
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РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

1.Активности
1.Септембар 2018.
прилагођавања на нову
средину( адаптација),
укључивање нове деце у
групу, стварање пријатне
атмосфере за рад и
дружење
2.Активности за развој
2. Током године
самопоштовања и вере у
себе
3.Обележавање
новогодишњих и
традиционалних
празника

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Весна Ранковић,
Маријана Божанић

1.Родитељ у групи,
израда и поштовање
плана адаптације

2.Тим вртића

3. Јануар 2019.

3.Тим вртића

4.Обележавање
ДанаСветог Саве

4. Јануар 2019.

4. Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић ,
Милена Николић,
Валентина Костовић

5.Посета библиотеци
Вук Караџић ,

5. Мај 2019

5. Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић ,
Милена Николић,
Валентина Костовић

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1.Адаптирано
дете.Белешке о деци

2.Посматрање
социјалних вештина,
реакције деце,односа
деце током игре,
креативног
изражавања

2.Има развијену свест
о себи, својим
емоцијама,
способностима и
потребама.Радна
књига, дечији
портфолио.

3.Посматрање опште
атмосфере у групи,
односа деце у игри са
вршњацима и
васпитачима
4.Посматрање
креативног
изражавања,комуника
ције и сарадње

3.Активно и
стваралачки учествује
у традиционалним
играма. Радна књига,
белешке о деци.
4.Поседује
информације о животу
и раду Светог Саве.
Фотографије, видео
снимак,радна књига,
извештај.

5.Фотографисање,
богаћење Зекине
библиотеке

5.Поседује
информације о значају
библиотеке као
институције.
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Фотографија, радна
књига
6. Говорне игре и
радионице за развијање
смисла за хумор и шалу

6.Април 2019.

6. Тим вртића

6.Посматрање,
подстицање
креативног
изражавања

6. Ужива у слободном
говорном изражавању.
Радна књига, дечији
искази

7.Обележавање светског
дана здравља- Приредба
и плесна кореофрафија

7.Април 2019
Деца средње
предшколске васпитне
групе и сала СЦ „
Искра―

7.Бојана Вељовић,
Маријана Петровић,
Валентина Костовић,
Милена Николић

7.Подстицање вођења
здравих стилова
живота

7.Обогаћује искуство o
здравим стиловима
живота. Радна књига,
фотографија, извештај.

8.Обележавање Ускрса
( Сајам дечијих
умотворина)

8. Април 2019.

8.Тим вртића

8.Посматрање опште
атмосфере у групи

9.Обележавање
Међународног дана
породице, излет

9.Мај 2019.

9.Тим вртића

9.Посматрање
реакције деце,улоге
деце у игри

10.Обележавање дана
пелцера

10.Мај 2019.

10.Весна Ранковић,
Маријана Божетић,
Александра
Миленковић, Наташа
Јовановић

10.Посматрање
практичних
способности

8.Обогаћује искуство
продуктима традиције
нашег народа. Радна
књига, фотографија,
извештај.
9. Обогаћује своја
искуства о породици и
родбинским
везама.Радна
књига,фотографија
10.Учествује у
еколошким акцијама у
вртићу – сађење
биљака и дискутују о
томе.Фотографије,
радна књига, извештај.

11.Приказивање
знања,умења и
вештина/Завршне

11.Мај 2019.

11. Тим вртића

11.Визуелно
документовање

11.Испољава
способност за сарадњу
са вршњацима.Видео
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приредбе
12. Шетње до вртића „
Бубамара „ и „ Колибри

12. Јул , август 2019.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

1. Дан породичне
рекреације

2. Обележавање дана
без аутомобила (Посета
саобраћајној полицији)

3. Саветодавно
инструктивни рад са
васпитним особљем

12.Бојана Вељовић,
Маријана Петровић,
Милица Марковић,
Невенка Ђурђевић,
Милена Николић,
Валентина Костовић
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

12.Посматрање опште
атмосфере у групи

1. Септембар 2018.

1. Тим вртића и
стручни сарадник за
физичко Марина
Николић,Надица
Цогољевић

1. Посматрање
реакције деце

2.Октобар 2018

2.Сања Ранковић,
Милица Марковић,
Невенка Ђурђевић,
Милена Николић,
Валентина Костовић

2. Посматрање
практичне способости
и креативног
изражавања

3.Март 2019

3. Тим вртића и
стручни сарадник за
физичко Марина

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

3. Белешке стручног
сарадника

снимак, фотографија,
извештај, радна књига.
12.Ужива у боравку
напољу, шетњама и
вршњачком дружењу.
Фотографије, радна
књига
ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Изражено
задовољство у
бављењу физичким
активностима у
сарадњи са
породицом.Радна
књига,
фотографија,видео
снимак, извештај.
2. Има еколошки
развијену свест о
штетности
аутомобилског дима.
Фотографије, извештај,
радна књига
3. Показује упорност и
истрајност.Фотографиј
а, радна књига,
извештај

27

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.

4.Неговање здравих
стилова живота

4.Током године

5. Октобар 2018.
5. Обележавање
Светског дана пешачења

Николић
4.Медицинске сестре
васпитачи, васпитачи
5. Тим вртића и
стручни сарадник за
физичко Марина
Николић

4. Посматрање,
бележење анегдотских
белешки
5. Фотографисање
постигнућа

4. Стицање културнохигијенске навике .
Радна књига, белешке
о деци
5. Интересује се за
спортско-рекреативна
дешавања у својој
околини.Фотографија,
радна књига,извештај.

6.Новембар 2018.
6. Активности
упознавања животињаПутовање кроз царство
животиња

6.Тим вртића

7. Новембар 2018.
7.Тим вртића
7. Активности кроз које
деца упознају различите
технике и материјале
8. Новембар 2018.
8.Активности за
свестрани развој
моторике,овладавање
простором и кретање у
њему

9.Децембар 2018.

9.Тим вртића

11. Децембар 2018.

6.Поседује
информације о
животињском свету.
Радна књига, дечији
портфолио, дечији
искази.

8.Посматрање
физичких способности
деце, бележење у чек
листама

8.Слободно, сигурно се
креће и оријнтише у
простору. Белешке о
деци, радна књига.
9.Поседује знања о
зими као годишњем
добу. Радна књига,
дечији искази
10.Игра се гласовима ,

7. Дете се сналази у
раду са различитим
техникама и
материјалима.Дечији
портфолио, радна
књига.

8.Тим вртића

10.Децембар 2018.
9.Активности за
упознавање
карактеристика
годишњих доба-Зимске
чаролије

6.Посматрање деце у
свим аспектима
развоја, белешке о
дечјем напредовању,
разврставање дечијег
портфолиа
7. Посматрање
креативног
изражавања ,
емоционалне
способности, опште
атмосфере у групи
током активности

10.Тим вртића

9.Посматрање деце у
свим аспектима
развој, записивање
дечијих исказа
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10.Активности
упознавања са делима
књижевности за
децу,богаћења речника и
употребе књижевних
израза у говору
11.Активности
одређивања делова дана
на основу оријентира из
свакодневног живота

11.Тим вртића

10.Посматрање
интелектуалних
функција,комуникациј
еи
сарадње,емоционалне
способности,
бележење анегдота
11.Посматрање
интелектуалних
функција, практичне
способности, реакције
деце, белешке

речима, смишља нове
речи. Белешке о деци,
радна књига.

12.Правилно држање
телу у ходи и при
седењу.Белешке о
деци, радна књига
13. Препознаје
геометријске облике,
открива везу између
геометријских облика
и геометријских тела.
Радна књига.

11.Оријентише се у
времену . Радна књига,
белешке о деци.

12.Активности за
предупређивање
поремећаја у држању
тела и деформитета

12. Март 2019

12.Физиотерапеут
ВеснаАрсенијевић,Тим
вртића

12.Посматрање,
белешке

13.Активности уочавања
и разликовања
геометријских тела и
њихових карактеристика

13. Јануар 2019.

13.Васпитачи свих
васпитних група

13.Посматрање
практичних
способности,
интелектуалних
функција

14.Фебруар 2019.

14.Тим вртића

15.Током године.

15.Васпитачи свих
васпитних група

14. Посматрање
14. Анализира и
активности деце у
проширује
центрима интеесовања информације о
занимањима. Дечији
портфолио, радна
књига, фотографија
15.Посматрање
креативног
15.Показује
изражавања,
интересовање за бајке,
емоционалне
приче, песме.

14.Упознавање
занимања кроз
практичне,радне и
животне активности

15.Говорне и драмске
радионице инспирисане
делима књижевности за
децу
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способности

Фотографија, белешке
о деци, радна књига.
16. Посматрање
16. Показује спретност,
физичке спретности и упорност,
издржљивости,
истрајност.Рана књига,
анегдотске белешке
белешке о деци
17.Посматрање деце у 17.Према сопственим
свим аспектима
интересовањима
развоја, чек листа
поставља питања,
посматра , истражује о
годишњим добима.
Фотографије, радна
књига.
18.Посматрање деце у 18. Показује спретност,
игри , играње са децом експериментише,
увиђа однос количине.
Фотографија,радна
књига, белешке о деци,
Сајт установе

16.Вежбе за развој
сналажљивости,
истрајности и
спретности

16.Март 2019.

16.Тим вртића

17.Пролећне активности
у дворишту
вртића(посматрање и
праћење промена у
природи коришћењем
свих чула)

17.Март 2019.

17.Васпитачи свих
васпитних група

18.Обележавање Дана
воде (игре водом)

18.Март 2019.

18. Весна Ранковић,
Маријана Божетић,
Александра
Миленковић, Наташа
Јовановић

19.Игра дидактичким
материјалима са
бројевима,упознавање
места броја у бројевном
низу

19.Април 2019.

19.Васпитачи страијих
и предшколских група

19. Посматрање
активности деце у
центрима
интересовања

19. Броји и пребројава
у игри и свакодневним
ситуацијама. Радна
књига

20. Активности за
очување и развој
нормалног стања
скелетно мишићног
система

20.Април-мај 2019.

20.Тим вртића

20. Посматрање и
бележење физичке
спретности

20.Изражава
задовољство приликом
свакодневног бављења
физичким
активностима. Радна
књига.
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21. Крос РТС

21. Мај 2019.

21. Милица Марковић,
Невенка Ђурђевић,
Милена Николић,
Валентина Костовић,
Марина Николић сарадник за физичко,

21. Посматрање
реакције деце,
подстицање брзине и
спретности

21. Стицање навика
бављења спортом,
изражава такмичарски
дух. Радна књига, Сајт
установе

22. Активности
откривање света
инсеката и њихових
станишта

22.Мај 2019.

22.Тим вртића

22.Белешке о
деци,дечији
портфолио,
фотогрфисање

22. Поседује
информације о
инсектима и њиховим
стаништима. Радна
књига, белешке о деци,
фотографија.

23.Такмичарске игре

23.Јун 2019

23. Тим вртића

23. Изражава здрав
такмичарски дух.
Радна књига.

24. Обележавање Дана
изазова –спортске
активности ( Шумарице,
двориште вртића)

24.Јун 2019.
.

23. Попуњавање чек
листи,посматрање
физичке спретности
деце
24. Играње са децом и
посматрање реакције
деце,визуелно
документовање

25. Игре и активности у
природи

25. Јул , август 2019.

24. Тим вртића и
стручни сарадник за
физичко Марина
Николић

25. Тим вртића

25.Посматрање деце у
игри и поделама улога

24.Ужива у боравку
напољу, слободним и
структурисаним
играма на отвореном
простору.Фотографија,
видео снимак, радна
књига, извештај.
25. Ужива у боравку
напољу, слободним и
структурисаним
играма на отвореном
простору. Радна књига.
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2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1. Писана комуникација:

1.

1.Тим вртића

1.Флајер о раду вртића

1.Септембар 2019

1.фотографија, видео
снимци
1.Подела флајера
дискусија

2. Током године

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1.Добро информисани
родитељи о вртићу и
раду вртића

2. ажурирање
података подацима
битним за сарадњу

2. Инфо панои испред
радних соба
2.Клуб родитеља и
васпитача
1.Формирање
(делегирање
координатора клуба
испред родитеља

1.Септембар

2.
1.По два представника
сваке васпитне групе,
руководилац, по један
представник
практичара сваке
васпитне групе

2.
1.Записник са
родитељског састанка

2.Флајер са програмом
рада Клуба родитеља и
васпитача
(простор за размене
родитеља,-дељење
страхова, брига,
састанци подршке и
социјализације,
повезивање,..)

2.Септембар 2018.

2.Клуб родитеља и
васпитача

2.Обука за сарадњу:
сарадња, размена
комуникација,
поверење, уважавање
начела рада, акције и
креативности деце,
породице и васпитача

2.Укључени чланови
Клуба родитеља и
васпитача у планирање
и рад вртића
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3.Састанци Клуба
родитеља и васпитача

3.Септембар 2018

4.Обележавање Дана
породицеИзлет, Квиз за родитеље
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

4. Мај 2019
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

1.Родитељски састанак – 1.(од 15 часова)
радионица:
1. Припрема деце за
1.Октобар2018
полазак у школу

2.Проблем ситуацијерешавање конфликата

2.Март 2019

2.Родитељски састанак –
индивидуални
1.за родитеље све децеиницијални

2.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Тим вртића

1.Синопсис за
радионице, извештаји

1. Милица Марковић,
Невенка Ђурђевић,
Милена Николић,
Валентина Костовић,
Надица Цогољевић
2. Данијела
Јосифљевић, Славица
Илић Ракић,
Александра
Миленковић, Наташа
Јовановић

2. Синопсис,извештај

2. Тим вртића
1.Септембар .2018
2.Март 2019.

2. зародитеље све децеевалуациони

3. Тим вртића,
3.Записници, Списак
представници родитеља присутних,
из Клуба родитеља и
Предлози...
васпитача
4. Извештај,
4. Тим вртића
фотографија, видео
запис

2.Синопсис, записник
са родитељских
састанака

4. Укључени родитељи
у ВОР, задовољно дете
ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Боље међусобно
познавање, боља
сарадња.Радна књига ,
портфолио групе,
записник

2.Упознавање са
очекивањима
родитеља и добијање
битних информација о
детету.Радна књига,,
свеска за евиденцију
индивидуалних
састанака
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3.
1.Септембар 2018.
2.Октобар2018.,
Јануар, април 2019.

3.

4.Анкетирање родитеља
о могућностима
укључивања у
активности вртића и
анализа добијених
резултата

4.Фебруар 2019

4. Наташа Јовановић и
Весна Ранковић

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

3. Савет родитеља
1.делегирање чланова
Савета родитеља
2.састанци Савета
родитеља

1. Родитељски састанак – 1.
информативни
1.за родитеље
1.Август, септембар
новоуписане деце
2018.
2.јун 2019.
2.евалуациони
2.
2.Демонстрација
вештина , знања и умења 1.Децембар 2018
деце
2.Фебруар 2019.

3.

3.

Руководилац Наташа
Записник, праћење
Јовановић,
квалитета рада Савета
представници родитеља родитеља
свих васпитних група

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
1.Тима вртића

2. Тим вртића

4. Анкете, извештај о
анализи добијених
резултата

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
1. Записник

2. Синопсис,
извештаји. Аудиовизуелно
документовање

Савет родитеља
информише родитеље
о дешавањима у
вртићу,мотивише
родитеље свих
васпитних група да
узму активно учешће у
животу и раду вртића
4. Укључивање
родитељау активности
вртића према
могућностима и
интересовањима
родитеља. Радна
књига,записник са
тима вртића
ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Информисање
родитеља о битним
стварима везаним за
васпитно образовни
рад и боравак детета у
вртићу.
2. Информисање
родитеља о дечјем
развоју и напредовању
Радна књига,
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1.приредбе
2.радионице
3.акције

3.Април 2019.
3. Преподне

3. Клуб родитеља и
1.Септембра 2018.
васпитача-размена деце,
породице и вртића
1.дан без аутомобила(
посeта станици, акција,..) 2.Октобар2018.
3.Новембар 2018.
2.дан изазова(породична
рекреација)

4.Јануар 2019.

3.кућице за птице
5. Фебруар 2019.
6.22.март 2019.
4. игре из детињства
7.22.април 2019
5.еколошке играчке
6.дан воде

портфолио групе,
фотографија, видео
3.
снимак
3. Информисање
1.Милица Марковић,
3. Презентације, видео родитеља о задатим
Невенка Ђурђевић,
записи , фотографије, темама, мотивисање
Милена Николић,
извештаји, дискусија, родитеља за активно
Валентина Костовић
потрфолио групе
учеће у разменама.
Радна књига,
2.Данијела Јосифљевић,
извештаји,
Славица Илић Ракић
фотографија, видео
3.Маријана Петровић,
записи
Бојана Вељовић
4.Ана Витошевић
Марковић, Наташа
Јовановић
5.Надица Цогољевић
6.Весна Ранковић
Маријана Божетић,
7. Милица Марковић,
Невенка Ђурђевић,
Милена Николић,
Валентина Костовић

7.дан планете
8.дан пелцара

4.Клуб родитеља и
васпитача-акције деце,
породице и вртића:

8.мај 2019

8. Александра
Миленковић, Наташа
Јовановић

4.

4. Tим
вртића,представници
родитеља Клуба
родитеља и васпитача

4. Извештај, записник,
фотографије

4. Организовање
донаторских
акција,подршка
породице вртићу
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1.организација
донаторских акцијапродајне изложбе радова
деце, родитеља и
васпитача ( донација
родитеља за кречење
вртића и Ускршњи
вашар)

1.Октобар 2018.
Април 2019.

3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1. Информисање
родитеља о постојању
Тима за заштиту од
злостављања,
занемаривања и насиља
на нивоу УстановеПодела флајера

1. Септембар 2018.

Ана Витошевић
Марковић

1. Записници, пано за
родитеље, ажурирање
паноа, извештаји

2.Састанци тим авртића

2. Месечно
2.Руководилац
Наташа Јовановић

2. Записник са тима
вртића

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Родитељи
информисани о
постојању тима за
заштиту од
злостављања ,
занемаривања и
насиља и упознати са
корацима које требају
да предузму у случају
злостављања,
запостављања и
насиља. Радна књига,
записници, извештаји
2.Функционалан тим.
Радна књига, записник

3.Тим вртића

3.Синопсис,
евалуационе листе,

3.Јачање
компентенција, Радна

3.Хоризонталне размене,
израда дидактичких

3.Током године
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материјала,
презентације,присуство
презентацијама књига,
семинарима, трибинама

презентације

књига, фотографије,
лични портфолио,
потврде, сертификати,
архива вртића
4. Информисани
родитељи о
дешавањима у вртићу,
Сајт установе
ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Запослени ,родитељи
и деца поштују
договорена
правила.Белешке у
радним књигама о
понашању деце и
начинима решавања
проблем ситуација
2. Запослени ,родитељи
и деца поштују
договорена
правила.Белешке у
радним књигама о
понашању деце и
начинима решавања
проблем ситуација
3. функционисање
тима, боља
организација у послу

4.Промовисање рада
тима вртића путем Сајта
установе

4.Током године

4.Валентина Костовић

4.Текст и фотографије
везане за одређену
активност

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1. Кућни ред вртића
1.Септембар 2018.
(представљен на
родитељским састанцима
путем флајера)

1. Установа, тим
вртића

1. Записници са
родитељских састанака

2. Правила понашања у
групи, вртићу доносе се
са децом и родитељима

2.Септембар 2018.

2.Тим вртића

2.Записници са
родитељских састанака
, правилници и кћни
ред истакнути у холу
вртића

3. Ажурирање интерног
правилника о раду
вртића

3. Септембар 2018.

3. Тим вртића

3.Записник са тимова
вртића, дискусија,
правилник
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РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1.Рад на портфолиу и
хроници вртића

1.Токомгодине

1.Данијела
Јосифљевић

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Увид , селектовање
1.Евалуација рада тима
информација продуката на крају године,
и процеса који ће бити планирање.
ажурирани
Реализиване
активности из
развојног плана вртића

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Припрема приправника 1.Током године
и почетника за рад

Невенка Ђурђевић

2. Организоване
активности за
превенцију насиља:крос,
Дан спортских
активности,трибина о
насиљу, Породични
излет

2.Ана Витошевић
Марковић , стручни
сарадник за физичко
Марина Николић,
Милица Марковић,
Невенка Ђурђевић,
Милена Николић,
Валентина Костовић

2. Октобар 2018.,мај
2019.

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1. Свеска
приправника,
белешке
ментора,
интерни испит
за лиценцу
2. Извештаји,
фотографија, видео
запис,

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Обучен припрвник
за рад према
компентенцијама из
правилника о дозволи
за рад наставника,
васпитача и стручних
сарадника
2. Превенција
насилних ситуација,
фер-плеј,испољавање
позитивних. Радна
књига, извештај,
фотографија, видео
запис
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РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Промовисање вртића
1. Током године
1. Тим вртића
кроз дечје радове,
учешће на ликовном
конкурсима за децу,
информације на сајту
установе,града, дневним
листивима ...учешће на
Сусретима васпитача и
медицинских сестара
Србије, хоризонталним
разменама у установи и
ван ње...
2.Сарадња са школом,
2.Током године
2.Милена Николић
музејем, са другим
групама,вртићима,
-Стручни сарадник за
Биоскопом,Хиподромом,
физичко васпитање
Ф.К. Ердоглија
Марина Николић
4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Дечији и гупни
портфолио, извештаји

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Анализа примењених
мера за унапређење
вредноване области
Дечји развој и
напредовање

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
1.Анализа
примењених мера за
унапређење
вредноване области
Дечји развој и
напредовање

2. Извештаји,
фотографије

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Успешна промоција
врића , информисање
свих грађна путем сајта
о раду и дешавањима у
вртићу

2. Размена кроз
вршњачком дружењу,
брига за старија лица,за
правилан развој,брига
о животињама... Радна
књига, извештај
ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1.Анализа примењених
мера за унапређење
вредноване области
Дечји развој и
напредовање
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РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1.Подела одговорности у
тиму према афинитетима
и компетенцијама
запослених
2.Учешће тима вртића у
вредновању
областиПрофесионална
заједница учења
3. Израда рада за
Стручне сусрете

1.Септембар 2018.

1.Руководилац

1.Записник са тима
вртића,

2.Март 2019.

2.Тимвртића

2. Анкета, записник са
тима вртића,препоруке
тима за
самовредновање
3.Рад за Стручне
сусрете, индивидуални
план стручног
усавршавања

3. Радна 2018/2019

3.Весна Ранковић

4. Приправници и
почетници се уводе у
посао

4. Током године

4.Невенка Ђурђевић

4. Свеска приправника,
белешке ментора,
интерни испит за
лиценцу

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

1. Запослени се стручно
усавршавају на
акредитованим
семинарима,на
акредитованим
скуповима и на
разменама унутар
вртића,установе као и на

1. Током године

1. Александра
Миленковић

1.Евиденција о
похађању семинара,
размена, индивидуални
план стручног
усавршавања, извештај

2. Мај 2019

2.Милица Марковић,
Наташа М.Јовановић,

2.Презентација, списак
учесника, записник са

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1.Унапређен васпитнообразовни рад
2. Унапређена сарадња
тима вртића. Радна
књига
3. Презентовање и
унапређење васпитнообразовног рада ,
презентовање Установе
4. Обучен припрвник
за рад према
компентенцијама из
правилника о дозволи
за рад наставника,
васпитача и стручних
сарадника
ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Унапређење
васпитно-образовног
рада, увођење иновција
у рад

2.Јачање
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хоризонталним
разменама ван установе
2. Праћење и
напредовање деце у
развоју и учењупрезентација
3. Од вртића до школе презентација

3.Мај 2019

Маријана Петровић

актива свих узраста

3.Милена Николић,
Јелена Сретеновић,
Мирослава
Стевановић,Жељка
Филиповић, Наташа
Миловановић, Ивана

3. презентација,
извештај тиму за
одрађивање задатака и
пројеката

компентенција
васпитача из области
васпитно – образовног
рада
3.Ојачана сарадња
између вртићаи
основних школа

Вртић „Зека― је планиране активности у радној 2018/2019 години реализовао ( на основу Развојног плана ПУ „ Ђурђевдан―,
Годишњег плана рада П.У. „ Ђурђевдан―, Годишњег плана рада вртића, препоручених мера Тима за самовредновање).
Посебан акценат је био на сарадњи вртића и породице, на активностима Клуба родитеља и васпитача и заједничком
планирању,организацији и реализацији садржаја за децу и одрасле.Члан Савета родитеља покренула иницијативу у васпитној
групи свог детета да више родитеља учествује у опремању дела хола за Клуб родитеља. План је да се наредне године више
родитеља укључи у активности Клуба родитеља и васпитача .У холу вртића редовно је ажуриран простор за размену
информација, занимљивих чланака о васпитавању, фотографије са тематских састанака и радионица..Осим тога родитељи и
запослени заједно уз подршку установе су реализовали акцију кречења и уређења вртића, ,опремање вртића полицама за
дидактичке играчке, ормарима за кревете...По препоруци Тима за самовредновање да се родитељи више укључе у планирање
активности , запослени су анкетирли родитеље која је област која их знима и у којим активностима би могли да учествују, као
и које време им одговара за радионице. Анализом анкета родитеља тим вртића је добио полазиште за предлог тема и акција
за наредну радну годину. Тим вртића је започео сарадњу са запосленим у музеју „ 21.Октобар―. Кустоси из музеја су
реализовали радионице у вртићу са децом и васпитачима. Сарадња је настављена сликањем и изложбом дечијих радова
испред музеја. Осим сарадње са музејом вртић је ojaчaoа планира и да обогати сарадњу и са другим институцијама из
локалне заједнице : Институтом за јавно здравље( предавања за запослене и родитеље о превентиви, обележавање битних
датума везаних за здравље, учешће предшколаца на манифестацији коју организује Институт), Дечијим диспанзером
(Логопед у вртићу-тематски родитељски са темом Говоримо о говору), Саветовалиштем за брак и породицу, Центром за
пружање социјалних услуга „ Књегиња Љубица―, Саобраћајном полицијом...
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3.3. Вртић „Невен“

1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Уређење простора
вртића, у сарадњи са
Од септембра 2018.до
родитељима:
септембра 2019.год.
материјали,продукти,пан
ои
одражавају актуелна
дешавања и васпитнообразовне активности:
теме , обележавање
битних датума и сл.
Простори локалне
заједнице користе се као
место за учење кроз
заједничке активности
деце и одраслих :
Сарадња са ОШ ―Ђура
Јакшић‖, Приредба за
предшколце

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Васпитачи, мед.сестре
креативног тима
унутар вртића,
родитељи, деца,
мед.сестра на пзз

Записници са
родитељских састанака
Фотографије
Продукти

Директор школеЂорђе Божовић,
учитељи и ученици
школе

Радна књига васпитача
Фотографије
Извештај

Поспешивање
заједничке сарадње
родитеља-васпитачадеце.Укључивање
родитеља у
реализацију вор-а и
оплемењивање
простора вртића.

19.09.2018.год.

7.10.2018.год.

Трка за срећније
детињство

2 и 3.10.2018.год.

Марина
Николић,стручни
сарадник за физичко
Марина
Жаревац,васпитач
Данијела
Дупаловић,васпитач у
чппп
Васпитачи
предшколских група
целодневног и Зорица
Игњатовић,васпитач,

Извештај

Сарадња са школом,
упознавање деце са
представницима
школе и битним
карактеристикама ове
школе.
Сарадња са
лок.заједницом и
родитељима

Радне књиге васпитача
Фотографије
Извештај
Сарадња вртића и
школе у склопу
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Дечји шкраб и
Маскенбал у просторима
ОШ ―Вук С.Караџић‖

Радионице:‖ Отвори
кишобран‖, превентивна
активност, не насилна
комуникација, и
радионица на тему : ―Ја
волим тебе, ти волиш
мене‖

са својом васпитном
групом из чппп-а
2.10.2018.и
3.10.2018.год.
Простор втића и
Простор ОШ ―Ђура
Јакшић‖

4.10.2018.год.у сали
ОШ‖ Вук.С.Караџић

―Спортом против
насиља‖
Превентивна активност

Катарина
Тодоровић,васпитач
Катарина
Младеновић,васпитач
Зорица Игњатовић,
Андреа
Пантелић,Наташа
Кањевац,
Данијела Дупаловић
Руководилац –Весна Р

Извештај
Радна књига васпитача
Фотографије
Продукти

обележавања Дечје
недеље
Подстицање деце на
не насилну
комуникацију, лепо
понашање, развој
емпатије и
пријатељства.

Радна књига васпитача,
Извештај,
Фотографије,
Записник са родитељског
Иван Крсмановић,
састанка
Јачање тимског духа
родитељ,
код деце, развој
проф.физичког
емпатије, развој
васпитања, деца
здравих стилова
старијих васпитних
живота- активно
група вртића,
телесно вежбање,
Васпитачи : Јасминка
сарадња са
Р., Биљана Р, Данијела
родитељима.
П, Верица М,
Радна књига
Руководилац Весна Р. Фотографије
Чланске карте за децу

5.10.2018.год.
Васпиатчи и деца
предшколских група
вртића
Одлазак деце
предшколских група
вртића у библиотеку на
Пивари, огранак
библиотеке Вук

12.10.2018.год.

Марко СомборацКарикатуриста ,гост

Радна књига
Фотографије
Продукти

Развој љубави према
књигама, писаној
речи, песништву и сл.

Развој
графомоторике,
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С.Караџић.

вртића већ трећу
годину за редом.
Небојша Васиљевић –
родитељ,
Руководилац вртића
Весна Р.,
Деца предшколских
група вртића

Радионица за децу
креативног карактера у
вртићу

Радна књига
Дечји цртежи

креативности, развој
ликовних вештина,
развој маште и
координације руке и
ока.

Октобар 2018.
Деца и васпитачи
предшколских група,и
деца из чппп при ОШ
―Ђура Јакшић‖
Посета Дечјем
позоришту –Бајка
Трнова ружица

Излет до
Аранђеловца,пећине
Рисеваче.

Учешће деце на
ликовним конкурсима

Радна књига
Фотографије

Развој љубави према
позоришту и
драмској уметности.

Октобар 2018.год.
Деца старијих и
предшколских група,
целодневни и чппп,
Васпитачи,
Мед.сестра на пзз,
руководилац вртића

Захвалнице,
Награде деци,
Радна књига васпитача
Дечји портфолио

У току 2018- 2019.год.
Све васпитне групе
вртића

Радне књиге васпитача
Фотографије

Упознавање деце са
битним
карактеристикама
места које
посећују.Развој
самосталности,
одговорности и
издржљивости.
Неговање креативних
вештина код деце.

13.11.2018.год.
Директор школе-Бојан
Конатар, учитељице,
педагог и психолог
Радна књига
школе, ученици, деца Извештај

Развој позитивних
особина код деце,
навика даривања,
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Обележавање Светског
дана доброте, у сарадњи
са представницима ОШ
―Вук С.Караџић‖

предшколских група
вртића, васпитачи,
руководилац

развој емпатије,
развој солидарности
и хуманости.

28.11.2018.год.

2.12.2018.год у Првој
Техничкој школи у
Кг-у.

Васпитачице : Верица
Мијаиловић, Данијела
Прокић, родитељи два
вртића из две групе.
Данијела
Костадиновић,родите
љ-носилац
активности.

Учешће деце на Еко
Фестивалу

3.12.2018.год.

Деца предшколских
група 1и 2. Васпитачи
: Марина Жаревац,
Андреа Пантелић,
Наташа Кањевац ,
Марина Петровић

Обележавање
Међународног дана
особа са посебним
потребама и
инвалидитетом

26.12.2018.год.

Деца предшколске
групе 3, васпитачице :
Катарина Тодоровић,
Катарина Младеновић

Новогодишња
манифестација у Балон
сали Парк у Кг-у,
хуманитарног карактера.

27.12.2018.год.

Деца предшколске
групе , васпитачице :
Наташа К. и Андреа
П. и деца чппп,

―Музика нас повезује‖,
сарадња два вртића
―Чуперак‖ и ―Невен‖

Фотографије

Радна књига
Фотографије

Радна књига
Фотографије

Сарадња два вртића,
развој љубави према
музици, активно
укључивање
родитеља у рад
вртића.

Развој свести код
деце о очувању
животне
средине.Сарадња са
родитељима и
лок.заједницом

Радна књига
Фотографије

Поштовање
различитости, развој
емпатије.

Радна књига
Извештај
Фотографије

Учешће деце у
обележавању битних
друштвених
дешавања,сарадња са
родитељима и
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Новогодишња представа
у извођењу ученика IV
разреда ОШ ―Ђура
Јакшић‖, у вртићу
Невен.Представа :
―Леденко Зимић‖

Од 25.01. до
01.02.2019.год.

Зимовање деце на
Копаонику

Посета Дечјем
позоришту.Представа:
―Јежић Жожо‖

лок.заједницом.

Марија и Јасмина
учитељице, ученици
четвртог разреда ОШ
Ђура Јакшић.

Сарадња вртића и
школе, сарадња са
родитељима,сарадња
учитеља и васпитача,
учешће деце у
обележавању битних
друштвених догађаја.

Радна књига
Фотографије

Старије и
предшколске групе
Радна књига
Дечји цртежи

28.03.2019.

Посета стоматолога у
вртићу

5.4.2019.год.

Посета фармацеута
вртићу, из апотеке
―Beny‖- Здрави стилови
живота, поводом
Светског дана здравља.

8.4.2019.год.

Еко Фестивал на нивоу
ПУ ―Ђурђевдан‖ у
вртићу ―Цицибан‖

васпитачица Зорица
Игњатовић

19.4.2019.год.

Предшколске групе
вртића и чппп при
ОШ Ђ.Јакшић,
васпитачи

Деца предшколских
група, мед.сестра на
пзз

Деца предшколских
група вртића,
васпитачи,
руководилац вртића.

Извештај мед.сестре на
пзз

Радна књига васпитача
Фотографије

Захвалнице
Радна књига
Видео-запис

Упознавање деце са
карактеристикама
год.доба –зиме, са
одликама планине на
којој бораве, развој
здравих стилова
живота, сарадња са
породицом.

Развој љубави и
стицање навика за
одлазак у позориште.
Развој навика код
деце о одржавању и
бризи оралног
здравља, као и
редован одлазак
стоматологу.
Развој свести код
деце о здравим
стиловима живота,
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Дечје играрије у Дечјем
позоришту
Свечана академија
поводом Дана Установе
Сарадња са ОШ ―Вук
С.Караџић‖- Представа
за децу вртића ―Весело
поврће ―
Посета позоришту,
Луткеф-Златна искра

Међународна недеља
породице

Манифестација Растимо
уз плес на стадиону
Чика Дача у Кг-у

Излети : ЗОО врт у Бг-у
Посета Природњачком
музеју Дино парк у
Свилајнцу и ЗОО врт
Јагодина.

23.04.2019.год.

6.05.2019.год.

11.04.2019.год.

14.05.2019.год.

0д 13.05. до
17.05.2019.год.

31.05.2019.год.

Јун 2019.год.

Деца предшколских
група 1 и
2.Васпитачице :
Марина Ж. Марина П.
Андреа П. Наташа К.

Деца предшколске
групе 3, васпитачице :
Катарина Т. И
Катарина М.

Радна књига
Фотографије

Радна књига
Фотографије

Радна књига

Деца предшколских
група вртића

Деца предшколских
група целодневни и
деца у чппп при ОШ
Ђ.Јакшић
Тим вртића

Деца , васпитачи
предшколских група
целодневни и чппп,
родитељи.
Деца старијих и
предшколских

Радна књига
Извештај о реализацији
вор-а
Фотографије
Радна књига
Фотографије
Извештај
Видео-запис
Радна књига
Фотографије

Фотографије
Видео-записи

правилној исхрани и
редовном телесном
вежбању.
Подизање свести код
деце о очувању
животне средине.

Учешће деце у
програму за
обележавање Дана
Установе.

Сарадња вртића и
школе.

Сарадња са
лк.заједницом

Подршка деци и
породици

Сарадња са
породицом и
лок.заједницом
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Завршне приредбе
предшколаца

Јун 2019.год.

група,деца из чппп-а
васпитачи
Упознавање деце са
битним местима своје
земље,
карактеристике
места, које деца
обилазе.

Деца и васпитачи
предшколских група и
чппп.

2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Превентивне активности
у сарадњи са Тимом за
заштиту од насиља

У првој недељи
октобра 2018.год.
У мају 2019.год.

Деца предшколских
група целодневни и
деца у чппп.

Радна књига васпитача
Извештаји
Фотографије

Подстицање деце на не
насилну комуникацију,
поштовање правила
понашања, норми,
развој емпатије,
хуманости и
пријатељства.

26.02.2019.год. у
вртићу Невен

Зорица
Игњатовић,васпитач,
координатор Тима за
заштиту од насиља

Радна књига
Извештај
Фотографије

Превенција –
вршњачког насиља

Деца предшколске
групе, васпитачице :

Радна књига
Фотографије

Поштовање и
уважавање

―Вршњачко насиље,
превенција‖- Тим за
заштиту од насиља у
сарадњи са
представницима
―Кнегиње Љубице‖
Обележавање
Међународног дана
особа са тешкоћама у
развоју и
инвалидитетом.

3.12.2018.год. у
вртићу Невен
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Међународни дан
породице – недеља
породице

Родитељски састанци ,
општи и тематски.
Тематски родитељски
састанак ―Подстицаји и
забране код деце‖

Активности у
остваривању Развојног
циља вртића, уважавање
различитости.
Играонице- за децу која
не иду у вртић,узраста
од 4 до 5 год. у чппп при
ОШ Ђура Јакшић

Радионице са
родитељима и Отворена
врата вртића

Од 13.05. до
17.05.2019.

Од септембра 2018.до
јуна 2019.год.

Катарина Т. И
Катарина М.
Руководилац вртића
Весна Р.

Извештај

различитости, сарадња
са родитељима.

Тим вртића

Радне књиге
Извештај
Фотографије

Подршка деци и
породици

Васпитачи, мед.сестре
у јаслицама,
руководилац вртића,
мед.сестра на пзз,
стручни сарадници,
дефектолог и сл.

Радна књига
Извештај

Заједничко учешће
свих актера који
учествују у дечјем
одрастању.

Јелена Марашевић,
дефектолог

Радна књига,
Извештај

Подршка породици

Тим вртића

Радна књига
Извештаји

Уважавање
различитости сваког
детета и породице

Васпитачи : Зорица
И., Данијела Д.и
Мирјана Глишовић.

Радна књига
Извештаји

Укљученост деце у
социјализацију,
подршка деци и
породици.

14.05.2019.год.

Од септембра 2018.
До септембра
2019..год.

Од октобра 2018. До
маја 2019.год.
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Заједничке активности у
сарадњи вртића и
основних школа у
окружењу у циљу бољег
упознавања деце са
школским условима
рада.

Састанци Савета
родитеља на нивоу
вртића.

Радионице са
родитељима –
Подршка не
перфекција,Фондација‖
Новак Ђоковић‖

Истраживање у области
Подршка деци и
породици

Од септембра 2018.
До септембра
2019.год.

Од септембра 2018.
До јуна 2019.год.

Током 2018-2019.год

Од 21.03. до 31.маја
2019.год.

Васпитачи, мед.сестре
у јаслицама,
родитељи, деца

Радна књига
Извештаји
Фотографије

Активно учешће
родитеља у раду
вртића

Васпитачи
предшколских група,
родитељи,
представници школа,
стручни сарадници,
директори и сл.

Радна књига
Извештаји
Фотографије

Тимски се стварају
услови за постепен
прелаз деце из вртића
у школе, сарадња са
породицом.

Записници са састанака
Савета родитеља

Активно учешће
родитеља у раду
вртића

Извештај
Фотографије
Уговори које су
потписали васпитачи о
сарадњи са Фондацијом

Јачање компетенција
родитеља у
савладавању тешкоћа у
родитељству.

Руководилац вртићаВесна Р. , Председник
Савета родитеља на
нивоу вртића-Г-ђа
Мила Николићродитељ.
Из сваке васпитне
групе и јаслица по
један родитељ као
представник Савета
родитеља на нивоу
вртића.
Фацилитатори –Игор
и Кристина,
представници
Фондације, родитељи,
деца, васпитачице :
Андреа Пантелић,
Марина Жаревац
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28.11.2018.год.

