ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БУЦКО“ СОКОБАЊА
Ул. Митрополита Михаила бр. 16
Е-мail: vrticbucko@mts.rs
Тел. 018/830-249

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БУЦКО“
СОКОБАЊА
ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

СОКОБАЊА, АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ

На основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС" бр.88/2017 и 27/2018), Закона о предшколском васпитању и образовању
("Службени гласник РС" бр.18/2010,101/2017),Развојног плана Предшколске установе
"Буцко" Сокобања, Предшколског програма Предшколске установе "Буцко" Сокобања
и Годишњег плана рада Предшколске установе "Буцко" Сокобања за радну
2017/2018.годину, урађен је Извештај о раду Предшколске установе "Буцко" Сокобања
за радну 2017/2018.годину.
Предшколским васпитањем и образовањем у Предшколској установи "Буцко"
Сокобања у радној 2017/2018.години обезбеђено је остваривање права детета и
задовољење потреба деце, породице и друштва. Рад се одвијао на основу Годишњег
плана рада Предшколске установе "Буцко" Сокобања за радну 2017/2018.годину,
Предшколског програма и Припремног предшколског програма за радну 2017/2018.
годину који су у потпуности реализовани а деци обезбеђени услови за нормалан
физички, интелектуални, социјални, емоционални и морални развој,развој дечјег
стваралаштва, превентивну здравствену заштиту и правилну исхрану.
У протеклој радној години у ПУ "Буцко" Сокобања чињени су максимални
напори и стварани су услови за квалитетан живот, учење и развој деце. Основни мото у
нашем раду је да предшколско дете има право да буде оно што јесте, да се развија и да
је активно, интерактивно и креативно биће.
ИЗВРШЕЊЕ ОБИМА ДЕЛАТНОСТИ
У радној 2017/2018. години Предшколска установа је реализовала Програм
васпитно-образовног рада, Програм превентивно-здравствене и социјалне заштите,
неге и исхране деце до поласка у школу.
Рад у установи је организован у оквиру сталних програма. Стални програми се
односе на континуирани рад у току целе године у оквиру целодневног боравка (у
трајању од 10 часова дневно) путем организационих облика: јаслица и обданишта, у
оквиру полудневног боравка (у трајању од 4 сата дневно) припремно предшколске
групе за децу узраста од 5,5 до 6,5 година старости и у оквиру болничке групе ( у
трајању од 5 сати дневно ).
Број васпитних група био је 13. Број уписане деце у радној 2017./2018.години је
292 и види се из табеле број 1.
ТАБЕЛА БР.1.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ГРУПА И УПИСАНЕ ДЕЦЕ
ОБЛИЦИ РАДА
БРОЈ ГРУПА
БРОЈ УПИСАНЕ
ДЕЦЕ
Млађа јаслена група од 1
1
14
месеци до 2 године
Старија јаслена група од
1
19
2 до 3 године
Млађа васпитна група
1
26
од 3 до 4 године
Мешовита
васпитна
1
23
група I од 2 до 4 године
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Средња васпитна група
I од 4 до 5 година
Средња васпитна група
II од 4 до 5 година
Старија васпитна група I
од 5 до 6 година
Старија васпитна група
II од 5 до 6 година
ППП целодневна од 5,5
до 6,5година
ППП-група од 5,5 до 6,5
година полудневна
ППП-група од 5,5 до 6,5
година полудневна
Мешовита васпитна II од
2-4 године
Болничка група

1

29

1

30

1

28

1

30

УКУПНО

1
1

25
18

1

17

1

18

1

15

13

292

Исказана потреба родитеља за уписом деце у ПУ радне 2017/2018 године
донекле је задовољена. Потреба за уписом нарочито је била изражена у другом
полугодишту,са почетком туристичке сезоне.Из тог разлога месеца јула почела је са
радом мешовита група (13) након добијања сагласности за запошљавање радника од
стране надлежног Министарства.
Рад у Предшколској установи одвијао се кроз целодневни и полудневни боравак
деце.Целодневни боравак се одвијао у периоду од 5,30 до 15,30 сати, док се рад у
полудневном боравку одвијао у периоду од 8,00 до 12,00 сати.
Проценат обухвата деце припремно-предшколског узраста од 5,5-6,5 година
старости у Предшколској установи у Сокобањи је 100% .
У радној 2017/2018 години организовани су и специјализовани програми. Један
од програма реализовала је "New Fair Play" школа енглеског језика из Алексинца са
којом сарађујемо већ дужи низ година.
Специјализовани програм је такође био и ,,Базични спорт за развој
психомоторних способности деце“. Оба су се одвијала у поподневним часовима у
просторијама ПУ.
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ И ОПРЕМЉЕНОСТ
У Предшколској установи "Буцко" Сокобања у протеклој радној години посебна
пажња поклањана је педагошко-психолошком, естетском и здравствено безбедоносном аспекту организовања и опремања простора у коме деца бораве. Под
простором се подразумевају како унутрашње просторије, тако и двориште и
игралиштa.Васпитно-образовно особље је у раду са децом максимално користило
сопствене ресурсе, ресурсе локалне заједнице као физичку средину за учење и развој и
на тај начин остваривало планиране циљеве и задатке.
Објекат је наменски грађен, располаже просторијама за боравак деце као и
пратећим просторијама које су предвиђене нормативом. Укупна површина
Предшколске установе је 1801 метар квадратни, од чега укупна површина дечјих
радних соба износи 920 метара квадратних. Установа поседује следећи простор:
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-

Радне собе
Кабинет за васпитаче
Соба за тријажу и изолацију деце
Дечје санитарне просторије
Фискултурна сала
Музичка сала
Канцеларије
Санитарне просторије за запослене
Помоћне просторије за одлагање апарата и средства за хигијену
Кухиња са помоћним просторијама
Магацини за намирнице
Просторије за прање и пеглање
Котларница и радионица
Санитарне просторије
Помоћне просторије
Холови и терасе

Комуникације у објекту су добре, тако да деца и поред издвојених група, лако
успостављају међусобни контакт.
Радни простор је фукционалан и присан, тако да су обезбеђени услови за
пријатну и радну атмосферу у којој се деца осећају опуштено.Томе су допринели
креативно осмишљени холови, осмишљени и обележени центри интересовања у
радним собама, васпитачи су на почетку радне године формирали сталне и повремене
центре интересовања у складу са могућностима Установе и креативности васпитача:
кутак библиотеке, домаћинства, фризера, лекара, саобраћајни кутак. На почетку радне
године извршена је планирана набавка дидактичког материјала, играчака и материјала
за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским
активностима. Центри интересовања су веома добро опремљени дидактиком, свака
соба је опремљена Пертинијевим играчкама. Играчке, сликовнице, дечје радне књиге,
часописи и остали дидактички материјал који се свакодневно употребљава смештени
су тако да су доступни свој деци.
Свака радна соба има своја правила понашања која су васпитачи припремили
заједно са децом и којих су се придржавали.Собе су опремљене аудио-визуелним
средствима потребним за реализацију ВОР-а.
Установа од наставних средстава поседује библиотеку са 570 наслова домаћих
аутора и издавача. Ради се о приручницима за реализацију васпитно-образовног рада за
све аспекте развоја деце, енциклопедије, зборнике, басне, бајке, речнике страних речи
и израза, разне слике и постере за васпитно-образовни рад, Торзо, глобус, клавир,
хармонику, хармону, синтисајзер, пројекционо платно, лап-топ, рачунар искључиво за
васпитно особље, камере, два фото-апарата и разна друга радна средства.
У оквиру реализације Плана превентивне здравствене заштите свака радна
просторија поседује апарат за воду( деца имају своје личне чашице за воду). Мокри
чворови су на високом хигијенском нивоу, уместо пешкирића користе убрусе,
купатила су опремљена дозерима за течни сапун, обичним и сензорним.
Реализација Припремно предшколског програма се изводи у новом делу
објекта, четири радне собе, које предестављају издвојену целину, тако да омогућавају
несметан рад предшколаца, слободну комуникацију међу њима, а истовремено и
повезаност са старим делом и дружење са млађим групама. У овом делу постоји и
простор за реализовање многих других активности које омогућавају деци квалитетан
физички, емоционални и социјални развој.
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Двориште вртића је травнато са уређеним бетонским стазама између.
Опремљено је потребним справама за забаву и разне спортске активности које су
неопходне за правилан раст и развој деце од 3 до 6,5 година. Игралиште за јасленце (за
децу од 18 месеци до 3 године) медицинске сестре-васпитачи су користиле увек када
су то временске прилике дозвољавале. Игралиште се налази у другом делу дворишта у
непосредној близини излаза из јасленог дела. Поседује тобоган за мањи узраст,
металну љуљашку са два седишта (корпе су са свих страна ограђене), пешчаник са
гуменим ободом и крупније гранулације природног шљунка у природној боји ,а од ове
године је богатије за још један мобилијар-кућицу провлачилицу.Ограђено је металном
заштитном оградом пастелних боја. Преостали део дворишта који је пространији,
намењен је старијим васпитним групама и уредно се одржава (редовно се коси трава,
справе за игру се из безбедоносних разлога свакодневно прегледају као и комплетно
двориште).
У току радне 2017/2018. године у овом извештајном периоду у Предшколској
установи ''Буцко''Сокобања у домену инвестиционих пројеката реализовано је:
-Постављање мобилијара –кућица провлачилица у делу игралишта за јасленце;
-Измена унутрашње столарије (онолико колико су финансије за ову годину
дозволиле);
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Током радне 2017/2018.године знатно су побољшани материјално-технички
услови у ПУ.Извршена је замена унутрашње столарије и куповина веш машине
великог капацитета.Реализација је захтевала додатне радове на демонтажи старе и
монтажи нове веш машине,као и дела канализационе цеви у том делу до најближе
шахте.Реализовани су бројни послови у домену текућег одржавања,од електричних
апарата у кухињи до радних соба. Пет радних соба је опремљено музичким линијама а
у три радне собе су замењени итисони.Једна радна соба је опремљена новим
креветићима.Реализацијом плана унапређења материјално-техничких услова
обезбеђени су квалитетнији услови за рад и боравак деце у установи.
ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ
ТАБЕЛА БР.2.
Р.бр.
1.
2.
3.