Представници Тима за Извештај Тима за
самовредновање :
самовредновање
Снежана Павловић
Биљана Раденковић
Чланови Савета
родитеља на нивоу
вртића Невенучесници у
истражиавњу

Предлог мера за
унапређење области
Подршка деци и
породици

3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Учешће васпитача и
мед.сестара-васпитача у
раду Тимова и Актива,
ПКпредставници,координат
ори Тимова и Актива, у
раду и доношењу одлука
ПУ ―Ђурђевдан‖

Од септембра 2018.
До септембра
2019.год.

Васпитачи и
мед.сестре васпитачи
на нивоу вртића ,
учествују у тимском
раду установе.

Записници са састанака
Тимова и Актива

Побољшање квалитета
рада установе,
тимским радом и
заједничким залагањем
свих учесника у вор-у.

Последња недеља у
месецу, у 20182019.год.

Записници са састанка
Руководилац вртићаТима васпитача и
Весна Ратинац
мед.сестара
Заменик руководиоцаМаја С.Васиљевић

Састанци Тимова на
нивоу вртића.

Тимски рад у
остваривању квалитета
рада вртића, праћењу
дечјег развоја и
напредовања, рад са
родитељима, и стручно
усавршавање
запослених у вор-у.
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Од септембра 2018.
До септембра
2019.год.
Хоризонталне размене
међу вртићима-стручно
усавршавање запослених
у процесу вор-а.
Од септембра 2018.
До јуна 2019.

Подршка
приправницима у раду,
од стране ментора

11.09.2018.год. у ОШ
Вук С.Караџић

Андреа Пантелић,
Записници Тима за
васпитач, представник професионални развој
Тима за
запослених
Професионални развој
Васпитачи,
Мед.сестре-васпитачи

Континуирано СУ,
јачање компетенција и
примена знања са
семинара и
хоризонталних
размена.

Ментор за васпитаче –
Наташа Кањевац
Ментор за мед.сестре
у јаслицама –Весна
Гаљак

Записници са састанака
ментора
Приправничка свескадневник

Боља и бржа
припремљеност
почетника у раду.

Радна књига васпитача
Фотографије

Размена искуства о
деци која су од
1.септембра кренула у
школу, а била су у
вртићу и чппп-у.

Татјана
Павловић,психолог,
Мира М.психолог у
школи, васпитачи и
учитељи.

Сарадња са стручним
сарадницима :
Сарадња ОШ Вук
С.Караџић и вртића,
стручни сарадници
школе и вртића
Обилазак вртића и свих
васпитних група у циљу
праћења адаптације и
бројности деце по
групама.

4.10.2018.год.

Новембар 2018.,
Децембар 2018.
Јануар 2019.

Рад физиотерапеута са
децом у вртићу
Децембар 2018.год.

Снежана
Малбашић,педагог и
Весна Арсенијевићфизиотерапеут

Весна Арсенијевић

Радица Шекуларац

Белешка руководиоца о
посети,
Радна књига васпитача
и мед.сестара

Праћење адаптације
деце и бројност деце
по групама.

Извештај
Радне књиге васпитача

Радна књига,
Припрема за У.А. из
Пмп-а у предшколској
групи

Подоскопски преглед
стопала,Корективно
педагошки рад

Припрема васпитача за
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Стручни испит у
вртићу,пред комисијом
установе

Томић –васпитач,
Бранка
Станојевић,пом.дирек
тора за вор, педагог
Рада Милић-мастер
васпитач

У току 2018-2019.
Сарадња са родитељима
и стручним
сарадницима, по
препоруци васпитачапраћење дечјег развоја и
напредовања

Препоруке стручних
сарадника за писање
Развојног плана вртића
за период од 2019 до
2023.год.

28.02.2019.год.
Татјана Павловићпсихолог
Снежана
Малбашић,педагог
14.05.2019.год.

Тематски родитељски
састанак ―Подстицаји и
забране код деце‖

17.05.2019.год.
У вртићу Невен

Презентација рада
мед.сестара у јаслицама
на Активу .Тема рада :
―Драматизацијом до
искуства и сазнања‖

Од 21.03. до
29.03.2019.год.

Истраживање у области
Професионална

Васпитачи,
Мед.сестре у
јаслицама
Психолог
Дефектолог

Јелена
Марашевић,дефектоло
г
Мед.сестре у
јаслицама : Тамара
Стевановић
Андријана Вујчић
Представници Тима за
самовредновање :
Снежана Павловић

полагање испита за
лиценцу у Бг-у.
Педагошки профил
Белешке о деци
ИОП

Препоруке
Развојни план вртића
од 2019-20123.

Подршка деци и
родитељима.

Радна књига,
Фотографије

Визија и мисија вртића
и дефинисање
Развојног циља вртића.

Презентација
Записник са састанка
Актива
Радна књига

Подршка породици

Извештај о вредновању

Препоруке Тима за
самовредновање на
основу анализе , за
квалитетнији рад
вртића.
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заједница учења

Биљана Раденковић
Васпитачи,
Мед.сестре-у
јаслицама

4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Распоред запослених у
вртићу и делегирање
улога и задужења према
компетенцијама
запослених.

Септембар 2018.год.

Руководилац вртића

Записник са састанка
тимова вртића, и
радног састанка

Послови у вртићу се
обављају у складу са
усвојеним ритмом рада

Током 20182019.год.

Тим вртића

Ритам дана у вртићу

Руководилац и
заменик руководиоца
се брину за неометано
функционисање рада
вртића.

Руководилац вртића

Извештај

Ажурирање података
за рад установе.

Руководилац вртића

Извештај о раду
руководиоца и раду
вртића, који се месечно

У циљу реализације
Годишњег плана
вртића, Годишњег

Достављање извештаја и
других тражених података
везаних за рад вртићаТоком године
надлежним органима
установе.
Сарадња са
родитељима,друштвеном
средином,представницима
школа, установа и
институција.
Током године

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Остваривање
заједничких циљева,
Развојни циљ вртића
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подноси директору
установе.

Месечни састанци
тимова, вођење
документације у вртићу и
сл.

Месечно тимови
Задња недеља у
месецу

Пренос информација
запосленима у вртићу са
састанака на којима
руководилац учествује а
односи се на тимски рад и
заједничке циљеве.

Месечно на
тимовима, на мини
састанцима у склопу Руководилац вртића
радног времена, на
радним састанцима и
сл.По потреби посла
и више пута у току
месеца.

Записници

Током 20182019.год.

Лични портфолио

Учествовање у свим
облицима стручног
усавршавања

Руководилац вртића

Руководилац вртића

плана установе и
Развојног плана.

Записници са Тимова,
Извештај о раду
руководиоца и вртића
директору установе

Информисаност
запослених о битним
активностима на нивоу
установе.

Јачање компетенција и
континуирано стручно
усавршавање, примена
са семинара у пракси.

Активности из Годишњег плана рада ПУ―Ђурђевдан― и Годишњег плана вртића „Невен― су реализоване.Годишњи извештај
рада вртића „Невен―, садржи реализацију већег броја активности од оних предвиђених Годишњим планом рада вртића.
Активности су реализоване на основу праћења дечјих потреба и интересовања, на основу сарадње са породицом,као и са
представницима лок.заједнице.Кроз активности и садржаје, развијали смо код деце осећај припадности, толеранције, развој
емпатије, љубави и уважавања различитости у свету који их окружује и који ће одрастањем открити.У вртићу смо и ове
године радили на остваривању циљева у области интеркултуралности и мултикултуралности, па је и већи број активности
био базиран на темељењу животних вредности : једнакости, пријатељства, међусобног уважавања, слободе, љубави и
уважавању различитости.
Приоритетна област промене, за наредну 2019/20.год. је Област 1. Васпитно образовни рад, Стандард 1.1. Физичка средина
подстиче учење и развој деце.
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3.4. Вртић „Колибри“
1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Тема: „Ко сам ја, ко си ти
покажимо свима ми...''

Септембар 2018

Васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

-адаптација

Септембар 2017

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Октобарске боје''

Октобар 2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Животињско
царство''

Новембар 2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Новогодишња
бајка''

Децембар 2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Јануар нам
доноси''

Јануар 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Без алата нема ни

Фебруар 2019

Васпитачи и м.сестре

-радне

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-деца прихватила
боравак у
вртићу,белешке о деци
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
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заната''

васпитачи

књиге,фотографије,

Тема: „Осећам и желим''

Март 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Шта нам доноси
април''

Април 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема: „Мај нам је
даровао''

Мај 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема:,,Идемо на
летовање,,

Јун 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

Тема:,,Најлепше је у
вртићу,,

Јул 2019,август 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

-радне
књиге,фотографије,

одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића
-активности
одршане,записници,ев
алуациај на тиму
вртића

2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Индивидуални разговори
са свим родитељима
новопримљене деце,

Септембар 2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге,записник

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Индивидуални
разговори
одржани,успешна
адаптација
деце,посматрање деце
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Отворена врата

-26.09.2018

у соби бр 5,мешовита
старија-предшколска
група

Радне
Отворена врата
књиге,извештај,фотогра одржана,број
фије
присутних родитеља
,евалуациони
листови,анализа на
тиму вртића
Радне
Родитељ реализовао
књиге,извештај,фотогра активност,
фије

Родитељ ,професор
ликовног,реализатор
активности у млађој
групи
Маме глуме за
децу,,Баштованка,,

-02.10.2018

васп:Наташа Петров
Марковић и Биљана
Петковић

-02.10.2018

Организована,,отворена
врата вртића―

04.10.2018

Спортске игре деце и
родитеља

-04.10.2018

Спортске активности у
поподневним сатима
између деце и родитеља.

-05.10.2018

Радионица за
рдитеље,,Моја
сликовница,,

-01.11.2018.

ЧППП
Радне
Представа
Корићани,васп:Зорица књиге,извештај,фотогра реализована,месечна
Токић
фије
евалуација у радној
књизи
у млађим
Радне
Отворена врата
групама,васп:Аница
књиге,извештај,фотогра одржана,број
Вучковић,Јелена
фије
присутних родитеља
Илић,Наташа петров
,евалуациони
Марковић,Биљана
листови,анализа на
Петковић
тиму вртића
-ЧППП
Радне
Спортске игре деце и
Корићани,васп:Зорица књиге,извештај,фотогра родитеља одржане,
Токић
фије
,месечна евалуација у
радној књизи
Васпитачи и м.сестре Радне
Спортске игре деце и
васпитачи
књиге,извештај,фотогра родитеља одржане, ,
фије
месечна евалуација у
радној књизи,анализа
на тиму вртића
Васп:Јелена
Радне
Радионица за
Аритоновић,Весна
књиге,извештај,фотогра рдитеље,,Моја
Стевић, старијафије
сликовница,,
предшколска група,
реализована, месечна
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евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Радне
Радионица за
књиге,извештај,фотогра рдитеље,,Албум
фије
животиња―
реализована, месечна
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Радне књиге,записник, Родитељски
састанак,реализован

Радионица за
рдитеље,,Албум
животиња―

-01.11.2018.

,Басп:Јелена
Илић,Аница
Стојчевска, ,,-млађа
група

Родитељски састанак,

08.11.2018.

Отворена врата вртића

Децембар 2018

,Наташа Петров
Марковић,Биљана
Петковић, млађа
група
Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Отворена продајна
изложба новогодишњих
честитки и поклона

25.12.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Родитељски састанци:

Децембар 2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге,записник

Посета вртићу,,Деда
Мраза,,., представа у
извођењу васпитачица

-24.12.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне
књиге,фотографије

Радне
Отворена врата
књиге,извештај,фотогра одржана,број
фије
присутних родитеља,
евалуациони
листови,анализа на
тиму вртића
Радне
Анализа на тиму
књиге,фотографије
вртића,количина
продатих поклона,
Родитељски
састанци:одржана,број
присутних родитеља,
евалуациони
листови,анализа на
тиму вртића
Посета вртићу,,Деда
Мраза,,., представа у
извођењу васпитачица
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вртића
Приредба за родитеље
поводом празника
Св.Саве ,

28.01.2018

средња
група,васп:Краговић
Загорка и Стефановић
Марија,
,мешовита
група,васп:Јелена
Аритоновић,Весна
Стевић

Радне
књиге,фотографије

Родитељски састанак у
вези одласка деце на
зимовање на Копаоник

14.01.2019

Васпитачи
предшколских и
старијих групе

Радне књиге,записник

Приредба за децу
поводом празника Св.саве

29.01.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне
књиге,фотографије

Гостовање родитеља који
су са децом разговарали о
својим занимањима

Фебруар 2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне
књиге,фотографије

Радионица са родитељима
,,Направимо Змаја,,

26.03.2019

Мешовита
група,васп.Јелена А и
Весна С.

Радне
књиге,записник,фотогр
афије

Подела промо материјала
за упис деце у школе за
школскуј 2019-20

Март 2019

Све школе из
окружења

фотографије

вртића одржана,
анализа на тиму вртића
Приредба за родитеље
поводом празника
Св.Саве , одржана,
анализа на тиму вртића

Родитељски
састанци:одржана,број
присутних родитеља
,евалуациони
листови,анализа на
тиму вртића
Приредба за децу
поводом празника
Св.Саве , одржана,
анализа на тиму вртића
Гостовање родитеља
који су са децом
разговарали о својим
занимањима
Радионица са
родитељима
,,Направимо
Змаја,,реализована
Промо материјала за
упис деце у школе за
школскуј 2019-20
истакнут на огласну
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таблу вртића
Радионица са
родитељима,,расцветал
о дрво,,реализована,
месечна евалуација у
радној књизи,анализа
на тиму вртића
Ускршња радионица,
реализована, месечна
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића

Радионица са
родитељима,,расцветало
дрво,,

03.04.2019

млађа јаслена
група,м.сестре
васпитачи:Весна Ћ и
Данијела А.

Радне
књиге,записник,фотогр
афије

Ускршња радионица,

24.04.2019

најмлађа јаслена
група,м.сестре
васпитачи:Светлана
К,Ана Ж и Катарина
В.

Радне
књиге,записник,фотогр
афије

Ускршње радионица у

25.04.2019

Васпитачи у млађој
Радне
васпитној групи,
књиге,записник,фотогр
Биљана П и Наташа
афије
П.М. и у старијој
јасленој
групи,м.сестре
васпитачи Милијана
Ј,весна Ж и Слађана А

Ускршња радионица,
реализована, месечна
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића

Продајна ускршња
изложба у сарадњи са
ОШ,, Доситеј
Обрадовић,,деца из
ЧППП Корићани и ОШ,,
Доситеј Обрадовић,
Родитељски састанци

25.04.2019

Васпитачице:Зорица Т Радне
и Ивана О.
књиге,записник,фотогр
афије

Продајна ускршња
изложба реализована,
месечна евалуација у
радној књизи,анализа
на тиму вртића

Мај 2019

Израда Годишњег плана
рада за 2019-2020 са
родитељима

14.05.2015

Васпитачи и м.сестре
васпитачи
Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Родитељски
састанак,реализован
Родитељи учествовали
у израда годишњег
плана рада за 2019-

Радне књиге,записник,
Годишњег плана рада
за 2019-2020
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Обележавање светског
дана породице

16.05.2019

Васпитачи
предшколских група

Завршне приредбе
предшколских група

Јун 2019

Васпитачи
предшколских група

Радне
књиге,записник,фотогр
афије
Радне
књиге,записник,фотогр
афије

2020
Обележавање светски
дана породице
Завршне приредбе
предшколских група

3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОФЕСИОНАЛНA ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Васпитно-образовно
веће
одржано
Договор постигнут

Васпитно-образовно веће

-05.09.2018

Секретар установе

Извештај

Посета педагога за
физичко Марине Николић
и педагога Снежане
Малбашић, договор о
раду у овој школској
години
Јесењи карневал

-12.09.2018

Посета педагога за
физичко Марине
Николић и педагога
Снежане Малбашић,

записник

-26.09.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге
,фотографије

Јесењи карневал
одржан, евалуација у
радној књизи,анализа
на тиму вртића

Савет родитеља
вртића,,Колибри,,-

-25.09.2018

Руководилац вртића

Записник,листа
присутних

Радионица за децу у
оквиру акције

11.09.2018

,,Црвени крст,,и
саобраћајна полиција

Радне књиге
,фотографије

Савет родитеља
вртића,,Колибри,,
одржан
Радионица за децу
,евалуација у радној
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,,Заштитимо децу у
саообраћају : ,,Црвени
крст,,и саобраћајна
полиција

Васпитачи
предшколскуих група

књизи,анализа на тиму
вртића

Стоматолошки
систематски преглед све
деце

-19,20.09.2018

Сестра на ПЗЗ

Извештај

Стоматолошки
систематски преглед
реализован

Посета библиотеци деца
из ЧППП у
МЗ,,Корићани,,

26.09.2018

Васпитач из ЧППП у
МЗ,,Корићани,,Зорица
Токић

Радне књиге
,фотографије

Јесењи карневал улицама
насеља-све групе

--27.09.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге
,фотографије

Промо час школе
фудбала,,Арена,,

-28.09.2018

Тренери ФК,,Арена,,

Радне књиге
,фотографије

Семинар,,Растимо уз
плес,,
Дефектолог Јелена
Марашевић боравила у
стријој јасленој групи
Отварању дечије недеље
на нивоу града ,
предшколска група

-21.09-23.09.2018

Тим за
професионални развој
Дефектолог Јелена
Марашевић

Уверења

Посета
библиотеци,евалуација
у радној књизи,анализа
на тиму вртића
Јесењи карневал
улицама насеља
реализован, евалуација
у радној књизи,анализа
на тиму вртића
Промо час школе,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Семинар,,Растимо уз
плес,,реализован
Посета реализована

-01.10.2018

,Дивна
Лазаревић,Марина
Мирковић,,

Радне књиге
,фотографије

Дечији шкраб

-01.10.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге
,фотографије

18.10.2018

Радне књиге

Деца учествовала,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
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Дефиле поводом дечијих
права, улицама насеља

-03.01.2018

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге
,фотографије

Гостовање дечије
позоришне групе из
ОШ,,Драгиша Луковић
Шпанац,,из
Белошевца.Извели
луткарску
представу,,Чаробњак из
Оза,,
Дефиле улицама
насеља,,Ја имам права,, -

05.10.2018

Координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
пројеката и програма
Јеленом Аритоновић

Радне књиге
,фотографије

--05.10.2018

ЧППП
Радне књиге
Корићани,васп:Зорица ,фотографије
Токић

Посета расаднику,,Кућа
на брду,, -

09.10.2018

ЧППП
Радне књиге
Корићани,васп:Зорица ,фотографије
Токић

Маскембалу у ОШ у
Драгобраћи.

--12.10.2018

васпитачи из ЧПППКорићани и ЧППП
Драгобраћа

Радне књиге
,фотографије

Излет у Аранђеловац

19.10.2018

Васпитачи из ЧППП у
Драгобраћи и

Радне књиге
,фотографије

евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,

64

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
Корићанима а
Представа,,Трнова
ружица,, дечије
позориште.

--22.10.2018

Тим ,,Кључић,,

Радне књиге
,фотографије

Завршна активност у
оквиру акције ,,Шта знаш
о саобраћају,,

23.10.2018

Васпитачи
предшколских група у
сарадњи са ,,Црвеним
крстом,,,

Радне књиге
,фотографије

Излет у Аранђеловац

--25.10.2018

Васпитачи
предшколских и једне
старије групе

Радне књиге
,фотографије

Излет у Аранђеловац

-29.10.2018

Васпитачи старије
групе

Радне књиге
,фотографије

Семинар,,Математика у
игри,,

06.10.2018

Тим за
професионални развој

Уверења

Семинар„Научи, победи
страх и адекватно укажи
прву помоћ када је детету
неопходна – Превенција
повреде главе,
екстремитета и вратног
дела кичме код деце и

13.10.2018

Тим за
професионални развој

Уверења

евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом
Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом
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прва помоћ код
епилептичних напада и
гушења―
Угледна
активност,средња јаслена
група-Интелектуални
развој,,Јесења корпа,,

01.10.2018

М.сестра васпитач
Вања Стефановић

Радне књиге
,припрема,фотографије

Угледна активност,млађа
јаслена група-Моторички
развој,,Јесењи

17.10.2018

М.сестра васпитач
Весна Ћелић

Радне књиге
,припрема,фотографије

Угледна
активност,најмлађа
јаслена група-Сензорно
перцептивни развој,,Игра
марамама,,
Савета родитеља:

19.10.2018

М.сестра васпитачАна Живковић

Радне књиге
,припрема,фотографије

28.11.2019

Руководилац вртића

записник

.Одржан промо час
ФК,,Раднички,,

-07.11.2019

Васпитачи
Тренри из
ФК,,Раднички,,

Радне књиге
,фотографије

Посета позоришту.

-08.11.2019

васпитачи из ЧППП у
Драгобраћи и
Корићанима
ОШ,,Доситеј
Обрадовић,,

Радне књиге
,фотографије

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Савета родитеља
одржан
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
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Посета Хиподрому

09.11.2019

васпитачи

Радне књиге
,фотографије

СЕМИНАР: „Образујмо и
васпитајмо децу/ ученике
да чувају животну
средину―-

03.11.2019

Тим за
професионални развој

Уверења

Панел дискусија ―Деца и
интернет – паметно од
почетка‖

06.11.2019

Тим за
професионални развој

Уверења

Дискусија
реализован,примена
знања у раду са децом

. Санитарни преглед свих
запослених

-07.12.2018

Списак прегледаних

Преглед реализован
реализован,

офтамолошки преглед
заинтересованих радника

25.12.2018

Списак прегледаних

Преглед реализован
реализован,

,,Еко фестивал,,

-03.12.

сарадник за ПЗЗ
Установе Милинка
Недељковић
. сарадник за ПЗЗ
Установе Милинка
Недељковић
Предшколска група ,
васп:Милијана
Димитријевић и
Драгана Савић

Радне књиге
,фотографије

Учешће прославадана
шлоле ,,Трећи
крагујевачки батаљон,,

21.12.2018

Радне књиге
,фотографије

Учешће на
новогодишњем сајму у
ОШ,,Милоје Симовић

26.12.2018

.предшклска група,
васпитачице:Јелена
Аритоновић,Весна
Стевић и Нада
Гавриловић
деца из ЧППП у МЗ
Корићани и ЧППП ,у
ОШ,,Милоје

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној

Радне књиге
,фотографије

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом
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Симовић,, у
Драгобраћи,
,,васп:Зорица Токић и
Ивана Обрадовић,,

књизи,анализа на тиму
вртића

Учешће на манифестацији 26.12.2018
,,Новогодишња чаролија,,

Тим ,,Кључић,,
,предшколска група,
васп:Дивна Лазаревић
и Марина Мирковић

Радне књиге
,фотографије

-Ученици првог разреда
ОШ,,Трећи крагујевачки
батаљон,,била гости
вртића и посматрала
новогодишњу представу.
СЕМИНАР: „Ефикасан
рад школских тимова
усмерених на
унапређивање квалитета
образовноо- васпитног
рада установе―

28.12.2018

Васпитачи и учитељи

Радне књиге
,фотографије

8.12.2018

Тим за
професионални развој

Уверења

СЕМИНАР: „Иновативне
праксе подучавања―

8.12.2018

Тим за
професионални развој

Уверења

СЕМИНАР:
„Транзициони модели
подршке за децу и њихове
породице у пракси
предшколске установе―

15.12.2018

Тим за
професионални развој

Уверења

Хоризонтална размена,,,,Педагошка

-27.12.2018

Тим вртића
,,Колибри,,

Списак присутних

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом

Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом
Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом

Хоризонтална размена
реализован,примена
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документација,,

знања у раду са децом

-Боравак деце на
Копаонику.

18.01.2019 до
25.01.2019 и од
25.01.2019 до
01.02.2019

Васпитачи
предшколских и
старијих групе

Радне књиге
,фотографије

Израда развојног плана за
период 2019-2013
Хоризонтална размена

Фебруар 2019

Руководилац вртића

заоисник

-19.02.2019

дефектолог Јелена
Марашевић

Списак присутних

Радионица на
тему,,Компетенције
васпитача,,
Састанак са ЦИП-ом.

-25.02.2019

Тима за
професионални развој

Списак присутних

27.02.2019

Пројекат ,,Подршка не
перфекција,,
Самовредновање
области,,Професионална
заједница учења,,

20.03.2019 до
29.05.2019
25.03.2019

Консултације са м.се.васпитачима Мајом С и
Вањом С у вези рада за
актив директора и
монтесори скуп.
Предавање на
тему,,Превенција

*27.03.2019

Тим за остваривање
одређених
задатака,програма и
пројеката
Фондација
,,Н.Ђоковић―
Педагог Снежана
Малбашић и члан
тима за
самовредновање
Снежана Марковић
Педагог Бранка
Станојевић

*11.03.2019

Сарадник за ПЗЗ
милинка недељковић

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
План урађен
Хоризонтална размена
реализован,примена
знања у раду са децом
Радионица
реализован,примена
знања у раду са децом

Извештаји
фондацији,фотографије
Извештај о
самовредновању,радне
књиге

Пројекат реализован

Радна књига

Сугестије
имплементиране у рад

Списак присутних

Предавање
реализовано

Самовредновање
спроведено,примена
препорука у раду
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карцинома дојке,,за
родитеље и запослене,,
Заједнички дефиле деца
вртића и деца из
ОШ,,Милоје
Симовић,,млађи разреди,
поводом почетка пролећа
Еко-маскембал у
ТЦ,,Плаза,,

22.03.2019

Васпитачи и учитељи

Радне књиге
,фотографије

*21.03.2019

Маркетинг
ТЦ,,Плаза,,
Васпитачи и м.сестре
васпитачи

Радне књиге
,фотографије

Посета позоришту.
представа,,Јежић Јожо,,

*29.03.2019

Васпитачи
предшколских група

Радне књиге
,фотографије

Приредба,,Како да
порастем здрав и снажан,,
поводом светског дана
здравља.,

10.04.2019

Радне књиге
,фотографије

,,Еко фестивалчић,,у
вртићу,,Цицибцн,,

19.04.2019

мешовите групе
,васпитачи Јелена А и
Весна С.
сарадник за ПЗЗ
Милинком
Недељковић
.деца из предшколске
групе ,
васпитачице:Милијан
а Д и Драгана С.

Учешће наа ,,Дечијим
Играријама,,

23.04.2019

предшколске групе
васпитачице:Дивна Л.
и Марина М
Тим ..Кључић,,

Радне књиге
,фотографије

Радне књиге
,фотографије

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
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активности по групама у
оквиру обележавања
светског дана Ром
*деца старијих узрасних
група ишла у библиотеку
игралчака у
организације,,Романипен,,
Семинар „Васпитање
предшколског детета –
подршка у развоју и
култивисању социоемоционалних вештина―
Округли сто,,сарадња
вртића и основних
школа,,
Представљање рада тима
за остваривање одређених
задатака,програма и
пројеката
Састанци са
представницима локалне
заједнице о сарадњи за
наредну годину
Обележавање дана вртића

*08.04.2019

Тим за остваривање
одређених
задатака,програма и
пројеката

Радне књиге
,фотографије

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића

13.04.2019

Тима за
професионални развој

Уверења

Семинар
реализован,примена
знања у раду са децом

09.05.2019

Руководилац
вртића.члан тима за
остваривање
одређених
задатака,програма и
пројеката

Списак присутних

Активност реализована

Мај 2019

Представници тима
вртића задужени за
сарадњу са одређеним
институцијама
Васпитачи и м.сестре
васпитачи

записник

Сарадња договорена

Радне књиге
,фотографије

Васпитачи
предшколских група
Тим ,,Кључић―

Радне књиге,
фотографије

Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића
Активност
реализована,
евалуација у радној
књизи,анализа на тиму
вртића

28.05.2019

Учешће на манифестацији 30.05.2019
,,Растимо уз плес,,
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4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Тим вртића

Сваки месец током
радне 2018-2019
-12.09.2018

Руководилац вртића

записник

Директорка Установе

извештај

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Одржани тимови
вртића
Састанак релизован

Сваки месец током
радне 2018-2019
-29.10.2018

Директорка Установе

записник

Састанак релизован

Директорка Установе

извештај

Сугестије
инплементиране у рад

05.12.208

Руководилац вртића

извештај

Сугестије
инплементиране у рад

11.03.2019

Директорка
ПУ,,Ђурђевдан

извештај

Сугестије
инплементиране у рад

18.03.2019

Директорка
ПУ,,Ђурђевдан

извештај

Сугестије
инплементиране у рад

09.04.2019

Директорка

извештај

Сугестије

Састанак са директорком
ПУ,,Ђурђевдан,,у вези
функционисања кухиње,
Састанак руководилаца
Обилазак вртића,
Директорка Установе
руководилац службе за
заштиту на раду и
руководилац техничке
службе
Посетa вртићу директорка
Установе Сања
Јаковљевић,
Директорка
ПУ,,Ђурђевдан,,Сања
Јаковњевић и представник
фондације,,Н.Ђоковић,,до
лазили у вртић .
Директорка
ПУ,,Ђурђевдан,,Сања
Јаковњевић посетила
вртић.
Директорка
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Пу,,Ђуржевдан,,долазила
у обилазак вртића.
Израда годишњег
извештаја и плана рада за
наредну говину

ПУ,,Ђурђевдан
16.05.2019

Васпитачи и м.сестре
васпитачи

инплементиране у рад
Годишњи план и
извештај

Годишњи план и
извештај урађени

У току радне 2018/2019 у вртићу „Колибри― остварено је 99% активности које су предвиђене Годишњим планом. Разлог због
кога поједине активности нису реализоване углавном су временске прилике.Такође одређен број активности су реализоване а
нису предвиђене годишњим планом.Те активности су испланиране и договорене на Тиму вртића или на Педагошком
колегијуму Установе.
У току годинеодржани су родитељски састанци по планираном распореду као и савет родитеља. Родитељи су редовно
информисани о напредовању деце као и о битним догађањима у вртићу, а у велики број су и родитељи били укључени.
Васпитачи и мед.сестре су се стручно усавршавали. Сви су похађали семинаре у организацији Установе као и хоризонталну
размену унутар Установе.
У току године васпитачи и мед.сестре васпитачи узели су активно учешће у Активима и Тимовима Установе.
Препоруке тима за самовредновање које су добијене након вредновања области квалитета: Подршка деци и породици и
Професионална заједница учења имплементиране су у Годишњи план рада за 2019/2020.
У току радне године израђен је Развојни план Установе па самим тим и вртића за период 2020/2025.г.
Деца вртића су учествовала на ликовним конкурсима и њих десеторо је освајило награде.
У организацији Тима „Кључић― деца врттића била су укљућена у манифестације на нивоу локалне самоуправе где су имала
запажене наступе.
Са свим службама Установе остварена је добра сарадња и и сви су радили у најбољем интересу деце.
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3.5. Вртић „Чуперак“
1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Адаптација

Септембар 2018.

Радна књига
Белешке о деци

Активности за
подржавање различитих
начина дечијег учења и
учешћа

Септембар 2018.

Тим вртића
Јелена Тијанић
одг.особа
Тим вртића,
Сања Тракић
одг.особа

Активност за неговање
позитивних односа,
сарадње и солидарност
међу децом

Септембар 2018.

Тим вртића,
Дејана Томић
одг.особа

Радна књига
Дечји искази
Фотографије

Активности за стицање и
формирање основних
знања из области
саобраћаја и безбедног
учествовања у њему

Септембар 2018.

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Причаоница: „Лишће се
шарени, кишобрани се
шарене јер јесен је...―

Октобар 2018.

Тим вртића Родитељи
и деца
Саобраћајна полиција
Црвени крст
Јелена Веселиновић,
одг.особа
Тим вртића,
Никола Крсмановић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Радна књига
Дечји искази
Фотографије

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Пријатна атмосфера у
групи. Адаптирано
дете.
Деца развијају свест о
себи и другима,
уочавају и именују
делове тела и
различитости.
Дете открива различите
могућности у решавању
проблема, испољава
елементе
кооперативности
приликом
комуникације и игре.
Деца стичу неопходна
искуства у формирању
основних појмова из
области саобраћаја.
Деца разликују
годишња доба и стичу
искуства за појаве и
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„Крушка, јабука, шљива и
још се много дарова ту
скрива―

Октобар 2018.

Рецитација „Мали гроф у
трамвају―

Октобар 2018.

Еколошке активности на
нивоу вртића
- Храњење животиња у
парку
Полигон препрека. Игра
„Путовање кроз
прашуму―

Новембар 2018.

промене у природи.
Деца препознају и
именују воће и поврће
које се користи за
зимницу.

Тимвртића Родитељи
и деца
Локална заједница
Јелена Пантић,
одг.особа
Члан Тима за заштиту
од насиља,
злостављања и
занемаривања,
одг.особа Јелена
Веселиновић
Тим вртића
Дејана Томић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије
Продукти рада деце и
родитеља
Дечји радови, искази,
Портфолио, радна
књига, Фотографије

Радна књига
Дечији цртежи
Фотографије

Деца се упознају да
брину о кућним
љубимцима.

Новембар 2018.

Тим вртића,
Марија Томић
одг.особа

Радна књига
Фотографије

„Имамо госте, дивље а
далеке―

Новембар 2018.

Тим вртића,
Ивана Милетић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

„Птице зими―

Новембар 2018.

Тим вртића,
Биљана Бранковић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Деца су научила да
савладају препреке у
шуми, да опонашају
кретање и оглашавање
животиња.
Деца препознају
основне разлике између
животиња наших шума
и животиња далеких
крајева.
Деца су упозната како
да помогну
животињама и птицама
да прежоиве временске
услове.

Рецитација „Стаклени

Децембар 2018.

Тим вртића,

Радна књига

Март 2019.

Обрадом рецитације
деца уче правила лепог
и ненасилног понашања
у превозу.

Деца се упознају са
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мост― (експерименти са
водом)

Марина Вукановић
одг.особа

Дечији Портфолио
Фотографије

Бројалица „Пахуља―

Децембар 2018.

Тим вртића,
Бранкица Стојановић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Божић

Јануар 2019.

„Вредне руке моје,
стварају, шарају―

Јануар 2019.

Тим вртића,
Данијела Божовић
одг.особа
Тим вртића,
Јасмина Калаба
одг.особа

Радна књига
Дечији портфолио
Фотографије
Радна књига
Дечији Продукти
Фотографије

„Размисли сада и ти, кад
порастеш шта ћеш бити―
(занимања људи)

Фебруар 2019.

Тим вртића Родитељи
и деца
Локална заједница
Слађана Николић,
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Говорна радионица „Тата
има Сунце драго, мама
има своје благо―

Март 2019.

Тим вртића,
Ана Николић
одг.особа

Радна књига
Дечији искази
Фотографије

„Стидљиво дете,
стидљиво дрво, осећања
се мешају врло―

Март 2019.

Тим вртића Родитељи
и деца
Локална заједница
Ненад Шимшић
одг.особа

Радна књига
Дечији искази
Фотографије

свим агрегатним
стањима воде кроз
експерименте.
Деца су научила да
користе своје тело као
извор звука и како да
ускладе покрет уз
певање.
Деца су упозната са
обичајима везаним за
верски празник Божић.
Деца су имала прилику
да истражују и
проширују искуства
кроз различите
ситуације игре и учења.
Деца су се упознала са
појединим
занимањима,
средствима која се
користе у њиховом
раду, производима тог
рада и повезаношћу са
другим занимањима.
Децу изражавају своја
осећања и негују
позитиван однос према
породици.
Деца слободно
изражавају своја
осећања, препознају и
адекватно реагују на
осећања других и на тај
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„Расуло пролеће свуда
беле раде―

Март 2019.

Тим вртића Родитељи
и деца
Локална заједница
Јелена Тијанић,
одг.особа
Тим вртића,
Ненад Шимшић
одг.особа

Радна књига
Дечији портфолио

Активност за одржавање
актуелних
дешавања„Ускршње се
јаје хвали, гле како ме је
нашарали―

Април 2019.

Услови живота –
експерименти са биљкама
(лишће, корен)

Април 2019.

Тим вртића,
Јасмина Калаба
одг.особа

Радна књига
Фотографије

Обележавамо Дан планете Април 2019.
Земље

Тим вртића,
Никола Крсмановић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Бајка „Пепељуга―

Април 2019.

Члан Тима за заштиту
од насиља,
злостављања и
занемаривања,
одговорна особа
Биљана Бранковић

Дечји радови, искази,
Портфолио, Радна
књига, фотографије

„Шума листа, шума пева―

Мај 2019.

Тим вртића,

Радна књига

Радна књига
Дечији продукти
Фотографије

начин стичу своја
искуства.
Деца су се на очигледан
начин – боравком у
парку - упознала са
променама у природи и
весницима пролећа.
Деца су се упознала са
обичајима везаним за
верски празник Ускрс,
при чему смо
остварили интеракцију
деце различитих
узрасних група.
Деца су кроз
експерименте
закључила шта је
потребно за раст и
развој биљака.
Деца су научила на које
све начине могу
заштити шланету
Земљу од закађивача.
Деца су кроз обраду
бајке научила да се
лепо и адекватно
понашање у разним
приликама поштује, док
ружно понашање не
доноси ништа лепо.
Деца су усвојила
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– песма

Марина Вукановић
одг.особа
Тим вртића,
Мирјана Јовановић
одг.особа

Дечији Портфолио
Фотографије
Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

„Поучена пчелица
Лелица―

Мај 2019.

Активности кроз које
деца упознају различите
технике и материјале
„Дневник летовања„ –
ликовна активност
Истраживачке игре „Еко
играрије―

Јун 2019.

Тим вртића,
Локална зајеница,
Сања Стиковић
одг.особа

Радна књига
Дечији
Портфолио
Фотографије

Јул 2019.

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

„Ми трчимо сложно и дух
нам је исти, препреке
прескачемо јер ми смо
спортисти―

Август 2019.

Тим вртића,
Локална заједница,
Јелена Веселиновић
одг.особа
Тим вртића,
Локална зјеница,
Марија Томић
одг.особа

Израда и излагање
дечијих радова на
отвореном- Еко парку
(ликовна колонија)

Септембар 2018.Август 2019.
Вртић „Чуперак―

Тим вртића
Јелена Тијанић
одг.особа

Радна књига
Извештаји Продукти
рада

Радна књига
Дечији
портфолио
Фотографије

складност покрета уз
певање.
Деца су се упознала са
карактеристикама
инсеката у складу са
њиховим потребама и
интересовањима.
Деца користе
разноврсне материјале
за ликовно изражавање.
Деца су се упознала са
биљним и
животињским светом у
непосредној околини.
Деца су усвојила знање
о различитим
спортовима,
реквизитима,
неоходним за бављење
спортом.
Деца су се кроз
сарадничке односе на
отвореном простору,
боље упознала са
различитим ликовним
техникама и
материјалима.
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Документовање и
континуирано праћење
дечјег развоја и
напредовања кроз све
аспекте развоја.

Септембар 2018.Август 2019.

Тим вртића

Радна књига
Дечији портфолио

Дете континуирано
напредује кроз
индивидуализацију,
планирање и
интегрисани приступ у
раду.

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Дете се лакше адаптира
и социјализује у новој
средини.

2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Боравак родитеља у групи
приликом адаптације

Септембар 2018.
Октобар 2018.

Тим вртића
Родитељи и деца
Локална заједница
Слађана Николић
одг.особа

Радна књига
Фотографије

Активности превентивно
здравствене заштите

Током године

Тим вртића
Родитељи и деца
Локална заједница
Снежана Миленовић
одг.особа
Тим вртића
Бранка Новаковић
Одг.особа

Радна књига
Извештај
Фотографије

Деца су се упознала са
здравим стиловима
живота.

Радна књига
Извештај
Фотографије

Јачање односа на
релацији родитељ-детеваспитач.

Дан породичне рекреације Септембар 2018.
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Дечија недеља

Октобар 2018.

Тим вртића
Бранкица Стојановић
одг.особа

Радна књига
Дечији Портфолио
Фотографије

Развијати свест о себи и
другима као позитиван
однос и очекивања у
погледу на друштвену
и физичку средину и
локалнузаједницу.

Радионице

Новембар 2018.
Децембар 2018.
Фебруар 2019.
Март 2019.
Април 2019.
Септембар 2018.Август 2019.
Вртић „Чуперак―

Тим вртића
Родитељи и деца
Сања Тракић
одг.особа

Радна књига
Фотографије

Дружење деце и
родитеља у пријатној
атмосфери.

Тим вртића
Родитељи
Јелена Тијанић
одг.особа

Радна књига

Боља сарадња и
разумевање на релацији
породица-вртић,
васпитач-родитељ,
решавање проблема.

Савет родитеља

Октобар 2018.
Април 2019.
Јун 2019.

Тим вртића
Родитељи
Јелена Тијанић
одг.особа

Радна књига
Записник

Родитељски састанци

Септембар 2018.
Децембар 2018.
Март 2019.
Април 2019.
Јун 2019.

Тим вртића
Јелена Тијанић
Одг.особа

Радна књига
Извештај

Савет родитеља
информисао родитеље
о дешавањима у
вртићу, мотивисао
родитеље свих
васпитних група да
узму активно учешће у
животу и раду вртића.
Родитељи су упознати
са планом и програмом
вртића.

Обављање
индивидуалних разговора
са родитељима у посебној
просторији

Родитељи су упознати
са развојем и
напредовањем своје
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деце и текућим
догађајима.
Простор вртића је
прилагођен различитим
потребама деце и
породице.

Уређење холова вртића,
уређење паноа

Током године

Тим вртића
Креативни тим вртића
Бранкица Стојановић
одг.особа

Фотографије

Родитељ у групи

Октобар 2018.
Јануар 2019.
Фебруар 2019.
Март 2019.
Децембар 2018.

Тим вртића
Родитељи и деца
Јелена Тијанић
одг.особа
Тим вртића
Родитељи и деца
Локална заједница
Јелена Тијанић
одг.особа

Радна књига
Фотографије

Дружење деце и
родитеља у пријатној
атмосфери.

Радна књига
Фотографије
Извештаји
Аудио и видео снимци

Деца су кроз овај облик
програма остварила
дружење са децом из
других вртића.

Новогодишњи вашар

Децембар 2018.

Тим вртића

Радна књига
Фотографије

Ускршњи вашар

Април 2019.

Приредба „Дан чистих
руку―
Новогодишња приредба у
вртићу;
Светосавска приредба
Приредба поводом
8.марта
III Фестивал еколошких
представа
Еко- фестивал

Октобар 2018.
Децембар 2018.

Деца и васпитачи
Јелена Веселиновић
одг.особа

Радна књига
Фотографије
Извештаји
Аудио и видео снимци

Уређење екстеријера
вртића, како би се
омогућио безбеднији и
пријатнији боравак
деце у вртићу.
Деца су се ослободила
за јавне наступе пред
својим вршњацима и
одраслима и осећала се
сигурно и безбедно у
окружењу.

Деца и васпитачи
Сања Тракић
одг.особа

Радна књига
Фотографије

Манифестација
„Новогодишња чаролија―

Јануар 2019.
Март 2019.
Децембар 2018.
Април 2019.

Деца су научила да се
кроз драмски метод
изразе у погледу
еколошких сазнања.
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Прављење хербаријума

Март 2019.

Еко-башта (сађење цвећа
и лековитог биља)

Април 2019

Учешће деце на ликовним
конкурсима

Током године

Тим вртића
Деца и васпитачи

Акција чеп за хендикеп

Фебруар 2019.

Деца и родитељи

Акција „Једно дете, једна
књига―(у сарадњи са
родитељима обогаћујемо
библиотеку вртића);
Учешће родитеља у:
-изради костима за
„Ритам Новогодишње
ноћи―,
Дечије играрије― и „Екофестивал―, „Растимо уз
плес―;
-доношењу колача и
погаче за св.Саву, као и
доношење старина;
-прикупљању новчаних
средстава за уређење
дворишта током
Новогодишњемг и
Ускршњег вашара;
-прављењу костима за
Ђурђевдански карневал

Март 2019.
Април 2019.
Током године

Деца и васпитачи,
родитељи
одг.особа Сања
Тракић

Тим вртића
Деца и родитељи

Радна књига
Фотографије

Продукти рада
Дечији портфолио

Деца су усвојила знања
о различитим врстама
биљака.
Деца се упознају са
начином настанка
цвећа.
Развој креативних
способности код деце.
Јачање сарадње са
породицом на основу
могућности и потреба.
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Обележавање Дана
породице

Мај 2019.

Родитељи и деца
Бранкица Стојановић
Одг.особа

Радна књига
Фотографије

Јачање односа на
релацији родитељ-детеваспитач.

Тематски родитељски

Мај 2019.

Тим вртића Лекар из
Института за јавно
здравље
Савет родитеља
Снежана Миленковић
одг.особа

Радна књига

Различити начини
информисања родитеља
и укључивање
родитеља у рад вртића.

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Деца и родитељи су
упознати са основном
школом и њеним
радом, као и са другим
институцијама локалне
самоуправе.

3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Сарадња са школама

Фебруар 2019.
Април 2019.

Тим вртића
Родитељи и деца
Локална заједница
Јелена Тијанић
одг.особа

Радна књига
Плакат и флајери

Сарадња са локалном
заједницом:
- Еко-парком
- Позориштем за децу
-Управом за јавне
инвестиције
-„Шумадија Дес-ом―

Током целе године

Тим вртића
Васпитачи и деца
целодневних и
четворочасовних
група
Јелена Тијанић
одг.особа

Радна књига

Октобар 2018.
Март 2019.
Септембар 2018.
Октобар 2018.

Боља сарадња са
локалном средином.
Изградња паркинга
испред вртића.
Изградња справе „Воз―.
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Делегирање улога свих
запослених у вртићу.

Август 2018. –
Септембар 2019.

Радионица за децу и
родитеље у сарадњи са
вртићем „Невен―

Новембар 2018.

Стручно усавршавање
запослених

Септембар 2018.Август 2019.
Вртић „Чуперак―

Тим вртића
Јелена Тијанић,
одг.особа
Тим вртића „Чуперак―
Тим вртића „Невен―
Сања Тракић
одг.особа
Тим вртића
Јелена Тијанић
Одг.особа

Радна књига
Извештаји
Радна књига

Радна књига
Извештаји
Продукти рада

Израда и примена
дидактичких средстава на
нивоу групе
Сарадња са стручним
сарадником за физичко
васпитање

Октобар 2018.
Новембар 2018.
Децембар 2018.
Фебруар 2019.

Тим вртића
Марина Николић
Одг.особа

Радна књига
Писана припрема

Угледне активности за
полагање интерне
лиценце

Фебруар 2019.

Радна књига
Писана припрема

Сарадња са медијима

Април 2019.

Тим вртића
Васпитачи без
лиценце
Јелена Веселиновић
одг.особа
Тим вртића
Радио телевизија
Крагујевац
Јелена Тијанић
Одг.особа

Радна књига
Видео запис

Равноправна подела
улога свих запослених
у вртићу.
Тимски су се створили
услови да деца доживе
припадност новом
окружењу.
Унапређивање
компетенција васпитача
и мед.сестараваспитача у ВОР-у.

Вредновање и критичко
сагледавање своје
праксе кроз заједничко
истраживање и процес
рефлексије.
Одговарајући начин
начин праћења и
вредновања доприноси
бољем разумевању и
развијању рада.
Заступање и
промовисање деце и
вртића.
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Фондација Н.Ђоковић
„Подршка не перфекција―

Новембар 2018.
Децембар 2018.
Јануар 2019.
Фебруар 2019.
Април 2019.
Мај 2019.

Тим вртића
Дејана Томић
Одг.особа
Психолози

Извештаји

Васпитно- образовно веће

Септембар 2018.
Јануар 2019.
Март 2019.
Мај 2019.

Представници ПУ
„Ђурђевдан―

Радна књига
Записник са састанка
Већа

Од Установе донација:
-озвучење са миксетом
-инерактивне играчке

Током године

Тим вртића
Директор
Савет родитеља

Радна књига
Фотографије

Родитељи су оснажени
да препознају и негују
потенцијале свог
детета, а васпитачи у
коришћењу нових
метода у ВОР-у са
децом.
Упознавање запослених
о досадашњим
активностима на нивоу
Установе, раду Тимова,
Актива и сл.
Пријатна средина за
игру и учење.

У сарадњи са
родитељима:
- 3 тепиха за 2 радне
собе
4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Израда годишњег
извештаја вртића
„Чуперак―

Мај 2019.

Тим вртића

Документација

Израда годишњег плана
вртића „Чуперак― за

Maj 2019.

Савет родитеља
вртића „Чуперак―

Документација

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Годишњи план за
наредну годину.

Побољшање квалитета
рада.
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наредну годину
Одржавање радних
састанака, индивидуалних
разговора и Тимова
вртића

Септембар 2018.Август 2019.
Вртић „Чуперак―

Тим вртића
Јелена Тијанић,
одг.особа

Радна књига
Извештаји

Успостављање правила
комуникације у вртићу,
уважавајући мишљење
запослених и родитеља

Септембар 2018.Август 2019.
Вртић „Чуперак―

Тим вртића
Јелена Тијанић,
одг.особа

Радна књига
Извештаји

Укључивање родитеља
у рад вртића.
Састанци одржавани по
потреби ради
обавештавања и
размене информација,
као и договора.
Успостављање
комуникације којом се
уважава различитост
мишљења свих
запослених и родитеља.

Годишњим планом вртића „Чуперак― за 2018/2019 годину постигнута је и евидентирана боља сарадња међу децом, њихова
способност откривања различитих могућности у решавању проблема, ненасилне комуникације, међусобног уважавања и
прихватању различитости и бризи о свему што их окружује. Родитељи су се упознали са развојем и напредовањем своје деце
кроз дечија портфолиа, приредбе, отворена врата вртића, родитељске састанке, боравком родитеља у групи, индивидуалним
разговорима и сл. Такође је примећена боља сарадња на релацији родитељ-дете-васпитач. Родитељи су давали предлоге и
учествовали у изради ВОР-а али и узимали активно учешће у животу и раду вртића што нам је и био циљ. Путем Савета
родитеља информисани су о дешавањима у вртићу и планирању одређених акција, па су на тај начин били мотивисани да
учествују у уређењу ентеријера и екстеријера вртића омогућивши пријатан боравак деце у њему (куповина тепиха, Еко
башта-сађење лековитог биља и цвећа, сађење 4 стабла, прикупљање новчаних средстава за уређење дворишта, акција „Једно
дете једна књига―-обогаћивање библиотеке, израда костима за учешће на приредбама и манифестацијама и сл.). Заједничким
радом деце, родитеља и васпитача формирали смо и подигли еколошку свест кроз ове активности, при чему смо указали на
важност очувања средине и њеног коришћења, као битан ресурс у нашем раду.
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3.6.Вртић „Цицибан“
ОБЛАСТ 1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце

Договор на Тимовима
вртића о уређењу
простора вртића

Сваког месеца на

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,

Израда инфо паноа за
родитеље

Септембар-август ,
2018/2019.

Тим вртића и Инфо
тим и Тим за сарадњу
са породицoм

Израда паноа испред сваке
собе, у холу и ходнику
вртића,

Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце

Стална поставка

Деца и васпитачи
предшколски група

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Простор вртића је
подстицајан за развој и

Ликовна колонија испред
собе деце свих групасходно актуелним темама.
Формирање еколошког
центра у холу вртића,
ликовог центра у сали
вртића.

Септембар2018август 2019.
Септембар 2018.август 2019.

Тим за екологију

Тим вртића
Израда школица и
реквизита у сали вртића и
у двориштима вртића

Током године
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Опремање центара у
сарадњи са родитељима,

Стална акција током
године,

Тим вртића

учење деце
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Стална акција током
године

Тим вртића и
родитељи

Радионице за јачање
самопоштовања и јачање
социо-емоционалног
развој деце

Септембар- 2018.
Август 2019.

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце

Моје име, мој надимакигре именима- језичке
радионице

Септембар2018.

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце

Опремање библиотеке
књигама за децу

Од септембра 2018.август 2019.

Моје тело
Обрада прича-уважавање
различитости
Друг је мио ма где био
(Шаљемо новогодишње
честитке деци широм
света)

Септембар 2018.август 2019.

Говорна радионица
―Правила лепог понашања
у групи и вртићу―

Децембар 2018.
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Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,

Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце
Неговање отворене
комуникације,
уважавање
разлчитости, интеракција деце различитих
узраста

Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце
Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце
Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.

„Новогодишња приредба―

Септембар 2018.август 2019.

фотографије портфолио
групе, портфолио деце
Тим вртића
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

17. децембар 2018.
Тим вртића, све
васпитне групе и
група ЧППП-А

„Светосавске беседе―приредба у сали вртића

Тим вртића и
родитељи
Отворена врата вртића„Жута изложба―

27. јануар 2019..
Тим вртића и
родитељи
25.10. 2018.

Радионице са родитељима
―Правила понашања― цртамо их заједно,
започињемо у вртићу а
звршавамо их кући

Деца предшколских
група и васпитачи
предшколских група

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије
портфолио групе,
портфолио деце

Тим вртића
Октобар 2018.
Јутарњи пријем и
заједнички испланиране
активности васпитача кроз
пружање прилика за
интеракцију да децом
разлицитих група- обрада
бројалица, обрада прича.
Усвајање нових игара,
заједничка драматизација..

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Септембар2018.август 2019.

Тим вртића

Неговање отворене
комуникације,
уважавање
разлчитости, интеракција деце различитих
узраста

Неговање отворене
комуникације,
уважавање
разлчитости, интеракција деце различитих
узраста
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Радионице са децом која
не похађају вртић и децом
ЧППП –а, ОШ „Доситеј
Обрадовић―-Ердеч,
играонице

Васпитач ЧПП
Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Тим вртића
„Новогодишња чаролија
може да почне― и
„Играрије―
Активности у „Дечјој
недељи―
-Отварање „Дечје
недеље―у пешачкој зонипредшколска група
Посета „Црвеном крсту―Недеља старих―-старија
група
Радионица―Пружам ти
руку―

Септембар 2018.- јун
2019.

26.12. 2018.

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Васпитачи старије
групе и Марина
Николић
1.10. 2018.

Спортска радионица―Ко
ће пре , ко ће више―
2.10. 2018.
Радионица―Рука
пријатељства―
4.10.2018.
Дечји шкраб
Посета представника

Васпитачи
предшколске групе
Васпитачи старије
групе
Тим вртића
и родитељи, Тим
„Кључић―

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

5.10. 2018.

Васпитачи
предшколских група и
деца и учитељица
ОШ―Мома
Станојловић
Тим вртића и деца
вртића
Васпитачи вртића
„Цицибан―

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Простор вртића је
подстицајан за развој и
учење деце
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„Црвеног крста―и МУП- а,
„Заштитимо децу у
саобраћају―- деца
предшколских група
Радионица „Народне
ношње српског народа―Ноћ истраживача
Посета Дечјем позоришту
Представа „Трнова
ружица―
Представа „Јежић Жожо―

Тим вртића
„Цицибан― и ЦСУ и
Институт за заштиту
споменика
4.10.2018.
Васпитачи
предшколских група и
ЧПП

3.-5.10. 2018.

Излет –Аранђеловац
Рисовача пећина
Приредба-„Обележавање
светског дана хране―

Еколошка радионица
„ Дан заштите
животиња―-Ботаничка
башта
Учешће на Трећем
фестивалу еколошких
представа –Представа
„Еколошки бонтон―-Прва
техиничка школа
Еко маскембал у ТЦ
„Плаза2

Васпитачи
предшколских група и
ЧПП

14.9. 2018.

Предшколска група,
васпитачи
предшколске групе,
медицинска сестра на
превентиви, Институт
за јавно здравље

27.09.2018.

Васпитачи тима за
екологију и васпитачи
вртића „Цицибан― и
деца вртића

22.10.2018.

Предшколска група
ЧППП и васпитач и
родитељи,чланови еко
тима
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Први мини еко фестивал
Представа „Еко бонтон―
Ликовни конкурс „Плава
планета―-додела награда
вртић „Цицибан―
Обележавање дана
пелцара

29.03.2019.

Предшколска група
вртића „Цицибан― и
родитељи

18.10.2018.
Мај-јун 2019.

Заједничка акција
родитеља и деце
Вртић

16.10.2018.
06.10.2018.

Дан заштите животне
средине

Вртић, деца и
васпитачи
01.12.2018.

Промоција књиге „Прича
о другарству― и „Са тобом
је дошло пролеће―

21.03.2019.

Рођенданска приредба „45
година вртића―

19.04.2019.
22.04.2019.

Манифестација „Растимо
уз плес―

Четврте Дечје играрије
Са представом „Маца
Папучарка―-тема
одговорност

Вртић, деца ЧППП-а,
јаслена група вртића
Предшколске групе и
све ЧППП групе
вртића „Цицибан―,
тим „Кључић―,Плесна
асоцијација Србије

Четврта недеља маја

Предшколске групе
вртића „Цицибан― ,
„Кључић―

05.06.2019.

Предшколске групе,
ЧППП

05.03.2019.
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Завршне приредбе
предшколаца

Све групе и ЧППП-а
02.04.2019.
Предшколске групе и
све ЧППП групе

Ликовни конкурс
„Негујмо животне
вредности―
30.05.2019.
Ликовни конкурс
„Сунчана јесен живота―недеља Црвеног крста

Све групе, родитељи,
професори
ФИЛУМА,васпитачи
Цицибана
Све групе, професор
физичког и васпитачи
Тим вртића уз
подршку просветног
саветника Драгане
Оцокољић

„Мала школа графике―
23.04.2019.

Старија група
Све групе
Спорска активност члана
Савета родитеља (Душан
Јанковић)

Тематски општи
родитељски састанак

Прва и друга недеља
јуна
Васпитачи средње
групе, а укључен је
цео вртић и јаслена
група
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20.03.2019.
Васпитачи средње
групе, а укључен је
цео вртић и јаслена
група

Излет са родитељима
„Свако дете срећна лица,
чува једна породица―дружење са бакама и
декама
У оквиру мини пројкета
„Птице наши савезници―дружење са студентима
ПМФ-а,представљање
колекције птичјих пера и
презентација (Милан
Станковић-управник
одсека за биологију,
Мирјана Торгашев)

09.05.2019.
Родитељи свих
васпитних група

13.05.2019.
Старија васпитна
група, васпитачи

14.05.2019.
Гостовање родитеља –
ветеринара „Украсне коке
и птице―

Родитељи, деца и
васпитачи на имању
ветеринара са
украсним кокама
Предшколске групе

15.05.2019.

Предшколске групе
ЧППП

Ускршња радионица
16.05.2019.

Васпитачи и деца
старије -предшколске
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групе и деца ЧПП-а ,
Тим „Кључић―
17.05.2019.
„Негде из дуге―завршница пројекта
старије групе,приредба за
родитеље

Тим
„Кључић―васпитачи
Ђурђевдана
17.04.2019.

Завршница пројекта
„Птице наши савезници―презентација албума

Спортска радионица „лига
радости―-спортски клуб
„Фитнес―

24.04.2019.

Ликовни конкурс „Мами
на дар― –галерија накита
„Ђани―
25.04.2019.

Ђурђевданска академија

06.05.2019.
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Систематско посматрање
групе и размена васпитача
на нивоу групе
Снимак развојног нивоа
групе на основу
портфолија групе
Анализе бележака,
процене ликовних радова
интересовања деце
Тематски општи
родитељски састанак
«Породични циклуси»
Тематски родитељски
састанци на нивоу
васпитних група и група
ЧППП-а,
Квартални родитељски
састанци о праћењу
развоја и напредовању
деце
Тематски родитељски по
групама
Тема : «Модели
породичног живота»
Анализа педагошке

Током године на
тимовима вртића, на
нивоу група

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

Тромесечно и на
родитељским
састанцима,
05.09.2018.
20.09.2018.
10.10.2018.
18.09.2018.,
25.12.2018. (две
групе)
14.01.2019. ,
16.01.2019.

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,

Индивидуализација,
кооперативост и
интегрисано учење

17.05.2019.

Родитељи свих
васпитних група, тим
васпитача и
медицинских сестара

У недељи породице
(13.05-15.05)
Све васпитне групе

Мај и јун
Све васпитне групе

17.05.2019.
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документације по
групама, Израда смерница
и предлога активности
вртића у складу са новим
развојним планом
установе и новим
акционим планом вртића
Цицибан

07.05.2019.
09.05.2019. године

Интегрисан приступ у
раду кроз еколошке

портфолио групе,
портфолио деце

Васпитачи
предшколских група
Предшколске групе и
ЧППП

Тимска анализа и
евалуација на месечном
нивоу...етапна и
сумативна евалуација
Користе се ресурси
локалне заједнице- посете,
излети, шетње по
оклолини: Посета сајму
науке, сарадња са
институцијама и
удружењима града
Крагујевца (Институт за
заштиту здравља, Црвени
крст, ЦООР, Романипен,
Ботаничка башта), ЦИП,
ПМФ

Васпитачи
предшколске и
мешовите групе и
ЧППП

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,

Милена Којић, Јелена
Станковић

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Током године
Тим вртића , Тим
„Кључић― , Тим за
екологију

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце

Деца остварују
напредак у развоју и
учењу
Деца остварују
напредак у развоју и
учењу

Деца остварују
напредак у развоју и
учењу

Тим вртића
Током године
Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије
регистратор-Угледне
активности вртића

Деца остварују
напредак у развоју и
учењу
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активности

Средња васпитна
група и мешовита
млађа васпитна група

Коришћење интернета,
књига, дидактичког
материјала.

Током године

Примена НТЦ програма

Током године

Симболичке игре

Свакодневно

Тим вртића

Игре улога

Свакодневно

Тим вртића

Игре са готовим
правилима

Свакодневно

Тим вртића

Кооперативне игре

Свакодневно

Тим вртића

Конструкторске игре

Свакодневно

Тим вртића

Истраживачко-сазнајне
игре

Свакодневно

Тим вртића

Изражајно-стваралачке

Свакодневно

Тим вртића

Животно-практичне

Свакодневно

Тим вртића

Прослава рођендана
деце у вртићу

Свакодневно

Тим вртића

Честитка добродошлице

Свакодневно по

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Висок ниво коперације
и интегрисаног учења
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за принове у дечијим
породицама

потреби деце

Активности на отвореном

Свакодневно

Тим вртића

Свакодневно

Тим вртића

Активности васпитача
предвиђене плановима
Васпитно - образовног
рада и Развојним планом
Сликовно-информативни
пано ритма дана у вртићу
Израда плана адаптације
са родитељима

Тим вртића
Септембар 2018август 2019.
Јун 2019.

Родитељски састанци

Квартално

Индивидуални разговори

Током године, по
потреби

Подела брошура за
родитеље (адаптација на
вртић)

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Тим за сарадњу са
породицом
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Дневне активности су
прилаођене узрастима и
индивуалним
потребама деце
Родитељи непосредно
укључени и активни
учесници у процесу
адаптације деце

Тим за сарадњу са
породицом
Август 2018.

Решавање конфликатарадионице ненасилне
комуникације

Током године

Тим вртића

Одабир цртежа од стране
детета и родитеља за
портфолио детета
тромесечно

Квартално, на
родитељским
састанцима

Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Висок ниво
партнерства на
релацији детеваспитач- родитељ
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Документовање дечијег
напретка

Уважавање дечјих идеја и
интересовања у функцији
програмирања и
планирања васпитнообразовног рада

Континуирано током
године

Тим вртића

Током године

Тим вртића

Индивидуализација на
основу педагошких
профила
Тимови вртића посвећени
процени напредовања
(етапна, сумативна
евалуација)

Документовање дечијег
напретка и квалитативна
анализа на Тимовима
вртића
Индивидуални
родитељски састанци
(Иницијални и за три
месеца)

100

Тим вртића, Бранка
Станојевић, педагог,

01.09.2018.
01.10.2018.
31.10.2018.
28.11.2018.
09.01.2019.
09.05.2019.
28.03.2019.
Континуирано,
током године

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Висок ниво
партнерства на
релацији детеваспитач- родитељ

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Индивидуализација
сваког детета у циљу
напредовања у развоју
и учењу

Тим вртића

Тим вртића, педагог
Бранка Станојевић
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2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање тимова и
делегирање улога у
оквиру нових тимова
вртића:за сарадњу са
породицом и за
реализацију тематских
родитељских састанака

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Септембар 2018. –
август 2019.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Тим за сарадњу са
породицом

Август 2018.
Израда брошурице у којој
се родитељи упознају о
начину непосредног
укључивања приликом
адаптивног период
Постер добродошлице
Уводни састанци са
родитељима у циљу
упознавања дечјих
особености
Формирање и састанци
Савета родитеља вртића
„Цицибан―

Тим вртића
Октобар 04.10.2018.,
Новембар 18.11.2018.
(спровођење
истраживања Тима за
самовредновање)
22.01.2019.

Тим вртића
Тим вртића, Јаслена
група

Током године
19.03.2019.
28.05.2019.

Током године

Милена Којић и
родитељи, чланови
савета
Тим вртића

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Унапређене
родитељске
компетенције
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Индивидуални разговори

Током године

Тим вртића, родитељи
, локална заједница

Акција савета родитеља
„Повратимо осмех
дворишту―
Све групе
14.05.2019.
Спорстка радионица
„Вежбањем повећавамо
степен толеранције―Душан Јанковић,професор
физичког
13.05.2019.
Радионица „Шта је
штампа и графика―професори ФИЛУМ-а
Владимир Ранковић и
Ирена Кнежевић

15.05.2019.
15.03.2019.

Општи родитељски
састанак
Родитељски састанак
„Дечји развој и
напредовање―
Појединачни тематски
састанци

Мај-јун (17.05.2019.„Породични
циклуси―)
Различити модели
организације
породичног живота―

Предшколска и
старија предшколска
група, васпитачи,
студенти, професори
Јаслена група
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ОБЛАСТ 3. ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Представљање у медијима
Размена информација
свих координатора као и
руководиоца вртића са
састанка тимова,састанака
руководиоца на тимовима
вртића.
Размена на трибинама,
панел дискусијама,
тимовима вртића
(документација у
регистраторима вртића)
Презентација на Активу
сва четири
узраста„Праћење и
напредовање деце― ,
Приказ пројекта „Mоје
насеље―

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Током године

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Тим вртића
Тим вртића

Током године

Током године

Тим вртића

Новембар 2018.

Којић Милена
Којић Милена,
Станковић Јелена

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије, панои,
сајт, обавештења,
документа установе,
израда паноа о
правима детета,
конвенција дечјих
права, радионице са
родитељима на тему
дечјих права, огласне
табле, брошуре
Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије, Летопис,
Документација о
стручном
усавршавању у
установи.

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Транспарентност рада
ПУ и вртића „Цицибан―
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Презентација стандарда
квалит. рада установе,
Топола

Промоција Приручника
„Учење кроз праксу у
вртићу―

Новембар 2018.
ШУ Крагујевац,
Љиљана
Сретеновић,Милена
Којић, Сања
Јаковљевић

Станојевић Бранка,
Протић Нина
18.10.2018.
Станојевић Бранка,
Протић Нина

Сајам књига, промоција
приручника

Станојевић Бранка,
Протић Нина,
Живковић Ана
24.10.2018

„Педагогија слушања―
Хоризонтална размена
25.10.2018.
Љиљана Сретеновић,
Јаковљевић Сања,
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Стручни скуп под називом
„Хоризонтално учење у
сусрет новим основама―
организовано од стране
ШУ Крагујевацпрезентација стручног
рада― Модел подстицаја
дечијег развоја кроз
грађење позитивног
односа према окружењу―Кнић,презентатор Којић
Милена

Којић Милена

11.12.2018.
Којић Милена,
Станковић Јелена,
Станојевић Бранка

Презентација два стручна
рада на сусретима
васпитача , на Тари ,
Модел подстицаја дечијег
развоја кроз грађење
позитивног односа према
окружењу―

Станојевић Бранка,
Штрбац Лидија
Тим вртића, Тим за
стручно усавршавање

„Природа као подстицајна
средина за грађење односа
иинтегрисано учење и
богаћење искустава деце―
06.12.-09.2018.
Присуство на
хоризонталним разменама
и семинарима у
организацији Установе
„Ђурђевдан―, ЦСУ и УВ
Шумадије

Тим за
самовредновање,
Јелена Обрадовић,
Којић Милена, Савет
родитеља „Цицибан―
Васпитачи
предшколских група,
ЧПП, Тим „Кључић―
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Истраживање „Подршка
деци и породици―стандард квалитета
Септембар 2018. –
август 2019.

Проба плесних тачака
„Растимо уз плес―

28.11.2018.
Тим вртића
Тим вртића
Октобар 2018/ мај
2019.

Манифестација „Растимо
уз плес―
30.05.2019.
Током године

Живковић Ана испред
УВ Шумадија
Тим вртића

Израда инфо паноа за
родитеље

Током године

Тим вртића

Израда паноа испред сваке
собе , у холу и ходнику
вртића, ликовна
колонијаиспред собе деце
предшколске групе-

Током године

Тим вртића

Договор на Тимовима
вртића о уређењу
простора вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Простор вртића
осликава вредности
које се граде у њему
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сходно актуелним темама
Формирање еколошког
кутка у холу втића,
меканог кутића, ликовог
кутка у сали вртића.

Током године

Тим вртића

Током године

Тим вртића

Опремање кутића у
сарадњи са родитељима

Током године

Тим вртића

Опремање библиотеке
књигама за децу

Током године

Тим вртића

Израда школица и
реквизита у сали вртића и
у двориштима вртића

Рад на уређењу вртића
(оплемењивање тераса,
ботанички кутак, наша
мала башта)
Ликовни конкурс на тему
„Саобраћај― – сарадња са
„Црвеним крстом―
„За сунчану јесен живота―
Форма идеале,

Тим вртића

Током године
Чланови Тима за
екологију

Учешће на Еколошком
фестивалу
Децембар 2018.
Затварање Еколошког

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

.

Висок ниво сарадње на
свим нивоима
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фестивала
Учешће на фестивалу
Еколошких представа

Јануар-фебруар 2019.
Током године

Тим вртића
Васпитачи
предшколских група

01.12.2018.
Састанак са саветником
Драганом Оцокољић у
вези евалуације одржаних
тематских састанака
Договор око реализације
тематских родитељских
састанака
Ликовни конкурс
„Институт за заштиту
здравља― – Здрава храна –
здрави зуби

Тим вртића
Фебруар 2019.

16.05.2019.

Предшколска група
Мед. сестра на ПЗЗ
Марија Јелача
Мед. сестра на ПЗЗ
Марија Јелача

Октобар 2018.
Студент ПМФ-а,
васпитачи, све
васпитне групе и
јаслена група

Едукативна радионица
„Птице наши савезници―пројекат на нивоу средње
групе
Едукативна радионица
„Украсне коке и птице―пројекат на нивоу средње
групе

Цео вртић, ветеринар
родитељ
Црвени крст
17.04.2019.

24.04.2019.
ЦООР
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Октобар 2018.
Еколошко креативна
радионица- Мој љубимац

Милена Којић Јелена
Станковић и Ивана
Миљковић

Тим за екологију, Тим
вртића
Обележавање
међународног дана
еколошког образовањахоризонтална размена,
ПМФ

26.01.2019.

ЦЕООР
Приредба деце вртића
„Лептирић― –ПУ „Нада
Наумовић― ,тема „Љубав
је...

06.11.2018.

ЦСУ и УВШ и ПУ
„Ђурђевдан―
Деца и васпитачи
вртића „Зека― , деца и
васпитачи вртића
„Цицибан―,
Руководилац школске
управе-Горан
Јоксимовић

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Висок ниво сарадње на
свим нивоима

109

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.

Консултације, тимови,
радни састанци, трибине,
округли столови, панел
дискусије

Стручно усавршавање

Септембар 2018. –
август 2019.

Евиденција у регистру
–стручно усавршавањ

Тим вртића

Директор, Јаковљевић
Сања и стручни
сарадници
Тим вртића

Долазак просветног
саветника на Тим вртића

Фебруар-мај 2019.

Хоризонталне размене

Током године

Тим вртића и размена
са другим вртићима-

Набавка средстава,
материјал за рад, постера,
дидактичког материјала и
набавка играчака

Септембар – август
2018/2019.

ПУ Ђурђевдан
Директор ,
Јаковљевић Сања

Набавка играчака – ПУ
„Ђурђевдан―
Септембар 2018.

ПУ
Ђурђевдан
Директор ,
Јаковљевић Сања
Родитељи, тим вртића
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Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Висок ниво
компетенција васпитача
и медицинских сестара.

Документа установе
извештаји, записници,
фотографије

Технички ресурси
прате остваривање
ВОР-а
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Уређење дворишта кроз
акцију „Вратимо смех
дворишту―
Планом васпитнообразовног рада вртића
„Цицибан― се користе
материјално технички
ресурси у сарадњи са
локалном заједницом и
родитељима (опремање
простора: дидактиком,
намештајем, материјалом
за рад са децом...)

111

Децембар 2018/ мај
2019.
ПУ Ђурђевдан,
тим вртића „Цицибан―

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије

Технички ресурси
прате остваривање
ВОР-а

Током године

4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Реализација Акционог
плана вртића „Цицибан―
ће се спроводи у
континуитету
Састанци и договор са
Тимом вртића око
реализацији активности
развојног плана установе
–израда извештаја о
реализованим

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Тим вртића

Током године

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
Предшколски
програм, Годишњи
план, Развојни план,
Записници, Статут
установе

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Подизање нивоа
компетенција
родитеља, васпитача.

Тим вртића
Тим вртића
Фебруар 2019.
20.01.2019.

Подизање нивоа
компетенција
родитеља, васпитача.
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активностима Развојног
плана установе-присуство
на Колегијуму и Састанку
Руководиоца и састанцима
тимова и актива
Квалитативна анализа
ВОР-а
Реализација васпитнообразовног рада вртића
―Цицибан― – увид кроз
извештаје, евалуације...
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09.05.2019.
Подизање нивоа
компетенција
васпитача.

Тим вртића
Током године
Тим вртића

Континуирано
спровођење вор-а и
квалитетног
остваривања рада

09.05.2019.
Којић Милена,
Ђуровић Милица

Предшколски
програм, Годишњи
план

Током године
Подношење извештаја о
реализованим
активностима акционог
плана вртића Активу за
развојно планирање
Састанци Савета
родитеља вртића
„Цицибан―-планирана су
три састанка.

Усклађени документи
вртића и ПУ.

20.01.2019.
20.05.2019.
4.10.2018.
18.11.2018.
22.01.2019.
19.03.2019.

Конкретне акције су:
-„Повратимо осмех
дворишту―

децембар 2018.-август
2019.

Стална акција

Септембар 2018.

Усклађеност
докумената
Савет родитеља
вртића „Цицибан―
Васпитачи старије
групе, предшколске и
мешовите
Тим вртићa
Тим вртића
Родитељи и васпитачи

Записници васпитнообразовног већа,
Савета родитеља,
Предшколски
програм, Годишњи
план, Развојни план,
Уговори о сарадњи са
институцијама
локалне заједнице,
Извештај о
самовредновању,
Извештај о раду,

Висок ниво сарадње и
партнерства у
осмишљавању
програма и планова
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„Приближимо књигу
деци―

.

старије васпитне
групе,

Израда костима за сценске
наступе деце и за
еколошке представе и
представе– манифестација
„Новогодишња чаролија
може да почне―

Током године

Тим вртића,
васпитачи и деца ЧПП
групе

Током године
Тим вртића, родитељи
Децембар 2018.

Учешће родитеља у
пројектима на нивоу
група, „У свету бајки―
Учешће родитеља ЧПП-а
у заједничком дружењу у
вртићу –Новогодишња
приредба

Септембар2018.-јун
2019.

Учешће родитеља на
манифестацији „Растимо
уз плес―

17.12.2018.

Спортске игре

30.05.2019.

Учешће родитеља у
донацијама – Књиге,
дидактички материјал,
теписи

Септембар 2018.август 2019.

Учешће родитеља на
пројекту „Птице наши
савезници―

Записници са
састанака,
Анализирани
резултати анкета,
упиника за родитеље
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Сарадња са свим
значајним институцијама
и Школском Управом
План вор-а вртића
Тим за заштиту од
насиља-превентивне
активности-радионице
самопоштовања и
ненасилне комуникације и
радионица „Моји
благослоблагослови―

Континуирано, током
године

07.12.2018.
25.12.2018.

Тим за заштиту од
насиља,Тим вртића
Тим вртића

Радна књига,
извештаји, записници,
фотографије,
портфолио групе,
портфолио деце

Акциони план пружа
садржаје превенције,
едукације и ненасилне
комуникације

У току 2018/2019. године и даље функционише Тим за сарадњу са породицом који садржи подтим за реализацију тематских
родитељских састанака. Дефинисали смо стратегију развоја вртића као и на основу препорука Тима за самовредновање и
извештаја екстерног евалуатора. Општи родитељски састанци су се односили на теме: „Модели породичног живота― и
„Породични циклуси― .Добијене идеје и сугестије од стране родитеља ушле су у План активности за наредну годину.Тим
вртића је реализовао опште тематске родитељске састанке и тематске родитељске састанке по групама. У реализацији
тематских родитељских састанака васпитачи су редовно евалуирали успешност примене садржаја тематских родитељских
састанака ради планирања даљих корака,односно остваривања Развојног плана вртића „Цицибан―. А све у циљу едукације
родитеља везаних за стручну подршку породици. Посебан акценат смо ставили и на индивидуалне разговоре са родитељима
које реализујемо и током године. Негујемо пријатну атмосферу и културу опхођења.Простор је обогаћен паноима у чијој су
изради учествовали родитељи , као и у креирању порука које су се делом односиле и на унапређене родитељске компетенције
.Током радне године реализоване су стручне размене . Реализују се акције у сарадњи са локалном заједницом и свим
релевантим установама и удружењима које партиципирају у раду Установе. Докази за све наведене активности се налазе у
документацији вртића „Цицибан―. Континуирано смо укључивали родитеље у праћење начина реализованих активности у
вртићу са циљем даљег заједничког плана програмских активности у складу са дечјим потребама и интересовањима. Кроз
заједнички рад васпитача из вртића, у складу са потребама родитеља на нивоу васпитне групе и вртића, израдили смо се
програме и сценарија за едукативне родитељске састанке и направљена је база сценарија за радионице која се сваке године
допуњује. Реализовали смо едукативне родитељске састанке на нивоу васпитних група и вртића којима се путем
радионичарског начина рада обезбедила размена искустава и знања родитеља међусобно, као и родитеља и васпитача.
Развили смо пројекте као начин учења на нивоу васпитних групе или више васпитних група у складу са потребама и
интересовањима деце и даље радимо на томе.
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3.7. Вртић „Бубамара“
1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

-Стварање стимулативне
физичке средине

Септембар

Тим вртића

Посматрање

Стимулативна физичка
средина

Током целе године

Мед.сестреваспитачи, деца
јасленог узраста

Радна књига

Осамостаљивање деце

-'' Заштитимо децу у
саобраћају''

септембар 2018.

Васпитачи, деца ППП,
сестра ПЗЗ,
представници
Саобраћајне полиције
и Црвеног крста

Радна књига,
извештај, фотографије

Укљученост локалне
заједнице

-Промотивни час школе
спорта ''Арена''

септембар

Васпитачи, деца
мешовитог и
предшколског узраста

Радна књига,
извештај, фотографије

Укљученост локалне
заједнице

-Самостално формирање
културно- хигијенских
навика
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-Присуство родитељским
састанцима

12.-26. септембра
2018.

Васпитачи,РРЈ, сестра
на ПЗЗ, родитељи

-Обележавање Светског
дана срца

септембар

Сестра на ППЗ

Радна књига,
записници,

Информисаност

Здравствени пано
Информисаност

-Мерење телесне тежине и
висине

септембар

Васпитачи, деца из
свих вртићких група,
сестра на ПЗЗ

Здравствена
документација

Увид у раст и развој
деце

-Обележавање Дечије
недеље '' Моје је право да
живим срећно и здраво'':
-'' Ја сам мали али су моја
права велика''

-У свету цртаног филма''Том и Боб''

01.октобар 2018.
Васпитачи, деца из
свих вртићких група,
сестра на ПЗЗ
02. октобар 2018.

Васпитачи и деца из
свих вртићких група,
деца и васпитачи из
ЧППП, сестра на ПЗЗ
Све вртићке групе,
васпитачи, родитељи

-'' Моја машта може

03. октобар 2018.