Опис
Семинари стручно усавршавање запослених
Представе за децу
Дидактички материјал
- Фијоми
- Пертини
- Swisslion пакетићи за Нову годину
- Mogli toys
- Витез
- Дечји кутак
- Публик Практикум
- Слике-Дечја недеља

Износ у дин.
100.000,00
93.050,00
888.833,59
103.050,99
100.333,60
181.998,96
125.597,52
92.000,62
64.450,00
78.120,50
11.968,00
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4.
5.

6.

7.

- PC games
- Остали материјал
Радне униформе
Ситан инвентар
- постељине и стољњаци
- итисони за собе
- кућица за двориште
- кварцне грејалице
- алат за котларницу
- сецко-кухиња
Основна средства:
- мини линије
- компијутер за васпитаче
- дечји креветићи
- машина за прање веша
- замена столарије
- стазе у дворишту

9.850,00
121.463,40
291.135,80
570.293,00
264.500,00
90.048,00
181.440,00
10.770,00
20.685,00
2.850,00
4.287.255,50
111.950.00
51.990,00
157.980,00
770.400,00
2.270.150,00
924.785,50

Текуће поправке и одржавање
- зидарски и столарсји радови
- молерски радови
- радови на централном грејању
- поправка електричних инасталација
- радови на водоводу и канализацији
- сервисирање клима, поправка апарата у
кухињи и вешерају
Остале тек. поправке зграде

904.929,10
170.126,80
157.614,96
129.482,40
90.537,00
53.658,00
303.509,94
91.521.00

КАДРОВСКО СТАЊЕ
У Предшколској установи "Буцко" Сокобања радне 2017/2018. године на
неодређено време радила су 30 радника .Ангажована су и 3 васпитача по Конкурсу
стручне праксе.
Квалификациона структура радника види се из табеле број 3.
Табела бр..3.
ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА

СТРУЧНА
КВАЛИФИКАЦИЈА
Руковођење и организовање послова Педаг.академија за
васпитаче
Васпитање и образовање
ПА за васпитаче
Медицинска брига нега и васпитно Медицинска школа
образовни рад;
за медицин.сестреПревентивна здравствена заштита
васпитача
Секретар
Правни факултет
Књиговодство
Економска школа

БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА
1
17
3
1
1

6

Припремање хране

Кувар V степен

1

Сервирање хране

КВ

1

Прање и пеглање

ПКВ

1

Домар-ложач-возач

ПКВ

1

Спремање објекта

ПКВ

3

УКУПНО:

30

У ПУ ''Буцко'' носиоци послова су васпитачи и медицинске сестре-васпитачи.
Сви васпитачи имају одговарајућу стручну спрему и положен стручни испит.Сви
васпитачи и мед. сестре-васпитачи се редовно усавршавају, како у самој Установи,
тако и ван ње, присуствујући разним семинарима, састанцима, конференцијама. Радне
2017/2018.год. у ПУ''Буцко'' Сокобања послове васпитача обављала су и три лица по
Програму стручне праксе Националне службе за запошљавање.Сва три лица
завршавају стручну праксу следеће радне године када ће и бити пријављена
Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради полагања испита за
лиценцу.
Напомена: Кадровска структура запослених се током радне године мењала.Број
радника је смањен (од 32 на 30 пред крај 2017.год.) у односу на протекле године,док се
број деце повећавао.Укидање радног места економа и домара итекако се одразило на
функционисање установе.Због повећаног броја деце на листи чекања указала се
потреба за запошљавањем васпитача и медицинске сестре васпитача.Уз измену
систематизације максимални број запослених на неодређено време се поново вратио
на 32.У тренутку израде овог Извештаја у току је конкурс за пријем назначених
радника на неодређено време а у складу са измењеном систематизацијом (Измена
Одлуке о максималном броју запослених на основу чега је 03.08.2018.год.усвојен нови
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ПУ „Буцко“
Сокобања).
Приказ извршиоца активности за радну 2017/2018годину
Табела бр.4.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИЗВРШИОЦА
Љиљана Живчићевић
Јасмина Стевановић
Данијела Миловановић
Милена Николћ
Звезданка Миленковић
Нена Петровић
Емилија Здравковић

ЗАНИМАЊЕ
Медицинска
сестра
Медицинска
сестра-васпитач
Медицинска
сестра-васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач

РАДНО МЕСТО
Млађа јаслена група
Млађа јаслена група
Старија јаслена група и превентивна
здравствена заштита
Старија јаслена група
Млађа васпитна група I
Млађа васпитна група I
Мешовита васпитна група I
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Братислава Митић
Ивана Милијић
Љубинка Стевановић
Марина Тодосијевић
Снежана Ковановић
Златица Антонијевић
Ивана Николић
Миладинка Миленковић
Маја Алковић
Мирјана Славковић
МилијанаМихајловић(на
одређено време)
Марија Ђурђић

Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач

Мешовита васпитна група I
Средња васпитна група I
Средња васпитна група I
Средња васпитна група II
Средња васпитна група II
Старија васпитна група I
Старија васпитна група I
Старија васпитна група II
Старија васпитна група II
ПП група-целодневни боравак
ПП група-целодневни боравак

Васпитач

Сузана Илић

Васпитач

Припремна предшколска група
полудневни боравак
Припремна предшколска група
полудневни боравак
Болничка група
Мешовита васпитна II

Тања Миленковић
Наташа Динић(на одр.време)

Васпитач
Мед.сестра-васп.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА И ПЛАНОВА
У оквиру Годишњег плана рада у извештајном периоду реализовани су следећи
програми и планови:
-

Развојни план
Програм васпитно-образовног рада;
Програм превентивне здравствене заштите;
Програм социјалног рада;
Програм исхране.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2017/2022.
ГОДИНE
Тим за развојно планирање ПУ "Буцко" Сокобања је извршио анализу
реализације Развојног плана за програмску 2017/2018.годину у оквиру Развојног плана
за период од 2017-2022.год.
Области које су биле обухваћене Развојним планом за овај период су:
РЕСУРСИ
ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
ЕТОС
РЕСУРСИ
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На основу показатеља стандарда 7.3. потребе су:
* Замена унутрашње столарије
 Измештање кухиње
ЦИЉ
 Побољшати енергетску уштеду
 Побољшати услове за припремање хране;
Тим је констатовао да је у овом временском периоду извршена делимична
замена унутрашње столарије, тј. замењена су врата у целом објекту.
У летњем периоду биће замењен и преостали део унутрашње
столарије,склопљен је уговор са извођачем радова а исти ће се окончати до краја радне
године.
ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ
На основу показатеља стандарда 3.2 потребе су:
 систематско посматрање и праћење дечјег напредовања – акценат на праћењу
индивидуалног напредовања деце путем портфолиа;
 укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечјег развоја;
 извештавање о дечјем напредовању;
ЦИЉ

1. Унапредити посматрање и праћење дечјег напредовања;
2.Укључивање родитеља у праћење развоја деце;
ЗАКЉУЧАК