Радна књига,
извештаји,
фотографије

Радна књига,
извештај, фотографије

Укљученост локалне
заједнице

Укљученост локалне
заједнице
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свашта''- радионица са
родитељима
Деца ППП, васпитачи,
родитељи
-„Не заборављамопамтимо―

04.октобар 2018.

Радна књига,
фотографије
Сарадња са породицом

Деца свих вртићких
група, васпитачи
Радна књига,
фотографије

„Растимо уз плес „

Деца ППП и ЧППП,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ
-Посета позоришту

-Излет у
Аранђеловац,посета
пећини Рисовача
-Презентација Монтесори
материјала везаних за
јесен

-Ковчежић( готов Мон.
Материјал)

Сарадња са породицом

5.октобар 2018.

23.октобар 2018.

15.окобар 2018.

Октобар

октобар

Радна књига,
извештај, фотографије

Сарадња са породицом

Деца из ППП и ЧПП,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ

Радна књига, извештај

Укљученост локалне
заједнице

Све вртићке групе,
васпитачи,мед.
Сестре- васпитачи

Радна књига, извештај
Укљученост локалне
заједнице

Деца из јаслених
група, мед.сестре васпитачи

Радна књига,
Монтесори свеска

Све вртићке групе,
васпитачи

Радна књига

Унапређивање знања о
јесени
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Превентивне активности:
-Радионица: Моја машта
може свашта
-''Правилан однос према
пријатељима''
-Обележавање светског
дана хране

- Стоматолошки преглед
зуба

-Презентација Монтесори
материјала о
животињском свету

-Промотивни час:
Спортске активности- ФК
'' Раднички''.

Самостално отварање и
затварање разних
модела
Oктобар

Октобар

Октобар

Новембар

Деца из свих група,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ
Деца, васпитачи,
сестра на ПЗЗ,
стоматолог
Деца двих вртићких
група, васпитачи,
мед.сестре-васпитачи
Деца из мешовитих и
ППП група,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ

Сестра на ПЗЗ

Радна књига
Развијати машту код
деце
Неговање емпатија
Здравствени пано
Унапређење знања о
животињама
Здравствени
стоматолошки картон
Радна књига,
Монтесори свеска

Радна књига,
извештај, фотографије

Сарадња са локалном
заједницом

Унапређивање знања о
појмовима везаним за
време

06. новембар 2018.
Сарадња са локалном
заједницом

-Спровђење здравствених новембар
прегледа деце за зимовање

Деца свих вртићких
група, васпитачи,
сестра на ПЗЗ

Здравствена
документација
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новембар
-Обележавање светског
дана чистих руку

-Презентација Монтесори
материјала везаних за
календар

- Наступ на Сајмишту

Деца свих вртићких
група, васпитачи,
мед.сестре -васпитачи
Децембар

21. децембар 2018.

Деца мешовите групе
702, васпитачи

Здравствени панои

Радна књига,
Монтесори свеска

Васпитачи и деца
ППП, ЧППП, сестра
на ПЗЗ
Радна књига,
извештај, фотографије

-Манифестација
''Новогодишња чаролија
може да почне''
-Новогодишењи вашар

26. децембар 2018.

13. децембар 2018.

-Новогодишња приредба и 25.децембар 2018.
долазак Деда Мраза
-Посета деце
предшколског узраста и
првог разреда ОШ '' Трећи
крагујевачки батаљон''

Све вртићке групе,
васпитачи, родитељи
Све вртићке групе,
васпитачи,
стр.сарадници
Деца и васпитачи из
ПП група, сестра на
ПЗЗ

27. децембар 2018.

Увид у здравствено
стање деце

Сарадња са локалном
заједницом и
породицом

Упознавање са
основним појмовима
везаним за време

Радна књига,
извештај, фотографије

Радна књига,
извештај, фотографије
Радна књига,
извештај, фотографије

Јавни наступ, дружење
деце

Јавни наступ,
укључивање у локалну
заједницу

Радна књига, извештај
Сестра на ПЗЗ
Сарадња са породицом
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-Праћење раста и развоја
деце( ТТ и ТВ)

децембар
Сестра на ПЗЗ

-Здравствено- васпитни
рад са децом на тему'' Раст децембар
и развој деце''
-Радионица: Израда
новогодишњих честитки
-Презентација Монтесори
материјала везаних за
традицију

децембар

Јануар

Здравствени картони
Јавни наступ, сарадња
са породицом
Здравствени панои

Деца јаслених група,
мед. сестреваспитачи, родитељи
Све вртићке групе,
васпитачи,
мед.сестре-васпитачи

Сарадња са ОШ
Радна књига,
продукти,
фотографије
Радна књига,
Монтесори свеска

-Баке у вртићу

16.-22.јануара 2019.

-Обележавање Светог
Саве

25. јануар 2019.

-Зимовање на Копаонику

18.-25.јануара 2019. и
од 25.- 01.фебруара
2019.

Домаће животињевербална комуникација
дете-дете; дете -васпитач

-Здравствено-васпитни
рад на тему:'' Лична и

Вртићке групе,
васпитачи , баке

Увид у раст и развој
деце
Радна књига,
фотографије

Све вртићке групе,
васпитачи
Деца и васпитачи
вртићких група

Сарадња са породицом
Радна књига,
фотографије

децембар
Радна књига,
извештај, фотографије
јануар

Увид у раст и развој
деце

Деца јаслених група,
мед.сестре-васпитачи
Сестра на ПЗЗ

Неговање традиције,
укључивање породице
у рад вртића
Неговање традиције

Здравствени пано
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општа хигијена''
-Презентација Монтесори
материјала везаних за
занимања

Све вртићке групе,
васпитачи
Фебруар

-Родитељ у групи
Фебруар

-Превентивне активности:
''Размисли, кажи и туђе
уважи''
''Прича о срећи- Били
Силеџија''

фебруар

Радна књига,
Монтесори свеска

Деца из мешовитих
група и ПП,
васпитачи, родитељи

Радна књига,
извештај, фотографије

Деца вртићких група,
васпитачи

Радна књига, искази

Фебруар

Сестра на ПЗЗ

-Еколошка
радионица''Зелено је боја
љубави'' ( ТЦ Плаза)

16. фебруар

Деца, координатор,
васпитачи,Удружење
CEOOR

Презентација Монтесори
материјала о осећањима

Март

Радионице и приредбе
поводом 8. марта

Март

Сарадња са локалном
заједницом

Богаћење дечјег фонда
речи

Здравствена
документација

Значај одржавања
хигијене

-Праћење епидемиолошке
ситуације у вртићу

Мешовита група,
васпитачи

Све вртићке групе,
васпитачи, родитељи

Фотографије,
извештаји
Боље познавање
различитих занимања

Радна књига,
Монтесори свеска

Радна књига,
извештај, фотографије

Укљученост родитеља
у групу
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-Родитељски састанци

07.- 19. март 2019.

- '' У сусрет пролећу''

21. март 2019.

-Пролећни еко маскембалТЦ'' Плаза''

21. март 2019.

-Позориште за децу

29. март 2019.

-Препознавање и
именовање боја

март

- Бројевни низ 1,.5

март

Све вртићке групе,
васпитачи, родитељи

Радна књига,
записник

Деца из свих вртићких
група, васпитачи,
Радна књига,
сестра на ПЗЗ
фотографије, извештај
Деца, васпитачи,
родитељи

март

Увид и праћење
здравственог стња деце
Указивање пажње деци
на значај рециклаже

Радна књига,
извештај, фотографије

Деца ППП и ЧППП,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ

Радна књига, извештај

Деца јасленог узраста,
мед.сестре-васпитачи

Радна књига
Радна књига

Превентивна активност:
''Безбедна места за игру''

Подстицање
толеранције

Деца из мешовитих и
ПП група, васпитачи

Препознавање
различитих осећања

Слободан наступ деце
пред публиком, увид
родитеља у њихова
досадашња постигнућа

Радна књига

Сарадња са
родитељима

Здравствени картони

Сарадња са локалном
заједницом

Радна књига,

Сарадња са локалном

Сестра на ПЗЗ
-Праћење раста и развоја
деце ( ТВ и ТТ)

март

Презентација Монтесори
материјала везаних за
Васкрс

Април

Све вртићке групе,
васпитачи,
мед.сестре-васпитачи
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Монтесори свеска
Обележавање Дана
планете и Дана шале

Април

заједницом

Све вртићке групе,
васпитачи
Радна књига
Сарадња са локалном
заједницом

-'' Испеци па реци деци''

02.април 2019.

-Приредба за родитеље

04.април 2019.

Деца из ПП група,
васпитачи
Радна књига
Правилно именовање
боја

Деца из ПП групе,
васпитачи, родитељи
-Мала школа фудбала ''
21.октобар''

Радна књига,
извештај, фотографије

18.април 2019.
Деца ППП и
васпитачи, сестра на
ПЗЗ, тренери школе
фудбала

-''Плесне асоцијације''

18. април 2019.

-''Дечије играрије''

22.април 2019.

Деца из ПП група,
васпитачи

-Основни појмови данноћ

април

Деца и васпитачи
ППП
Деца јаслених група,
мед.сестре- васпитачи

-Обележавање светског
дана здравља

април

Радна књига,
извештај, фотографије

Радна књига,
фотографије
Радна књига,
фотографије

Усвајање бројева од 1
до 5

Развити свест о значају
безбедности
Увид у раст и развој
деце

Проширивање знања о
Ускрсу

Радна књига
Упознавање деце са
значајним датумима

Сестра на ПЗЗ
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-Систематски преглед
зуба деце ППП

Април
Здравствени пано
Сарадња са локалном
заједницом

Сестра на ПЗЗ
Презентација Монтесори
материјала-рано воће и
поврће

Мај

-Свечана академија

6. мај

Стоматолошке
здравствене потврде
Све вртићке групе,
васпитачи

Радна књига,
Монтесори свеска

Сарадња са породицом

Сарадња са локалном
заједницом

'' Међународни дан
породице''-обeлежавање:
-'' Заиграјмо, запевајмо''

13.мај 2019.

Деца ПП групе,
васпитачи

Извештај,
фотографије
Сарадњаса локалном
заједницом

-''Ево мирисног цвећа на
крилима пролећа''
'' У здравом телу
здравдух''

14. мај 2019

15. мај 2019.

Деца из свих вртићких Радна књига,
група, васпитачи
фотографије
Све вртићке групе,
васпитачи, родитељи

-''Нацртај, доцртај-тачка,
тачка, тачкица и готова
сличица''
-''Кад би мени дали један
дан, ја га не би потрошио
сам''

16. мај 2019.

Радна књига,
фотографије

Све вртићке групе,
васпитачи,
Све вртићке групе,
васпитачи, сестре

Препознавање појмова
и упаривање на
адекватним шаблонима
Значај очување здравља

Радна књига,
фотографије
17. мај 2019.

Јавни наступ, сарадња
са локалном заједницом

Увид у здравње зуба
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Радна књига,
фотографије
„ Обележавање дана
здравих уста и зуба―

24. мај 2019.

Обогаћивање знања о
воћу и поврћу

Све вртићке групе,
васпитачи, сестре
Радна књига,
фотографије

-Обележавање Дана Рома

април

Деца из мешовитих
група, васпитачи,
сестра на ПЗЗ

Завршне приредбе

Мај-јун

Деца ПП и ЧПП
група, васпитачи,
родитељи

Јавни наступ

Извештај,
фотографије
Дружење деце, сарадња
са породицом

Манифестација ''Растимо
уз плес ''

Излет

-Праћење деце на излет
-Здравствена припрема
деце за летовање

30.мај 2019.

Јун

јун

Предшколске и
мешовите групе,
васпитачи, родитељи
Деца из ППП и
ЧППП, васпитачи,
родитељи
Деца предшколских
група, васпитачи,
сестра на пзз
Сестра на ПЗЗ

јун

Радна књига, извештај
Дружење деце,сарадња
са породицом
Радна књига,
извештај, фотографије

Радна књига,
извештај, фотографије

Радна књига,
извештај, фотографије

Дружење деце,сарадња
са породицом
Дружење деце,сарадња
са породицом

Дружење деце, сарадња
са ОШ
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Сестра на ПЗЗ
Летовање

Игре на отвореном
-Спровођење здравствене
заштите деце за време
високих температура

Јун

Јул, август

Септембар

-Обогаћивање и
коришћење Монтесори
учионице

По устаљеном
распореду

Јавни наступ

Здравствена
документација
Сарадња са локалном
заједницом

Све вртићке групе,
васпитачи

-Доношење правила
понашања у групи и
вртићу

Монтесори листе праћења
развоја и напредовања
деце

Све вртићке групе,
васпитачи

Јул, август

-Увид у здравствено стање Јул, август
новопримљене деце

Формирање и
обогаћивање дечјег
портфолиа

Здравствена
документација

Радна књига,
фотографије

Сестра на ПЗЗ
Радна књига,
фотографије

Резиме дечијих
постигнућа

Здравствени панои
Сестра на ПЗЗ

Дружење деце на нивоу
Установе
Здравствени картони

Тим вртића, деца

Током године

Тим вртића,РРЈ, деца
вртићких група
Деца, васпитачи,
родитељи

По потреби

Васпитачи,деца

Радна књига, дечији
радови

Радна књига,
Монтесори свеска
Портфолио
Чек листа

Упознавање шире
околине

Увид у напредовање
деце
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2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

-Родитељски састанци

07.-26. cептембар,06.11.децембар 2018, 0719.март, мај,јун 2019.

Све вртићке групе,
васпитачи

Радна књига,
записник

Укњучивање родитеља
у рад вртића

-Превентивне активности:
„ Кад ја нећу „,Безбедна
места за игру―

Октобар, децембар

Родитељи, васпитачи

Радна књига,
Информисаност
извештај, фотографије

-Новогодишњи вашар

13. децембар 2018.

Све вртићке групе,
васпитачи, родитељи

Радна књига,
продукти, извештај,
фотографије

Укљученост родитеља
и локалне заједнице

По потреби

Васпитачи, родитељи

Радна књига

Информисаност

Свакодневно, на
род.састанцима, по
потреби

Васпитачи, родитељи

Радна књига,
Информисаност
фотографије, извештај

-Индивидуални разговори
са родитељима
-Информисање родитеља
о напредовању деце
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Допуњавање педагошког
профила

тромесечно

Индивидуализовани рад у
Монтесори учионици
По устаљеном
распореду

Васпитачи, стручни
сарадници, РРЈ,
родитељи
Све вртићке групе,
васпитачи

Педагошки профил
Увид у напредовање
детета
Радна књига,
Монтесори свеска

Стицање вештина

-'' Дан породице''обележавање
13-17. мај 2019.

Све вртићке групе,
родитељи, васпитачи

Деца свих вртићких
група, васпитачи,
родитељи, предавачи
( Фондација Новак
Ђоковић)

Радна књига ,
извештај, фотографиjе Укљученост родитеља
и стварање услова за
бољу сарадњу
Извештаји,
фотографије
Сарадња са локалном
заједницом и
породицом

Родитељи, учитељи,
стр. сарадници

Записник, радна
књига

-Радионице ''Подршка, не
перфекција''
Уторком (10 недеља)
-Округли сто-Транзиција
вртић – школа''

јун

Информисаност
Играоница:'' Малац
зналац''

Током године

Васпитачи, деца од
3.5-5.5 год. која не
похађају вртић,
родитљи

Извештај
Већа укљученост деце у
колектив
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3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

-Формирање Савета
родитеља на нивоу
Установе

По плану

Представник вртића

Записник

Савет родитеља

-Уређење централног
Инфо паноа за родитеље

Ажурирање по
потреби

Тим вртића

Пано

Информисаност
родитеља

Септембар

Тим вртића

Пано

Информисаност
родитеља

Месечно

Тим вртића

Пано

Увид у дечији развј и
напредовање

Деца ППП,
васпитачи,Црвени
крст,Саобраћајна

Радна књига,
извештај, фотографије

-Постављање
на видно место у вртићу
Режим дана и Правила
понашања
-Излагање дечјих радова у
холу вртића који прате
месечне теме

12.септембар 2018.
-Промоција вртића
01.октобар 2018.


„ Заштитимо децу у
саобраћају „

02.октобар 2019.
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полиција

Обилазак пијаце и
полицијске станице
у насељу
Биоскоп

Све вртићке
групе,васпитачи,
сестра наПЗЗ
октобар 2018.
октобар 2018.







Учешће на
ликовном
конкурсу-''Форма
идеале''
Промотивни час
школе фудбала
''Арена''

ИзлетАранђеловац,Рисов
ачка пећина

Радна књига,
извештај, фотографије
Радна књига,
извештај, фотографије

Укључивање локалне
заједнице и родитеља у
рад вртића

Све вртићке групе,
ЧППП,васпитачи,
сестра на ПЗЗ
Радна књига,
фотографије, цртежи

15.октобар 2018.

Деца ППП, васпитачи
Радна књига,
фотографије
Деца вртићких група,
васпитачи

23.октобар 2018.

18.децембар 2018.

Радна књига,
извештај, фотографије
Деца
ППП,ЧПП,васпитачи.
сестра на ПЗЗ
Радна књига, извештај

21.децембар 2018.



Позориште за децу
'' Трнова ружица''представа

Деца
ППП,ЧППП,васпитач
и,сестра на ПЗЗ

Укљученост локалне
заједнице

26.децембар 2018.
Радна књига,
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извештај, фотографије










Презентација ''
Лого кидс''

13.децембар 2018.

Наступ на
Сајмишту

25. децембар 2018.

Новогодишња
чаролија

Новогодишњи
вашар

Новогодишња
приредба и посета
Деда Мраза

Деца ППП, васпитачи,
сестра на ПЗЗ

Радна књига,
извештај, фотографије

Деца ППП, ЧППП,
васпитачи,сестра на
ПЗЗ
27. децембар 2018.

Радна књига,
извештај, фотографије

Деца свих вртких и
јаслених група,
васпитачи, родитељи

Радна књига,извештај,
фотографије

Деца из вртићких
група, васпитачи

Радна књига, извештај

16.-22. јануар 2019.

Радна књига,
извештај, фотографије

25.јануар 2019.
Деца из ППП,
васпитачи

Радна књига,
извештај,
радови
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Посета ОШ''Трећи
крагујевачки
батаљон''

18.-25.јануар 2019.
25.јануар-01. фебруар
2019.



Гостовање бака у
вртићу

фебруар



Светосавска
академија

21.фебруар 2019.

Деца из мешовитих
група 704 и 705
васпитачи, баке
Деца свих вртићких
група, васпитачи

Деца из ППП,ЧППП,
васпитачи

Ликовни конкурс
златареЂани

Извештај
Деца из двих
вртићких група,
васпитачи,родитељ

21.март 2019.
Васпитачи, родитељи



Радна књига,
извештај, фотографије

Деца из свих вртићких
група

Зимовање
19.март 2019.(10
недеља-уторком)



Радна књига, цртежи

Радна књига,
записниик

07.-19. март 2019.


Извештај,
фотографије

Родитељ у вртићу

Радна књига,
извештај, фотографије

Родитељи, васпитачи,
деца


Родитељски
састанци

21.март 2019.
Извештај,
фотографије
21.март 2019.

Деца из свих вртићких
група,ЧППП,

Укључивање локалне
заједнице и родитеља у
рад вртића
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Радионице
''Превенција, не
перфекција''Фондација Новак
Ђоковић

васпитачи, сестра на
ПЗЗ

Радна књига, извештај

28.март 2019

Деца,
васпитачи,родитељи

Радна књига,
извештај, фотографије

02.април 2019.

Деца из ППгрупа,
васпитачи

''У сусрет пролећу''

Радна књига










''Пролећни еко
маскембал''-ТЦ
''Плаза''

Радна књига,
фотографије
04.април 2019.
Деца из
ППП,васпитачи,
сестра на ПЗЗ

Посета ОШ ''Трећи
крагујевачки
батаљон''

Позориште за децу

цртежи
Деца из ППгрупа,
васпитачи
08.април 2019.
Деца из предшколске
групе 902, васпитачи,
родитељи

''Испеци па реци
деци''-РТК

Приредба за
родитеље

Радна књига,
фотографије

Деца из
ППП,васпитачи
18.април 2019

Радна књига, видео
запис

Укључивање локалне
заједнице и родитеља у
рад вртића
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Ликовни конкурс ''
Негујмо животне
вредности''

Мала школа
фудбала
'‘21.октобар''промо час

''Плесне
асоцијације''(
снимање игара за
плесни конкурс)

Дечије играрије

Деца старијег и
предшколског
узраста, васпитачи,
тренери

Извештај,
фотогрaфије

Деца из ПП група,
васпитачи

Јавни наступ

Деца из ПП групе,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ

Извештај,
фотографије

18.април 2019.
Деца из ПП групе,
васпитачи
22.април
Деца ППП, ЧППП,
васпитачи, сестра на
ПЗЗ



Свечана академија

6. мај 2019.



„ Растимо уз плес―

30.мај 2019.
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4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

-Договор око делегирања
чланова за тимове и
активе

Август,септембар

Тим вртића, РРЈ

Записник

Договор

Запослени, РРЈ

Записник

Боља сарадња

Тим вртића, РРЈ

Записник

Размена текућих
информација, јачање
тимског рада

Тим вртића, РРЈ

Записник

Договор о текућим
проблемима

Последње среде у
месецу
-Планирани индивидуални
разговори са запосленима
о текућим проблемима
-Тимови на нивоу вртића

01.септембар
2018.,14. децембар
2018., 06. март 2019.

-Радни састанци са
васпитним особљем
05.септембар 2018.
29.октобар 2018.,02.
новембар
2018.,31.јануар 2018.
-Радни састанци са
05.фебруар 2018.,04
сестром на ПЗЗ и особљем април 2018.,10.мај
2018.
До 5.ог у месецу
-Извештавање директора о
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раду руководиоца и
вртића

Запослени, сестра на
ПЗЗ, РРЈ

Записник

Договор о текућим
проблемима

Током целог периода

РРЈ

Извештај

Информисаност
директора о раду
вртића

Новембар-децембар,
мај

Родитељи, васпитачи

Радна књига,
фотографије

јануар
-Израда Монтесори
материјала

Укључивање волонтера у
пружање подршке деци
-Укључивање студената
ради обављања
професионалне праксе
-Одржавање педагошких
колегијума и састанака
РРЈ
-Радни колегијум са
представницима свих
служби
-Израда плана ВОР-а за
сваки месец

Монтесори материјали

По потреби
Волонтери, васпитачи, Извештај
руководилац
Сваког понедељка

Студенти, васпитачи,
руководилац

Пружање подржке
детету

Белешка

-Израда извештаја о
реализацји ВОР-а за сваки
месец

Подршка студентима
Месечно

-Планирање подршке деци
и породици кроз тематске

Члан педагошког
колегијума, РРЈ

Записник
Информисаност и
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састанке

Месечно

-Формирање Савета
родитеља

упућеност чланова у
рад Установе
РРЈ
Записних
Договор и планирање
за наредну недељу

Септембар
Тим вртића,
руководилац,
родитељи

-Летопис
Израда извештаја ВОР-а
за текућу 2018/2019
15. октобар 2018.

Тим вртића,
руководилац

План рада вртића
План ВОР-а
Месечни извештај,
записник

Израда годишњег плана за
2019/2020
Квартално
-Редовно стручно
усавршавање запослених

Тим вртића,
руководилац, стручни
сарадници

Мај
-Активи-учешће чланова
-Презентација Монтесори
материјала

Родитељи,
руководилац,
записничар

Записник са
родитељских
састанака, радна
књига

Извештај о реализацији
ВОР-а

Информисаност

Записник
Савет родитеља

Мај

-Тимови на нивоу
Установе

Тим вртића, РРЈ
Извештај
Летопис

-Мини Еко фесивал

По плану Тима за
професионални развој

Руководилац,тим
вртића, родитељ

Извештај
Годишњи извштај за
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2018/2019
-Хоризонталне размене
„Педагогија слушања―
По плану
''Инклузија од 2009. до
данас―

Руководилац, тим
вртића, родитељ

Годишњи план рада за
2019/2020

06.фебруар 2019.
Члан Тума, стручни
сарадници

''Превенција вршњачког
насиља''

План

По утврђеној
динамици

Листе праћења
професионалног
развоја

Професионани развој
запослених из ВОР-а

19.април 2019.
Чланови актива
Извештаји
„ Хоризонтална размена у
функцији професионалног
развоја медицинских
сестара и васпитача―

Размена искуства
25.октобар 2018.

Чланови Актива
Записник
Размена искуства
Представници тимова

Радионица „Стандарди
компетенцијаза професију
васпитача и његов
професионални развој „

Записници
Информисаност
19. фебруар 2019.

„ Односи у вртићу на свим 26. фебруар 2019.
нивоима превасходно
према деци''―

Координтор Тима,
васпитачи

Јауковић Марија,
Новаковић Јулка,
Петровић Славица

Фотографије, видео
снимци

Извештај, списак
присутних

Подизање еколошке
свести

Размена знања
стечених на семинару
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-Семинари:
''Растимо уз плес''

03. март 2019.

Мијаиловић Ружа,
Вукојевић Маријана,
Тасић Милева,
Јауковић Марија

''Математика у игри''

''Монтесори материјали у
раду са децом
предшколског и раног
школског узраста''

Марија Јауковић,
Мирјана Вукојевић

Извештај, списак
присутних

Размена знања

Извештај, списак
присутних

Размена знања

Извештај, списак
присутних

Размена знања

25. март 2019.
Јовановић Наташа

''Транзициони модели
подршке за децу и
породицу''
'' Васпитање
предшколског детета''

27.мај 2019.
Васпитачи РЈ ''
Бубамара''

''Значај дечије игре и
материјала за игру''
Презентација књига:
'' Учење кроз праксу у
вртићу''

15.децембар 2018.

Извештај, списак
присутних

Размена искустава и
знања
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Васпитачи
'' Са тобом је дошло
пролеће''

Уверење
Стицање нових знања и
вештина

13. април 2019.

Трибине:
''Научи, победи страх и
адекватно укажи прву
помоћ када је детету
неопходно''

11. мај 2019.

Милева Тасић,
Маријана Вукојевић,
Уверења
Марија Јауковић,
Љиљана Јоргић,
Емилија Милутиновић

18. септембар 2018
''Посматрање детета –
један од најважнијих
задатака Монтесори
педагогије''

Јовановић Сања,
Емилија Милутиновић
Уверења
Коцић Јелена, Милић
Радмила

Стицање нових знања и
вештина

05. март 2019.
''Имамо конфликт не
желимо проблем''

Уверења

Коцић Јелена
13. октобар 2018.
''Стандарди компетенцја
за професију васпитача и

Сертификат
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његов професионални
развој''
-Монтесори стручни скупБеоград

-Сајам дидактичких
материјала за области
Методике почетних
математичких појмова,
приправника и почетника
Тема: ''Учење кроз игру''
''Презентација јавног
позива за промоцију науке
Београд за доделу
средстава за реализацију
пројеката у функцији
промоције и
популаризације науке и
технике''-Прва
краг.гимназија
Сусрети васпитача
Кладово
''Математичке
врабаонице''- радионица

Новаковић Јулка,
Милановић Слађана,
Тасиђ Милева,Јелена
М.Стојановић, Љубић
Светлана

Уверење

3. новембар 2018.
Јовановић Сања,
Милић Радмила,
Љубић Светлана,
Биочанин Слађана,

Стицање нових знања и
вештина
Уверење

13. октобар 2018.

25. фебруар 2019.

Мијаиловић Ружа,
Тасић Милева,
Милутиновић Емилја,
Петровић Славица
Тасић Милева,
Милановић Сузана,
Вукојевић Маријана,
Јоргић Љиљана,
Мијаиловић Ружа

23. фебруар 2019.

Љубић Светлана,
Биочанин
Слађана,Тасић
Милева, Коцић Јелена
Јовановић Сања,
Мирјана Вуловић,
Марија Јауковић,
Јелена Радојевић,
Ружа
Мијаиловић,Милена
Којић

Уверење
Стицање нових знања и
вештина

Уверење
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Уверење
-'' Монтесори педагогија у
предшколском узрасту''
.''12.Стручни сусрети мед.
сестара ПУ Србије за
области неге и ВОР-а''

15. април 2019.

Милановић Слађана,
Вукојевић Маријана,
Мијаиловић Ружа,
Јауковић Марија

-Обилазак група и
консултације са стручним
сарадницима:

Стицање нових знања
и вештина
Уверење
Радојевић Јелена,
Јауковић Марија,
Милић Радмила

-Посета педагога за
физичку културу обилазак група
-Посета директора,
обилазак јаслица и
магацина

02. април 2019.
Уверење

-Састанак са стручним
сарадником
Анитом Ерић ( поводом
преласка детета у наш
вртић)
-Обилазак васпитних
група -пом дир. За ВОР
-Преглед радних књига од

18. април 2019.

Вукојевић Маријана,
Мијаиловић Ружа,
коцић Јелена, Милић
Радмила, Милановић
Сузана, Петровић
Славица, Јовановић
Наташа,Бранка
Станојевић
Милановић Сузана,
Тасић Милва,
Мијаиловић
Ружа,Милановић
Слађана, Коцић

Информисање
директора о раду

Информисаност о раду
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стране педагога Снежана
М.
-Посета и обилазак вртића
сарадника на ПЗЗ

16. мај 2019.

Јелена,Петровић
Славица
Координатор Тима,
ментори,
приправници,
почетници

18. мај 2019.
-Санитарни преглед
запослених
Током целе године
-Обилазак вртића
директора
-Сарадња са педагогаом
Снежаном Малбашић

Записник

Увид у рад вртића

Радна књига, извештај
Милановић Сузана,
Тасић Милва,
Мијаиловић
Ружа,Милановић
Слађана, Коцић
Јелена,Петровић
Славица
Васпитачи, директор,
стр. сарадници,РРЈ

Увид у рад
Радна књига,
извештај, припреме

Увид у документацију
Увид у рад вртића

Педагог Снежана
Малбашић, васпитачи,
РРЈ, деца

У протеклој, радној 2018/2019 години тим вртића „Бубамара― је реализовао све активностикоје су биле по плану ВОР-а .
Наставили смо да и даље примењујемо елементе Монтесори педагогије у раду. Ове године смо се као вртић први пут
укључили у обележавање маја месеца који је посвећен математици.
Акценат нам је био увек на индивидуализованом приступу деци. Различитим врстама активностима смо константно пружали
подршку деци и породици. Редовно смо одржавали родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима.
Уважавали смо њихова мишљења и градили добре, партнерске односе који се огледају у њиховој укључености у '' живот'' и
рад вртића као и спремности да допринесе побољшању услова за боравак деце.
Сарађивали смо са бројним Установама и организацијама из локалне заједнице, укључивали се у разне манифестације на
нивоу града, учествовали на ликовним конкурсима.
Наставили смо да негујемо тимски рад, јачали сопствене ресурсе; стручно се усавршавали и при том неговали добре
међуљудске односе. Учествовањем свих запослених допринели смо да се у вртићу сви осећају сигурно и безбедно уз
уважавање сваког појединца као јединствене личности.
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3.8. Тим за остваривање одређених задатака, програма и пројеката

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Састанак у организацији
ЦИП-а-,,Специфични
транзициони план

29.08.2018

-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
-помоћник директора
ПУ,,Ђурђевдан,,за
ВОР-Бранка
Станојевић,стручни
сарадник,Марина
Николић,стручни
сарадник Снежана
Малбашић
-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
-чланови тима,

Тим за остваривање
одређених
задатака,прграма или
пројеката

-17.09.2018.
-19.10.2018
-14.11.2018
-18.12.2108

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

записници

-састанци тима
одржани,записник
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-педагог Снежана
Малбашић
Прилупљање података о
долазности ромске деце у
ЧППП и прослеђивање
података
организацији,,Романипен,,

До 5 у месецу

Почеле са радом
играонице,,Малци
радозналци,, у ЧПППОШ,,Трећи крагујевачки
батаљон,,,ЧППП,,ОШ,,Ђура Јакшић,, и
,,ОШ,, Доситеј
Обрадовић,,-Ердеч

Октобар 2018

Посета
20.09.2018
вртићима„Зека―,―Цицибан―
,четворочасовним групамау
О.Ш.―Ђура Јакшић―,
О.Ш.―III крагујевачки
батаљон―и О.Ш.у
Маршићу,у којима бораве
деца ромске
националности, и поделили
радне листове.
Састанак,на коме су
2.10.20018.и
присуствовали
3.10.2018,Београд
представници
министарства

-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
-васпитачи
реализатори
-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
представник
„Романипена―

-извештаји

Извештаји прикупљени
и прослеђени другим
службама

-извештаји

Извештаји прикупљени
и прослеђени другим
службама

-ѕаписник

Радни листови
подељени

-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката

-Записник

Састанак одржан
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просвете,науке и
технолошког
развоја,представници
школских
управа,предшколских
установа које учествују у
Иницијативи и Цип-центра.
Састанак проширеног
11.10.2018.год
састава мобилног тима,на
коме су присуствовали
представници институција
у нашем
граду,представници
Уницефа и Бибије.
Састанак у
12.10.2018
оквиру,,Иницијативе за
подршку развоју и учењу
ромске деце раног узраста
у Србији

ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић

-Записник

Састанак одржан

-Записник

Састанак одржан

-извештаји

Промо часови одржани

одржани промо часови
Релакс кидса,у вртићима
„Колибри―,―Цицибан―,―Зек
а―и „Бубамара―

-новембар 2018.год

-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
-ЦИП-центар
-руководиоци вртића

промо часови
Ф.К.―Раднички―.
регионални састанак са
предшколским установамаразмена искустава и
примера добре праксе

-новембар 2018

-руководиоци вртића

-извештаји

Промо часови одржани

15.11.2018.год,Жабаљ

-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,

-извештаји

Присуствовали
састанку
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крозхоризонтално учење.

Састанак проширеног
састава мобилног тима
одржан

13.12.2018

Радни састанак са
16.12.019.
представником Романипена

Радни састанак са
представницима
Романипена

16.1.2019.

Тренинг
имплементационих
партнера за припрему
Матрице логичких оквира
за пројектне предлоге за

31.1.2019,

програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
- педагог Снежана
Малбашић
-координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић,
директорка ПУ Сања
Јаковљевић
директорка ПУ Сања
Јаковљевић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен

-извештаји

Присуствовали
састанку

-Записник

Састанак одржан

фотографије

Састанак одржан

-Записник
фотографије

Састанак одржан
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позив програма
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ ИНКЛУЗИЈИ
РОМА
Састанак Тима за
остваривање одређених
задатака, програма и
пројеката

13.2.2019.

Ванредни састанак Тима

26.2.2019,

Састанак са
представницима Ципа у
вртићу Колибри у оквиру,,
Иницијативе за подршку
развоју и учењу ромске

27.2.2019.

а Аритонови
стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима
директорка ПУ Сања
Јаковљевић
секретар ПУ,Јелена
Додеровић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритонови
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима
Прсветни
саветник,Љиљана
Сретеновић
Психолог,Татјана
Павловић,

извештај

Састанак тима одржан

Записник
фотографије

Састанак одржан
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деце раног узраста у
Србији,,

Састанак Тима за
остваривање одређених
задатака, програма и
пројеката

18.3.2019.

Обука за Меде читаче у
просторијама Романипена

22.3.2019.

Састанак са реализаторима
играоница у вези
хоризонталне размене

29.3.2019.

Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритонови
чланови
тима,орг.Романипен и
ПУ,,Нада Наумовић,,
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима

Састанак тима одржан
извештај

фотографије

Обука одржана

извештај

Састанак одржан
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Школа малог фудбала
,,Futsal,,је организовала
промо час за децу старијих
и предшколских група

април

Обележавање дана Рома

8.4.2019.

Састанак Тима за
остваривање одређених
задатака, програма и
пројеката

17.4.2019.

координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
реализатори
играоница
Васпитачи
руководиоци
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Васпитачи вртића
,,Колибри,,и ,,Невен,,
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
,
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Стручни
сарадник,Снежана

фотографије

Одржани промо часови

фотографије

Обележен дан Рома
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Састанак Мобилног тима за 23.4.2019.
инклузију Рома у
Крагујевцу,у Романипену

Одрађена Swot анализа

7.5.2019.

Округли сто у вртићу
,,Колибри,,Презентовање
рада Тима за остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката

9.5.2019.

Малбашић
чланови тима
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
директорка ПУ Сања
Јаковљевић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима
родитељи
учитељи

извештај фотографије

Састанак одржан

Извештај

Урађена Свот анализа

фотографије извештај

Округли сто одржан
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Учешће на фокус групи
предвиђена за
представнике институција
са којима је
ОКЗ,,Романипен,,имао
најинтезивнију сарадњу

10.5.2019.

Састанак Тима за
остваривање одређених
задатака, програма и
пројеката

14.5.2019.

Дан ромске заједнице у
просторијама Црвеног
крста

21.5.2019.

Састанак у Центру за
социјални рад

22.05.2019

руководилац вртића
,,Колибри,,А
лександар Весић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Стручни
сарадник,Снежана
Малбашић
чланови тима
реализатори
играоница
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
директорка ПУ Сања
Јаковљевић
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,

Извештај
фотографије

Састанак одржан

извештај

Састанак тима одржан

фотографије

Обележен дан ромске
заједнице

Извештај
фотографије

Састанак одржан
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програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Обука о људским и
23.05и 24.05.2019
Организација
мањинским правима и
,,Романипен,,
антидискриминацији
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Завршна
27.6.2019.
директорка ПУ Сања
конференција,Иницијатива
Јаковљевић
за подршку развоју и учењу
пом.дир.за ВОР
ромске деце раног узраста
Бранка Станојевић
у Србији
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
Наставак реализације
Октобар2018./мај2019. координатор тима за
играоница,,Малци зналци,,
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
реализатори
играоница у ЧППОШ,,Трећи
крагујевачки
батаљон,,,ЧПП,,ОШ,,Ђура Јакшић,, и

Извештај
фотографије

Обука одржана

Извештај
фотографије

Одржана конференција

Извештај
фотографије

Реализоване
активности
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Праћење долазности деце
ромске националности

До 5.у месецу

Наставак реализације
пројеката у сарадњи са
фондацијом Новак
Ђоковић,Уницефом и
плесном асоцијацијом
Србије
Израда пројектних
апликација

Током целе године

Током целе године

,,ОШ,, Доситеј
Обрадовић,,-Ердеч
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
чланови тима
дир.ПУ,,
Ђурђевдан,,
пом.дир.за ВОР
Бранка Станојевић
координатори
васпитачи
дир.ПУ,,
Ђурђевдан,,
пом.дир.за ВОР
координатор тима за
остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
ПУ,,Ђурђевдан,,Јелен
а Аритоновић
чланови тима
васпитачи

Извештај

Извештаји прикупљени
и прослеђени другим
службама

Извештај
фотографије

Одрађене активности
које су предвиђене
пројектом

Извештај

Аплицирано за пројекте
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3.9. Пригодни и повремени програми
У протеклој радној години реализовани су следећи пригодни и повремени програми:

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ, МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАТОРИ

Прослава Божића
Светосавска свечаност

07.01.

Дан жена

08.03.

Међународни дан породице

15.05.

Дан породичне рекреације

15.09.

Дечја недеља

1. недеља октобра Колаж програм, креативна радионица, маскенбал
2018.
Деца и васпитачи свих вртића

Светски дан особа са
посебним потребама

03.12.

Нова година (долазак Деда
Мраза)
„Новогодишња чаролија може
да почне―

25.12.-28.12.2018.

Ускрс

Према календару

27.01.

26.12.2018.

Колаж програм
Приредба
Деца и васпитачи свих вртића
Колаж програм, креативна радионица
Деца и васпитачи свих вртића, маме, баке...
Колаж програм, креативна радионица
Деца и васпитачи свих вртића, родитељи, Центар за социјални рад
(Саветовалиште за брак и породицу)
Квиз, такмичарске игре
Деца и васпитачи свих вртића, родитељи

Колаж програм, радионица
Деца и васпитачи вртића
Деца свих вртића ПУ
Гости из школе „Вукашин Марковић―
креативна радионица
Деца и васпитачи свих вртића
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Дан установе

6. мај 2019.

Дечије играрије

3. и 4. Мај 2019.