 Извршена је анализа педагошких профила и на основу тога рађена је
индивидуализација са децом којој је то били потребно. Тим за инклузивно образовање
је поднео извештај о томе:
●"Дан отворених врата"
На нивоу целе установе одржано је 20 разговора са родитељима у оквиру дана
отворених врата и на тај начин су размењене потребне информације између родитеља и
васпитача у вези деце;
Задатак 2.2
Учешће родитеља у васпитно образовном раду
Од фебруара 2018. године на нивоу установе одржано је 5 радионица са децом и
родитељима и то:
1. Психолошка радионица "Свест о себи";
2. "Игре за развој интелигенције"
3. "Значај игре и бављење децом у предшколском узрасту"
4. "Препознајмо осећања"
5. Припрема деце за полазак у школу - сналажење у новој средини"
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На основу позитивних искуства овакав начин рада ће се наставити и у наредном
периоду.
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
На основу показатеља стандарда 4.1 и 4.3 потребе су:
 Организовати трибине, предавања, радионице за родитеље;
 Увођење посебних програма за децу из осетљивих група која нису обухваћена
предшколским програмом;
Како бисмо пружили што бољу подршку деци и породици у овом периоду
одржана је: ●Трибина за родитеље " Припрема деце за полазак у школу" у сарадњи са
психо- педагошком службом Основне школе "Митрополит Михаило";
●Радионице за родитеље:
1. "Израда дечјег портфолиа";
2. "Лутка на варјачи"
3. Израда едукативног средства-интерактивне таблескл
У оквиру Дана васпитача све групе су организовале дружење са родитељима на нивоу
својих група. Старије групе су организовале приредбе, а у млађим групама
организовано је дружење по радним собама.
Од 19.10.2017. године почео је са радом посебан програм за децу из
маргиналних група која нису обухваћена предшколским програмом. Овај програм је
реализован једанпут недељно и трајао је до 31.05.2018. године. Број деце који је био
обухваћен овим програмом је 15 и наставиће се и у наредној радној години.
ЗАКЉУЧАК
Овакав начин рада треба наставити и проширити новим садржајима.
ЕТОС
Циљ1
Промоција установе путем издавања часописа и учешће у локалним
манифестацијама
Активности
Предшколска устанува је учествовала у свим манифестацијама које су се организовале
на нивоу града , а неке је и сама организовала уз помоћ других организација у граду.
1. Учествовали смо у Еколошком фестивалу који је организовала Основна
школа Митрополит Михаило;
2. Организовали смо акцију "Мали планинари" у сарадњи са ОШ "Митрополит
Михаило", Планинарским друштвом "Оштра чука", СО Сокобања, ПУ Сокобања, а
имали смо и госте из ПУ "Невен" из Кладова;
3. Деца старијих васпитних група су учествовала у свечаности поводом
остваривања сарадње СО Сокобања и фирме "Секопак" - за паметно одлагање отпада;
4.Припремно предшколске групе су одржале завршну приредбу и завршни плес
у амфитеатру Завичајног музеја у сарадњи са ОТКС.
5. ПУ "Буцко" је узела учешће у манифестацији Крос РТС-а. У кросу је
учествовало 131 дете, и трчале су све групе од средње васпитне до предшколских
група.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
План васпитно-образовног рада у Предшколској установи у радној 2017/2018
години реализован је у складу са Правилником о Општим основама Предшколског
програма које је донео Национални просветни савет ("Службени гласник РС" број
14/06) Предшколског програма и Припремног предшколског програма Предшколске
установе "Буцко" Сокобања за радну2017/2018.годину.
Васпитно-образовни рад у нашој установи реализован је по Моделу "Б" који се
ослања на позитивна искуства васпитно-образовне праксе и садржи:
- начела, циљеве, систем активности, организацију живота и васпитно-образовног
рада, сарадњу са породицом и локалном заједницом.
Васпитно-образовни рад ове радне године реализован је са децом узраста од 12
месеци до 3 године старости и са децом узраста од 3 године до поласка у школу.
У складу са Општим основама предшколског програма, предшколско васпитање
и образовање оријентисано је на хуманистичко сватање дететове природе и његовог
физичког и духовног развоја. Суштинска одредница је да је дете вредност само по
себи, да у себи носи развојне потенцијале, да је и само чинилац сопственог развоја,
социјализације и васпитања. Помоћ, подршка и усмеравање од стране одраслих
(васпитача, родитеља) односи се на, пре свега, на прилагођавање садржаја дечијим
могућностима, охрабривању и вођењу детета у његовим самоактивностима и
отклањању препрека и ограничења која стоје на путу сазнања и самоувида.
Свакодневни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста подразумева
равномерно смењивање активности, одмора и рекреације. Свакодневне активности
подразумевају:
- редовне активности које су планиране по узрастима и Основама програма;
- свакодневне рекреативне активности у затвореном и на отвореном простору;
- одмор – у виду спавања или тихих активности;
- редован боравак напољу у игри и шетњи.
Васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста подразумева и адаптацију.
АДАПТАЦИЈА
Свако дете је индивидуа за себе тако да другачије реагује на новонастале
ситуације у његовом животу. Зато је полазак у вртић код неке деце изазивао плач,
вриску, нека деца су одбијала храну, спавање и на све начине одуговлачила да крену у
вртић. Све су то очекиване реакције у периоду адаптације детета на боравак у
предшколској установи. Период адаптације подразумева време које је детету потребно
да се навикне и прихвати нову средину. Нова средина је са собом донела ново
окружење, нове особе, децу, простор и дневни режим који има другачији ритам. Веома
битан фактор како у адаптацији тако и у наставку боравка јесте однос родитељваспитач. На основу таквог искуства васпитача и медицинских сестара-васпитача у
процесу адаптације деце, сачињен је план адаптације који је примењиван.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НЕГЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ
УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ СТАРОСТИ
Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализовале су
медицинске сестре-васпитачи на основу Правилника о општим основама предшколског
програма за узраст до 3 године. Васпитно-образовни рад
реализован је у
организационом облику јаслица са децом која су била подељена у две групе:
- млађа јаслена група 1-2 године старости,
- старија јаслена група 2-3 године старости.
Нега деце јасленог узраста је неодвоива од процеса васпитања, активности су
биле усмерене на очувању и унапређивању здравља деце, неговању, подстицању и
оплемењивању спонтаног развоја, са уважавањем специфичности узраста и
индивидуалних потреба деце.Активности су се усмеравале на стварању повољне
социјално-емотивне климе, неговању индивидуалних контакта кроз јединствен утицај
неге и васпитног рада и постепено прерастање у групне (заједничке) облике рада,
константно су се обезбеђивали повољни здравствено-хигијенски услови. Планиране су
активности које детету омогућују лакши боравак и навикавање на групу деце и особља
у периоду адаптације. Нега деце је подразумевала одржавање хигијене, задовољавање
потреба за сном, исхраном, боравку на свежем ваздуху.. За одржавање неге посебно
треба нагласити да у сарадњи са родитељима свако дете има неки лични прибор
(влажне марамице, папирни убрус, и друго карактеристично за дете на захтев
родитеља). Свако дете има свој обележен креветић са постељином.
Нега подразумева и превентивно-здравствену заштиту деце којој се посвећује
посебна пажња. Сестре-васпитачи су систематски пратиле и сагледавале све фактора
који су штитили или угрожавали дечје здравље.Задатак медицинских сестара је био
стална сарадња са родитељима у поступцима и мерама за заштиту и очување здравља
деце. Сви задаци су реализовани у оквиру васпитне групе о чему је уредно вођена
педагошка документација. Планови и сви важни подаци уношени су у радну књигу у
којој су се тромесечно уносила запажања о реализацији рада групе.
Основни циљ васпитног рада са децом овог узраста је био стварање повољне
васпитне средине у којој су деца стицала искуства која су преводила у сазнања, на тај
начин су деца откривала себе и своју околину. Основни задатак васпитног рада на овом
узрасту је био да се подстиче и оплемењује понашање детета. У раду се веома
поштовала индивидуалност детета при откривању света који га окружује.
Трајање активности зависило је искључиво од интересовања деце. Игра је била
најзначајнија активност деце овог узраста. С обзиром на основна обележја игре, на њен
изузетан значај у психичком и физичком развоју, деци овог узраста су пружене велике
могућности да се спонтано и слободно играју. Простор у коме деца живе је адекватно
уређен и има доста играчака које су примерене њиховом узрасту.
Све ове активности су утицале на стварању повољне васпитне средине у којој
су деца стицала сопствено искуство и у којој им је омогућен здрав и правилан физички,
емоционални и социјални развој.
Постоје три посебне области развоја кроз које су се сви планирани задаци
реализовали:
- Физичко-сензорни развој – област која се бавила физичким здрављем деце ,
моториком, као и развијањем навика;
- Емоционално – социјални развој – област која се бавила и помагала деци при
стицању самосталности, усвајању основних моралних вредности и подстицала
код деце радост и задовољство;
12