„Растимо уз плес―

30.05.2019.

Излети:
Београд „Зоо-врт―
Јагодина „Зоо-врт―

Јун 2019.

Летовање у Соко Бањи

Јун 2019.

Свечана академија
Деца 3 вртића
Драмске игре
Деца свих вртића и из ПУ
Гости из ПУ „Нада Наумовић― – вртић „Полетарац―
Гости из приватне ПУ „Авиончић― 1 група
Документарни запис – по једно дете из сваког вртића
Деца, васпитачи и родитељи ПУ „Ђурђевдан – стадион „Чика
Дача―
Деца и васпитачи старијих и предшколских група, ЧППП
Деца и васпитачи старијих група
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3.10. Радни листови за непосредан рад са децом
На предлог Педагошког колегијума Васпитно-образовно веће одобрило је следеће радне листове за непосредан рад са децом
за радну 2018-19. годину:
,,Публик пратрикум― - Јаслице користе
1. Дневник развоја и напредовања деце узраста 6-36 месеци старости.
2. Мала школа ( први степен) -2-3 године
,,Публик практикум― – Вртић - млађа васпитна група
1. Мала школа (други степен) -3-4 године
2. Вртешка знања—3-4 године
,,Публик практикум― – Вртић - средња васпитна група
1.Мала школа (трећи степен) -4-5 година
2. Ватромет знања—3-4 године
,,Креативни центар― – Вртић - старија васпитна група
1. Полазим у школу - 3-4 године
2. Ја у вртићу — 4-5 година
,,Креативни центар―- Предшколци
1. Весели вртић- 5-7 година
2. Слагалице- 5-7 година
3. Играмо се линијама- 5-7 година
4. Играмо се облацима- 5-7 година
Часопис ,,Крцко― за све узрасте
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4. ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА
4.1. Извештај рада педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине координатори стручних актива и тимова, представници стручних сарадника,
представница сестара на превентиви, представници руководилаца, директор и помоћник директора за васпитнообразовни рад.
Рад чланова Педагошког колегијума организован је преко састанака на којима су разматрана питања од значаја
за функционисање Установе у остваривању делатности.
Састанци су одржавани једном месечно, а по потреби и чешће
АКТИВНОСТ
- Конституисање
чланова;
- Усвајање Извештја о
раду Установе и плана
рада за текућу годину;
- Припрењеност вртића
за реализацију ВОР;
- Безбедност објеката ;
- Извештавање о
финансијском плану за
текућу годину;
- Родитељски састанци у
четворочасовном
програму, опремњеност
простора и радно време;
Зимовање деце и излет-

ВРЕМЕ И МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар – август
Септембар
Септембар – август

ОДГОВОРНЕ
ОСОБЕ
Директор, помоћник
директора, сарадници
и стручни сарадници
Референт за
безбедност
Финансијски
руководилац

УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Координатори тимова и
актива
Руководиоци вртића
Чланови ПК
Чланови ПК

Записници са састанака
ПК, правна датотека

Руководиоци вртица
Септембар

Директор, по.дир.ВОР

Септембар – август

Директор, по.дир.ВОР
Директор, по.дир.ВОР
Директор,
пом.дир.ВОР

Септембар – јун

Координатори тимова и
актива
Координатори тимова и
актива
Чланови ПК

Записници са састанака
ПК, правна датотека
Записници са састанака
ПК,
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јесен- зима
- Планер активности
рада тимова и актива и
динамика одржавања
састанака ПК, једном
месечно;
- Извештавање
координатира чланова
актива и тимова,
сарадника и стручних
сарадника;-план и
реализација- Понуда додатних
програма на нивоу
Установе;
- Понуда и реализација
облика стручног
усавршавања, семинари,
Стручни сусрети;
- Предлог набавке
дидактичких средстава и
литературе ;
Предлог дестинације за
излет и летовање децепролеће
- Пертинијеви дани
- Предлог обележавања
Дана Установе 6. Мај
- Посета позоришту
-Промоција пруручника„ Учење кроз праксу у
вртићу― и портфолија за
васпитаче и стручне
сараднике, аутора

Септембар
Септембар – август
Септемба-. јануар
Мај

Директор,
пом.дир.ВОР
Директор,
пом.дир.ВОР
Директор,
пом.дир.ВОР

Чланови ПК
Референт за јавне
набавке
Чланови ПК
Тим Кључић
Чланови ПК

Април
ИНФО центар
Септембар – август
Мај
Септембар - август
Мај

Директор,
пом.дир.ВОР
Директор

Септембар – август

ИНФО центар
Референт за јавне
набавке

Директор
Сарадник за ПЗЗ

Септембар – август
Директор

Сарадник за ПЗЗ
Чланови ПК

Септембар – август
Септембар
Април- мај
Мај - јун
Новембар- мај

Директор,
пом.дир.ВОР

Октобар

Чланови Педагошког
колегијума

Чланови ПК
Директор –

Записници са састанака
ПК, правна датотека
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Б.Станојевић, А.Ерић и
Т.Павловић
-Промоција књиге, Са
тобом је дошло пролеће,
А. Живковић
- Крос ЕТС-а
-Квиз за родитеље, у
оквиру дана породице
-Еколошки фестивал
-Дечије играрије
-Пролећни еко
маскембал
- Маскембал поводом
дана града
- Радионице за
родителје, фондација
Новака Ђоковића,
„Превенција а не
перфекција―
- Играоница у овиру
пројекта ЦИП-а, Трећи
крагујевачки батаљон,
Ердеч и Ђура Јакшић
- Стручни сусрети
медицинских сестара
- Стручни сусрети
васпитача
-Месец математике у
сарадши са ЦСУ, вртић
„Бубамара―
-Монтесори скуп,
Београд
Монтесори скуп
Крагујевац

представници вртића

Аутори приручника
Децембар
Чланови ПК
Мај
Мај
Април
Април
Април

Аутор књиге

Мај
Координатор Тима
„Кључић―
Април – мај

Октобар- јун
Руководиоци вртића
Чуперак и вртића
„Бубамара―
Октобар- децембарјун- октобар
Март
Јун

Координатор Тима за
прогрме и пројекте и

Записници са састанака
ПК, правна датотека
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-Трибина, примене
Монтесори Методе у
предшколским
установама
- Предлог излета,
зимовања и летовања
- Проток информација
на нивоу Установе, рад
ИНФО центра;
- Ажурирање САЈТА
Установе, вођење
евиденције и
попуњавање летописа;
- Набака материјала за
обављање делaтности,
како у целодневном тако
и у четворочасовном
програму;
-Хигијенска
припремњеност и
одржавање простора у
којима се реализује ВОР;
-Хигијенска
припремњеност и
одржавање простора у
којима се припрема
храна;
- Сарадња са локалним
институцијама и
организацијама, као и
сарадња са
институцијама на
Републичком нивоу

Мај
Јун

Јун
Септембар август
Септембар – август
Септембар – август
Септембар – август

васпитачи
реализатори п
рограма
Нрда Богојевић, ЦСУ
Крагујевац и
васпитачи вртића
„Бубамара―

Чланови Педагошког
колегијума

Ержебет Бедросијан,
Бранка Станојевић,
Тим вртића Бубамара
и мед. сестре
Бранкица Стојковић и
Маја Соврлић
Чланови Педагошког
колегијума
Директор и чланови
Педагошког
колегијума

Август
Тим инфо-центра
Директор, референт
јавних набавки
Септембар – август
Директор, пом. за
ВОР
Септембар – август

Директор, кординатор
Тима ПЗЗ, шеф
кухиње

Записници са састанака
ПК, правна датотека
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Педагошки колегијум као веома битан стручни орган у функционисању ПУ одржава се по утврђеној динамици почетком
текућег месеца. По потреби и у току месеца. Рад ПК документован је кроз дневни ред и записнике који се одлажу у датотеку
Установе. Сва извештавања о раду, питања, одлуке и предлози доносе се на састанцима ПК. Одлике се доносе изјашњавањем
кроз гласање. Записници се прослечују електронским путем и доступни су свим запосленима. Запослени се о раду
педагошког колегијума упознају на својим састанцима Тимова вртића.
У протеклој радној 2018-2019. рад ПК био је ако добар.

4.2. Извештај рада васпитно - образовног већа
Васпитно образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници. У делокругу свог
рада васпитно образовно веће бави се организационо – техничким и стручним питањима, планирањем, праћењем и
вредновањем рада установе.
У радној 2018/2019. години била су три васпитно – образовна већа:

РЕАЛИЗОВАНА
НАЧИН РАДА
АКТИВНОСТ
Представљање предлога Усмено излагање
плана за 2017-2018.

ВРЕМЕ И МЕСТО

УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

05. Септембар 2019.
в16:30 часова,вртић
„Цицибан―

Директор,
пом.дир.ВОР, чланови
тимова и актива

Записник са одржаног
Васпитно- образовног
већа
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Извештавање
- Усмено излагање
шестомесечни
извештаји о раду тимова
и
актива
и
представљање
нових
законских прописа

29.јануар 2019.
16:30 часова, вртић
„Цицибан―

Директор,
пом.дир.ВОР, чланови
тимова и актива
секретар Установе

Предлог и гласање за Усмено излагање
избор
директора и гласање
ПУ―Ђурђевдан―

28.мата 2019.
16:30 часова, вртић
„Цицибан―

Директор,
пом.дир.ВОР, чланови
тимова и актива
секретар Установе

Записник са одржаног
Васпитно- образовног
већа

Записник са одржаног
Васпитно- образовног
већа
Записник са одржаног
Васпитно -образовног
већа

Предлог
чланова
одбора

и

избор Усмено излагање
Управног и гласање

Представњање
Усмено излагање
Годишњег извештаја о гласање
раду за 2018-2019

9. мај 2019.
16:30 часова, вртић
„Цицибан―

Директор,
пом.дир.ВОР, чланови
тимова и актива
секретар Установе

Записник са одржаног
Васпитно- образовног
већа

и 12. Јун 2019.
16:30 часова, вртић
„Цицибан

Директор,
пом.дир.ВОР, чланови
тимова и актива

Записник са одржаног
Васпитно образовног
већа
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4.3. Извештај о раду актива за јаслени узраст, узраст од 3 до 5,5 година u за ППП и ЧППП
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

1.Представљање Плана
рада Актива

22.10.2018 г.
Вртић
Цицибан‖

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

―

Стручни сарадници
Координатори Актива
Чланови Актива

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Записник са састанка
Извештај
Списак учесника

2.Подела улога

ИСХОДИ,
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА,
НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Тим је конституисан и
представљен је
годишњи план тима
Дискусија
Размена

3.Упознавање чланова
Актива с Правилником о
Стандардима квалитета
рада Установе и
препознавање
индикатора везаних за
јаслени узраст,узраст 3-5
год. и узраст ППП
1.Презентација О.Ш ―
Ђура Јакшић‖
"Језичке игре у развоју
говора код деце‖
2.Презентација вртића
―Цицибан‖
―Праћење развоја и
напредовања деце‖

15.11.2018.г.
―Цицибан‖

Вртић Презентатори:
Васпитачи:
Зорица Игњатовић
Мирјана Глишовић
Данијела Дупаловић
Презентатор:
Васпитач
Милена Којић

Презентација
Списак учесника
Извештај

Дискусија
Размена
Унапређење
компетенција
реализатора ВОР-а
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3.Презентација вртића
―Цицибан‖
―Моје насеље‖
приказ пројекта
1.Презентација вртића
12.02.2019 год.
―Шврћа‖
Вртић
―Играчка у функцији
― Бубамара‖
развоја деце узраста 6-26
месеци старости‖
2.Презентација вртића
―Бубамара‖
―Кроз хоризонталну
размену упознати колеге
вртића са Монтесори
методом
1.Презентација вртића
―Колибри‖
―Кад се мале и велике
руке сложе у вртићу све
се може‖

2.Презентација вртића
―Чуперак‖
―Праћење развоја и
напредовања деце кроз
еколошке активности‖

16.04.2019 год
Вртић
―Колибри‖

Презентатори:
Васпитачи
Милена Којић
Јелена Станковић
1.Презентатори:
Медицинске сестреваспитачи
Ана Момиров
Јасмина Раденковић
2.Презентатори
Медицинска сестраваспитач
Милена Којић
Васпитачи:
Маријана Вукојевић
Ана Росић
1.Презентатори:
Медицинска сестра
Весна Жиловић
Васпитачи:
Дивна Лазаревић
Марија Стефановић
2.Презентатори:
Медицинска сестра васпитач
Марија Божовић
Васпитачи:
Марија Томић
Катарина Савић
Јасмина Вукашиновић

Списак учесника,
записник са састанка,
презентација,
извештај

Дискусија,
размена
искустава,унапређење
компетенција
реализатора ВОР-а

Записник са састанка
извештај,
презентација,списак
учесника

Дискусија,
размена искустава,
унапређење
компетенција
реализатора ВОР-а
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1.Презентација вртића
―Невен‖
Драматизацијом до
искуства и сазнања‖
2.Презентација вртића
―Зека‖
―Праћење напредовања
деце у развоју и учењу‖
3.Израда годишњег
плана рада Актива за
радну 2019-2020 год

17.05.2019.год
Вртић
―Невен‖

1.Презентатори:
Медицинске сестреваспитачи Андријана
Вујичић
Тамара Стевановић
2.Презентатори
Медицинска сестраваспитач Наташа
Јовановић

Презентација
Списак учесника
Извештај

Дискусија
Размена
Унапређење
компетенција
реализатора ВОР-а

Васпитачи:
Милица Марковић
Маријана Петровић
Стручни сарадници
координатори Актива

У радној 2018/2019 год одржано је пет састанака. По препоруци Тима за самовредновање квалитета рада Установе
реализовали смо активности из области квалитета: Подршка деци и породици.Сваки вртић је презентовао активности из ове
области.У реализацији активности учествовали су васпитачи и медицинске-сестре васпитачи. Циљ нам је био да оваквим
начином рада унапредио компетенције реализатора ВОР-а. Да прикажемо размену искуства и праксе на релацији вртићјаслице у сарадњи са стручним сарадницима.
После сваке презентације следила је дискусија.Стручни сарадници и чланови Актива су набрајали шта је то што је
квалитетно у активностима, а шта је то што није.Стручни сарадници су члановима Актива давали препоруке за даљи рад:
Квалитет се мери кроз стандарде квалитета односно индикаторе;
Препознавање индикатора нам је служило као инструмент праћења:
Препоруке:
Важно је да се назначи шта смо понудом средстава развили код деце.Морамо користити све могуће ресурсе.Деца морају бити
парнери у свему.Важно је какав је однос према здравим стиловима живота.Које су то везе између вртића и породице.
Препорука је да се у презентацијама прикажу питања родитеља и деце.
По препоруци Тима за самовредновање квалитета рада Установе у наредној години реализоваће се активности из области
квалитета:Подршка деци и породици и из области квалитета:Професионална заједница учења.
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4.4. Извештај о раду Tима реализатора ЧППП
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Презентовање плана и
конституисање тима

26.09.2018.

Координатор тима
Зорица Игњатовћ и
реализатори ЧППП-а

Извештај

Прказ дидактичкх
средстава у ВОР-у

17.10.2018.

Извештај
Синопсис

Угледна активност или
радионица (ослањајући
се на развојни план
вртића)

13.12.2018.

Реализатори ЧППП-а
вртића Колибри
Ивана Обрадовић и
Зорица Токић
Реализатори ЧППП-а
вртића Цицибан
Мира Манић, Ивана
Миљковић, Ивана
ГоведаревићМарина
Михајловић, Лидија
Штрбац

Прказ дидактичкх
средстава у ВОР-у

Извештај
Синопсис

Реализатори ЧППП-а
вртића Зека Наташа
Миловановић,
Стевановић Драгица,
Марковић Ивана,
Филиповић Жељка,
Сретеновић Јелена

Угледна активност или
радионица (ослањајући
се на развојни план
вртића)
20.03.2019.

Реализатори ЧППП-а

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Конституисан тим

Размена искуства и
приказ дидактичких
средстава
Приказ добре праксе,
размена
Јачање компетенција
васпитача

Размена искуства и
приказ дидактичких
средстава

Извештај

Приказ добре праксе,
размена
Јачање компетенција
васпитача
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Презентовање рада са
Стручних сусрета
васпитача

вртића Бубамара
Славица Петровић

Синопсис

Презентовање
литературе , размена
искуства у раду са
децом
Јачање компетенција
васпитача

Лидија Штрбац
Приказ литературе

16.05.2019,
Реализатори ЧППП-а
вртића Невен Бјанка
Милошевић и Јелена
Алемпијевић

Годишњи извештај

16.05.2019.

Годишњи план

Мај 2019

извештај
Годишњи извештај
Годишњи план

Координатор тима
Зорица Игњатовић и
Реализатори ЧППП

У протеклом периоду Тим реализатора ЧППП-а је одржао пет састанка на којима смо радили на :
 Јачању компетенција васпитача
 Размени искуства кроз приказ добре праксе и примену дидактичких средстава
Састанцима Тимова присуствовали су васпитачи реализатори ЧППП-а. Осим васпитача састанку одржаном у октобру месецу
присуствовала је и директорка Сања Јаковљевић. Због спречености васпитача вртића Зека, да у октобру одрже своју
презентацију, активност „ Прказ дидактичкх средстава у ВОР-у‖ поновљена је у децембру месецу 2018.год.
На Тиму је презентован и рад са Стручних сусрета васпитача, а рад је презентовала Лидија Штрбац.
Након извештаја о раду Тима, а и уважавајући препоруку Тима за самовредновање, договор је да се у наредној години стави
акценат на јачање компетенција васпитача кроз приказ и размену, на теме сарадње и укључивања родитеља у планирање и
реализацију васпитно-образовног рада, сарадњи са институцијама у окружењу и укључивању деце у живот школа у којима ће
продужити даље школовање.
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5.5. Извештај о раду Стручног тима за инклузију (СТИО)
2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

План активности са
породицом – разговори
са родитељима

9.10.2018.
23.10.2018.
27.11.2018
31.01.2019.
01.02.2019.
26.03.2019.
03.04.2019.
14.05.2019.
20.05.2019.
21.05.2019.
22.05.2019
23.05.2019.
14.05. 2019, одржан
тематски родитељски
у вртићу ‗‘Невен',
тема: „Подстицаји и
забране―

Дефектолог- Јелена
Марашевић

Радна књига, извештаји

Сарадња са породицом,
родитељски састанци.

Као резултат
дефинисана је тема
наредног тематског
родитељског на тему
„Подстицаји и забране

Дефектолог- Јелена
Белешка, извештај,
Марашевић, психолог, записник
чланови СТИО тима,
родитељи

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
План, активности са
породицом , октобар
2018 - јун 2019.

Одржан тематски
родитељски састанак,
родитељи информисани
о разлици измђу
занемаривања и
злостављања деце.
Присутно 18 родитеља.
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код деце―
16. мај 2018. тематски
родитељски на тему
„Подстицаји и забране
код деце― у вртићу
Колибри
3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Сарадња са ИРК

11.04.2019.
15.04.2019.
16.04.2019.
07.05.2019.
11.04.2019.

Дефектолог- Јелена
Марашевић, психолог
и чланови ИРК

Коресподенција емаилом.

Представници
Школске управе
(Љиљана Сретеновић)

Обавештење е-маилм.

Одржана радионица
„Нови нацрти закона о
предшколском
образовању―
ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
Састанци СТИО тима
су се одржавали према
потреби.

Сарадња са Школском
управом

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
Решења ИРК.
Реализовано
континуирано.

4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Састанци, процедуре
размене.

октобар и новембар
2018, мај 2019. год.

Чланови СТИО тима

Обавештења,
записници, закључци,
извештаји
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НАПОМЕНА:
 Потребна је боља ефикасност у изради изради педагошких профила и ИОПа
 Потребна боља организација сарадње са породицом
 Потребна интензивнија сарадња са ИРК и Школском управом.
4.6. Извештај о раду тима за самовредновање
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
1.ФОРМИРАЊЕ ТИМА
Састанак Тима-предлог
дневног реда:
1.Формирање Тима,
подела одговорности,
договор у вези
Правилника о раду Тима
(измена, допуна и
усвајање)
2. Извештавање о
процесу самовредновања
у претходном периоду и
обавештавање о плану за
текућу годину
3.Закључци састанка
2.ИСТРАЖИВАЊЕ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

18.Октобар 2018.

Чланови Тима за
самовредновање

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Обавештење о
састанку

Усвојен Правилник о
раду Тима
Годишњи план рада
Тима

Записник са састанка

Решења директора о
именовању чланова
тима за
самовредновање
Дискусија и анализа
Записник са
родитељског састанка
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ПРИМЕНЕ НОВИХ
ОБЛИКА РАДА СА
РОДИТЕЉИМА ЗА
ОБЛАСТ ПОДРШКА
ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
1. договор тима за
самовредновање о
примени инструмената
за област ПОДРШКА
ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
(израда упитника за
родитеље)
2. Истраживање
3. Обрада добијених
података
4. предлагање мера за
унапређење области

Чланови Тима за
самовредновање

Обавештење о
састанку
Записник са састанка

Тимови вртића
13.Новембар 2018.
родитељи
Упитник
28.11.2018.у 15h

Извештај и препоруке
Тима за
самовредновање

3.ИСТРАЖИВАЊЕ У
ОБЛАСТИ
ПРОФЕСИОНАЛНА
ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
1.договор тима за
самовредновање о
примени инструмената
за област
ПРОФЕСИОНАЛНА
ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА

20.Март 2019.

Чланови Тима за
самовредновање
Тимови вртића

Обавештење о
састанку
Записник са састанка
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кроз активност Развојог
плана установе
2.предлози за израду
нових инструмената
3.прикупљање података
о примени инструмената
4.извештавање о
резултатима примене
препоручених мера
4.АНАЛИЗА РАДА
ТИМА И ПЛАНИРАЊЕ
КОРАКА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
УСТАНОВЕ
1.евалуација рада Тима
2.израда Годишњег
извештај Тима
3.израда Годишњег
плана рада Тима за
2019/2020.годину

Чек листа
Записник са састанка
Квалитативна анализа
Извештај и препоруке
Тима за
самовредновање

Координатор Тима,
Чланови Тима
22.Мај 2019.

Дискусија и
самоевалуација
Анализа Годишњег
плана

Записник са састанка
Наративни извештај о
реализацији
планираних активности
тима

Листе предлога, увид у
Развојни план
Израда Годишњег
установе
извештаја( табеларни и
наративни део)
Годишњи план рада

Евалуацијом рада Тима за самовредновање, закључује се следеће:
1. Активности Тима за самовредновање су реализоване на основу Годишњег плана рада Тима за самовредновање, Развојног
плана , потреба приоритетних области по процени чланова Тима на основу резултата претходних истраживања којe је Tим за
саморедновање реализовао.
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2. Све планиране активности су реализоване. Подела улога и одговорности Тима је предложена од стране чланова Тима на
основу афинитета одређених особа. Проток информација је био коректан и ефикасан. Улоге и задужења особа су биле
максимално испоштоване и у одређеном року прослеђене. Начин функционисања Тима, према процени чланова је ефикасан и
квалитетан.
На основу Развојног плана установе, Правилника о вредновању квалиетеа рада установа, Стандарда квалитета рада
предшколских установа, досадашњих истраживања и ефеката вредновања у установи ,Тим за самовредновање ПУ
„Ђурђевдан― je сачинио план рада Тима за самовредновање за радну 2019/2020.годину.
4.7. Извештај тима за професионални развој запослених
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Конституисање Тима за 26. септембар 2018г.
професионални развој;
подела улога и
одговорности чланова
Тима; упознавање са
Годишњим планом рада
Тима и Годишњим
планом СУ; упознавање
са важећим
Правилником о сталном
стручном усавршавању
и напредовању у звања
наставника, васпитача и
стручних сарадника;
упознавање са
активностима везаним за
сарадњу са Центром за
образовање Крагујевац
Формирање базе
септембар 2018г.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Координатор Тима,
Б. Станојевићпомоћник директора за
ВОР,
Чланови Тима

Обавештење о
састанку,
евидентирање
присутних чланова
Тима

Чланови Тима

Индивидуалне листе

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Записник, усвајање
Годишњег Плана рада
Тима, дискусија

Праћење стручног

174

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
података на нивоу РЈ/
службе за радну 2018/
2019г.
Евидентирање/ праћење
стручног усавршавања

септембар 2018г.август 2019г.

Праћење реализације
септембар 2018г.Плана стручног
август 2019г.
усавршавања за радну
2018/2019г.
(акредитовани програми,
акредитовани скупови,
скупови без
акредитације,
хоризонтална размена)

Чланови Тима,
реализатори ВОРа,
стручни сарадници,
сарадници, директор

Чланови Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР

праћења стручног
усавршавања

усавршавања у
континуитету

Индивидуалне листе
праћења стручног
усавршавања, најаве,
обавештења,
тромесечни извештаји,
списак учесника
хоризонталне
размене,извештаји
реализатора
хоризонталне размене,
потврде организатора
стручних скупова без
акредитације,
УВЕРЕЊА за
акредитоване скупове,
за међународне
скупове који нису
акредитовани у
ЗУОВу, „преведена―
документација у
складу са Законом
Евидентирање
реализованог,
спискови учесника,
уверења, извештаји

Континуитет у
праћењу, организација
учесника за стручно
усавршавање

Континуитет у
праћењу, организација
учесника за стручно
усавршавање
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Анализа рада Тимасастанци

Евалуација рада Тима за
радну 2018/ 2019г.

Израда Годишњег
извештаја рада Тима за
радну 2018/ 2019г.

19.новембар 2018г.
20.фебруар 2019г.
28.март 2019г.
15.април 2019г.
16. мај 2019г.
16. мај 2019г.

Координатор Тима,
Чланови Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР
Координатор Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР, чланови Тима

Обавештења о
састанцима
Записници

Анализа и дискусија

Записник

16. мај 2019г.

Координатор Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР, чланови Тима
Координатор Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР, чланови Тима
Координатор Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР, чланови Тима
Координатор Тима,
Б.Станојевићпомоћник директора за
ВОР, чланови Тима
Координатор Тима,
чланови Тима

Предлог Годишњег
извештаја

Анализа, дискусија,
препоруке за следећу
радну годину
(Годишњи План рада
Тима)
Анализа, дискусија,
нове активности у раду
Тима

Координатор Тима

Израда Годишњег
16. мај 2019г.
извештаја стручног
усавршавања за радну
2018/ 2019г.
Израда предлога Плана
03. мај 2019г.
рада Тима за радну 2019/
2020г.
Израда предлога Плана
стручног усавршавања
за радну 2019/ 2020г.

03. мај 2019г.

Израда тромесечних
извештаја стручног
усавршавања за радну
2018/ 2019г.
Израда шестомесечних
извештаја стручног
усавршавања

01.децембар 2018г.
01. април 2019г.
01. јун 2019г.
17 јануар 2019г.
10. јул 2019г.

Предлог Годишњег
извештаја
Предлог Годишњег
Плана рада Тима

Анализа, дискусија,
нови приступ и
активности у стручном
усавршавању
Побољшање рада Тима

Предлог Годишњег
Плана стручног
усавршавања

Стручно усавршавање
у складу са потребама
реализатора ВОРа

Извештаји

Информисање ПК,
директора

Извештај (обједињени
тромесечни извештаји)

Информисање
управног одбора
Установе, Градског
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већа Скупштине града
Стручна размена
25. фебруар 2019г.
Тим за професионални Обавештење о
Упознавање и анализа
„Стандарди
развој
стручној размени
Стандарда
компетенција васпитача
Помоћник директора
Списак учесника
компетенција
и њихов професионални
за ВОР, Б. Станојевић
васпитача и њиховог
развој―
професионалног
развоја
Тим за професионални развој је своје активности ускладио са: одредбом чл. 130. ст. 14. тач. 6. Закона о основама система
образовања и васпитања; одребом чл.192. ст.1 тач. 1. чл. 193. Закона о раду; Правилником о сталном стручном усавршавању
и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника; одредбом чл.119 Статута ПУ „Ђурђевдан― Крагујевац.
Сходно наведеним Законским актима, Тим је пратио и планирао стручно усавршавање (Годишњи план стручног усавршавања
за радну 2018/ 2019 годину), на основу личних планова професионалних развоја запослених у ВОР-у и на основу приоритета
проистеклих из евалуације васпитно- образовног рада.
Својим присуством и активним укључивањем у дискусију, подршку у раду Тиму за професионални развој, у континуитету су
дале: директорка Установе, помоћник директора за васпитно- образовни рад и координатор Тима за самовредновање.
Сагледавајући активности у вредновању- самовредновању у Установи, потребу запослених у ВОРу за стручним
усавршавањем за одређене области Стандарда квалитета рада ПУ усклађених са Развојним планом РЈ/ Установе, Тим за
професионални развој ће у наредној радној години кроз План хоризонталне размене, акценат ставити на Стандарде квалитета
рада ПУ.

4.7.1. Годишњи извештај стручног усавршавања
(директор, стручни сарадници, сарадници, васпитачи, медицинске сестре- васпитачи, медицинске сестре на
превентивно- здравственој заштити)
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
КРОЗ
АКРЕДИТОВАНЕ
ПРОГРАМЕ,

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

ОДГОВОРНЕ
ОСОБЕ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТРЕИЈУМИ
УСПЕХА, НБАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
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КОНГРЕСЕ,
СКУПОВЕ,
КОНФЕРЕНЦИЈЕ,
ТРИБИНЕ И СЛ.
СЕМИНАР:
„Научи, победи страх и
адекватно укажи прву
помоћ када је детету
неопходна- Превенција
повреда главе,
екстремитета и вртаног
дела кичме код деце и
прва помоћ код
епилептичних напада и
гушења―
СЕМИНАР:
„Родитељ сарадник у
превенцији,
препознавању,
откривању и сузбијању
насиља и
дискриминације у
сузбијању насиља и
дискриминације у
васпитно- образовним и
образовно- васпитним
установама―
СЕМИНАР:
„Транзициони модели
подршке за децу и
њихове породице у
пракси предшколске
установе―

13. октобар 2018г.

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста старости од
6месеци до поласка у
школу

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

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за
укључивање родитеља у
превенцију насиља,
дискриминације,
злостављања и
занемаривања

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста старости од
6месеци до поласка у

Број учесника: 24

Број бодова: 8
03. новембар 2018г.
Број учесника: 4

Број бодова: 8

15. децембар 2018г.
Број учесника: 13
Број бодова: 8
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Четврти Окружни
стручни скуп
медицинских сестара
„Хоризонтална размена
у функцији
професионалног развоја
медицинских сестара
васпитача―

01-02.март 2019г.Крагујевац
Број учесника: 16

школу
Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста од 6до 36
месеци старости,
размена искустава
примера из праксе

Медицинске сестре
васпитачи

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

29-30.март 2019г.Пирот
Број учесника: 3
12-13.април 2019г.Пожаревац
Број учесника: 3
24-25.мај 2019г.Краљево
Број учесника: 3
Број бодова: 2

СЕМИНАР:
„Лутка и луткарство као
инструмент у настави и
раду са децом―

24. новембар 2018г.
Број учесника: 4
Број бодова: 8

СЕМИНАР:
13. април 2019г.
„Васпитање
предшколског детета,
Број учесника: 30
подршка развоју и
култивисању социоемоционалних вештина― Број бодова: 8
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ТРИБИНА:
„Посматрање дететаједан од најважнијих
задатака Монтесори
педагогије―

02. новембар 2018г.

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Бранкица Стојковић

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Александра
Младеновић,
Весна Ранковић,
Бранкица Стојковић

уверење ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Број учесника: 22
Број бодова: 1

СЕМИНАР:
„Примена Монтесори
педагогије у
предшколском и раном
школском узрасту―

08. децембар 2018г.
Број учесника: 4
Број бодова: 8

Национални конгрес
медицинских сестара
ПУ Србије за област
превентивно
здравствене заштите
„Јачање капацитета за
препознавање и рану
интервенцију код деце
са потешкоћама у
развоју―
XI стручна
конференција
медицинских сестара
ПУ Србије за област
неге и ВОРа- јесењи
стручни сусрети
„Хоризонтална размена
у функцији
професионалног развоја

08-10.новембар 2018г.
Број учесника:1

04-07. октобар 2018г.
Број учесника: 3
Број бодова: 4
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медицинских сестара
васпитача―
СТРУЧНИ СКУП:
„Инклузивно
образовање- пут развоја
образовања у Србији―
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ:
„Средина за учење
извор грађења односа,
интегрисаног учења и
богаћења искустава
детета―
СТРУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ:
„Средина за учење
извор грађења односа,
интегрисаног учења и
богаћења искустава
детета―
СЕМИНАР:
„Значај дечје игре и
материјала за игру―

22-23. новембра 2018г. Бранкица Стојковић

уверење ЗУОВа

Број учесника: 1
Број бодова: 4
06-09. децембар 2018г.

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста
Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверење ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Број учесника:9
Број бодова: 4
18-21. април 2019г.
Број учесника: 4
Број бодова: 4

11. мај 2019г.
Број учесника: 30
Број бодова: 8

ТРИБИНА:
„Монесори педагогија у
предшколском узрасту―

18. мај 2019г.
Број учесника: 25
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СЕМИНАР:
„Образујмо и
васпитавајмо децу/
ученике да чувају
животну средину―
СЕМИНАР:
„Растимо уз плес―

Број бодова: 1
03. новембар 2018г.

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивење
компетенција
реализатора ВОРа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивење
компетенција

Број учесника: 4
Број бодова: 8
21-23. септембар
2018г.
Број учесника: 28

СЕМИНАР:
„Имамо конфликт, не
желимо проблем―
СЕМИНАР:
„Наставник као
професионални,
компетентни и
аутономни практичар―
СЕМИНАР:
„Ефикасан рад
школских тимова
усмерен на
унапређивање квалитета
образовно- васпитног
рада установе―
СЕМИНАР:
„Иновативне праксе

Број бодова: 20
13. октобар 2018г.
Број учесника: 19
Број бодова: 8
15.децембар 2018г.
Број учесника:4
Број бодова: 8
08.октобар 2018г.
Број учесника:2

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста
Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа за рад
са децом предшколског
узраста; размена
искустава добре праксе
Размена примера из
праксе реализатора
ВОРа, унапређивење
компетенција
реализатора ВОРа
Размена примера из
праксе реализатора
ВОРа, унапређивење
компетенција
реализатора ВОРа

Број бодова: 8
13.октобар 2018г.
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подучавања―
СЕМИНАР:
„Математика у игри―

Број учесника: 2
Број бодова: 8
06.октобар 2018г.

реализатора ВОРа
Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Реализатори васпитно
образовног процеса

уверења ЗУОВа

Размена искустава из
праксе
Унапређивање
компетенција

Број учесника: 8
СЕМИНАР:
„Примена мисаоних
експеримената у
настави―
ТРИБИНА:
„Јавни позив за
подношење предлога
пројеката за 2019
годину―
СЕМИНАР:
„Васпитање
предшколског детета―
ТРИБИНА:
„Даровити и
образовање―
II СТРУЧНИ СУСРЕТИ
ВАСПИТАЧА
„Уметност грађења
односа у процесу

Број бодова: 8
13.фебруар 2019г.
Број учесника: 3
Број бодова: 8
02.април 2019г.
Број учесника: 1

Размена примера из
праксе реализатора
ВОРа, унапређивење
компетенција
реализатора ВОРа
Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Број бодова: 1
13.април 2019г.
Број учесника: 1
Број бодова: 8
11.април 2019г.
Број учесника: 1
Број бодова: 4
28-29.септембар
2018г.
Број учесника: 1
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васпитно- образовног
рада―
СЕМИНАР:
„Прва помоћ код
ургентних стања―
ТРИБИНА:
„Образовни систем и
савремени услови
пословања;
унапређивање квалитета
наставе у средњим
стручним школама у
складу са потребама
тржишта рада!
СЕМИНАР:
„Хоризонтално учење/
усавршавање
наставника- ослонац за
боља постигнућа
ученика―

реализатора ВОРа
Број бодова: 2
13.октобар.2018г.

Реализатори васпитно
образовног процеса

Уверење ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Реализатори васпитно
образовног процеса

Уверење ЗУОВа

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

Стручни сарадник

Уверење ЗУОВа

Унапређивање
компетенција стручног
сарадника

Број учесника: 2
Број бодова: 8
23.март 2019г.
Број учесника: 1
Број бодова: 1

17.новембар 2018г.
Број учесника: 1
Број бодова: 8

НАПОМЕНА:
Планом стручног усавршавања за радну 2018/ 2019 годину, планирана је реализација 11 акредитованих семинара.
Од наведеног броја планираних акредитованих семинара реализован је 1 („Растимо уз плес―) у организацији Установе.
Центар за образовање- сектор за стручно усавршавање (надлежан за реализацију Годишњим планом предвиђених
акредитованих обука, по одлуци ЈЛС), није се укључио у реализацију. Сарадња са поменутом институцијом је постојала и
запослени Установе из ВОР-а су похађали акредитоване семинаре из њихове понуде, али те обуке нису биле у складу са
потребама запослених у Установи (Годишњи план стручног усавршавања се прави на основу индивидуалних планова
стручног усавршавања, развојних планова радних јединица и Развојног плана Установе).
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СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
КРОЗ НЕ
АКРЕДИТОВАНЕ
СКУПОВЕ И СЛ.
Учешће у пројекту
„Креирање услова за
развој свеобухватног
система ране
интервенције код деце
раног узраста у Србији―
Секција педагошког
друштва
Регионална мрежа
стручних сарадника
Србије у ПУ, центар
Крагујевац
Монтесори скуп
„Монтесори метода и
пројектно учење―
Трибина: „НТЦ―

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

ОДГОВОРНЕ
ОСОБЕ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

13- 14. новембар
2018г.
17. децембар 2018г.
30. јануар 2019г.
05. март 2019г.

Бранка Станојевић
Снежана Малбашић,
Ана Момиров,
Оливера Миљковић,
Слађана Милановић

Белешке учесника

Давање подршке
породици у раду са
децом којој је потребна
додатна подршка

септембар 2018г.август 2019г.
септембар 2018г.август 2019г.

Педагошко друштво

Позив, списак

Унапређивање ВОРа ПУ

Позив, списак

Унапређивање ВОРа ПУ

23.фебруар 2019г.

Реализатори ВОРа
вртића „Бубамара―

Потврда организатора

17.септембар 2018г.

1 васпитач вртића
„Колибри―

Потврда организатора

Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа
Унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
КРОЗ
ХОРИЗОНТАЛНУ
РАЗМЕНУ
Размене примера добре
праксе унутар радне

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

септембар 2018г.август 2019г.

Реализатори ВОРа

Списак учесника,
записник,

Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
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јединице и на нивоу
Установе (по Скрипти
интерног стручног
усавршавања): Тимови
Установе, Активи
Установе, Тимови
радних јединица,
васпитно образовна
већа, хоризонталне
размене унутар радних
јединица, угледне
активности,
презентовање примера
из праксе на Активима
свих узраста, тематским
родитељским
састанцима,
промоцијама
приручника,
акредитацији програма
стручног усавршавања
(„Вртић као сигурна
база- познавати дете и
познавати развој―кат.бр.697,К3,П2
„Примена елемената
Монтесори педагогије у
предшколском и раном
школском узрасту―,
кат.бе.551, К2,П3),
помоћи при
акредитацији Четвртог
окружног стручног
скупа медицинских

индивидуалне листе
праћења стручног
усавршавања,
потврде организатора,
радна књига

компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
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сестара ПУ Србије
(„Хоризонтална размена
у функцији
професионалног развоја
медицинских сестара
васпитача―), учешће у
раду Комисије за избор
радова за XXII стручне
сусрете медицинских
сестара ПУ Србије;
панел дискусије; Трећи
еколошки фестивал;
предавања; саветовање
у оквиру Зимских дана
просветних радника
„Пројектна настава―;
еколошке радионице;
еколошки пројекти)
ХОРИЗОНТАЛНА
РАЗМЕНА:
„Педагошки профил у
циљу праћења дечјег
развоја и напредовања―
ХОРИЗОНТАЛАН
РАЗМЕНА:
„Односи у вртићу на
свим нивоима
превасходно према
деци―
ХОРИЗОНТАЛНА
РАЗМЕНА:
„Педагогија слушања―

29.новембар 2018г.