-

Сазнајни развој – код деце је негована радозналост, подстицао се дечји говор,
богатио речник, кроз разне практичне активности подстицао се развој
сензомоторних и перцептивних способности;
У раду са децом јасленог узраста поштовала су се основна начела васпитања кроз:
- стручну и хуману негу;
- васпитни рад;
- доследно поштовање индивидуалних разлика;
- ритам живњеља деце у установи;
- адаптацију на живот у установи;
- сарадњу са породицом.
Ритам живљења деце био је прилагођен њиховим физичким и психичким
потребама. Посебна пажња посвећена је периоду адаптације деце, обзиром да се ради о
малој деци, као и сарадњи са породицом. Приликом уписа детета, обављају се
индивидуални разговори са родитељима, пружена им је могућност да упознају услове у
којима ће дете живети и омогућено им је да првих дана проведу извесно време заједно
са дететом у његовој средини.
Васпитно-образовна институција се не треба схватити као место потпуно одељено од
породичног живота, да би деца учила и стицала навике. Деца стичу своја искуства свуда и на
разне начине, а њихови најутицајнији учитељи и васпитачи су управо њихови родитељи. Отуда
одговорност родитеља за своју децу не сме да буде умањена чињеницом што она похађају
установу. Због тога је важно да се они не осећају потиснути и запостављени и зато се од првог
дана директно укључују у рад установе.
Програм сарадње са породицом одвијао се путем: родитељских састанака;
радионица; свакодневних индивидуалних разговора при довођењу и одвођењу деце;
отворених врата за посету и разговор. Рад са децом одвијао се путем активности и
игара за рани развој, сестре-васпитачи при планирању свог рада у групи имају у виду
карактеристике развоја ове деце.
Квалитетан васпитно-образовни рад поред поштовања основних начела,
зависио је и од стручног усавршавања васпитног особља што је и њихово планирано
стручно усавршавање реализовано током радне 2017/2018.године., користећи притом
разне приручнике од којих су најзаступљенији били следећи:
-Корак по корак I;
-Корак по корак III и IV;
-Основе програма ВОР-а узраста до 3 године;
-Сарадња са породицом од Љ.Продановића;
-Истраживачи дечјих душа од В. Стојановића;
Садржај приручника им је помогао да планирају месечни рад, свакодневне
активности, сарадњу, уређење и структуирање средине, праћење развоја детета,
сагледавање ефеката.

РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3
ГОДИНЕ СТАРОСТИ ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ
Васпитно-образовни рад са децом одвијао се на основу Предшколског програма
Предшколске установе "Буцко" Сокобања и Припремног предшколског програма и
имао за циљ развој укупних потенцијала детета и успешну припрему деце за полазак у
основну школу.
Програм је реализован по моделу Б.
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У целодневном боравку са децом од 3 године радило се на остваривању
следећих задатака: стварању повољне средине за учење и развој, богаћењу и
подстицању дечјег развоја и напредовања кроз социјални, физички, емоционални и
интелектуални развој, праћењу развојних и индивидуалних
карактеристика,
остваривању што боље сарадње на различитим плановима: васпитач-дете, васпитачваспитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење.
Циљеви, задаци и активности којима се доприноси развоју деце у различитим
аспектима развоја, а који су реализовани, су:
- физички развој;
- социо-емоционални и духовни развој;
- когнитивни развој;
- неговање комуникације и стваралаштва.
ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ се реализује кроз:телесне, перцептивне и здравственохигијенске активности.
Телесне активности имају за циљ здраво, физички добро и складно развијено
дете. Поред свакодневних активности – јутарње телесно вежбање; различито
интегрисани васпитно образовни садржаји на телесном развоју деце; традиционална
манифестација ''Мали планинари'', Предшколска установа је узела и учешће у следећим
спортским манифестацијама које су биле организоване на нивоу града: Крос РТС-а и
Светски дан изазова. У периоду април-јун 2018.год.у оквиру програма „Спорт у
школе“васпитачима пп и старијих група у реализацији физичких активности су
асистирали професори физичког васпитања Никола Младеновић и Димитрије
Петровић.Ова сарадња ће се наставити и сл.радне године,тачније трајаће до краја
календарске 2018.године.
Перцептивне активности су у функцији усавршавања чулних органа: вид
(боје, облици, димензије, конфигурације, положаји и правци кретања у простору), слух
(јачина звука, правац из кога долази и висина звука), додира, мириса и укуса.
Здравствено-хигијенске активности реализоване су кроз развој здравствене
културе ради очувања и јачања сопственог телесног и менталног здравља деце. Путем
васпитно-образовних садржаја деца су стицала елементарна знања о здравственој
култури. То су постигла свакодневним вежбањем, одмором, правилном исхраном и
хигијеном. Сви васпитни садржаји се реализују уз подршку од стране васпитача и
подршком родитеља. Такође, најелементарнија знања о болестима и повредама,
њиховом избегавању деца су усвојила путем васпитно-образовних садржаја који су
реализовани кроз усмерене активности, као и кроз садржаје из ове области који су
реализовани у сарадњи са Домом здравља – Стоматолошком и патронажном
службом.Деца су се такође упознала са професијама које се старају о људском
здрављу.
СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ И ДУХОВНИ РАЗВОЈ
Реализован је кроз друштвене, афективне и еколошке активности.
Боравак у Предшколској установи и адекватни васпитно-образовни садржаји
омогућили су деци шире и зрелије социјално искуство од онога што су стекли у
породици, адаптацију на нову средину, успешну социјализацију кроз дружење са
вршњацима. Боравком и одрастањем у установи деца се упознају и разумеју неке
друштвене догађаје из живота своје средине јер су активни учесници. Све се то
манифестује једном стабилношћу и зрелошћу код детета односно на деци се виде
обележја самодисциплине и контрола сопственог понашања.
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Афективне активности су реализоване путем различитих игара, разговора,
причица и на тај начин омогућиле и помогле
деци да дају одушка негативним
осећањима без потискивања, скривања и стида. Деца тада негативне емоције
претварају у речи или пак кроз интензивну физичку активност.Све то васпитачи
препознају и понуде адекватне активности. То су активности на тему: шта дете воли, у
чему ужива, шта га радује, кога воли, причања о преживљеним лепим или непријатним
искуствима (разне радионице о осећањима, кад сам срећан…, кад сам тужан…, кад сам
бесан…), цртања својих жеља и слично.
Еколошке активности имале су за циљ да деци развију љубав и поштовање
према природи, биљкама, животињама и околини. У том смислу се још од јасленог
узраста постављају и остварују циљеви и задаци о очувању непосредне околине. У
почетку је то брига о очувању хигијене и уредности радне собе, играчака, личних
ствари да би се са узрастом циљеви и задаци усложљавали, старија предшколска и
припремно предшколске групе су се заиста озбиљно бавиле екологијом. Реализоване су
многобројне активности на тему екологије, очувања животне средине нашег града као
еколошке средине. Деца пп групе(целодневни боравак)учествовала су на еколошком
фестивалу ,,Прљаво или чисто није исто“у реализацији ОШ ,,М.М.“. Љубав према
природи и њеном значају развијали смо и учлањивањем у планинарско друштво
"Оштра чука" кроз манифестацију регионалног карактера ''Мали планинари''- освајање
врха Поповица која је реализована 05.05.2018.год. Манифестација је ове радне године
обухватила велики број деце, подржала нас је и прикључила нам се деца из ППГ
предшколске установе ''Невен'' из Кладова, деца првог разреда О.Ш. Митрополит
Михаило из Сокобање,као и предшколци из МЗ који ППП похађају при школи.Група
деце из старијих васпитних група учествовала је 01.06.2018.год.на свечаности локалног
карактера мини еко приредбом.Иста је уприличена испред Милошевог конака поводом
сарадње наше Општине и компаније ,,Секопак“која се бави примарном селекцијом
отпада.
КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ
Откривачке, логичке и практичне активности реализоване су кроз (упознавање
материјалног и живог света, разликовање живог од неживог, логичко-математичких
структура, простора, времена и практично коришћење сазнатог у животу и раду).
Реализован је велики број активности са децом на тему: упознавање са
карактеристикама живог и неживог света, карактеристикама животиња, разлика и
сличности међу њима, разликовање домаћих и дивљих животиња, однос човека према
њима, користи од њих, затим упознавање карактеристика биљака, њихов животни
циклус (сејање, клијање, раст, цветање, убирање плодова, увенуће). У оквиру
реализације ових активности посебан допринос упознавању живог света и животиња
далеких крајева допринела је и једнодневна екскурзија старије предшколске деце, као и
деце из припремно предшколских група која су посетила ЗОО-втр у Јагодини као и
Природњачки музеј и Дино парк у Свилајнцу који им је омогућио приступ једном
геолошком времеплову о настанку планете Земље и првим живим бићима.
У оквиру логичко-математичких активности посебна пажња посвећена је
скуповима, величини, бројевима, затим структури простора (лево, десно, горе-доле,
испред-иза, поред, наоколо) сналажење у времену на основу орјентације из
свакодневног живота (оброци, спавање, јутро, дан, вече, викенд).
У оквиру реализације циљева саобраћајних активности деца су стекла
неопходна искуства из области саобраћаја (тротоар, улица, пешачки прелаз, превозна
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средства и понашање у саобраћају). Предшколска установа је у непосредној близини
раскрснице и семафора, тако се свака васпитна група на лицу места упознавала са
основним и најважнијим саобраћајним знацима и обележијима. Поред тога васпитачи
поседују адекватна дидактичка средства која им помажу у остваривању задатака.
Самопослуживање и самосталан рад деце је веома заступљен. Деца се мотивишу за
непосредно учествовање у животу и раду одраслих, да извршавају конкретне задатке
посебно деца из старијих васпитних група и тиме доживњавају вредности, лепоте и
смисла рада.Тако се деца веома рано у Предшколској установи осамостале.Облачење,
закопчавање, уредно слагање своје одеће, правилно коришћење кашике, одржавање
личне хигијене итд.

НЕГОВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И СТВАРАЛАШТВА
Васпитачи су кроз разне спонтане и усмерене активности развијали код деце
способност комуницирања, правилну артикулацију гласова, неговање гласовних
квалитета (висина, снага, боја гласа), слушање, разумевање, доживљавање и праћење
онога што се чита и прича, препричавање и причање, обогаћен речник и граматички
правилан изговор.
У оквиру реализације драмских активности реализовано је неколико представа:
Добродошлица за децу забавишта, приредба поводом Дана установе,приредба поводом
обележавања Св.Саве, приредбе за родитеље по васпитним групама поводом Дана
васпитача,мини еко-приредба и завршна приредба предшколаца.
У Установи су гостовала дечја луткарска позоришта: Скитуљко са представом
,,Гусарска посла“ и позориште Пепино са представом ,,Бела бајка“. Васпитачи су за
Нову годину деци припремили поклон представу,,Новогодишњи брод“. Припремно
предшколске групе су припремиле завршну приредбу ,,Ми смо ђаци весељаци“ која је
изведена на отвореном-у Амфитеатру Завичајног музеја.
Такође, велика пажња посвећена је реализацији ликовних активности,
упознавању са светом боја, облика, линија, приказивању предмета и објеката из
непосредне околине, истраживачким ликовним играма. За Дан васпитача, Нову годину,
Светог Саву и многе друге пригодне дане, у холовима Установе формиране су током
читаве радне године изложбе дечијих радова.Деца су учествова на конкурсу Завода за
јавно здравње ''Тимок'' Зајечар, одсек за промоцију здравља-на тему ''Храни се
правилно и буди здрав''где је ПП група освојила 2.награду. Предшколци су такође
илустровали басне наше суграђанке Раде Крстић која је члан књижевног
клуба,,Соколово перо“из Сокобање.Њихови радови су се нашли у њеној најновијој
књизи ,,Басне“.Поред ликовног изражавања посебна пажња посвећена је и реализацији
музичких активности, слушању музике, певању, свирању, упознавању са музиком
других култура.
Осим наведених активности у оквиру реализације Програма васпитно-образовног
рада, игра је заузела посебно место у психофизичком развоју деце предшколског
узраста. Деци је омогућено да се спонтано и слободно играју, кутићи у радним собама
су сређени по центрима интересовања, а обезбеђен је и довољан број играчака и
дидактичког материјала.
У току радне године реализовани су сви радни дани за децу целодневног
боравка, а за децу припремних предшколских група сви радни дани у току трајања
радне године са распустима у току зиме и лета.
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Недељни фонд активности деце кретао се у зависности од психо-физичких
могућности деце на датом узрасту, поштујући при томе и захтеве Предшколског
програма. У припремно предшколским групама реализоване су по две усмерене
активности дневно.
Реализујући програм васпитно-образовног рада са децом припремно
предшколског узраста обезбедили смо добру основу у припреми деце за полазак у
школу.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Реализацијом Програма социјалног рада Предшколска установа је допринела
социјалној сигурности и стабилности породице; помагала породицама око неге,
подизања, васпитања и заштите деце; омогућавала им је остваривање како њихових
тако и права њихове деце; спречавала појаву неких проблема у најранијем узрасту.
Програм социјалног рада реализовао је директор кроз следеће активности на
нивоу Предшколске установе:
- сагледаване су потребе родитеља и деце;
- обавештавани су родитељи и јавност о свим облицима рада, пословима и
услугама установе путем паноа, плаката, родитељских састанака, путем
средстава јавног информисања, путем унутрашњих органа Установе – Савет
родитеља;
- Предшколска установа је родитеље упућивала и повезивала са другим
установама из локалне средине када је било потребе за тим;
- социјални рад је реализован путем социјално-хуманитарне активности,
реализација је била у оквиру Дечје недеље од 02-08.10.2017.године.
Предшколска установа ''Буцко'' је наставила хуманитарну акцију
''ЧЕПЕНИНГ''(прикупљање пластичних чепова са којом је започела
01.07.2016.године);
- путем превентивно-саветодавних и непосредних свакодневних разговора, на
нивоу групе и на нивоу установе;
- активности на формирању група, на директном учешћу при адаптацији деце или
на решавању проблема неке друге врсте;
Поред тога реализовани су и облици саветодавне помоћи угроженим
породицама у циљу решавања поремећених породичних односа, помоћи и повезивање
породице са Центром за социјални рад, Домом здравља, О.Ш. и другим установама. У
циљу ефикасније борбе против насиља у породици и ефикаснијег деловања свих
институција и организација и даље је актуелан Споразум о мађусекторској сарадњи у
Сокобањи у процесу заштите жртава насиља у породици и у партнерским односима.
Потписници споразума су:
- Предшколска установа ''Буцко'' Сокобања
- Центар за социјални рад ''Сокобања'' Сокобања
- Полицијска станица Сокобања
- Дом здравља Сокобања
- Основна школа ''М.Михаило'' Сокобања
- Црвени крст Сокобања
Сврха овог Споразума је стварање услова за ефикасно деловање институција у циљу
унапређења заштите и помоћи жртви насиља у породици и у партнерским односима,
помоћи починиоцу насиља у промени вредносних ставова и ненасилног решавања
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сукоба и уважавања равноправности полова и права свих грађана за живот без насиља.
Предшколска установа ''Буцко“се и даље бави овим питањем, у установи функционише
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Тим ради по протоколу,
на основу њега израђен је Акциони план. Активности планиране Акционим планом за
радну 2017/2018.годину су се редовно и систематски одвијале што је довело до
реализације плана у потпуности.
Бесплатан боравак у Предшколској установи у радној 2017/2018.години имало
је 29 детета, што је још један вид социјалне помоћи и подршке породици из категорије
треће и свако наредно дете из примарне породице.Накнаду за њихов боравак
обезбеђивала је СО Сокобања.
Извештај о пружању логопедских услуга у ПУ,,Буцко“Сокобања радне
2017/2018.године
Дана 10.05 2018.године у ПУ. ''Буцко'' Сокобања извршена је логопедска
тријажа деце предшколских и старијих група. Утврђено је да 24-оро деце има потребе
за логопедским третманом.
Највећи број деце (19) има блажих сметњи у говорном развоју такозвану
дислалију или тепање, која се радним ангажовањем логопеда и едукацијом родитеља за
рад са децом отклања у периоду од 2- 4 месеца. За теже говорне поремећаје потребан је
дужи логопедски третман и рад како са дететом тако и са родитељима, као и
ангажовање и других стручњака.
Циљ логопедског рада је да се отклоне говорни поремећаји који отежавају вербалну
комуникацију или доводе до психичких и социјалних траума деце.
Договорен је распоред логопедских вежби,два пута недељно.
Након утврђивања говорно–језичког статуса (логопедска дијагностика) са децом
се радило на:
- Развоју психофизиолошке основе за говор , читање и писање, развоју аудитивне
перцепције и дискриминације, развоју визуелне перцепције, развоју просторне и
временске орјентације;
- Развоју унутрашњег говора, развоју активног говора и језика, кориговању муцања,
брзоплетог говора и патолошки спорог говора и корекцији основног
гласа и
артикулације гласова;
- Артикулацији критичних гласова деце и на развоју говора деце која имају дисфазију;
У току двомесечног рада (мај-јун 2018.године) највећи број лакшких сметњи у
говорно-језичком развоју деце је отклоњен. Код деце која имају теже сметње у
говорно –језичком развоју потребно је наставити са логопедским третманом тако да
је ово само увод у логопедски третман, јер је за такву врсту поремећаја потребан
дуготрајан логопедски рад.
Сви родитељи су добили савет како и на који начин даље радити са децом. Родитељи
су такође имали саветодавну подршку све време рада логопеда у вртићу „Буцко“.
Логопедски рад се одвијао у просторијама ПУ. ''Буцко'' у оквиру радног времена
Установе делимично и у поподневним часовима. За овај вид подршке деци, локална
самоуправа је ангажовала дипломираног дефектолога-логопеда Јасмину Марковић,
координатора програма.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У оквиру реализације Годишњег плана рада посебна пажња у извештајном
периоду посвећена је реализацији Програма превентивне здравствене заштите.
Програм превентивне здравствене заштите у ПУ ''Буцко'' за радну
2017/2018.годину који је реализован, имао је за циљ очување и унапређење здравља
деце. Брига о здрављу, правилном психофизичком развоју и безбедност деце
приоритетни је задатак превентивне заштите коју спроводи Предшколска установа
кроз целокупан свој рад.
Посебна пажња у оквиру Програма превентивне здравствене заштите, посвећена
је формирању здравих навика код деце.
Превентивно здравствене активности са децом су се реализовале свакодневно,
од њиховог доласка у вртић и све до одласка из вртића. Редовним активностима, од
јутарњег вежбања, припреме за доручак, припреме за излазак у шетњу, припреме за
ручак, припреме за поподневни одмор, припреме за ужину и до одласка код куће.
Васпитни рад са децом се реализовао свакодневно током читаве радне године, у оквиру
васпитно-образовних садржаја по групам. Реализовањем активности, код деце су се
постепено, од узраста-до узраст формирале навике у погледу одржавања личне
хигијене, употребе таолета, хигијене и одлагање одеће, обуће, правилне исхране,
правилног седења за столом и правилног начина живљења. О свему је вођена
евиденција почев од јаслених па до ППГ у радним књигама васпитача и радним
књигама медицинских сестара.
Током радне године реализоване превентивно-здравствене активности:
ВРЕМЕ
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ
''Није тешко бити фин“
''Моје жеље-моја права''
''Моја осећања''
''Ми смо исти,ми смо различити''
''Са децом око света''
''Од играчке плачка''
''Љубав''
''Поверење''
''Времеплов''
''Чујем своје тело''