Васпитачи:
Марина Вукановић,
Светлана Бојовић

Списак учесника,
записник

27.мај 2019г.

Снежана Малбашић,
педагог
Зорица Игњатовић,
васпитач

Списак учесника,
записник

25.октобар 2018г.

Бранка Станојевић,
педагог

Списак учесника,
записник

Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
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ХОРИЗОНТАЛНА
РАЗМЕНА:
„Вођење педагошке
документације―

27.децембар 2018г.

Медицинске сестре
васпитачи:
Маја Соврлић,
Весна Ћелић,
Весна Жиловић,
Данијела Алемпијевић
Јелена Марашевић,
дефектолог

Списак учесника,
записник

ХОРИЗОНТАЛНА
РАЗМЕНА:
„Инклузија од 2009 до
данас―

19.фебруар 2019г.

ХОРИЗОНТАЛНА
РАЗМЕНА:
„Превенција вршњачког
насиља―

26.фебруар 2019г.

Васпитач:
Зорица Игњатовић

Списак учесника,
записник

РАДИОНИЦА:
„Нове основе програмаГодине узлета―

11.април 2019г.

Љиљана Сретеновић,
просветни саветник
Школске управе
Крагујевац

Списак учесника

Списак учесника,
записник

реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција
реализатора ВОРа,
иновативне методе у
раду

Сагледавајући горе наведене облике стручног усавршавања запослених у ВОР-у, закључује се да су запослени стицали нове и
усавршавали постојеће компетенције важне за унапређивање васпитно- образовног и стручног рада. Унапређујући своје
компетенције, запослени у ВОР-у су утицали на свој професионални развој.
План стручног усавршавања у наредној години ће бити усклађен са личним- индивидуалним плановима запослених у ВОР-у,
Развојним плановима радних јединица и Развојним планом Установе.
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СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА РАДНУ 2018/ 2019 ГОДИНУ
директор, секретар Установе, помоћник директора за финансије, референт за јавне набавке, референт за безбедност и
здравље на раду, обрачунски радник
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Скуп - конфренција
актуелности у
образовном систему РС

Новембар
2018.године

Секретар Установе

Семинар – спречавање
сукоба интереса и
контрола имовине и
прихода функционера

Октобар 2018.године

Директор Установе
Секретар Установе

Обука – информациони
систем Доситеј –
промене и допуне

Октобар 2018.године

Службеник за послове
БЗНР

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА,
НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Уверење - мрежа РС
Анализа, дискусија,
и ЦСУ Србије
размена, унапређивање
компетенција и
запослених на правно /
административним
пословима
Белешке учесника
Анализа, дискусија,
размена, унапређивање
компетенција Директора
и у образовном систему
РС.
Сертификат –
Анализа, дискусија,
информациони систем размена, унапређивање
„Доситеј― Институт за компетенција
економску
запосленог на
дипломатију
пословима здравља,
безбедности и заштите
на раду
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4.8. Извештај о раду еко – тима
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Састанци Еко тима

Оформљени еко центре
или кутиће (по собама и
простору вртића)
Израђени распореди
одржавања еко-кутићаполивање цвећа,
храњење птица,чупање
корова и одржавање
тераса вртића

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

20.9. 2018.
23.10. 2018.
26.11. 2018.
11.2.2019.
27.3.2019.

Чланови еко тима
Сања Јаковљевићдиректор и
представници локалне
заједнице

извештаји

Током године

Чланови еко тима
вртића ,деца родитељи
и васпитачи

Пано са распоредом
одржавања екокутића,фотографије
,извештаји
представника еко
Тима,радне књиге

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Присуство свих чланова
и директорке Сање
Јаковљевић

Висок ниво свести о
еколошке свести и
усвојене навике бриге о
биљкама и животињама.
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-Европска недеља
мобилности- дан без
22.Септембар 2019.
аутомобила
Еко улична перформанс
Кад би бицикле владале..
Цртање на тротоару по
насељу
Дан пешачења,до
Шумарица

21. 9. 2019.

Сви вртићи
Фотографије
Извештаји,
транспаренти
,поруке,дечији искази

ЧППП групе вртића
„Зека―

Ширење еколошких
порука код деце и
преношење на један
креативан начин

Фотографије
Извештаји,
транспаренти
,поруке,дечији искази

Еко-тимови вртића

Родитељи и васпитачи
и члан тима
Еко тим Установе
Ђурђевдан

Припрема сајма
еколошког образовања –
АКТИВНИСТИ
1.26.јануар-Еколошко
едукативна радионица
„Гајење и употреба
лековитог биља- ПМФ
26. јануар 2019.
1.Маскембал –еко маски
у Плази
Обележавање дана
шума- шетња до
Дуленског Црног врха

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Висок ниво еколошке
свести код деце на један
кративан и едукативан
начин

Професорка ПМФ-а
Горица Ђелић, ЦЕООР,
Тим за екологију и
други васпитачи
Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

21. 3. 2019.

Висок ниво еколошке
свести код деце на један
кративан и едукативан
начин

Висок ниво еколошке
свести код деце на један
кративан и едукативан
начин
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Обележавање Дана водашетња до шумаричког
потока
.24. 3. 2019.

22. март 2019.

Фестивал еколошког
образовања
Еколошко креативне
едукативне радионице,„Зелено је боја љубави―
Хоризонтална размена
„Лековито биље―за
чланове Тима за
екологију

15.2 2019.

ЧППП групе вртића
„Зека― и члан Тима за
екологију
Чланови тима за
екологијуЧППП групе вртића
„Зека― и члан Тима за
екологију
Чланови тима за
екологијуЕко тим Установе
Ђурђевдан

11.2. 2019.

Чланови тима за
екологију-

27.3. 2019.

Чланови тима за
екологију- по
препоруци помоћника
директора за вор
Чланови тима за
екологију-

Квалитативна анализа
чланова Тима

27.3. 2019.
ПМФ
ЦЕООР

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Деца су усвојила знања о
Планети Земљи на
креативан, практичан и
едкативан начин

Деца су усвојила знања о
Планети Земљи на
креативан, практичан и
едкативан начин
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Разматрање и давање
предлога обједињавања
тема свих Тимова
Установе по предлогу Т
има за проф. развој

27.2. 2019.

Сви вртићи
ПУ―Ђурђевдан―
-Вртић „Невен―,
представник Радица
Шекуларац Томић,
еколошке радионице
средњих васпитних
група на тему „Моја
башта― са циљем да се
скрене пажња да се
еколошке навике да се
гаје биљке , спроводе
од најранијег узраста.
-Вртић „Чуперак―,
Сања Тракић – Приказ
узгајања, неговања,
коришћења„Лековитог
биља―и―Хербаријум―.
- Вртић „Колибри―,
Милијана
Димитријевић,
наставља се већ
започета „Израда
дидактичких средстава
од рециклираног
материјала― ;
- Вртић―Зека―, Надица
Цогољевић, наставља
се допуна „Збирке еко
прича―;
-Вртић „Цицибан―
Јелена Станковић и
Милена Којић –

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Висок ниво
компетенција васпитача
приказан кроз примере
добре праксе
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„Интегрисано и
кооперативно учење,
прикази еколошких
пројеката: „Шарени
сапуни―, „ Плава
планета―, „Птице наши
савезници―,―Како је
настала планета
Земља―...
Тим за проф. развој
1.-2Децембар 2018.
Фестивал еколошких
представа― Зелено
Позориште црвено―'Техничка школа

Сви вртићи
ПУ―Ђурђевдан―и деца
и васпитачи ЧППП-а

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Тим за екологију
Извештај
Награде

Деца су научила да се
кроз драмски метод
изразе у погледу
еколошког сазнања
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„ Први Еко Мини
Фестивал
ПУ―Ђурђевдан―- у сали
вртића „Цицибан―

19. 4. 2019.

22. 4. 2019.
Ликовни конкурс „Плава
планета―
ице
Еко радионице на тему
Плава планета
,,Изложба у вртићу
„Цицибан― са ЦЕООРом

Сви вртићи
ПУ―Ђурђевдан―и деца
ЧППП-а

Деца
предшколских група и
деца ППП на конкурсу
а деца осталих група

Извештај ,
фотографије, награде

Деца су на креативан
начин-кроз цртеж
усвојила еколошке
навике

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Еко тим Установе
Ђурђевдан, деца,
родитељи,
Деца вртића „Чуперак―три награде
ЦЕООР, Школска
управа, Скупштина
града, Еко тим

Дан размене пелцара
Размена са децом школе
и оплемењавање
простора вртића са
цвећем
Сви вртићи

Мај- јун 2019..
ЦЕООР
Предшколске групе и
старије, родитељи деце
вртића ПУ Ђурђевдан

Деца су стекла навике
сађења цвећа и бриге о
биљкама
Извештаји,
фотографије, радне
књиге..
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Дан заштите животне
средине
Еколошке заповести и
еко поруке- радионица
са родитељима

5. јун2019.

Васпитачи, родитељи и
деца ПУ „Ђурђевдан― и
Тим за екологију
Тим за ПЗЗ, Институт
за заштиту здравља,
ЦЕООР, Скупштина
града, Школска управа

Извештаји,
фотографије, радне
књиге..

Висок ниво еколошке
свести све деце о значају
заштите животне
средине

Aктивности Тима за екологију су усаглашене стандардима квалитета , са посебним акцентом на:
1. Област квалитета: ВОР
- 1.1.3. У осмишљавању и обогаћивању физичке средине учествују деца, родитељи и васпитачи.
2. Област квалитета: Подршка деци и породици
- 2.2.2. Установа развија различите програме и облике на основу утврђених потреба деце и породице и могућности локалне
заједнице или постојећих ресурса.
У овом периоду радили смо на унапређењу рада Тима у оквиру Плана рада тима за екологију и Годишњег плана рада ПУ
„Ђурђевдан― за радну 2018/2019. годину. Тим је извршио анализу остварености еколошких активности у вртићима кроз
стандарде квалитета рада предшколске установе. Систематски смо прикупили доказе и урадили квалитативну анализу и
план за унапређење наших наредних активности.
Све активности ћемо наставити да реализујемо и проширићемо их још квалитетнијим садржајима ( задовољење дечијих
интересовања кроз ове активности и пробудити још нека дечија интересовања у делу који се односи за здраве навике и
еколошко образовање ).
Такође и даље јачамо компетенције васпитача, кроз едукативне радионице. Укључени су и родитељи и локална
заједница.Посебан квалитет нам представља наш први Еко Мини фестивал Предшколске Установе ,,Ђурђевдан― који је
реализован уз подршку свих запослених у ПУ,,Ђурђевдан―.
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4.9. Извештај тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Представљање Програма
и плана рада тима

25.09.2018.

Упознавање родитеља са
постојањем тима и
његовом улогом
Дефинисање правила
понашања на нивоу
васпитних група

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Тим за заштиту од
дискриминације,насиља,
злостављања
и,занемаривања
Представник вртића у
тиму, руководилац Р.Ј.
Медицинске сестре и
васпитачи у свим
радним јединицама

Промоција Конвенције о
дечјим правима и Тима
за заштиту од насиља,
злостављања и
занемаривања Установе
12.09.2018

Члан Тима за заштиту
од
дискриминације,насиљ
а, злостављања
и,занемаривања вртића
„Шврћа― Раденковић
Јасмина

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
Записник
Извештај

Извешај са
родитељских
састанака
Радне књиге
Простори радних соба

Записник,
фотографија

ИСХОДИ
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА,НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Тим је конституисан и
представљен је годишњи
план тима
Родитељи су упознати
са постојањем тима и
његовом улогом
Дефинисана правила
понашања на нивоу
васпитних група

Родитељи су
информисани и упознати
са конвенцијом о
поштовању дечијих
права, њиховом
применом и
активностима тима за
заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
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Октобар 2018
Превентивна активност
„Мали гроф у трамвају

Превентивна активност
„Крос―

31.10.2018

Члан Тима за заштиту
од
дискриминације,насиљ
а, злостављања
и,занемаривања мед.
сестра-васпитач:
Слађана Николић
и васпитач вртића
„Чуперак― Јелена
Веселиновић
Марина Николић
сарадник за физичку
културу Ана
Владисављевић
Марковић –
представник тима за
заштиту од
дискриминације,насиљ
а, злостављања
и,занемаривања,
васпитачи:
Милева Николић,
Валентина Костовић,
Невенка Ђурђевић,
Милица Марковић,
Тренер ФК ―Ердоглија‖
Старија васпитне групе
вртића„Невен―
Васпитачи Данијела

Дечији радови,искази,
портфолио,радна
књига,фотографије

Радне књиге,
извештаји, дечији
радови,
искази,портфолио,рад
на књига,фотографије

Усвајање норми лепог
понашања и превенције
насиља

Неговати код деце
спортски дух и фер плеј
игру.
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Прокић и Верица
Мијаиловић
―Један, два и три у игру
брзо сви‖

Предшколска група
врића „Невен―,
васпитачица Катарина
Тодоровић и група
ЋППП-а ош „Ђура
Јакшић― и васпитачица
Зорица Игњатовић

Извештаји,
фотографије

Неговати код деце
спортски дух и фер- плеј

Радионица ―Лепо
понашање‖

2.10.2018

Предшколска група
врића „Невен―,
васпитачице Андреа
Пантелић и Наташа
Кањевац и група
ЋППП-а ош „Ђура
Јакшић― и васпитачица
Данијела Дупаловић

Извештаји,
фотографије, дечји
радови И искази

―Отвори кишобран
ненасиља‖

3.10,2018.
Извештаји,
фотографије, дечји
радови И искази

Развој емпатије и
освештавање поступака
који су у основи
позитивних порука
приближити деци значај
лепог понашања
Оснажити и едуковати
децу за борбу против
свих облика насиља
путем креативних и
терапијских радионица
за сузбијање мржње и
подстицање толеранције.
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Новембар
Члан Тима за заштиту
од
дискриминације,насиљ Извештај, радне
а, злостављања
књиге, фотографије
и,занемаривања Биљана
Петковић и васпитно
особље вртића
„Колибри―

„Друг није мета―,
превентивна

Сасатанак Тима за
заштиту од
дискриминације,насиља,
злостављања
и,занемаривања
Активности за
превенцију вршњачког
насиља кроз развој
социо-емоционалних
односа ( узраст од 6 до
24 месеца старости)

27.11.2018.
Током целе године

Децембар
„Моји благослови―

3.12.2018

Чланови Тима за заштиту
од дискриминације,
насиља, злостављања и
Извештај
занемаривања
Тим
медицинских
Радна књига,
сестара - васпитача:
фотографије,
1.Стојковић Бранкица
извештаји
2.Бранковић Мирјана
3.Момиров Ана
4.Раденковић Јасмина
5.Гаљак Јована
Члан Тима за заштиту
од
дискриминације,насиљ Радне књиге, извештај
а, злостављања
и,занемаривања вртића
„Цицибан― и све
васпитне групе вртица,
јаслице, ЧППП

Превенција вршњачког
настварансиља,
ствараје позитиве
социоемоционалне
климе у групи

Извештаји о одржаним
активностима
Превенција вршњачког
насиља, стварање
позитивне социоемоционалне климе у
групи.

Развој самопоштованја
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Научи да делиш кроз
причу " Милица неће да
дели играчке"

23.01.2019

Вртић Колибри Марија
Стефановић и Загорка
Краговић

Радне књиге, извештај

Различитост кроз причу
"Рузно паче"

06.02.2019

Вртић Колибри

радна књига и дечији
цртежи у дечијем порт
фолију
Деца су проширила своја
знања о различитости,
одговорности.

Одговорност кроз причу
"Маца Папучарка"

14.02.2019.

Одвраћање од љутње

„Размисли кажи и туђе
уважи―

Биљана Петковић и
Наташа П. Марковић

Нада Гавриловић и
Мирјана Опанчина

Да деца кроз игру
стварају осећај за
толеранцију
Подстицање ненасилне
комуникације и
превенције насиља

21.02.2019.
Снежана Марковић
22.02.2019.
Вртић Бубамара
Љиљана Јоргић,Марија
Јауковић

Радионица „Вршњачко
насиље―
26.02.2019
Социоемоционални
односи међу децом

Координатор тима за
заштиту од насиља
Зорица Игњатовић.
предавачи Иван

радна књига и дечији
цртежи у дечијем порт
фолију
Радни материјал
Извештај

Способност за
интеракцију са децом у
датим ситуацијама које
су прихватљиве и
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Ђорђевић Жаклина
Илић Центар за развој
услуга социјалне
заштите „Кнегиња
Љубица―- предавач.

Васпитни стилови и
дисциплиновање деце
Радионица са
родитељима –Решавање
проблем ситуација

вредне. Уклјучиванје
детета у друштвену
средину

Стварање осећаја
заједништва како би
постали што успешнији
у решавању задатака.

Превентивна активност
„Пепељуга―
Март

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

Дечији радови,
искази, портфолио,
радна књига и
фотографије
извештај

Април

Данијела
Јосифљевић,Славица
ИлићРакић,Александра
Миленковић,Наташа
Јовановић
Члан Тима за заштиту

Донете мере

Да деца кроз игру
адекватно реагују на све
ситуације када се не
уважава различитост.

Вапитачи вртића „Зека―

„Породични излет―

Обележавање Дана
породице

Члан Тима за заштиту
од насиља,
злостављања и
занемаривања вртића
„Бубамара―, тим вртића
„Бубамара―

Дечији радови,
искази, портфолио,
радна књига и
фотографије
Да деца кроз игру
стварају осећај за
толеранцију
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Односи у вртићу на свим
нивоима
Израда годишњег
извештаја рада тима

18.04.2019.

Снежана Малбашић
координатор Тима за
самовредновање и
Зорица Игњатовић
координатор тима и
чланови тима за
заштиту од насиља

Састанак Тима

18.04.2019.

Израда Годишњег плана
и програма рада тима,
годишњег узвештаја

од насиља,
злостављања и
занемаривања и
васпитач
вртића―Чуперак―
Биљана Бранковић

Радна књига,
фотографије,
извештаји

извештаји

Чланови Тима за заштиту
од дискриминације,
насиља, злостављања
Радне књиге и
и,занемаривања
извештаји
фотографије

мај

Годишњи извештај

Свођење резултата свот
анализе

Годишњи план
Годишњи извештај

Зорица Игњатовић,
координатор тима и
чланови тима за
заштиту од насиља

Извештај
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4.10. Извештај рада тима за ПЗЗ и исхрану
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

-Избор кординатора,
заменика кординатора
и записничара
-Подељен по
вртићима план рада
тима за 2018/2019
-Подељен план
контроле чистоће
путем брисева по
вртићима
-Извештај о раду тима
за 2017/2018
-Извештај о
здравственом стању
новопримљене деце
по вртићима иП:П:Г
-Исхрана и дијете
-Обележен светски
дан срца
-Извештај са семинара
одржаном под
називом „Научи и
победи страх и
адекватно укажи прву
помоћ кад је детету
неопходно―

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Септембар

Октобар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

-Кординатор
тима за ПЗЗ,
М.Недељковић
-Чланови
тима,мед.сестра
за ПЗЗ
-Вртић
„Колибри―

-Кординатор
тима за ПЗЗ,
М.Недељковић
- мед.сестре за
ПЗЗ
-Вртић
„Цицибан―

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Здравствени
извештаји
и картони

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА,
НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Здрав.потврде
-Планови и
извештаји
-Записници
-Специјалистички
налази

-Извештаји са
семинара и излета
-Записници
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-Извештаји са излета
-Протокол код деце са
хроничним
незаразним болестима
-Исхрана и дијете
-Праћење
епидемиолошке
ситуације у вртићу
-Превентивне мере у
циљу спречавања
стрептококних
инфекција
-Пружање здравствене
заштите деце ван
установе
-Обележен светски
дан чистих руку
-Санитарни преглед
раника
-Лечење клицоношапроцедура
-Здравствена
безбедност деце у
вртићу
-Преглед вида за
раднике
-Праћење
епидемиолошке
ситуације по
вртићима (вакцинални
статус)
-Спровођење против
епидемиолошких мера

Новембар

Децембар

Фебруар
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-Кординатор
тима за ПЗЗ,
М.Недељковић
-Мед.сестре за
ПЗЗ
-Вртић
„Чуперак―

Здравствене
потврде

-Здрав.
Документација
-Записници

-Сви вртићи и
мед сестре на
ПЗЗ
-Санитарни
техничари ИЈЗК
-Офтамолози

Брисеви
+копрокултура

-Записник
-Санитарне
књижице

-ИЈЗ,Крагујевацепидемиолошка
служба
-Дом здравља,
дечји диспанзер
-сарадници за
ПЗЗ у свим

-извештаји узетих
брисева
-вакцинални картон
-здравствене
потврде
-извештаји лекара
деце на

-праћење
фреквенције
оболевања по
вртићима

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
-Здравствено
васпитни рад за децу
и одрасле
-Исхрана и дијете
-Здравствено
васпитни рад са децом
из ППГ на тему
„Брига о телу и
здрављу―
-Организовани
систематски
стоматолошки
прегледи за
предшколце
-Исхрана и дијете
-Обележавање недеље
уста и зуба
-Санитарни преглед
радника и лечење
клицоноша
-Хигјена приручних
кухиња
-Здравствена заштита
за време излета и
манифестација

Март

Мај
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вртићима
-сарадник за
унапређење
прев.
здрав.заштите
-сестре на ПЗЗ
-патронажне
сестре Дома
здравља
-дечја
стоматологија
-сарадник за
ПЗЗ

дијететском
режиму
Јеловници

-записници
-стоматолошка
Потврда
-јеловници
-спец.извештаји

-спискови
присутне деце
-провера шта су
деца запамтила
-стоматолошки
картон
-јеловници

-вртић
„Бубамара―
-Сарадници за
ПЗЗ и ЈПЗЗ
-Санитрани
техничар

-санитарне
књижице
-извештаји о
урађеним
брисевима

-Извештаји о
урађеном
санитарном
прегледу
-Узимање брисева
на чистоћу
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4.11. Извештај о раду тима „Кључић“ и Инфо-центар

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

„Заштитимо децу у
саобраћају―(предавање)

Сви вртићи ПУ
„Ђурђевдан―

„Дан са поруком―

Центар за социјалне
иновације

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
Обавештење,
записник,
фотографије,
евалуација,
извештај,
радна књига

ИСХОДИ КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Стицање
елементарних знања о
понашању у
саобраћају.

Промоција
приручника―Учење кроз
праксу у вртићу―
Црвени крст и
тимови вртића
Ликовни конкурс на
тему „Саобраћај―
Ликовни конкурс на
Тему: „Нацртај,обоји па
освоји―

Током септембра
„Форма идеале―
Тимови вртића
вртић „Бубамара―

Показна вежба
ватрогасне јединице
„Дан породичне

Деца вртића „Чуперак―,
Тим вртића ―Чуперак―,

Активно укључивање
у активности локалне
зајендице.
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рекрације―- вртић
„Чуперак―

родитељи
Тимови вртића

„Недеља мобилности―

Тимови: ―Инфо-центар―
и „Кључић―

План активности за
„Дечију недељу―
Отварање „Дечије
недеље―

Сви вртићи
Прва недеља октобра

Вртићи ―Цицибан――
и „Колибри―
Тимови вртића

„Имам право на...―
04.10.2018.

Вртић „Цицибан―

Обавештење,
записник,
фотографије,
евалуација,
извештај,
видео-запис,
радна књига

„Пружам ти руку―
(радионица)
23.10.2018.

Омогућити деци да
стекну основна знања
о својим правима.

Вртић „Колибри―

Завршна свечаност
„Научили смо о
саобраћају―

Развијање сарадње
међу децом и
подизање нивоа
толеранције.

„Растимо уз плес―
02.10.2018
Посета Црвеном крстунедеља старих

Вртић „Цицибан―

22,23,24.10.2018

Посета позоришту за
децу―
„Деца деци―(приреба

06.11.2018

Тим „Кључић―

Јачање социоемоционалне
компетенције,
неговање идеје,
толеранције и
солидарности код
деце.

Обавештење,
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деце вртића „Лептирић―)
Пројекат „Растимо уз
плес―

Целе године

„Музика нас покреће―

28.11.2018.

„Новогодишња чаролија
може да почне―

26.12.2018.

Фотографисање са Деда
Мразом

24, 25, 26. и
27.12.2018.

Тим „Кључић― и „Инфо
центар― и васпитачи
предшколских група

Вртићи „Чуперак―
„Невен― (родитељи и
деца)
Тимови: ―Инфо-центар―,
„Кључић―
Тимови вртића,
деца, родитељи,
спортска хала „Гордана
Гоца Богојевић―

Сви вртићи ПУ
„Ђурђевдан―
Црвени крст

Ликовни конкурс:
―За сунчану јесен
живота―
„Новогодишњи сајам―

Током децембра

21.12.2018.

записник,
фотографије,
евалуација,
извештај,

„Сајмиште―, вртићи
„Бубамара― и
„Цицибан―

Хармонично
изражавање покретом,
учествује у музичко
плесним активностима
са већом групом деце.
Испољавање здравог
такмичарског духа.

Обавештење,
записник,
фотографије,
евалуација,
извештај,
дечији ликовни радови

Доживљаји, лепоте
новогодишњих
празника, развој
хуманог односа према
некоме коме је помоћ
потребна кроз
хуманитарне акције.
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Подела пакетића деци
радника ПУ
„Ђурђевдан―

24.12.2018.

Тимови: ―Инфо-центар―,
„Кључић―
Позориште за децу
Чланови тима
„Кључић―, васпитачи
предшколских група

Пројекат „Растимо уз
плес―
„Светосавље―
(активности по
вртићима)

Ликовни конкурс
„Мами на дар―

Током децембра
Током јануара

Током фебруара

Тимови вртића,
Деца,родитеља

Деца свих вртића,
Златара „Ђани―

Обавештење,
записник,
извештај,
фотографија
Обавештење,
записник,
извештај,
фотографија,
дечији ликовни радови

Упознавање културе и
традиције свог народа.
Подстицање и
подршка у стварању
позитивне слике о
себи, поштовање
других, интегрисање у
социјалну средину.

Током фебруара
Пројекат „Растимо уз
плес―

Чланови Тима
„Кључић― и „Инфоцентар―, васпитачи
предшколских група

Развијање и неговање
креативности код
деце, љубави према
мајци и другим
члановима породице.
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Посета Позоришту за
децу
„Представа Јежић
Жожо―

Током марта

Деца свих вртића

Округли сто поводом
„Дечијих играрија―

Током марта

Тимови:―Инфо-центар―,
„Кључић―

Додела награда за
ликовни конкурс― Мами
на дар―

Извештај,
Обавештење,
радна књига,
записник

Развијање љубави
према позоришту и
навике за посећивање
позоришту.

Позориште за децу
Тимови „Кључић― и
„Инфо центар―

План активности за
„Међународну недељу
породице―
Деца вртића
„Зека―(ЧППП)

Гостовање
„Фестивалчић―

Обавештење, записник,
извештаји, фотографије

Тимови „Инфо-центар―
и „Кључић―
Састанак поводом
обележавања Дана града
Округли сто поводом
манифестације „Дечијих

Током априла

Укључивање деце,
родитеља и васпитача
у активности на нивоу
града и ПУ
„Ђурђевдан―
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играрија― и обележавање
Дана Установе
22,23.04.2019
Ликовни конкурс „Моја
породица―

Деца ПУ „Ђурђевдан―,
васпитачи у сарадњи са
Саветовалиштем за брак
и породицу
Тимови вртића, деца,
родитељи, Позориште за
децу

„Дечије играрије―
Ђурђевдански карневал

06.05.2019.

Деца вртића „Колибри―,
Чуперак―, „Цицибан―

Прослава Дана Установе

06.05.2019.

Деца
вртића:―Зека―,―Бубамара
„Невен―

Ликовни конкурс
„Негујмо животне
вредности―
Посета луткарском
фестивалу „Златна
искра―
Квиз „Породична

Обавештење, записник, Успешно спровођење
извештаји, фотографије хуманитарне акције
кроз продају карата за
Дечије играрије.

06.05.2019.
Обавештење, записник,
извештаји,
фотографије, видео
запис

13.05.-17.05.2019.
Деца свих вртића
13.05.2019(полу
финале)

Укључивање деце,
родитељ и васпитача у
активности на новиу
Установе и локалне
заједнице.
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слагалица―

Обележавање
Мећународне недеље
породице

15.05.2019.(фин
але)

Деца вртића „Зека―

13.05.-17.05.2019
Сви вртићи

30.05.2019.
Манифестација
„Растимо уз плес―

„Лето код куће―
„Дете и спорт―

Тимови вртића, деца,
родитељи, „Инфоцентар―, „Кључић
Тимови вртића, деца,
родитељи, „Инфоцентар―, „Кључић―

Обавештење, записник,
извештаји,
фотографије, видео
запис

Радост игара на
отвореном
.

Тим „Инфо-центра― остварује сарадњу са свим тимовима, активима и стручним службама на нивоу ПУ „Ђурђевдан― и
саставни је део Тима „Кључић―. Поред активности везаним за сарадњу са локалном заједницом, Тим „Инфо-центар― се бави
координацијом са свим наведеним тимовима као техничка подршка, и бави се сервисирањем софтвера на свим техничким
уређајима у ПУ „Ђурђевдан― (десктоп рачунари, лап-топови, интерактивне табле, пројектори, интернет рутери, и сл.).
„Инфо-центар― је задужен за ажурирање официјалног сајта ПУ „Ђурђевдан―, одржавање сервера, као и за свакодневно
руковођење официјалним мејлом Установе.
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4.12. Извештај рада Тима ментора
3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Формирање Тима
ментора за оснаживање
приправника кроз
квалитетну подршку
Представљање
Годишњег плана Тима
ментора
Делегирање чланова и
подела улога,
упознавање са правима
и дужностима ментора
и приправника
Размена ментора за
оснаживање
приправника
Припрема и
организација округлог
стола ментора,
приправникаи
почетника;
Евидентирање и
допуна базе података
приправника и
почетника у ПУ
„Ђурђевдан―

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

24.09. 2018. год.

Помоћник директора за
ВОР Бранка Станојевић
Координатор Тима
Славица Петровић

Листа присутних
чланова Тима
ментора на састанку

Упознавање и
информације

Помоћник директора за
ВОР Бранка Станојевић,
Координатор Тима
Славица Петровић
Чланови Тима-ментора

Записник, извештај,
списак присутних
чланова Тима

Евидентирање
приправника и
почетника, допуна базе
података

29.10.2018
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Размена ментора,
приправника и
почетника
Округли сто -Тема:
„Неговање квалитетног
односа свих учесника у
васпитно-образовног
рада―
Презентација рада
„ Васпитање децезаједнички циљ
родитеља и вртића― (
пример једног
тематског родитељског
састанка)
Дискусија ментора,
приправника и
почетника васпитача и
медицинских сестара
ПУ „ Ђурђевдан―
Провера савладаности
програма – полагање
интерне лиценце
приправника
Упознавање са
резултатима полагања
интерне лиценце
приправника у ПУ
„Ђурђевдан―
Извештај са полагања
интерне провере
савладоности програма

26.11.2018

Координатор Тима
Славица Петровић
Присутни чланови
Тима, приправници и
почетници ПУ
„Ђурђевдан―
Бранка Станојевић
директор за ВОР
Снежана Малбашић
стручни сарадник
Сузана Милановић –
ментор РЈ „ Бубамара―

26. 02. 2019. год

Директор ПУ
„Ђурђевдан―, помоћник
директора за ВОР
Бранка Станојевић,
чланови комисије и
Весна Гаљак, ментори и
приправници

Примери из праксе,
белешке из радне
књиге (
индивидуални
разговори,
родитељски састани,
обавештења...)
Презентација рада ,
Евалуациони листићи
родитеља,
Фотографије,
Развојна мапа деце од
3-5 година, Стилови
родитељства.

Писане припреме
приправника,
извештаји ментора,
белешка чланова
комисије

Јачање компентенција
ментора, приправника и
почетника у ВОР-У

Приправник се упућује
на полагање испита за
лиценцу, проврера
савладаности програма
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Припрема и
организација Сајма
дидактичких средстава
из Методике почетних
математичких појмова,
Подела улога ментора
Сајам дидактичких
материјала за области
Методике почетних
математичких појмова,
приправника и
почетника
Тема:„ Учење кроз
игру―
Евалуација
остварености
Годишњег плана рада
Тима за 2018- 2019.год
и писање плана за
радну годину 2019 –
2020. год.

25. 03. 2019.год.

Помоћник директора за
ВОР Бранка Станојевић,
координатор Тима и
ментори

Извештаји,
списак присутних,
синопсиси ментора,

Размена резултата са
полагања интерне
лиценце, мишљење
ментора,

15. 04. 2019.год.

Координатор Тима,
ментори, приправници,
почетници

Дидактичка средства
из Методике
почетних
математичких
појмова, фотографије,
списак присутних

Јачање компентенција,
оснаживање и размена
идеја и нових
креативних решења

Координатор Тима
Славица Петровић и
ментори

Годишњи извештај
рада Тима за 2018–
2019. год. и Годишњи
план рада Тима
ментора за 2019 –
2020. год.

Размена
професионалног знања
и искуства чланова
Тима

13. 05. 2019.год.
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4.13. Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој ПУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Састанак Тима
Дневни ред:
1. Конституисање Тима 22. новембар 2018.
2. Упознавање са
дефинисањем нивоа
рада ПУ
3.Разно
Састанак Тима
Дневни ред:
1. Препоруке
представника
законских тимова за
даљи рад Тима
2. Дискусија

19. март 2019.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Чланови
Тима
за Обавештење о
обезбеђивање
састанку
квалитета и развој ПУ
Записник са састанка

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Усвојен правилник о
раду Тима
Усвојен годишњи план
рада Тима
Решење директора о
именовању чланова
Тима
Дискусија и анализа

Чланови
Тима
за
обезбеђивање
квалитета и развој ПУ
Обавештење о
састанку

Тим није имао кворум
препоруке које су
изнете нису могле бити
усвојене

Записник са састанка
Састанак Тима
Дневни ред:
1. Препоруке
представника
законских тимова за
даљи рад Тима
2. Дискусија

19. април 2019.

Чланови
Тима
за
обезбеђивање
квалитета и развој ПУ
Обавештење о

Усвојене препоруке
Тима
Усвојен предлог
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Релизација и резултати
СВОТ анализе друге
области квалитета
„Подршка деци и
породици―

07.-10. мај 2019.

Израда годишњег
извештаја Тима
Израда годишњег
плана Тима за
2019./2020. годину

Мај 2019.

Чланови
законских
тимова:
Тим за самовредновање
Тим против насиља,
злостављања и
занемаривања
СТИО Тим
Тим за остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката
Координатор Тима за
обезбеђивање
квалитета и развој ПУ

састанку

Координатор Тима,
Чланови Тима

Дискусија и
самоевалуација
Анализа Годишњег
плана
Увид у Развојни план
Установе

Записник са састанка

Обавештење о
реализацији СВОТ
анализе
СВОТ анализа

реализације СВОТ
анализе законских
тимова
Дискусија и анализа
Извештаји законских
тимова
Извештај Тима за
обезбеђивање
квалитета о
резултатима СВОТ
анализе и препоручене
мере
Годишњи извештај
Годишњи план рада

Све планиране активности Тима су рализоване. Током рада у протеклој радној години Тим се руководио Годишњим
планом рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој ПУ, Развојним планом Установе, предлозима чланова Тима.
На основу Развојног плана Установе, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Стандарда квалитета рада
предшколских установа и досаднашњим резултатима, Тим за обезбеђивање квалитета и развој ПУ је сачинио план рада Тима
за радну 2019./2020. годину.
Тим ће и убудуће пратити потребе свих тимова, актива и вртића ПУ „Ђурђевдан―, у циљу обезбеђивања услова за
квалитетнији рад и развој.
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4.14. Извештај рада Актива за развојно планирање
Допуну Развојног плана, а на основу Извештаја екстерних евалуатора, урадили су чланови Актива за развојно планирање
током јануара и фебруара 2016. а на основу донетих акционих планова сваког вртића. Реализацију активности и оствареност
развојних циљева пратиће чланови Тима за самовредновање.
Важно је да истакнемо да ће сваке године кроз Годишњи план професионалног развоја запослених бити приказане
потребе за стручним усавршавањем које ће бити у складу са постављеним развојним циљевима. Васпитачи,медицинске
сестре васпитачи,сарадници и стручни сарадници ће приоритет у својим индивидуалним пановима стручног усавршавања
ставити на јачање оних компетенција које ће им олакшати реализацију поставњених активности у оквиру развојних циљева.
Како је постојећи Развојни план припремњен за период од 2015.-2020. Године, то је Актив за развојно планирање, згог
насталих законских регулатива приступио припреми новог развојног плана за наредни период 2020.-2025.
Изради новог развојног плана предходила је анализа развојних циљева, задатака и активности на састанку Актива за развојно
планирање одржаног 4.03.2019. После тога планирано је и извршено истраживање, од стране чланова Тима за развојно
планирање у марту месецу. Резултати истраживања омогуцили су увид у одабир приоритетних области и дефинисања циљева
и поставлјања задатака и активности које ћ ући у нови Развојни план за предстојећи период.
На овом састаснку, чланови Актива донели су одлуку да у новом Развојном плану буду дефинисана по четири циља из сваке
области стандарда квалитета по један са по једним задатком и неколико активности уз планирану динамику за предстојећи
период.
На састанку Актива за развојно планирање одржаног 15.03.2019. у вртићу ―Цицибан―, директорка Сања Јаковњевић
изнела је примедбу на новоприпремњене личне карте вртића која се односила на потребу исправке ставке о образовању
запослених. То је значило да у личне карте вртића треба ставити стручну спрему запосленог по којој је потписан уговор о
раду, а не оследњи ниво образовања.
Наредни период биће посвећен конципирању новог Развојног плана.
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5. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА
5.1. Извештај рада стручног сарадника – психолога
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Писање докумената
Предшколске установе

Мај-август 2018.

Писање шестомесечног
извештаја и Годишњег
плана рада

Мај-август 2018.

Татјана Павловић,Бранка Развојни План,Радна
Станојевић
књига,Извештај,Годи
шњи план
Татјана Павловић
Радна
књига,Извештај,Годи
шњи план

Праћење реализације
активности из
Развојног плана

Септембар 2018.август 2019.

Рад у стручним
органима
установе,ПК,Васпитно
–Образовно
Веће,СТИО и Тиму за
самовредновање
Идентификација деце
којима је потребна
додатна подршка

Септембар 2018.август 2019.

Прикупљање података
о деци, израда
педагошког профила
деце и Плана

Бранка
Станојевић,Татјана
Павловић,чланови
Актива за РП
Чланови ПК,СТИО и
Тима за самовредновање

Развојни План,Радна
књига

Октобар 2018.,сви
вртићи

дефектологЈелена
Марашевић, Татјана
Павловић,

Радна
књига,Извештаји,запи
сници

Новембар 2018.,сви
вртићи

Дефектолог Јелена
Марашевић, чланови
СТИО,
васпитачи,родитељи,

Педагошки
профили,извештаји,ра
дна књига,План
индивидуализације

Радна
књига,Извештаји,запи
сници

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Написана документа
установе и Годишњи
план рада психолога
У априлу 2017.
директорки предат
шестомесечни извештај
о раду
Написан извештај о
праћењу реализације
активности из РП и
предат на увид
Максималноангажовањ
еУвид и разрада свих
тешкоћа која су се
јављала у установи
Формирана база
података у установи са
54 деце са додатном
подршком
Обављени разговори са
22 родитеља деце
којаимају медицинску
документацију
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индивидуализације
Евалуација
Педагошких профила и
Плана
Индивидуализације

Татјана Павловић
Новембар 2018.вртићи
Невен и Чуперак
Децембар 2018.,
вртићи Бубамара и
Зека
Март 2019. вртићи
Колибри и Цицибан
Новембар 2017.
вртићи Невен и
Чуперак
Децембар 2017.вртићи
Бубамара и Зека
Март 2019. вртићи
Колибри и Цицибан
Септембар 2018.април 2019.