Докази о реализацији ових активности налазе се у документацији Тима за
заштиту деце од НЗЗ.
Сарадња са родитељима је свакодневна кроз размену информација о
здравственом стању детета, кроз здравствене паное и разна обавештења. Родитељи су
упознати са недељним јеловником, који је истакнут на видном месту, на паноу у свим
холовима вртића, видно доступни родитељима као и на видном месту тријажне
просторије.
Деци са посебним режимом исхране, у договору са родитељима дневни оброци
су се прилагођавали њиховим потребама. Ове године су шест детета имала потребу за
делимично измењеним режимом исхране. Завод за јавно здравље ''Тимок'' из Зајечара је
вршио микробиолошку контролу над начином припремања, допремања,сервирања и
квалитета хране, хигијене кухињског блока, посуђа и инвентара, хигијене санитарних
просторија.Затим, 2 пута годишње услуге ДДД ; бактериолошки преглед намирница 2
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узорка 4 пута годишње;контрола хигијенске исправности воде за пиће 1 узорак 4 пута
годишње;контрола санитарно-хигијенског режима-сет од 10 бриса 4 пута годишње.
Санитарни прегледи свих запослених обављали су се на сваких шест месеци, а код
појаве позитивних налаза изрицале су се мере забране рада до обескличења.
Пријем нове деце у нашој установи, вршен је уз одговарајућу документацију
оверену од стране педијатра Дома здравља. Након болести, при повратку у колектив,
педијатри су издавали потврде да дете након болести може да се врати у колективни
смештај, потврде су примане и из приватне праксе.
Дневна контрола здравственог стања деце вршена је на пријему, по потреби у
изузетним случајевима и више пута током дана. Контролу током дана чини запажање
васпитача или медицинске сестре на превентиви коју увек васпитачи консултују у вези
евентуално насталих промена на кожи, слузокожи, појава температуре код деце, појава
кашља, појава педикулозе-вашљивости или код било какве сумње на појаву или болест
детета. Након констатације васпитач или медицинска сестра одмах су обавештавали
родитеље и издвајали децу из васпитне групе. Периодична контрола раста и развоја
деце у погледу мерења висине и телесне тежине вршена је четири пута годишњесептембар, децембар,март,јун. Подаци су унешени у здравствене картоне, поред тога,
испред сваке радне собе је видно изложена табела периодичне контроле раста и
развоја, тј. телесна тежина и телесна висина сваког детета, да би родитељи имали увид.
Целокупну контролу и евиденцију води медицинска сестра на превентиви путем
медицинске документације.
Током године, строго се водило рачуна о свему што би могло да буде ризик од
повређивања деце, двориште је ограђено са капијама које се након завршетка радног
времена вртића закључавају. Домар је свакодневно обилазио и прегледао мобилијаре у
дворишту и о томе води евиденцију или интервенцију. Све електричне инсталације и
опреме су сигурно обезбеђене.
Оптимални здравствено-хигијенски услови веома су важни за заштиту и
унапређење здравља деце. Дневна, месечна и годишња контрола хигијенскоепидемиолошких услова,подразумевала је свакодневно одржавање оптималних
параметара: чистоћа, проветреност, температура, влажност и осветљеност простора.
Програмом није предвиђено давање било каквих лекова деци, јер су предшколске
установе намењене здравој деци. У тријажној просторији постоји приручна апотека,
опремљена санитетским материјалом и по потреби се редовно допуњује.
У месецу октобру (24.25.и 26.10.) организовано је предавање патронажне сестре
Дома здравља Јелене Николић по васпитним групама.Том приликом она је са децом
разговарала о хигијени,начинима за очување здравља и извршила преглед руку и глава.
Током месеца новембра и децембра организован је и реализован превентивни
рад у циљу очувања здравља уста и зуба од стране дечјег стоматолога Дома здравља
Миле Радивојевић.Она је посетила децу 5 васпитних група и извршила локално
флуорисање зуба ( Теме : „Чисти зуби,здрави зуби-мотивација и обучавање деце о
прању зуба на моделу“ ; „Значај флуора за здравље зуба“).Извештаји ових посета се
налазе у документацији медицинске сестре на ПЗЗ.
Дана 12.01.2018. године, Министарство здравља је нашој установи упутило
захтев за проверу вакциналног статуса деце,поводом актуелне епидемиолошке
ситуације малих богиња (Morbilla). Дошло се до сазнања да поједина деца нису уредно
вакцинисана тј.да је имунизација одложена због болести али и да су поједини
родитељи одбили да вакцинишу своје дете. Медицинска сестра Дома здравља је
08.11.2017.год.Санитарној инспекцији у Зајечару проследила имена невакцинисаној
деци. Наша установа се придржавала одлуке Министарства здравља донете
12.01.2018.године у којој се наводи да је за боравак детета у ПУ неопходна
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документација тј.потврда да је дете здраво и уредно вакцинисано ,а за децу са
привременом или трајном контраиндикацијом неопходна је Потврда стручног тима.
Активности ван установе које су обухватале већи број деце, екскурзија деце из
ПП група и старијих васпитних група и планинарење до ''Поповице'' ове радне године
пратиле су медицинске сестре, медицинска сестра на превентиви и доктор спортске
медицине Иван Никодијевић (родитељ сарадник).
Мере које су током ове радне године предузимане у циљу спречавања, настанка
и ширења инфективних болести, здравља и безбедности деце, можемо закључити да су
биле адекватне.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИСХРАНЕ
Правилна исхрана и адекватан начин живота деце је основа за правилан раст,
развој и добро здравствено стање, што чини важан елеменат за радно способну и
виталну популацију, као циљ сваког друштва.
Програм исхране деце је реализован у складу са Нормативом исхране деце у
предшколским установама посредством сопствене кухиње која је опремљена у складу
са нормативима. Исхрана деце у предшколској установи је коректор неадекватне
породичне исхране.
Деца која користе услуге целодневног боравка добијала су три оброка дневно
(доручак, ручак и ужину), а деца која су користила полудневни боравак један оброк
(ужину).
Посебна пажња посвећена је структури оброка, односно јеловника и начину
припремања хране. Јеловник дечије исхране планиран је седмично од стране Комисије
за састављање јеловника.Комисију чине три члана:васпитач,сестра на превентиви и
кувар. Јеловник је изложен на видном месту у првом холу Установе, а може се видети
и на сајту П.У. ''Буцко''. Приликом израде недељних планова исхране водило се рачуна
о разноврсности чија је сврха задовољење 80% дневних енергетских потреба код деце у
целодневном боравку и развијање навика за прихватање разноврсних намирница.
За децу која се хране по посебном режиму исхране, у договору са родитељима
њихов дневни оброк је био прилагођен њиховим потребама.
Током године деци су обезбеђени :
- сви потребни нутриенси за време боравка у вртићу
- оптималан режим исхране деце
- правилно сервирање оброка
- довољно времена деци за конзумирање оброка.
У току године намирнице су набављане у трговинској мрежи на велико и мало
на основу спроведене јавне набавке мале вредности.
Исправност хране, намирница и воде која се користи при спремању хране, квартално је
контролисао Завод за јавно здравље из Зајечара. Кухињске просторије, кухињски
инвентар, средства за одржавање хигијене како простора тако и посуђа редовно је
контролисао Републички санитарни инспектор.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНО - ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Припремни предшколски програм у радној 2017/2018.години у ПУ ''Буцко'' који
је део обавезног образовања и васпитања, успешно је реализован. Припремно
предшколски програм реализован је кроз два организациона облика: четворочасовни
рад у две припремно предшколске групе и целодневни једна припремно предшколска
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група, укупно су обухваћена 60 детета . Сва деца су редовно похађала ППП и у
реализацији истог није било никаквих проблема. ППП се одвијао у складу са општим
начелима васпитно образовног рада, специфични задаци су се односили на важне
аспекте припреме детета за полазак у школу.
Непосредан циљ припремања деце за школу је да се допринесе њиховој
зрелости целовитог развоја личности, као основе за стицање нових облика учења,
сазнавања и понашања. Најбитније је да су деца физички и ментално ојачала, да су
усвојила норме и правила понашања, спремна за сарадњу и комуникацију, изградила су
самосвесност, способност самоконтроле, проширила искуства, обогатила сазнање о
себи, другима и свету око себе, развила правилан однос према раду и обавезама.
Реализацијом ППП утицало се на развијање интелектуалног потенцијала деце, посебно
се код деце развијала радозналост,креативност, љубав према књизи и др. Припремно
предшколски програм је код деце развио специјалне способности и вештине потребних
у школи, као што је гласовна анализа састава речи, оријентисање у простору,
поседовање елементарних математичких појмова, увежбаност руке за писање.
Савладавши програм деца су се припремила за суштинске промене у читавом начину
живљења, што чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите
токове живота.
Реализујући своје планове васпитачи су поштовали индивидуалност деце. Свако
дете је особена личност која има свој темпо развоја, своје потребе, стил учења, себи
својствен начин доживљавања и изражавања. Деца могу да се без застоја баве око 30
минута неком активношћу и да при томе не покажу израженије знаке физиолошког
замора. Ово су показатељи да су деца припремљена за учествовање у наставном
процесу.
Укључивањем све деце у припремно предшколске групе ублажиле су се
социјалне разлике и обезбедио донекле исти старт за полазак у школу.
Након реализованог припремно предшколског програма деца су са својим
васпитачима припремила заједничку завршну приредбу под називом ,,Ми смо ђаци
весељаци“ и приказала родитељима 06.06.2018.године у амфитеатру Завичајног музеја.
Последњег радног дана 14.06.2018.године припремили су кратак ''Плес предшколаца''
и одиграли такоће у амфитеатру Музеја за родитеље и своје другаре из млађих
васпитних група са којима су се дружили и на тај начин опростили од Предшколске
установе ''Буцко''.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА БОЛНИЧКЕ ГРУПЕ
Реализација програма васпитно-образовног рада у болничкој групи ове радне
2017/2018. године је успешно завршена. Имајући у виду природу болести деце која су
стационирана у Специјалној болници на 15 или 21 дан, потребна им је подршка и од
великог је значаја постојање предшколске групе коју је ове године циркуларно
посетило око 1530 деце. Васпитно-образовни садржаји се прилагођавали
специфичностима болести деце, водећи рачуна о потребама и могућностима
конкретног детета, као и карактеристика групе деце. Програм је имао за циљ да
успостави емоционалну стабилност, превазилажење непријатних стања, јачање
самопоуздања код деце. Васпитач је обезбеђивао топлу атмосферу, помагао деци да
савладају трауме настале одвајањем од породице,омогућавао им да слободно време
проведу квалитетно.
Стварањем топле и пријатне атмосфере остварују се задаци васпитача јер се
другачијом организацијом стациониране деце мења традиционални режим
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хоспитализације. Сарадња са родитељима и здравственим особљем је била коректна и
била је од велике помоћи васпитачу при остваривању постављених циљева и задатака с
обзиром да се деца током године смењују, долазе из различитих крајева и различитог
су узраста.
РЕАЛИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА
На основу сагледавања потреба деце,породице и организационих могућности, у
складу са Законом о предшколском образовању и васпитању, радне 2017./2018.године
у ПУ ''Буцко'' реализована су два специјализована програма:

Специјализовани курс енглеског језика
Курс енглеског језика реализован је по програму издавачке куће Oxford
Univerzity Press, Hello Robbi Rabbit (прва година учења, четворогодишњаци) и Cookie
& Friends В (трећа година учења, предшколци). Уџбеници су прилагођени деци од 4, 5
и 6 година.
Програм је реализован од 15.10.2017. до 28.05.2018.године.Часови су одржавани
2 пута недељно у трајању по 40 минута у поподневним часовима.
Курс је на почетку похађало 63 полазника, разврстаних у 4 групе по узрасту и
нивоу знања. Курс је завршило 38-оро деце.
На крају реализованог курса, деца су на јавном часу 28.05.2018, уз присуство
в.д. директора ПУ ''Буцко'' и директора ''New Fair Play'' школе, васпитача и родитеља
веома успешно показала све оно што су научила. На јавном часу добила су и
сертификате о завршеном курсу енглеског језика.
Наставу је изводила Јулија Петровић, проф. енглеског језика, уз сугестије и
помоћ екипе школе ''New Fair Play''. Активности на енглеском језику су намењене
усвајању и развијању комуникативних способности на том језику.Будући да је
централна активност предшколске деце игра већина активности које се изводе на
енглеском језику јесу игроликог карактера.Значајан удео у њима имао је и ритам и
покрет кога су пратиле говорне активности у комбинацији са елементима вокалне
музике .Програм се заснивао на савременим поставкама о усвајању језика
уопште,посебно на усвајању нематерњег језика.

Базични спорт
Настава програма ,,Базични спорт за развој психомоторних способности деце
предшколског узраста“ у ПУ ,,Буцко“почела је дана 17.10.2017.године .Након
одржаног родитељског састанка формиране су 3 групе у зависности од броја
пријављене деце истог узраста.Часови су трајали по 40 минута, са паузама између 10
минута,како би се омогућили услови за припрему деце и наставника за следећи
час.Годишњи фонд часова је 60 (у трајању од 8 месеци) колико их је и одржано, из
чега се закључује да је план и програм у потпуности реализован.Од 35-оро деце,колико
их је било на почетку,програм је успешно завршило њих 20-оро.На последњем
часу,31.05.2018.год.,одржан је јавни час за родитеље где су деца показала своје
вештине стечене у периоду програма и добила дипломе.Реализатори програма били су
професори физичког васпитања Весна Лалић и Димитрије Петровић из одбојкашког
клуба ,,Озрен“Сокобања.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИГОДНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПРОГРАМА
РЕАЛИЗОВАНИ ПРИГОДНИ ПРОГРАМИ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН

ВРЕМЕ И МЕСТО

Пријем
предшколаца

''Добродошлица''
приредба

01.09.2017.
Музичка сала

Дружење са
бакама и
декама;

''Дан отворених
врата'' -Мостови
међу
генерацијама'
Приредба за
родитеље и госте
,,Хајде да се
дружимо“
Позоришна
представа
''Новогодишњи
брод''

04.10.2017.
Радне собе

Дан установе

Нова година

Обележавање
Дана Светог
Саве
Позоришна
представа
Дан васпитача

Дан младенаца

Крос РТС-а

Дан изазова

Приредба
''Бела бајка''
(Пепино)
Приредбе у свим
васпитним
групама
Дружење са
члановима
пчеларског
друштва
Организовано
такмичење деце
средњих,старијих
и пп група
Организоване
физичке
активности

17.11.2017.год.
Музичка сала
27.12. 2017.
Музичка сала

26.01.2018.
Музичка сала
23.03.2018.
Од 21.03.24.03.2017.
Музичка сала
Радне собе
22.03.2018.године
Установа

УКЉУЧЕНЕ
ОСОБЕ
Директор
Васпитачи и
деца старије
васп.груп.
Васпитачи и
медиц. сес.
васпитачи
Деца
Директор
Васпитачи
Деца свих
група
Директор
Васпитачи

ДОКУМЕНТ

Васпитачи и
деца из ПП
група
В.д.дир.
Васпитачи
Васпитачи
деца

Књига рада
Фотографије
Год.пл.ра.
Год.пл.ра.
Књига рада
Књига рада
Свеска за
планирање
Год.пл.ра.
Књига рада
Свеска за
планирање
Год.пл.ра.
Књига рада
Год.пл.ра.