Дефектолог Јелена
Марашевић, чланови
СТИО, васпитачи,
родитељи, Татјана
Павловић

Педагошки
профили,извештаји,ра
дна књига,План
индивидуализације

Кориговано 22
педагошка профила и
Плана
индивидуализације

Бранка
Станојевић,Марина
Николић,Јелена
Марашевић,Татјана
Павловић

Радна
књига,Извештаји,запи
сници,Радна књига
васпитача,портфолио
вртића

Обилазак свих вртића и
присуство на
активностима које су
вредноване на основу
постојећих стандарда

Татјана
Павловић,чланови Тима
за стручно усавршавање,

План стручног
усавршавања,радна
књига

Праћење и вредновање
примене мера
индивидуализације и
индивидуалног
образовног плана за
децу
Индивидуални и
саветодавни рад са
децом и родитељима

Септембар 2018.април 2019.

Татјана Павловић,Бранка Извештај,ИОП,радна
Станојевић
књига

Урађен лични план
стручног усавршавања
и праћење рада тима за
стручно усавршавање
Урађена 3 ИОПа

Септембар 2018.април 2019.

Павловић Татјана

Белешка о деци,радна
књига

Педагошкоинструктивни рад са
васпитачима усмерен

Септембар 2018.април 2019.

Павловић Татјана

Радна књига,радна
књига васпитача и
медицинских сестара-

Праћење квалитета
васпитно-образовног
рада и пружање
стручне подршке
васпитачима и
медицинским
сестрама-васпитаћима
Учешће у изради плана
стручног усавршавања
ПУ и сопственог

Разговор је обављен са
73 родитеља и деце у
току ове године,неки су
долазили и више пута
Педагошкоинструктивни рад је
обављен са преко 50
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ка унапређивању
процеса праћења и
посматрања дечјег
напредовања у
функцији подстицања
дечјег развоја
Снимак
припремљености
вртића за почетак
радне године
Пружање подршке
васпитачима у
планирању и
реализацији
непосредног
образовно-васпитног
рада са децом
Пружање подршке
васпитачима за рад са
децом којима је
потребна додатна
образовна
Праћење васпитнообразовног рада и
развоја и напредовања
деце у средњим
групама
Евалуација рада
стручних сарадника са
терена

васпитача

васпитача и
медицинских сестара у
установи и са свим
координаторима
стручних тимова

Бранка Станојевић,
Марина Николић, Јелена
Марашевић,Татјана
Павловић
Павловић Татјана

Радна књига,
Извештаји, записници

Сви вртићи су
спремно,социјална и
физичка средина,
дочекали полазак деце
Саветодавни рад и
разговори са преко 50
васпитача и сестара

Септембар 2017.април 2019.

Павловић Татјана

Радна књига,радна
књига васпитача и
медицинских сестараваспитача

Март 2018.

Бранка
Станојевић,Марина
Николић,Јелена
Марашевић,Татјана
Павловић
Бранка
Станојевић,Марина
Николић,Јелена
Марашевић,Татјана
Павловић

Радна књига,радна
књига васпитача и
медицинских сестараваспитача,Извештаји

Септембар,октобар
2018.
Септембар 2018 април
2019.

Април,мај 2018.

Радна књига,радна
књига васпитача и
медицинских сестараваспитача

Радна књига,Извештај

Одрађена радионица са
васпитачима из ЧППП
о писању
ПедагошкихПрофила и
плана
индивидуализације
Обишли смо све средње
групе у вртићима и
пратили активности у
односу на Протокол
Написан шестомесечни
извештај о раду и
предат директорки на
увид
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Саветодавнотерапијски рад са
децом која имају
тешкоће, развојне,
емоционалне и
социјалне тешкоће,
проблеме
прилагођавања,
проблеме
понашања(индивидуал
ни разговори;
терапијски рад,
психолошко тестирање
и процена; праћење
напредовања)
Хоринзонталне
размене у оквиру
интерног стручног
усавршавања

Септембар 2018.април 2019.

Сарадња са
директорком и
помоћником за ВО рад
на припреми
докумената установе,
прегледа, извештаја и
анализа

Септембар 2018.април 2019.

Павловић Татјана,
деца,родитељи

Септембар 2018.август 2019.

Татјана
Павловић,директорка
Сања Јаковљевић и
пом.директорке за
ВО,Бранка Станојевић

Радна
књига,Бележница о
раду са родитељима и
децом

Психолог је у току ове
године имао разговор
или терапијски рад са
73 деце,највише из
припремно
предшколског
програма.

Радна књига,Извештај

Присутна сам била на 8
хоринзонталних
размена које су имале
различите теме из
васпитно-образовног
рада
Заједнички договори о
писању докумената и
извештаја за разне
институције били су
присутни током целе
године

Радна
књига,Извештаји,запи
сници
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Сарадња са
директорком и
помоћником за ВО рад
на припреми и
реализацији разних
облика стручног
усавршавања за
васпитаче у оквиру
установе(установе)

Септембар 2018.април 2019.

Татјана
Павловић,директорка
Сања Јаковљевић и
пом.директорке за
ВО,Бранка Станојевић

Радна
књига,Извештаји,запи
сници

Заједнички договори и
избор акреддитованих
обука за стручно
усавршавање у току
целе године

Одржавање састанака
са члановима Тима за
Развојно планирање,
припрема материјала за
нови Развојни план
Учествовање на
конференцијама и
семинарима које је
организовала Јединица
са социјалну инклузију
Сарадња са
психолозима и
педагозима који раде у
другим установама,
институцијама,
организацијама,
удружењима од значаја
за остваривање
васпитно- образовног
рада и добробити деце

Децембар 2018,
јануар, фебруар, март
2019.

Татјана Павловић,
координатор тима за
развојно планирање,
чланови Тима

Радна кјига,
извештаји, материјал
и записници са
састанака

Нови Развојни план

Септембар 2018.април 2019.

Татјана Павловић
,Стручњаци за инклузију
из Србије

Радна
књига,Извештаји,запи
сници

2 дводневне обуке у
организацији МИО и на
2 конференције о
инклузији у Београду

Септембар 2018.август 2019.

Психолози и педагози из
локалних инстуција и
ВО установа

Радна
књига,Извештаји,запи
сници

Вођење педагошке
документације

Септембар 2018.август 2019.

Павловић Татјана

Радна књига

Присуство на Активу
стручних сарадника
Србије који раде у ПУ
Присуство на 3
састанка Центра
Крагујевац,срегионалн
и састанак стручних
сарадника из ПУ
Присуство на 3 Актива
стручних сарадника
Шумадије
Уредно вођена радна
књига и прегледана од
стране директорке
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5.2. Извештај рада стручног сарадника – педагога
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

-Писање докумената
Предшколске установе

Мај-август, 2018.

-Писање
шестомесечног
извештаја о раду
стручног сарадникапедагога
-Рад у стручним
органима установе
(Пед.колегијум,
Васп.образовно веће,
СТИО, Тим за
самовредновање, Тим
за обезбеђивање
квалитета и развој ПУ,
Тим за остваривање
одређених задатака,
програма и пројеката,
Тим за заштиту од
насиља, злостављања и
занемаривања)
-Праћење квалитета
васпитно-образовног
рада и пружање
стручне подршке
васпитачима и

од 01.07.2018.год.до
31.12.2018.

Стручни
сат.координатори
тимова и актива
Снежана Малбашић

Развојни план, Радна
књига, Извештај,
Годишњи план
Радна књига,
извештај, Годишњи
план

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
-Написана документа
установе и Годишњи
план рада педагога
Шестомесечни
извештај предат
директорки

септембар 2018.годавгуст, 2019.год.

Чланови ПК,
Координатори Тимова и
Актива

Радна књига,
извештаји, записници,
листа праћења СУ

Максимално
ангажовање у раду свих
Тимова и Актива

септембар-август

стр.сарадници

радна књига,
извештаји, записници,
књига васпитача

обилазак вртића и
присуство на
активностима које су
вредноване на основу
постојећих стандарда
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мед.сестрама васп.
-Педагошко
инструктивни рад са
васпитачима и
мед.сестрамаваспитачим
-Сарадња са
родитељима и учешће
у припреми облика
рада и активности
усмерених на сарадњу
са породицом
-Израда плана
стручног усавршавања
и праћење истог
-Укљученост у
реализацију пројеката
на нивоу Установе

-Вођење педагошке
документације
-Презентација „
Односи у вртићу на
свим нивоима,
превасходно према
деци―

септембар-август

стручни сарадник

радна књига,
извештаји

септембар-август

стручни сарадници

радна књига,
извештаји

саветодавни рад и
разговори са
васпитачима и
мед.сестрама васпитачима
обављени разговори са
родитељима

септембар-август

Радна књига, план СУ

Урађен лични план СУ

Радна књига,
извештаји, записници

Присуство на
састанцима и примена у
раду истих

септембар-август

Снежана Малбашић,
чланови Тима за
проф.развој
Снежана Малбашић
Бранка Станојевић
Ана Момиров
Слађана Милановић
Оливера Мијаиловић
Јелена Аритоновић
Снежана Малбашић

мај

Снежана Малбашић

током године

Радна књига

Уредно вођена радна
књига
Радна књига, извештај Квалитетнији односи у
вртићу на свим
нивоима

Све планиране активности су реализоване кроз сарадњу са васпитачима, мед.сестрама-васпитачима и члановима и
координаторима Тимова и Актива. Пружала сам подршку реализаторима Васпитно-образовног рада. Приметила сам које
области квалитета треба унапредити, што сам и навела као препоруку за наредну годину. Присуствовала сам разним
трибинама, обукама, пројектима што ћу учинити да мој рад буде још квалитетнији у наредном периоду.
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5.3. Извештај рада стручног сарадника - педагога за физичко васпитање
ОБЛАСТ ВOР-а - Плланирање и програмирање
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Израда докумената ПУ
(Год.план
рада,Год.извештај,пл.и
из.,Тима за
oбезбеђивање
квалитета и развој
Установе,Тима за
професионални развој)

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Мај,

Стр.сарадници,координ
атор и чланови Тима за
СУ

Током године

Дир.

Учешће у раду
стручних органа
(Пед.кол.,Стр.активима
и
тимовима,хоризонталн
им разменама)

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Годишњи извештај

Радна књига

Стр.сар.,координатори
тимова и актива

-записници са сас.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ОБЛАСТ ВОР-а - Педагошко инструктивни рад
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
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ЕВАУЛАЦИЈЕ
Праћење и пружање
стручне подршке у
реализацији ВОР-а,из
области физичког
васпитања,
васпитачима и
мед.сес.васпитачима у
вртићима „Чуперак― и
„Зека―.

Нов.дец.
Март,апр.

-вас., мед.сес.,стр.сар.за
физичко
-вас.,мед.сес.,стр.сар.за
физичко

Угледне и усмерене
активности,посматра
ње,дискусуја,
записник,инструктивн
и рад кроз практичне
примере,демонстрира
ње.

-18+2+1- „Чуперак―
-11+2+1- „Зека―
Интензивирање
,континуираност
моторичких
активности;позитиван
став према
вежбању;напредовање
моторичких и
биомоторичких
способности деце.
Угледна активност за
вас.и мед.сес.у
реализацији стр.сар.за
физ.вас.; заједничка .
завршна евалуација
осврт,сумирање
реализованог. Добре и
лоше стране.
-Продубљивање,
богаћење знања и
вештина из области
физичког васпитања
вас.и мед.сес.

228

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
ОБЛАСТ ВОР-а - Организовање васпитно-образовног рада
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

-„Дан пешачења у
Србији―
„Дан мобилности―
-Трка за срећније
детињство,бициклијада
-„Имамо циљ-дођите на
старт―
Дечија недеља:
-„Дан за спорт―-крос,
полигон спретности,МЗ
„21.окт.―
-такмичарске игре 2
ппп гр
-„Игре водом―,за
маме,тате и децу
-„Светски Дан
пешачења―,
„Пешачењем по
здравље―,Трим стаза у
Шумарицама.
-промоција здравих
стилова
живота,полигони

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ

Септембар

-„Зека―,чппп (стр.сар.за
физичко,вас.)
-„Зека―,чппп
-Стр.сар.за физичко,ГО
Црвеног крстаБојка,вас.,сви вртићи

-синопсис,радна
књига,записник,
фотографије

-радост играња
,дружења и бављења
физичким
активностима,усавршав
ање кретних
функција,овладавањем
простора у затвореном
и на отвореном
,интеракција унутар
групе и са
одраслима,већа
укљученост родитеља у
реализацију В.О.Р-а,
неговањем климе
припадности и
заједништва.

Октобар

Октобар
Октобар
Октобар
Окт.

Јануар,фебруар
октобар

ФК―Ердоглија―,стр.сар.
за физичко,2 чппп
„Зека―,2ппп гр
,2ппп―Бубамара―
-стр.сар.за физичко, 2
ппп―Зека―
ст.гр.―Цицибан―,стр.сар
.за.физичко,

јануар
-стр.сар.за
физичко,―Зека― чппп

-сајт ПУ
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спретности у ппп и ст
.гр-сви вртићи ПУ,ФК
-„Сви на снег!―, *„Зека―
-све урасне гр.са
родитељима,вас.м.сес.и
стр.сар.
спорт.активности у
Шумарицама
-„Спортска
планета―,СЦ―Искра―
-„Светски Дан Шума
―,спортске игре и
активности у
Шумарицама
-„Светски Дан
вода―,игре и
активности у
Шумарицама
-Велики крос РТС-а
кроз Србију
-Хиподром,
„Упознајмо коњички
спорт―
-Дан
изазова,„Активности на
отвореном―
-„Игре водом―,
„Традиционалне
игре―,―Шетње―, Летњи

мај
април

април
мај
јун

-стр.сар.све
вас.гр.вртића „Зека―

јун
јун,јул,август
-стр.сар.,―Зека―чппп

-стр.сар.,―Зека―чппп
-„Бубамара―,―Зека―
-„Бубамара―
-стр.сар.,―Чуперак―
-стр.сар.,―Бубамара―

-СЦ„Искра―;СЦ―Парк―;
ФК―Ердоглија―;ФК―21.
октобар―;
КК―Хиподром―
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рекреативни програм
-сарадња са спортским
клубовима,институција
ма, родитељима
спортистима
ОБЛАСТ ВОР-а - стручно усавршавање
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

-(стручни активи,
тимови, хоризонталне
размене)
-стручне посете
(Пертинијеви дани)
-Похађање
акредитованих
семинара
(„Транзициони модели
подршке за децу и
њихове породице у
пракси ПУ ―Значај игре
и материјала за игру―)

Током године

Координатори тимова и -синопсис,дискусија,
актива,стр.сарадници,ди записник,фотографије
ректор.
,радна књига

Током године

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
-богаћење искустава
васпитача и
мед.сес.вас.,родитеља.
-јачање компетенција

Записници:
Тима за стручно
усавршавање,Тима за
професионални
развој, потврде,
уверења

-Годишњи план рада је усклађен са развојним циљевима вртића.
- општи закључак пед.за физ.- интензивирати физичку активност и физичко вежбање деце, као и укључивање деце на базичне
спортове. Пробудити свест на свим нивоима (родитеља,запослених у в.о.процесу, па и деце) о значају кретања и вежбања
(нарочито у ппп и чппп групама).
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5.4. Извештај рада дефектолога – васпитача
1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Планирање активности
за поједину децу која
имају потешкоћа у
развоју.
Припрема активности,
усаглашавање обавеза
и
одговорности
појединих
носиоца,
процена развоја статуса
детета
Учешће и израда плана
индивидуализације и
пружање посебне
подршке деци која
обављају активности
по индивидуалном
плану.

Јун - август
''Ђурђевдан

Пружање подршке
васпитачима у
планирању и
реализацији
непосредног
образовно-васпитног

током године
потреби
„Ђурђевдан―

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ПУ Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог,
Снежана извештаји
Малбашић, педагог.

према Јелена Марашевић,
ПУ дефектолог, васпитачи

Консултације,
прикупљање
података о деци, рад
са родитељима,
сарадња са основним
школама, сарадња са
интерресорном
комисијом
од
септембра Јелена
Марашевић, Радна књига и
континуирано
сви дефектолог, васпитачи
извештаји
вртићи у којима се
налазе
деца
са
тешкоћама у развоју

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
Урађени
педагошки
профили током 2018
год.

Урађен план
индивидуализације за
децу из ПУ Ђурђевдан
током 2018. год.

Опсервација у вртићу
Зека и Невен (четворо
деце).
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рада са децом са
специфичним
васпитно-образовним
потребама.
Иницирање и пружање
стручне
подршке
васпитачима у одабиру
и
адекватном
коришћењу
адаптираних
специфичних метода
рада и дидактичких
средстава.
Припрема
васпитно
образовног већа.

од
септембра Јелена
Марашевић, Радна књига и
континуирано
сви дефектолог
извештаји
вртићи у којима се
налазе
деца
са
тешкоћама у развоју

Васпитачи су упознати
са набављеним
дидактичким
средствима.

Јун/септембар, вртић
Цицибан

Стручни
органи, Извештај, радна
координатори тимова и књига
актива
2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ

Одржана
васпитно
образовна већа.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Пружање
подршке
васпитачима у раду са
родитељима,
односно
старатељима
деце
са
сметњама у развоју и из
осетљивих
друштвених
група.
Упознавање
васпитача са начинима
комуникације
са
родитељима овакве деце и
едукација васпитача кроз

од
септембра Јелена
Марашевић, Радна књига и
континуирано сви дефектолог
извештаји
вртићи у којима се
налазе деца са
тешкоћама
у
развоју

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
Реализовано
од
новембра
2018,
континуирано

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА
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радионице,
развијање
партнерске
улоге
са
родитељима
Спровођење
индивидуалних
дефектолошких третмана
за децу са испољеним
поремећајима понашања

од септембра
континуирано
сензорна соба у
центру за
инклузију

Јелена
Марашевић, Прикупљање
дефектолог
анамнестичких
података о деци,
консултација са
васпитачима и
индивидуални
разговори са
родитељима,
непосредан рад са
децом

Пружање
помоћи
и
подршке деци са сметњама
у
психо-физичком
и
социјалном развоју и деци
из маргинализованих група

од септембра
континуирано
сензорна соба у
центру за
инклузију

Јелена
Марашевић, Прикупљање података
дефектолог
о деци, дефектолошка
процена детета на
основу дефектолошке
дијагностике,
непосредни рад са
дететом

Индивидуални корективни
рад у циљу превазилажења
постојећих сметњи кроз
оснаживање
и
развој
осталих способности

од октобра
континуирано
сензорна соба у
центру за
инклузију

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог
извештаји,
кумулативни досије,
дефектолошка
дијагностика

Спроведени
индивидуалнии
дефектолошки третмани
за децу са испољеним
поремећајима
понашања. Радна књига,
извештаји, кумулативни
досије, дефектолошка
дијагностика.
Реализација септембар
2018. год. Континуирано.
Пружена помоћ и
подршке деци са
сметњама у психофизичком и социјалном
развоју и деци из
маргинализованих
група. Радна књига,
извештаји, кумулативни
досије, дефектолошка
дијагностика.
Реализација од
септембра 2018. год. континуирано
Спроведен
Индивидуални
корективни рад.
Израђен индивидуални
стимулативни програм
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Корективни стимулативни
рад и оспособљавање за
укључивање
у ширу
друштвену заједницу.

од септембра
континуирано
сензорна соба у
центру за
инклузију

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог
извештаји,
кумулативни досије,
дефектолошка
дијагностика

Побољшање
социјализације деце кроз
организоване заједничке
активности на нивоу
васпитне групе која ће
допринети сензибилизацији
вршњака према деци са
неком врстом психофизичког оштећења.
Припрема
заједничких
активности са васпитачима
и
праћење
нивоа
укључености детета са
потешкоћом у развоју у те
активности
Пружање подршке деце из
осетљивих друштвених

од септембра
континуирано
сензорна соба у
центру за
инклузију

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог
извештаји,
кумулативни досије,
дефектолошка
дијагностика

за непосредни рад са
децом.
Реализација
од
септембра 2018. год. континуирано
Спроведен Корективни
стимулативни рад
и
оспособљавање.
Спроведен непосредни
рад са децом употребом
сензорне
собе
и
реедукација
психомоторике.
Реализација
од
септембра 2018. год. континуирано
Побољшана
социјализација деце.
Припремљене
заједничке активности
са васпитачима.
Реализација
од
септембра 2018. год. континуирано

од септембра
континуирано

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог, родитељи извештаји,

Пружена подршка деци
из осетљивих
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група.

сензорна соба у
центру за
инклузију

кумулативни досије,
дефектолошка
дијагностика

Учешће по потреби у
структуирању васпитних
група
Праћење броја деце са
сметњама у редовним
групама и процена
адекватних услова за
пријем овакве деце

од септембра
континуирано
сензорна соба у
центру за
инклузију

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог, СТИО тим извештаји,
кумулативни досије,
дефектолошка
дијагностика

Саветодавни
рад
и
усмеравање родитеља /
старатеља деце која имају
различите
тешкоће
у
развоју и понашању

од септембра
континуирано
вртић Колибри и
Центар за
инклузивно
образовање
од септембра
континуирано
вртић Колибри и
Центар за
инклузивно
образовање
Септембар ,јун
вртић Колибри и
Центар за
инклузивно
образовање

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог, родитељи извештаји са вођеног
интервјуа са
родитељима

Сарадња
са
родитељима/старатељима
на пружања подршке деци
која похађају ПУ.
Подршка
јачању
компетенције родитеља да
препознају
и
разумеју
развојне
потребе
и
проблеме детета, тешкоће у
адаптацији,
социјалноемоцијалне
проблеме,
специфичне сметње детета

друштвених група
Реализација од
новембра 2018. год. континуирано
Учествовање у
структуирању
васпитних група.
Утврђен број деце са
сметњама у редовним
групама. Процењени
услови за пријем деце.
Реализација
од
септембра 2018. год.
Реализовано септембар
2018, континуирано.

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог, родитељи извештаји

Реализовано септембар
2018 - континуирано

Јелена
Марашевић, Радна књига,
дефектолог
извештаји са вођеног
интервјуа са
родитељима

Реализовано
од
септембра 2018 – два
пута
недељно,
континуирано.
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као и сметње и психофизичком развоју
Одржавање
тематских
родитељских састанака и
трибина
Информисање родитеља о
одређеним темама
Информисање родитеља о
напредовању
деце
на
индивидуалном третману
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Септембар, јун
Јелена
Марашевић, Радна књига и
вртић Колибри и
дефектолог
извештај
Центар за
инклузивно
образовање
Септембар, јун
Јелена
Марашевић, Радна књига и
вртић Колибри и
дефектолог
извештај
Центар за
инклузивно
образовање
3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА

Одржан
тематски
родитељски у вртићу
Невен, мај 2019, тема
„Подстицаји и забране―

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Сарадња са директором у
организовању
трибина,
радионица за родитеље,
запослене.
Договор о успостављању
сарадње са релевантним
институцијама.

од септембра
континуирано ПУ
и сви вртићи у
којима се налазе
деца са тешкоћама
у развоју

Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог
извештај. Интервјуи.

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
Одржан
тематски
родитељски у вртићу
Колибри, за родитеље
из
развојне
групе,
октобар 2018. тема
„Развој
говора
и
навикавање на чистоћу
код деце са посебним
потребама―

Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним
и другим институцијама
значајним за остваривање
циљева
васпитно-

од септембра
континуирано,
ПУ, Скупштина
града, Институтом
за ментално

Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог
извештај

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Свакодневно
индивидуалног
третмана.

после

До
14.06.2019,
педагошки профили и
извештаји
послати
школама.
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образовног рада рада и
добробити деце. Сарадња
са Школском управом
Крагујевац; сарадња са
интерресорном комисијом,
сарадња са Институтом за
ментално здравље Београд,
Завод за психо физичке
поремећаје и патологије
говора
Београд,
КБЦ,
Развојно саветовалиште
Сарадња
са
локалном
заједницом
и
широм
друштвеном средином за
остваривање
циљева
васпитно- образовног рада
и добробити деце. Сарадња
са
невладиним
организацијама; учешће у
промоцији
установе
у
локалној заједници
Пружање
саветодавне
помоћи
школама
у
окружењу.
Учествовање
у
организованим областима,
размени
искуства
и
сарадња
са
другим
стручним
сарадницима,
психолозима, педагозима и
логопедима и тд
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здравље Београд,
Развојно
саветовалиште

од септембра
континуирано, ПУ

Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог
извештај

Реализовано
септембра
континирано.

од
2018,

Септембар, јун,
ПУ, ОШ

Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог,
извештај

од септембра
континуирано
према
договореном
термину и месту
одржавања
стручних скупова

Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог
извештај.
Хоризонтална размена.

Пружена
саветодавна
помоћ
школи
„Станислав Сремчевић―
Реализација одржана у
вртићу
Колибри
(„Инклузија од 2009.
год. до данас―).
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4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Праћење ВОРА у средњим
групама и праћење развоја
и напредовања деце у тим
групама
Учествовање у раду
стручног инклузивног
тима установе-СТИО
Консултације, давање
предлога, присуство
састанцима, презентовање
извештаја, реализација
добијених задатака
прикупљање потребних
података за извештаје,
информисање.
Рад у стручним органима
(ПК, СТИО)

Март, сви вртићи

Стручни
сарадници, Извештај, датотета,
Јелена Марашевић
радна књига

од септембра
континуирано, ПУ
и вртић Колибри

Јелена
Марашевић, Радна књига и
дефектолог,
СТИО извештај
тим.

Спроведени састанци –
СТИО.

Септембар, август,
ПУ „Ђурђевдан―
(сви вртићи)

Стручни сарадници
(Бранка Станојевић,
Татјана Павловић,
Марина Николић,
Јелена Марашевић),
координатори тимова,
директор Сања
Јаковљевић

Спроведени
састанци
ПК (12), СТИО (3).

Извештај, записник

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA
Реализација од марта
2018.
год.
континуирано

НАПОМЕНА:
У предходном периоду дефектолог није обавио преглед свих педагошких профила због рада у развојној групи.
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5.5. Извештај рада сарадника за унапређивање Превентивно здравствене заштите
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Обележен светски дан
срца
-Увид у здравствену
документацију
новопримљене деце и
деце у ППП
-Праћење деце на
дијтетеском режиму
-Испланиран и
дистрибуиран јеловник
-Подељен санитарни
материјал и упуство
прве помоћи за ППП
-Организован
систематски
стоматолошки прегледи
по вртићу
-Обележен светски дан
хране
-Контрола заразних
болести и спречавање
истих
-Спровођење протокола
код деце оболеле од
хроничних незаразаних
болести и дужности

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Септембар

Октобар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИJA

-Сарадник за ПЗЗ, М.
Недељковић
-Мед.сестре на ПЗЗ
-Вртић „Колибри―

-Здравствени извештаји
-здравствени картони

-Планови
-Извештаји
-Записници

-Сарадник за ЈПЗЗ, М.
Недељковић
-Мед.сестре на ПЗЗ
-Изабрани педијатар

-Записници
-Здрав.документација
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сестре на ПЗЗ
-Организација прања
зуба код предшколаца
-Планирање, израда и
дистрибуција јеловника
-Праћење деце на
дијететском режиму
-Обележен светски дан
чистих руку
-Организован
здравствено васпитни
рад са децом на тему
„Раст и развој деце― и
„Грађа човековог тела―
-Организација
здравствене заштите за
време излета
-Праћење
епидемиолошке
ситуације по вртићима
-Исхрана и дијете
-Организација
санитарних прегледа
радника
-Сарадња са
санитарном
инспекцијом у вези
клицоноша
-Организација прегледа
вида за раднике
-Организација
здрав.заштите деце ван
установе

Новембар

Децембар

-Сарадник за ЈПЗЗ, М.
Недељковић
-Мед.сестре на ПЗЗ

-Радници ИЈЗК
-Санитарни инспектори
-Лекари офтамолози
-Сарадници ЈПЗЗ

-Здравствене потврде
-лекарска
докуменатција

-брисеви грла, носа,
копрокултура

-санитарне књижице
-извештаји лекара
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-Исхрана и ревидирање
дијета
-Израда извештаја
фреквенције оболевања
у вртићима и ППП
-Праћење
епидемиолошке
ситуације по втићима
-Организована
здравствена заштита за
време зимовања
-Ревидирање дијета и
урађен јеловник
-Саветодавни рад у
вези спровођења
против
епидемиолошких мера
по вртићима
-Здравствено васпитни
рад са децом у вези
превенције ширења
грипа
-Праћење вакциналног
статуса
-Праћење деце на
дијететском режиму
-Урађен јеловник
-Одржано предавање на
тему исхрана као важан
фактор у превенцији
карцинома дојке и
обука за самопреглед
дојке

Јануар

Фебруар

Март

-Сарадник за ПЗЗ
-сестра на ПЗЗ вртића
„Зека―
-радници превентивног
центра

-спискови присутних
радника
-лекарски извештаји

-здравствене потврде
-извештаји са зимовања
Специјалистички
извештаји

-Сарадник за ПЗЗ
-сестре на ПЗЗ
-Институт за ЈЗ

-здравствене потврде
-вакцинални картони

-Реализација програма
„здрав вртић―
-вакцинациони картони
-специјалистички
извештаји

-Вртић „Колибри―
сарадник за ПЗЗ
-Сестра на ПЗЗ
-Превентивни Центар
дома здравља
-Патронажна служба

-спискови присутних
радника
-специјалистички
извештај
-јеловник

-Евалуација се врши на
основу документацје
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-Одржано предавање на
тему „Брига о здрављу
и телу―
-Праћење деце на
дијететском режиму
-Урађена дистрибуција
јеловника
-Обележен светски дан
здравља
-Организовано
предавање на тему „Да
порастем здрав и
снажан―, вртић
„Колибри― и „Невен―
-Организовано
предавање на тему
„Брига о здрављу и
телу―
-Одрађен план
узроковања и контрола
на чистоћу помоћу
брисева за 2019/2020
-Урађен и
дистрибуиран јеловник
-Организован
санитарни преглед
радника
-Обележавање недеље
здравља уста и зуба
-Организација
здравствене заштите за
време излета и других
манифестација

дома здравља
-ППГ у Корићанима,
Ердечу и ОШ
„Живадинка Дивац― и
„Трећи крагујевачки
батањон―

Април

Мај

-Вртић „Колибри―
-Вртић „Зека―
-Спортски центар
„Искра―
-Бену апотеке
-ППГ у ОШ „Ђура
Јакшић―, „Милоје
Симић― и „Милутин и
Драгиња Тодоровић―
-Сарадник за ПЗЗ

-Сарадник за ПЗЗ
вртића „Бубамара―
-сестре на ПЗЗ вртића
„Невен― и „Зека―
- превентивни центар

-Санитарне књижице
-извештаји о
обележавању значајних
датума из календара
здравља
-јеловник

-резултати брисева
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-Превентвни прегледи
и савети нутрициониста
за раднике вртића
„Невен― и „Зека―
-Урађен и
дистрибуиран јеловник
-Организација
здравствених прегледа
за време летовања
-Здравствена заштита
за време летовања
-Сарадња са
инспекцијском
службом у вези лечења
карцинома
-Урађен и
дистрибуиран јеловник
-Генерално сређивање
вртића
-Урађени годишњи
извештаји и планови за
ИЈЗ
-Дато упутство за
заштиту деце за време
летњих високих
температура
-Здрав.заштита за време
високих темп.
-Требовање
санитетског материјала
-Организација
генералног сређивања
вртића

Јун

-Сарадник за ПЗЗ
-лекари Дома здравља
-Сестре на ПЗЗ
-сарадни инспектор

-лекарски извештаји
-резултати брисева
-јеловник

-Сарадник на ПЗЗ
-Сестре на ПЗЗ

-Јеловник
-Специјалистички
извештаји
-Планови и извештаји

-Сарадник за ПЗЗ,
Милинка недељковић
-Мед.сестре на ПЗЗ по
вртићима

-Здравствена
документација

Јул

Aвгуст

-извештаји лекара
-лекарске потврде
-санитарна књижице

-Здравствена
документација
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-Извештај о
фреквенцији оболевања
деце у јаслицама и
вртићу.
5.6. Извештај рада вишег физиотерапеута

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Обилазак вртића ради
прикупљања података о -септембар
деци у свим васпитним -октобар
групама као и
информације о деци
којој је потебна додатна
подршка
-Упознавање са
новоуписаном децом у
Развојој групи и
родитељма
Физиотерапеутски
програ вежби са децом
са сметњама у развоју
(вежбе за побољшање
опште моторике и
кординације и очување
обима покрета у
зглобовима)

-Током целе радне
године два дана
недељно

ИСХОДИ
КРИТЕРИЈУМИ И
НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

-физиотерапеут
-сестра на ПЗЗ
-васпитачи
-медицнске сестре

-спискови децембар
здравствени картони
деце
-радна књига
-посматрање

-база података деце са
потребном додатном
подршком
-здравствена
документација
-годишњи извештај

-физиотерапеут

-здравствена
документација деце
-извештаји лекара
специјалисте

-побољшање опште
моторике и кординације
покрета код деце
-белешке
-извештаји
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Подоскопски преглед
стопал код деце

-новембар:
вртић ―Невен‖
-фебруар
вртић ―Зека‖
-мај:
вртић ―Колибри‖

-физиотерпеут

-процена деформитета
стопала код деце
методом посматрања
помоћу подоскопа

-Дијагностиковање
деформитета стопала
код деце
-јачање мишића стопала
и подколенице
-корекција равних
стопала
-Јачање сви мишићних
група у циљу
спречавања кичмених и
телесних деформитета
код деце
-корекција равних
стопала
-побољшање
постуралног става и
стицање навике о
правилном држању тела

Здравственопревентивно
корективне вежбе за
унапређење физицког
развоја код деце

-новенбар и децембар:
вртић ―Невен‖
-фебруар и март:
вртић‖ Зека‖
-мај:
вртић ―Колибри‖

-физиотерапеут
-васпитачи
-деца

-резултати
подоскопског прегледа
стопала код деце
-преглед постуралног
става код деце

Рад са децом којој је
потребна додатна
подршка
физиотерапеута ,која
бораве у редовним
групама

-током године по
потреби уколико се у
вртићу налази дете
које има моторичке
сетње и потребна му је
подршка
-децембар:
вртић ―Невен‖
-фебруар и март:
вртић‖ Зека‖

-физиотерапеут
-васпитач

-здравствени картон
детета
-извештај лекара
специјалисте
-база података деце са
потребном подршком

-побољшање
моторичког развоја
-подршка васпитачу у
планирању и
реализацији
свакодневних
активности за дета
којем је потребна
додатна подршка

Учешће у раду
стручног Инклузивног
тима

-октобар
-новембар

-кординатор тима и
чланови тима

-састанци чланова
тима
-белешке

-тимски
рад,консултације о
заједничким
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-записник
-извештаји

Стручно усавршавање:
1.Хоризонтална
размена-―Вођење
педагошке
документације‖

1.децембар
2.фебруар
3.фебруар
4.април

2.Хоризонтална
размена –―Инклузија од
2009.године до сада‖

1.мед.сестра васпитач: -записници
-Весна Ћелић
-лична документација
-Весна Жиловић
-Маја Соврлић
-Данијела Алемпијевић

активностима
-поршка деци са
сметњама у развоју

-стручно усавршавање
-спискови рисутних
-сертификати
-потврде

2.дефектолог:
Јелена Марашевић
3.физиотерапеут:
Весна Арсенојевић

3.Угледна активност―Вежбе за јачање
мишића стопал код
деце јасленог ураста‖

4.просветна саветница:
Љиљана Сретеновић

4.Радионица―Презентација нових
основа програма‖
Учешће у раду
стручног органаПедагошки колегијум

-током читаве године,
Једном месечно

-директор
Стр.
Сарадници
Сарадници
Чланови
Тимова и актива

-записници

-извештаји
-радна књига
-записници
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Сарадња стручним
сарадником кроз
обележавање важних
датума прописаних од
асоцијације за спорт:
-―Крос и полигон
спретности ― -две
предшколске групе
вртића Зека на
стадиону ―21.октобар‖
у сарадњи са
фудбалским клубом
―Ердоглија‖ у оквиру
обележавања дечије
недeље
-―Велики крос РТС-а‖предшколске групe
вртића‖ Зека‖ и
―Бубамара‖-стадион
месне заједнице
―21.октобар ― у оквиру
обележавања дана
телесног вежбања
-―Дан изазова‖'активности на
отвореном
Вођење радне
документације

-октобар
-мај
-јун

-физиотерапеут
-педагог за физичко
васпитање
-сарадник на ПЗЗ
-деца обе предшколске
групе вртића ―Зека‖
-деца обе
предшколеске групе
вртића ―Бубамара‖

-лична документација
-фотографије
-сајт установе

-подстицање здравог
телесног раста и развоја
код деце

-свакодневно
-током читаве године

-физиотерапеут

-извештаји,планови
-лични пордфолио
-фотографије

-евиденција о
сопственом раду
-евиденција о раду са
васпитачима,децо
родитељима
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6. ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА
6.1. Извештај о раду Управног одбора
1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Усвајање записника са
претходне седнице
Усвајање Годишњег
извештаја ПУ

11.09.2018.
27.09.2018.

Доношење Годишњег
плана ПУ

11.09.2018.

Утврђивање предлога
финансијског плана ПУ
за 2019 и Ребаланса за
2018..

11.09.2018.

Чланови
Записници
УО,директор,секретар
извештаји
установе,помоћник
директора за
финансије,референт за
јавне набавке,референт
за безбедност,шеф
рачуноводства,представ
ници синдиката
Помоћник директора за
вор

Усвајање записника са
претходне седнице

08.11.2018.
22.11.2018

11.09.2018.

30.01.2019.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Документи установе су
у складу са прописима.
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Усвајање ребаланса
буџета на 6 – нивоу,
утврђивање предлога
Финансијског плана за
2019.годину са увећањем
плата од 7 %, предлога
измене ребаланса буџета
за 01 – односи се на
карте пратилаца детета,
07
– регистарције нових
возила и 16 пореза на
добит
Усвајање записника са
претходне седнице

22.11.2018

27.12.2018.
30.01.2019.

Усвајање записника са
претходне седнице

28.02.2019.

Обавештење о
ванредном
инспекцијском прегледу
просветене инспекције у
вези спроведеног
Конкурса за пријем деце
чији је оснивач град
Крагујевац

27.09.2018.

Усвајање записника са
претходне седнице

04.04.2019.
24.04.2019.
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Доношење правилника о
изменама и допунама
правилника о
начину,критеријумима и
поступку пријема деце у
ПУ

06.03.2019.

Давање сагласности на
Правилник о
начину,критеријумима и
поступку пријема деце у
ПУ

26.03.2019.

Давање сагласности на
Правилник о раду

26.03.2019.

Усвајање записника са
претходне седнице

10.05.2019.
13.06.2019

Доношење правилника о
изменама и допунама
правилника о
начину,критеријумима и 26.03.2019.
поступку пријема у ПУ
Предлог измена о
Правилнику о
начинима,критеријумима
и поступку пријема деце
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Утврђивање измене
Предлога Финансијског
плана за јавне набавке
2019
Усвајање измена
Финансијског плана за
2018год
Доношење правилника о
изменама и допунама
правилника о
начину,критеријумима и
поступку пријема у ПУ
Доношење
Измене и допуне
Статута Предшколске
Установе „Ђурђевдан―
Крагујевац бр.1087/18 од
28.02.2018.године кроз
допуну одредбе члана
139
а., као и одредбе члана
116. Статута, у циљу
усклађивања одредбе
члана
116. са новим
Правилником о
поступању Установе у
случају сумње или
утврђеног
дискриминаторног
понашања и вређања
угледа, части или

30.01.2019.

28.02.2019.
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достојанства личности
Усвајање завршног
рачуна за 2018.године
Допуна Извештаја о
обављеном попису у
Установи, а након
састанка са
Државним ревизором
Усвајање предлога
измена Финансијског
плана због прекорачења
апропријације 422411 у
износу од 177.000,00
РСД
Усвајање предлога
измена Финансијског
плана: апропријације по
решењу
Градоначелника бр.400389/19-II од
29.03.2019.године,
апропријације по
решењу Градоначелника
бр.400-474/19-V од
18.04.2019.године

28.02.2019.

04.04.2019.

24.04.2019.
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Давање сагласности на
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
организацији и
систематизацији радних
места Предшколске
установе
„Ђурђевдан
Доношење одлуке о
изменама одлуке о
давању сагласности на
предлог за родитељски
динар,осигурање деце

Измена и допуна
Правилника о раду
ПУ―Ђурђевдан―Крагујев
ац од
30.04.2018.год. бр.2321
Доношење Правилника о
стручном усавршавању и
образовању
Запослених
Доношење Измена и
допуна Правилника о
раду број 2321 од
30.04.2018.године и број
03/1-7273 од 25.
12.2018.године у смислу
измене
одредбе члана 81. став 1.
тачка 1). а у циљу

10.05.2019.

11.04.2018.

25.12.2018.

30.01.2019.

Чланови УО, директор,
секретар установе,
помоћник директора за
финансије, референт за
јавне набавке, референт
за безбедност, шеф
рачуноводства

Записници
извештаји

Видљива усклађеност
докумената установе у
складу са прописима.
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усклађивања са
одредбом члана
39. Посебног
колективног уговора за
запослене у установама
06.03.2019.
предшколског
васпитања и образовања
чији је оснивач
Република Србија,
аутономна
покрајина и јединица
локалне самоуправе
Давање сагласности на
04.04.2019.
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
организацији и
систематизацији радних
места
ОБЛАСТ 2. ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Доношење одлуке о
избору радних листова и
литературе за радну
2019/2020

23.05.2019

Чланови
Записници
УО,директор,секретар
извештаји
установе,помоћник
директора за
финансије,референт за
јавне набавке,референт
за безбедност,шеф
рачуноводства,представ
ници синдиката

Доношење одлуке о
увођењу ноћног рада за
кухињу у вртићу

31.08.2018.год.

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Документа Установе су
у складу са прописима
и законима.
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Колибри
Доношење одлуке о
промени режима исхране
3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Давање сагласности на
спровођење набавки за
излет,летовање и играчке
Извештај о спроведеном
излету у Аранђеловац и
посета Рисовачој пећини
Разматрање и усвајање
извештаја о
реализованом излету
Давање сагласности на
Одлуку о додели уговора
за реализацију услуге
зимовања
Обавештење о обустави
поступка јавне набавке
мале вредности услуге
организовања зимовања
за децу Установе, као и
обавештење о обустави
поступка
Централизоване јавне
набавке Централне
кухиње вртића
„Колибри―

24.04.2019.
23.05.2019.

Чланови
Записници
УО,директор,секретар
Извештаји
установе,помоћник
директора за
финансије,референт за
јавне набавке,референт
за безбедност,шеф
рачуноводства,представ
ници синдиката

27.09.2018.
22.11.2018.

22.11.2018.

23.05.2019.

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Предшколска установа
представља безбедну
средину.
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Давање сагласности на
Одлуку директора по
избору најповољнијег
понуђача
у поступку јавне набавке
– услуге једнодневног
пролећног излета за децу
и утврђивање дневнице
Усвајање извештаја о
реализацији зимовања
Давање сагласности на
одлуку директора о
избору најповољнијег
понуђача за
организовање летовања
за 2018/2019
Усвајање извештаја са
излетаДоношење Одлуке
о расписивању јавне
набавке мале вредности
организовања услуге
фотографисања деце
Установе
Извештај о спроведеном
зимовању на Копаонику
– Брзеће
Доношење Решења о
образовању Стручног
актива за развојно
планирање
Установе

31.01.2018.

13.06.2018.

22.11.2018.

28.02.2019.

22.11.2018.

Предузимање мера за
редовно похађање
предшколског програма
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4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Доношење одлуке о
намени средстава
прикупљених на
новогодишњој
манифестацији
Доношење одлуке о
намени средстава
прикупљених од продаје
улазница за друге Дечије
играрије
Доношење Правилника о
поступању
ПУ―Ђурђевдан―Крагујев
ац у случају
сумње или утврђеног
дискриминаторског
понашања и вређања
угледа,
части или достојанства
личности, као и
Превентивних
активности и
активности и мера које
покреће Установа у
случају сумње или
утврђеног

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

31.01.2019.

31.01.2019.

30.01.2019.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Чланови
УО,директор,секретар
установе,представници
синдиката

Записници
Извештаји

Чланови
УО,директор,секретар
установе,представници
синдиката

ИСХОДКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Промовисање
квалитета рада
установе је у складу са
прописима.

Записници
извештаји
Промовисање
квалитета радаустанове
је у складу са
прописима
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дискриминаторног
понашања и вређања
угледа, части или
достојанства
личности у Установи
Обавештење о Закључку 27.09.2018.
Градског већа Града
Крагујевца бр. 112860/18 –
V од 11.септембра
2018.године о давању
сагласности за наставак
радног
односа у ПУ
―Ђурђевдан― Крагујевац
Обавештење о
спроведеном Конкурсу
за прије деце у
предшколске
установе чији је оснивач
град Крагујевац
објављен
18.05.2018.године,
11.09.2018.
резиме целокупног стања
примљене деце,
потписаних уговора за
целодневни боравак.
Обавештење о
покренутом поступку
мирног решавања
колективног радног
22.11.2018.
спора између Синдиката
„Независност― ПУ

Промовисање
квалитета рада
установе је у складу са
прописима.

У документима
установе видљива
повезаност на свим
нивоима.
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„Ђурђевдан― Крагујевац,
Самосталне
Организације Синдиката
Србије ПУ „Ђурђевдан―
Крагујевац и
ПУ „Ђурђевдан―
Крагујевац, чији је
предмет спора
закључивање
колективног радног
спора
Давање сагласности на
одлуку директора за
избор најповољнијег
понуђача за реализацију
зимовања 2018год.
Давање сагласности на
одлуку директора за
избор најповољнијег
понуђача за једнодневни
пролећни излет
Доношење решења о
коришћењу годишњег
одмора директора
Установе
Доношење Одлуке за
набавку нове
професионалне машине
за прање веша
за потребе Централног
вешераја
Доношење Одлуке за
набавку новог теретног

30.04.2018.

13.06.2018.
11.09.2018

08.11.2019.

08.11.2019

Чланови
УО,директор,секретар
установе,представници
синдиката

Записници
извештаји
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pick – up возила за
потребе
Установе
УстановеДоношење
Одлуке за набавку новог
теретног комби возила за
потребе
Установе
Усвајање Извештаја о
раду Централне пописне
Комисије за радну
2018.годину
Разматрање и усвајање
Извештаја о
спроведеном поступку за
избор директора
Предшколске установе
„Ђурђевдан― Крагујевац
сачињен од стране
Комисије за избор
директора Предшколске
установе Крагујевац
образоване Решењем
Управног одбора број
03/1-523 од
30.01.2019.године
годинеУтврђивање
предлога Посебне
седнице васпитно –
образовног већа (свих
запослених) одржане
дана 09.05.2019.године
за чланове Управног

08.11.2019.

30.01.2019.

04.04.2019.

10.05.2019.

Чланови
УО,директор,секретар
установе,представници
синдиката

Зааписници
извештаји

Процес рада установе је
ефикасан и делотворан.
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одбора
испред ПУ
Одлука о расписивању
јавног конкурса за избор
директора Предшколске
установе „Ђурђевдан―
Крагујевац
доношење Решења о
образовању
комисије за избор
директора Предшколске
установе „Ђурђевдан―
Крагујевац као и
утврђивање текста
Јавног огласа за избор
директора
Предшколске установе
„Ђурђевдан― Крагујевац
који ће бити објаљен у
публикацији „Послови―
НСЗ
Сачињавање
образложене листе
кандидата који испуњава
услове за избор
директора Предшколске
установе „Ђурђевдан―
Крагујевац и предлог за
избор
директора Предшколске
установе
Разматрање и усвајање
извештаја о раду

30.01.2019.

Директор доприноси
развоју установе

Директор доприноси
развоју установе

30.01.2019.

04.04.2019.

Процес рада установе је
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директорУсвајање
Извештаја директора
Установе Сање
Јаковљевић за период
01.07. до
31.12.2018.године за ПУ
за период децембарјун2018
Разматрање и усвајање
годишњег извештаја рада
Тима за самовредновање
Разматрање и усвајање
годишњег извештаја рада
Тима за стручно
усавршавање
Усвајање извештаја о
раду Актива за развојно
планирање за период од
01.07.до
31.12.2018.године
Усвајање извештаја о
раду Тима за
обезбеђивање квалитета
и развоја
Установе за период од
01.07.до
31.12.2018.године
Усвајање извештаја о
раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања за период
од 01.07.до

30.01.2019.
13.06.2019

30.01.2019.

30.01.2019.
13.06.2019.
30.01.2019.
13.06.2019.

30.01.2019.
13.06.2019.

13.06.2019.

Чланови
УО,директор,секретар
установе,предтавници
синдиката

Записници
извештаји

ефикасан и делотворан.
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31.12.2018.године
Усвајање извештаја о
раду СТИО Тима за
период од 01.07.до
31.12.2018.године
Усвајање извештаја о
раду Тима за
остваривање одређеног
задатка,
програма или пројекта за
период од 01.07.до
31.12.2018.годинеДавање сагласности на
правилник о изменама и
допунама правилника о
организацији и
систематизацији радних
места у ПУ
Давање сагласности на
Правилник о
организацији и
систематизацији радних
места у ПУ
Обавештење о
спроведеном Конкурсу
за пријем у радни однос
на одређено
време ради замене
одсутних запослених
преко 60 дана до
њиховог
повратка, који је
расписан по Одлуци

13.06.2019.

28.02.2018.

22.11.2018.

Чланови
УО,директор,секретар
установе,преставници
синдиката

Записник
извештај

Чланови
УО,директор,секретар
установе,представници
синдиката

Записник
извештај

Установа обезбеђује
потребне људске
ресурсе.

264

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
Директора Установе, а
јавно
објављен у публикацији
„Послови― НСЗ дана
03.10.2018.године
Давање сагласности на
Правилник о поступку
унутрашњег
узбуњивањаПУ
Обавештење запослених
по основу закона о
зштити узбуњивача и
Правилнику о начину
узбуњивања
Обавештење запослених
о забрани вршења
злостављања и
сексуалног
узнемиравања на раду
Давање сагласности на
Правилнок о коришћењу
средстава репрезентације
ПУ
Усвајање финансијског
плана Установе за 2017.
Усвајање извештаја о
попису за 2017
Усвајање завршног
рачуна за 2017год
.Давање сагласности на
висину Законом
утврђених средстава на
име дневница

30.04.2018.

30.04.2018.

30.04.2018.

Усклађивање са
нормативима.

30.04.2018.

31.01.2018.

Чланови
УО,директор,секретар
установе,представници
синдиката

Записник
извештај

Материјално-технички
услови су у циљу
оствариварања вор-а.

28.02.2018
09.05.2018.

Материјално-технички
услови су у циљу
оствариварања вор-а.
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6.2.Финансијски извештај
за период од 01.09.2018. године до 31.08.2019. године























У овом периоду рачуноводствено-финансијска служба је обављала следеће послове:
израда Финасијског плана за 2019. годину и финасијских извештаја
наплата од корисника услуга
обрачун задужења корисника услуга, књижење родитељских уплата, слање опомена за неплаћени дуг,
књижење свих промена у финансијском пословању, сравњење са свим књиговођама и аналитичарима у
служби, израда периодичног и годишњег обрачуна, вођење целокупног материјалног пословања,
вођење материјалне картотеке намирница, потрошног материјала, канцеларијског материјала, огрева и горива
евиденција ситног инвентара,
припрема око пописа,
спровођење поступка јавне набавке услуга организовања јесењег излета за децу
спровођење поступка јавне набавке услуга организовања зимовања за децу
спровођење поступка јавне набавке опреме за образовање – намештаја за вртиће (креветићи, гардеробни ормари
за децу, полице и ормари за дидактику)
спровођење поступка јавне набавке молерско фарбарског материјала
спровођење поступка јавне набавке водоводног материјала
спровођење поступка јавне набавке материјала за столарске радове
спровођење поступка јавне набавке електронске опреме ( озвучење за вртиће)
спровођење поступка јавне набавке кухињског инвентара (термоси за транспорт хране, ситан кухињски
инвентар)
спровођење набавке новогодишњих пакетића за децу запослених у Установи
спровођење поступка јавне набавке кухињске опреме за централну кухињу у вртићу ''Колибри''
спровођење поступка јавне набавке веш машине за потребе вртића ''Бубамара''
спровођење поступка јавне набавке намирница за припремање хране
спровођење поступка јавне набавке услуга организовања једнодневног пролећног излета за децу
спровођење поступка јавне набавке услуга организовања летовања за децу
учешће у поступцима централизованих јавних набавки средстава за хигијену, сервисирања рачунара,
сервисирања штампача и рециклаже тонера, осигурања имовине, услуга мобилне телефоније
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Контрола рачуна и рад у Централном регистру фактура
Израда кварталних извештаја
Припрема и израда Годишњег плана јавних набавки
Спровођење годишњег пописа основних средстава и ситног инвентара
обрачун задужења корисника услуга,
обрачун личних доходака и накнада из личних доходака,
обрачун обавеза по кредитима и другим административним забранама,
контрола и обрачун путних налога
издавање робе из магацина на основу требовања
усклађивање магацинског стања са материјалним књиговодством
требовање свих намирница,
комплетирање рачуна добављача,
контирање рачуна добављача,
књижење свих примљених рачуна и уплата
вршење плаћања доспелих фактура по изворима финансирања.
6.3. Извештај о раду Сектора инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме

Рад сектора одржавања у периоду од 01.09.2018. до 31.08.2019. базирао се првенствено на омогућавању несметаног
рада централне кухиње као и на правилно функционисање транспорта намирница и хране од кухиње до вртића, што се
поставља као приоритет.У том сегменту није било већих проблема и све интервенције су обављане у најкраћем временском
периоду.
Мајстори на одржавању су свако у свом домену обављали своје послове правовремено, а били су ангажовани и на осталим
пословима по налогу руководиоца како функционисање Установе ни у једном моменту не би било доведено у питање.
Између осталог ангажовани су и на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Транспорту прљаве постељине из вртића до вешераја
Транспорту чисте постељине из вешераја до вртића
Транспорт потрошног материјала од централног магацина до вртића
Кошење травнатих површина као и уређење дворишта
Учествовање у организацији свих манифестација које организује Установа
Обилазак и одржавање свих простора у приградским насељима где бораве наша деца
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6.4. Извештај о раду Сектора за административно-техничке и правне послове
Сектор за административно-техничке и правне послове је наведеном периоду обављао следеће послове :




Припремљено је и одржано укупно 13 седница органа управљања;
Припремљено је и одржано укупно 12 седница Савета родитеља;
Израђени су следећа нормативна акта :

-

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ПУ „Ђурђевдан“
Крагујевац;
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ПУ „Ђурђевдан“
Крагујевац;
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац;
Измене и допуне Статута ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац;
изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у ПУ „Ђурђевдан“
Крагујевац ( Прречишћен текст)
Правилник о сталном стручном усавршавању и образовању запослених;
Правилник о поступању ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања
фди вређања угледа, части или достојанства личности;
Превентивне активности и активности и мере које покреће Установа у случају сумње или утврђеног
дискриминаторског понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;
Спровођење поступка за избор директора установе услед престанка мандата садашњем директору;
Посебна седница васпитно – образовног већа свих запослених ради гласања за предложеног кандидата за избор
директора установе,
Посебна седница васпитно – образовног већа свих запослених ради предлагања ооснивачу чланове из реда
запослених за нови сазив Управног одбора установе.
Редовни инспекцијски надзор градске просветне инспекције града Крагујевца ( нема мера)
Израда Годишњег плана рада установе;
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-

-

Израда Годишњег извештај о раду установе;
Редован иснпекцијски надзорм градске буџетске инспекције града Крагујевца, као и спровођење датих мера у
утврђеном року;
Редован надзор од стране Државне ревизорске институције, као и спровођење датих мера з утврђеном року.

Израда Анкеса уговора о раду свим запосленима услед увећања зараде од 7%.
Закључење Споразума о сарадњи са фондацијом „Новак Ђоковић―
Спровођење Конкурса за пријем у радни однос на одређено време преко 60 дана, ради замене одсустних запослених (
дуже боловање, породиљска одсуства и сл.);
Израда Анекса уговора о раду руководиоцу финансијско рачуноводственог сектора у смислу умањења додатка на
коефицијента са 10% на 4 % за руковођење, као мера Државне ревизорске институције;
Аплицирање за сагласност за пријем у радни однос на одређено време Градској управи за ванпривредне делатности;
Писање поднесака надлежним судовима, правобранилаштву градском, као и предузимање других радњи пред судом,
вођење уредне евиденције о заказаним рочиштима пред судом и сл.;
Израда решење о престанку радног односа услед проглашења за технолошки вишак за њих 6 –ро запослених уз
исплату стимултивних отпремнина, закључно са 30.04.2019.године;
Одлуке о исплати солидарне помоћи за запослене;
Израда свих врста решења и потврда везаних за радни однос (плаћена одсуства, неплаћена одсуства) ;
Пријава и одјава запослених код јавних служби, подношење захтева и пратеће документације за издавање
здравствених картица за запослене;
У сарадњи са руководиоцима РЈ планирање и замена одсутних запослених према дневном бројном стању присутних
радника и деце;
Израда писмених анализа, извештаја, информација из свог делокруга;
Ажурирање електронске базе података о запосленима;
Израда извештаја о броју, структури и др.запослених органима локалне самоуправе и другим надлежним органима;
Израда плана интегритета (формирање радне групе, израда упитника за запослене, анализе);
Измене Финансијског плана за 2018/19 годину;
Ажурирање базе података о испуњености услова о исплати Јубиларне награде запосленима (10,20,30,40 година радног
стажа), и израда решења запосленима са пратећом документацијом о исплати Јубиларне награде за 2018/19 годину,
Пријем, разврставање и завођење захтева за пријем деце у целодневни боравак кроз јединствени јавни конкурс у
предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац;
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-

Пријем, разврставање и завођење захтева за пријем деце на четворочасовни припремни предшколски програм, као и
исписи из вртића;
Израда базе података о примљеним захтевима за упис у целодневни боравак и четворочасовни припремни
предшколски програм;
Обавештавање руководиоца РЈ о примљеној деци и исписаној деци;
Обавештавање родитеља о пријему њихове деце, као и закључење уговора са њима;
Сређивање и архивирање уговора о пружању услуга;
Обрађивање и израда статистичких извештаја у вези примљене деце у целодневни боравак и четворочасовни
припремни предшколски програм, а за потребе Републичког завода за статистику;
Сачињавање Извештаја анализе о попуњености капацитета;
Обрада и бодовање захтева ко и израда спискова деце који се шаљу на недељном нивоу Комисији за пријем деце у
приватне вртиће Градској управи за ванпривредне делатности;
Попуњавање матичне књиге о уписаној деци у четворочасовни припремни предшколски програм;
Завођење уверења о завршеном четворочасовном припремном програму на нивоу Установе као и израда спискова те
деце;
Сачињавање плана уписа деце за радну 2019/20 годину у договору са руководиоцима РЈ;
Обавештење руководиоца о анкетирању родитеља о премештају деце у друге вртиће у складу са могућностима
Установе, као и сортирање достављених захтева о премештају;
Сређивање архиве Установе и одлазак у исту по потреби Служби са одређеним документима;
Давање обавештење родитељима о наредном Конкурсу за пријем деце;
Вођење деловодног протокола и друге евиденције, као и експедиција поште;
Примање о достављање поште упућене Директору и другим лицима у Установи;
Примање телефонских позива и других видова порука упућених Директору и другим лицима, заказивање састанака,
вођење евиденције састанака, вођење записника са састанака;
Обављање састанака са представницима Синдикалних организација;
Израда писмена и других докумената која Директор упућује запосленима у Установи, као и органима и појединцима
ван Установе;
Обављање дактилографских послова за израду дописа Директора и других лица у Установи;
Завођење дознака о боловању запослених у Установи;
Пријем и достава поште;
Вођење записника и сређивање истих;
Извршавање редовних активности предвиђених Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од
пожара;

270

Предшколска Установа „Ђурђевдан― – Годишњи извештај рада 2018/19.
-

Набавка нових теретних моторних возила за потребе установе, за транспорт хране и веша и сл.;
Извршавање редовног периодичног прегледа против – пожарних апарата и опреме у вртићима;
Редовно одржавање и и контрола гасних подстаница у вртићима „Чуперак― и „Невен―
Извршење редовног периодичног прегледа, чишћење кухињске напе, вентилационих одводних канала у централној
кухињи у вртићу „Колибри―
Вршене су редовне обуке новопримљених запослених из области противпожарне заштите;
Вршена су редовна периодична провера знања запослених из противпожарне заштите по Програму обуке;
Вршени су прегледи дечијих справа за игру у двориштима вртића, као и достављање извештаја о уоченим недостацима
које треба отклонити;
Инсталирање ормарића за смештај санитетског материјала за прву помоћ запосленима у складу на Правилником о
начину пружања прве помоћи на радном месту;
Преглед громобранских инсталација у свим објектима;
Предузимање активности на отклањању недостатака на хидрантској мрежи у вртићу „Бубамара―, активности на
провери инсталацијског напона у вртићима и отклањања њихових недостатака који могу утицати на ризик од пожара;
Помагање око санације штете настале услед обилних падавина узрокованих временским неприликама у кухињи
вртића „Колибри―, вртићу „Невен― и вртићу „Зека―;
Пријављивање настале штете Градској комисији за утврђивање и процену штете настале услед обилних падавина у
кухињи вртића „Колибри―, у вртићу „Невен― и вртићу „Зека―;
Писање повредних листи за запослене као и децу која похађају наше вртиће услед повреда насталих услед осигураног
сучаја;
Остали административно – технички послови везани за рад овог сектора а по налогу Директора Установе и органа
управљања.
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6.5. Извештај рада директора
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

Извештавање УО о раду
Установе и личном раду
Извештавање Савета
родитеља Установе о
предлозима Педагошког
колегијума, раду
Установе, личном раду
Организација и
реализација васпитнообразовног већа

септембар 2018г.август 2019г.
септембар 2018г.август 2019г.

Сања Јаковљевић,
директор
Сања Јаковљевић,
директор

Извештаји

ИСХОДИКРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАЛУАЦИЈЕ
Информисање о раду

Извештаји

Информисање о раду

септембар 2018г.,
јун 2019г.

Извештаји

Информисање

Организација и
реализација састанака
Педагошког колегијума
и састанака
руководилаца радних
јединица/ служби

септембар 2018г.август 2019г.

Сања Јаковљевић,
директор
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР
Сања Јаковљевић,
директор

Извештаји

Присуство састанцима
стручних тела и тимова
(Актива, Тимова
Установе, Тимова
радних
јединица/служби,
хоризонталних размена)

септембар 2018г.август 2019г.

Сања Јаковљевић,
директор
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР

Извештаји

Доношење одлука у
складу са Законом,
континуирано
информисање
запослених, побољшање
квалитета рада
Установе
Усклађивање рада и
тимски рад
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Организација
реализације планираних
активности васпитнообразовног програма у
Установи

септембар 2018г.август 2019г.

Учешће и праћење
септембар 2018г.остваривања
август 2019г.
самовредновања, ВОРа и
сл.

Учешће и праћење
реализације активности
из Развојног плана
Установе

септембар 2018г.август 2019г.

Рад у Комисији за
проверу савладаности
програма у Установи

септембар 2018г.август 2019г.

Сања Јаковљевић,
директор,
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
Тим стручних
сарадника и сарадника,
координатори Тимова и
Актива
Сања Јаковљевић,
директор,
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
Снежана Малбашић,
координатор Тима за
самовредновање
Сања Јаковљевић,
директор,
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
Татјана Павловић,
координатор Актива за
развојно планирање
Сања Јаковљевић,
директор,
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
Васпитач са лиценцом,
медицинска сестра са
лиценцом

Извештаји

Унапређивање ВОР-а

Извештаји

Унапређивање ВОР-а

Извештаји

Унапређивање рада
Установе

Мишљење Комисије
о провери
савладаности
програма

Приправник, васпитач,
медицинска сестра
васпитач у потпуности
је савладао-ла програм и
упућује се на полагање
испита за лиценцу;
мишљење чланова
Комисије и ментора
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Побољшање
септембар 2018г.материјалних и
август 2019г.
дидактичких услова рада
Установе

Сарадња са локалном
заједницом,
организацијама,
предшколским
Установама,
Струковним
удружењима,
Струковним Савезима

септембар 2018г.август 2019г.

Планирање и праћење
стручног усавршавања
на нивоу Установе

септембар 2018г.август 2019г.

Предузимање мера по
налогу просветне

септембар 2018г.август 2019г.

Сања Јаковљевић,
директор,
Љиљана
Милосављевић,
руководилац
финансијско
рачуноводствених
послова,
Иванка Милошевић,
референт за јавне
набавке
Сања Јаковљевић,
директор,
Нина Протић,
координатор Тима
Кључић,
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
представници
Струковних Савеза и
удружења
Сања Јаковљевић,
директор,
Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
Бранкица Стојковић,
координатор Тима за
професионални развој
Сања Јаковљевић,
директор,

Извештаји

приправника
Унапређивање рада
Установе

Извештаји

Унапређивање сарадње
и пружање подршке

Тромесечни и
шестомесечни
извештаји

Унапређивање
компетенција
запослених

Извештаји

Унапређивање рада
Установе
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инспекције, просветног
саветника, републичке
санитарне инспекције,
других инспекцијских
органа

Доношење аката о
организацији и
систематизацији послова
у складу са прописима,
Правилника о раду у
складу са Законом
Примена Законских
одредби везаних за
права, обавезе и
одговорност запослених

септембар 2018г.август 2019г.

Стручно усавршавање у
домену руковођења и
осталог стручног
усавршавања

септембар 2018г.август 2019г.

септембар 2018г.август 2019г.

Бранка Станојевић,
помоћник директора за
ВОР,
Љиљана
Милосављевић,
руководилац
финансијско
рачуноводстевних
послова,
Иванка Милошевић,
референт за јавне
набавке
Сања Јаковљевић,
директор,
Јелена Додеровић,
секретар Установе
Сања Јаковљевић,
директор,
Јелена Додеровић,
секретар Установе,
Ненад Ристић,
референт за кадрове
Сања Јаковљевић,
директор

Извештаји

Унапређивање рада
Установе

Извештаји

Унапређивање рада
Установе

Уверења, спискови,
извештаји, потврде

Унапређивање
компетенција за
руковођење и осталих
компетенција

Васпитно образовни рад у Предшколској установи „Ђурђевдан― планиран је и представљен у Годишњем плану за радну 20182019. годину. У примени и изради Годишњег плана учествовали су сви реализатори васпитно-образовног рада. Реализатори
васпитно-образовног рада нову радну годину отпочели су са оптималнијим бројем деце у групама. То је допринос за квалитет
васпитно-образовног рада.
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Нове основе програма донете су и представљене под називом Године узлета, 31.10.2018. године у Београду.
Општи осврт:
-Укључивање родитеља у развијање програма и пројеката на нивоу јаслица и вртића;
-Унапређивање услова за квалитетнију инклузију деце из осетљивих група кроз укључивање представника других служби и
Установа у рад тимова та подршку појединачној деци.
Овај период обележиле су и значајне манифестације на нивоу Града: „Дечије играрије― и манифестација „Растимо уз плес―.
Јун месец обележио је излет деце у Зоо врт Беогард, Зоо врт Јагодина и посета Природњачком музеју у Свилајнцу.
Вртићи „Колибри―, „Невен―, „Чуперак― и „Бубамара― били су изабрани за реализацију радионица са родитељима у оквиру
пројекта Уницефа и фондације „Новак Ђоковић―.
У раду запослених постоји одговорност и посвећеност послу.

6.6. Извештај рада помоћника директора за васпитно – образовни рад
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Планирање и
координација у изради
Годишњег плана рада
Установе и Годишњег
извештаја о раду
Установе
Предлог организацијe
васпитно- образовног
рада установе (бројно
стање деце и васпитних
група, облици рада са
децом, ритам рада
Установе

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Мај 2018-19

Јун 2018-септембар
2019, мај- јун 2017

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор, пом.дир.
Чланови педагошког
коегијума,
координатори Тимова и
актива, правна и
финансијска служба
Директор,
пом.дир,руководиоци
радних јединица,
стручни сарадници и
сарадници

ТЕХНИКЕ
ПРАЋЕЊА

ИСХОДИ –
КРИТЕРИЈУМИ
УСПЕХА, НАЧИН
ЕВАУЛАЦИЈЕ
Вођење записника,
Добра комуникација,
Извештаји
размена, предлози
саодржаних састанака, измене и допуне, нове
Годишњи
идеје и процена
извештај,Годишњи
постигнућа у
план
претходном периоду
Евиденција уписане
Број деце одговара
деце по конкурсу, број расположивим
група и број деце
капацитетима у
вртићима
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Израда извештаја и
плана рада Педагошког
колегијума и ВО већа
Учешће и координација
у изради планова и
извештаја Тимова и
актива у Установи

мај – јун 2018

Праћење реализације
активност ВОР за сваки
вртић;

Сваког месеца током
целе године

Праћење и учешће у
реализацији планова
рада стручних актива и
тимова
Рад са приправницима и
менторима

Рад у комисији за
проверу савладаности
програма у Установи

Месечно у складу са
планом рада актива

Месечно и
тромесечно кроз рад
тима ментора, у
складу са планом тима
Фебруар 2019. осам
приправника
васпитача и једана
медицинска сестра
васпитач,

Директор., помоћник
директора за ВОР.
Сарадници и стручни
сарадници
Координатори Тимова
и актива, пом.дир. за
ВОР

Дневни ред,
записници са
одржаних састанака

Руководиоци радних
јединица, вртића,
сарадници и стручни
сарадници
Координатори Тимова
и актива, пом.дир. за
ВОР

Месечни извештаји из
вртића о
реализованим
активностима
Месечни извештаји о
реализованим
активностима у раду
актива и тимова

Координатор тима
ментора, ментори на
нивоу вртића,
приправници,
почетници
Директор, пом.директ.,
васпитач са лиценцом,
мед.сестра васпитач са
лиценцом

Извештаји са
одржаних састанака и
реализованих
активности чланова
Тима
Мишљење комисије о
провери савладаности
програма

Записници,
евиденција
присутних, Планови и
извештаји

Садржајни састанци са
јасно планираним
темама, конструктивни,
уз активно учешће
чланова колегијума и
јасном динамиком
Планиране активности
Тимова и актива
одражавају квалитет
рада Установе
Активности на нивоу
вртића осликавају
квалитет рада вртића
Рад актива и Тимова
вртића доприноси
јачању квалитета рада
Установе, извештаји
Тим ментора у великој
мери доприноси
увођењу приправника и
почетника у практичан
рад
Приправник, васпитач,
мед.сестра васпитач у
потпуности је савладаола програм и упућује се
на полагање испита за
лиценцу.мишљење
чланова комисије и
ментора приправника
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Праћење вођења
педагошке
документације ,
континуитет у вођењу
документације и везе
документације и реалне
праксе
Учешће у раду
колегијума служби на
нивоу Установе
Учешће у раду Савета
родитеља као известилац

Реализоване
активности прати
одговарајућа
педагошка
документација

Директор,
пом.директора,
васпитачи, мед. сестре
васпитачи, сарадници,
стручни сарадници

Радне књиге

Документовано има
сврху

Сваког понедељка у
месецу

Белешка

Извештавање и договор
за текућу недељу

Повремено, као
известилац из области
ВОР

Директор, пом.дир.за
ВОР, представници
служби
Председник чланова
Савета, чланови и
пом.дир.за ВОР

Записници

Учешће у раду УО као
известилац

Повремено, као
известилац из области
ВОР

Председник УО,
чланови УО,
пом.дир.ВОР

Записник

Припрема и реализација
Васпитно-образовног
већа

5.09.2018.
29.01.2019.
28.03.2019.
9.05.2019.
12.06.2019.

Директор, сарадници,
стручни сарадници,
реализатори ВОР

Записник

Укључивање родитеља
у рад вртића, као
доносиоца одлука и
предлога
УО као руководећи
орган Установе,
допринос побољшању
квалитета рада
Установе
Васпитно образовно
веће, као највиши
стручни орган у
области ВОР Установе

Директор, сарадници,
стручни сарадници,
координатори Тимова и
актива
Реализатори хор.
азмена, пом. дир.
представници вртића

Записник

Најзначајније одлуке у
области ВОР

Најава, записник,
еваулациони лист

Хоризонтална размена
као добар облик
стручног усавршавања

Припрема и реализација
састанака Педагошког
колегијума;
Модератор у
хоризонталним
разменама на нивоу
Установе

Прва недеља у месецу

Једна хоризонтална
размена у месецу у
складу са планом
стручног
усавршавања
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Учешће на семинарима,
трибинама, округлим
столовима
Сарадња са
представницима
Министарства просвете,
локалним институцијама
и невладиним
организацијама –
Романипен, ЦИП,
Књегиња
Љубица,Секцијом
педагога, Педагошким
друштвом Србије,
Удружењима стручних
сарадника васпитача и
медицинских сестара ,
Монтесори друштвом
Србије, Центром за
стручно усавршавање
Крагујевац

Током године по
плану стручног
усавршавања
9.09.2016,Перинијеви
дани, предавање на
тему Монтесори
метода у раду у
ПУ―Ћурђевдан―,
Секција педагога
16.09.2017.вртић
„Колибри―,Пројекат
ЦИП, обухват ромске
деце, 25.-26.09.Научна
конференција,
Ф.Факултет Београд,
Стручни сусрети
мед.сест.,Стручни
сусрети васпитача,
Стр.суср.сарадника,Ст
ручна конференција
Монтесори
друштваСрбије
Учешће у организовању Током године у
родитељских састанака и сарадњи са
индивидуални разовори психологом Установе
са родитељима и децом
Сарадницима и
стручним
сарадницима на нивоу
Установе, других ПУ
и стручним
сарадницима школа

Реализатори, пом.дир.,
сарадници, стручни
сар.,реализатори ВОР
Директор, сарадници,
стручни сарадници,
реализатори
ВОР.,пом.дир.

Тромесечна листа
праћења стручног
усавршавања
Радна књига

Континуитет- квалитет

Пом.дир., родитељи,
реализатори ВОР, деца

Белешка

Неговање добре
сарадње са породицом
доприноси стварању
пријатне атмосвере у
вртићу

Добра сарадња и већа
отвореност Установе
доприносе квалитету
ВОР
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6.7. Извештај рада Савета родитеља
Савет родитеља ПУ „Ђурђевдан― Крагујевац има укупно 7 чланова колико и има вртића у ПУ „Ђурђевдан―
Крагујевац, по један представник испред сваког вртића. За председника Савета родитеља изабрана је Андријана Баковић, а за
заменика председника изабрана јe Кристина Милићевић.
Своје активности Савет родитеља обавља у складу са Пословником о раду Савета родитеља бр. 3329/1/18 од
13.06.2018.године. На седницама одржаним током радне 2018/2019. године Савет родитеља којих је било укупно 8 седница,
разматраo је следеће:
- усвајање годишњег извештаја о раду установе;
- усвајање годишњег плана рада установе;
- избор нових чланова Савета родтитеља установе;
- давање сагласности на Анекс Годишњег плана рада установе за радну 2018/19 годину,
- обавештење о доношењу низа Правилника у складу са новим законским решењима као и измена и допуна
Правилника о организацији и систематизацији радних места у ПУ „Ђурђевдан― Крагујевац;
- усвајање Извештај о реализацији услуге зимовања на Копаонику у јануару месецу текуће године;
- усвојање извештај о раду Директора установе;
- усвајање извештаја свих законских Тимова и Актима за радну 2018/19 годину;
- обавештење о доношењу Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у ПУ „Ђурђевдан―
Крагујевац и о расписивању конкурса за пријем деце у вртиће;
- обавештење о редовним инспекцијским надзорима (просветене, буџетске инспекције као и државне ревизорске
институције);
- давање сагласности на Одлуку Директора установе о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке
услуге – организовања летовања за текућу годину за децу установе;
-давање сагласности на висину дневница васпитача, мед.сестре васпитача и вођу групе / пратиоца групе/ за
једнодневни излет као, и за летовање деце установе, и одлучивање да се прерасподели вишак новца на родитељски
динар;
- давање сагласности на одлуку Предагошког колегијума за избор радних листова и литературе за радну 2019/2020
годину;
- давање сагласност да се средства прикупљена од улазница на дечијим играријама усмере у хуманитарне сврхе за
лечење запослене Снежане Станојловић – спремачице у установи;
- поступак избора тајним изјашњавањем представника родитеља испред Савета родитеља за чланове новог сазива
Управног одбора установе;
- утврђивање листе - представника родитеља изабраних већином гласова на седници Савета родитеља за чланове
новог сазива Управног одбора установе – три члана.
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7. ИЗВЕШТАЈ САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са друштвеном средином се континуирано реализовaла на нивоу вртића и Установе. Узимајући у обзир
специфичности васпитне групе, средине и могућности, сарадња ће се реализовати са:
-

културним институцијама(библиотека, позориште, музеј, дом омладине и др.);
основним школама;
здравственим установама;
спортским клубовима;
удружењима, невладиним организацијама;
привредним субјектима и свим релавнитим институцијама.
Сарадња са друштвеном средином се одвијала са Тимовима Кључић и Инфо центар.

7.1. Извештај о сарадњи са основним школама

АКТИВНОСТ

НАЧИН РАДА

ВРЕМЕ И МЕСТО

УКЉУЧЕНЕ ОСОБЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сарадња у реализацији
Дечије недеље

Културне
манифестације,
трибине за родитеље
Семинари

Прва недеља октобра

Васпитачи, деца,
сарадник за културу

Синопсис, обавештења,
фотографије, извештаји

Током године, школе,
вртићи

Васпитачи, учитељи

Обавештења, брошуре,
евалуације, извештаји

Маскенбал, Дечији
шкраб, такмичарске
игре, колаж програми,
Ђурђевдански
карневал

Дечија недеља,
Дан града
(Октобар/ Мај)

Васпитачи, деца

Обавештења,
синопсиси,
фотографије, извештаји

Заједничко
учествовање и
организација едукација
Заједничко учешће у
различитим културним
и спортским
активностима
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Посета часовима првог
разреда
Посета ђацима
првацима

Цртање, рецитовање,
певање, покретне игре
Цртање, рецитовање,
певање, покретне игре

Мај

Диверсификација
програма

Округли сто

Април

Представе са
Фестивалчића –
предшколци првацима
Светосавске академије

Драмске игре

Април/Мај

Присуство по позиву

Јануар

Директор, васпитачи,
стручна служба, деца

Позивнице,
фотографије

Учешће деце у
школским
манифестацијама

Приредбе, колаж
програми, спортске
манифестације,
изложбе, ликовне
радионице

Током године

Васпитачи, деца,
учитељи, ђаци

Фотографије,
извештаји, радне књиге

Септембар

Васпитачи, деца,
учитељи
Васпитачи, деца,
учитељи
Представници
основних школа,
Романипен,
представници „Наде
Наумовић― и
„Ђурђевдан―,
представници Савета
родитеља
Васпитачи, деца,
учитељи

Обавештења, дечји
цртежи, извештаји
Обавештења,
синопсиси, дечји
цртежи, извештаји
Фотографије, извештај

Фотографије,
извештаји
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7.2. Извештај о културним и јавним манифестацијама у граду

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УЧЕСНИЦИ

Дечија недеља

Октобар 2018. - улице града

Деца из вртића „Цицибан― и „Колибри―

„Новогодишња чаролија
може да почне―

26. Децембар 2018.

Деца из свих вртића ПУ „Ђурђевдан―,
гости деца из приватне ПУ „Врабац― и
гости деца из школе „Вукашин Марковић―

„Новогодишњи сајам―

21. децембар 2018.

Деца из вртића „Бубамара― и „Цицибан―

Ђурђевдански карневал

Мај 2019. - улице града

Деца вртића „Цицибан―, „Чуперак―,
„Колибри― чппп

Четврте дечије играрије

22. и 23. -Април 2019.

Деца из свих вртића, гости деца из ПУ
„Нада Наумовић― и ПУ „Авиончић―

Обележавање Међународног
дана породице

15. мај 2019.

Вртић „Зека―

Ликовни конкурси

Током целе године

Деца свих вртића ПУ „Ђурђевдан―

„Растимо уз плес―

30.05.2019.

Деца свих вртића ПУ „Ђурђевдан― и
родитељи
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