Васпитачи
Деца старијих
и пп група

11.05.2018.
Двориште вртића

Васпитачи
Деца

30.05.2018.
Двориште вртића

Васпитачи
Деца

Књига рада
васпитача
ГПР
Фотографије
Књига рада
фотографије
Год.план ра.
Књига рада
Год.пл.ра.
Видео запис
фотографије
Књига рада
Свеска за
планирање
Фотограф.
Снимак

Књига рада
Свеска за
планирање
Год.пл.ра.
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Завршна
приредба

Завршни плес

Завршна
приредба
предшколаца
''Ми смо ђаци
весељаци''
„Плес
предшколаца“

06.06.2018.
Амфитеатар
Завичајног музеја

В.д.директора
Васпитачи
Деца
Родитељи

Књига рада
Свеска за
планирање
Год.пл.рада

14.06.2018.

Васпитачи и
деца

Књига рада
Фотографије

РЕАЛИЗОВАНИ ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ

АКТИВНОСТИ
Организована је
екскурзија за децу
из ПП група и
старијих
васпитних група
Планинарски
Поход-2018.

НАЧИН
Посета Дино парка,
ЗОО врта,Музеја
воштаних фигура

Планинарење до
''Поповице''

ВРЕМЕ И МЕСТО

УКЉУЧЕНЕ
ОСОБЕ

ДОКУМЕНТ

08.05. 2018.године В.д.директора Књига рада
Васпитачи
Год.пл.ра.
Сокобањафотографије
Свилајнац-Јагодина Мед.-сестра
Сокобања
05.05. 2018.године
У Установи
Ван Установе

В.д.директора
Васпитачи
Деца
Родитељи
П.Д.''Оштра
чука''
ПУ Кладово
ПС Сокобања

Књига рада
Год.пл.ра.
Видео запис
Фотографије

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА
Предшколска установа Буцко спроводи превентивне активности у циљу
спречавања насиља, злостављања и занемаривања деце. У Установи постоји Тим за
заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања кога формира директор на
почетку радне године. Тим чине васпитачи који се делимично мењају, док су
представници Полицијске станице Сокобања и Центра за социјални рад Сокобања
исти, представник Савета родитеља је такође променљив због промена чланова Савета
родитеља са почетком нове радне године. Тим је упознао све запослене, децу и
родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима. Сви запослени у
Предшколској установи су својим квалитетним радом обезбеђивали подстицајну и
безбедну средину. Анализом ризика у установи, непосредном окружењу, Тим је
предузимао мере и активности за подизање безбедности на виши ниво. Појачане су
превентивне активности и по потреби одржаване квалитетне функције мреже за
решавање различитих врста насиља и заштите права детета. Наставља се сарадња
установе и родитеља. Сваке радне године имамо нову деци и нове родитеље. Да би

25

родитељима приближили постојање Тимова, на првим родитељским састанцима
васпитачи су их упознали са постојањем, улогом и члановима тимова који постоје у
Установи, где се налазе панои са именима чланова Тима и сл.
Васпитно образовне активности по васпитним групама везане за реализацију
овог програма су биле свакодневне. Свакодневни садржаји се више или мање односе на
стварање добрих навика код деце, као и бригу над њима.
Постојали су и тематски садржаји као што су:,,Није тешко бити фин“;
,,Осећања-кад сам бесан,љут,уплашен“ ; ,,Упознавање са дечјим правма“; ,,Моја
осећања-препознавање и испољављње“; ,,Љубав“; ,,Чујем своје тело“; ,,Златна правила
понашања“ итд.
Бирањем таквог васпитно-образовног садржаја васпитачи су доприносили
реализацији Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања,
развијању узајамне толеранције, конструктивном превазилажењу сукоба, стварали су
безбедно и подстицајно окружење.
Тим је израдио пано са акционим планом и корацима интервенције у случају
насиља, злостављања и занемаривања који је веома приступачан и видан за родитеље.
Радна 2017/2018. година је протекла без проблема када је безбедност како деце,
радника и целокупне установе у питању.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња Предшколске установе ''Буцко'' са породицом одвијала се
плански и систематски током целе године, укључивањем породице у планирање,
реализацију и евалуацију сарадње. Сарадња је веома важна ради јачања родитељске
компетенције, има социо-едукативни и саветодавни карактер. Предшколска установа и
породица треба да се усмере на стварање услова за деловање свих васпитних фактора,
како би се обезбедили што повољнији услови за социјализацију и хуманизацију деце.
Укључивање родитеља у различите активности установе је планирано Развојним
планом Установе и Годишњим планом рада. Родитељи су на почетку радне године на
родитељским састанцима упознати са Годишњим планом рада Предшколске установе,
његовим садржајем и начином рада, а на групним родитељским састанцима са
Програмом васпитно-образовног рада.
Између васпитача и родитеља створени су односи међусобног поверења и
сарадње, тo je битна препорука ради што бољег праћења развоја деце. Квалитет
њихових односа је у интересу детета о чијем се развоју и учењу и старају. Сарадња са
породицом
радне 2017/2018.године реализовала се путем различитих облика.
Васпитачи су имали свакодневне контакте са родитељима, при доласку и одласку деце,
организовали различите тематске родитељске састанке. Родитељима је омогућено
време за индивидуалне разговоре ''Отворена врата''. Родитељи су сарађивали
узимајући активно учешће у свим активностима Установе као што је: Дечја недеља,
учешће у радионицама, одазивање свим приредбама, давали подршку и учествовали у
планинарењу као и у реализацији екскурзије. Сарадња са породицом обухватила је и
ширу породицу, сарадњу (дружење са бакама и декама), путем заједничких радионица
које су биле од великог значаја како за децу тако и за баке и деке.
Испред сваке радне собе постоји пано за родитеље са потребним
обавештењима. У првом холу установе такође се налазе панои са обавештењима о
текућим активностима, различитим едукативним порукама.
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Сарадња директора и родитеља је такође била веома успешна, посебно тамо где
је било потребе за инструктивно-педагошким саветом при адаптацији детета или савета
неке друге врсте.
Деловањем на породицу најдиректније је утицано на услове одрастања деце
како у вртићу тако и у породоци тако да смо активностима подршке деци и
породици придавали значајну пажњу. Од многобројних активности подршке
деци и породици можемо истаћи следеће:

регресиран боравак трећег детета и сваког наредног детета;
 бесплатан боравак за децу са сметњама у развоју;
бесплатан боравак деце из породица са социјалним потребама;
 могућност кориговања јеловника за поједину децу која из одређених
разлога
не уносе поједине намирнице;
понуда различитих посебних и специјализованих програма;
 могућност континуираног информисања родитеља о дечјем развоју и
напредовању кроз различите облике сарадње;
 дата је могућност непосредног укључивања у васпитно-образовни рад;
 родитељи су укључивани у рад стручних и управних органа установе;
 укључивани су у процес самовредновања рада установе;
 укључивани су у процес адаптације.
Да би се што боље одговорило потребама деце, породице и средине, сарадња се
реализовала применом и комбинацијом различитих облика сарадње.
ОБЛИЦИ РЕАЛИЗОВАНЕ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ

01.09.2017.

Пријем предшколаца, приредба
''Добродошлица''

НОСИОЦИ
Директор
Васпитачи
Деца

ДОКАЗ
Год.план
Књига рада
Фотогра.
Видео зап.

Групни родитељски састанци –
Директор
Упознавање
Васпитачи
родитеља са радом ПУ
''Буцко''Сокобања и ВОР-ом
,,Адаптација“-индивидуални разговори Васпитачи

Књига рада

04.10.2017.

,,Дан отворених врата“- Мостови међу Васпитачи
генерацијам (дружење са бакама и
Директор
декама)

Књига рада
Извештај
ГП

04.10.2017.

''Израда рама за породичну слику“радионица са бакама и декама

Књига рада
Фотограф

07.09.2017.
22.09.2017.

Васпитачи

Год.план
Извештај
Књига рада
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05.10.2017.

„Књиге за друга“-укључивање
родитеља у вор током Дечије недеље

Васпитачи
Родитељи

Књига рада

05.10.2017.

,,Играчке за друга“-укључивање у
акцију током Дечије недеље

Васпитачи
Родитељи

Књига рада
Фотографи
је

10.10.2017.

„Јесењи плодови“-укљ.род.у вор

Васпитачи
Родитељи

Књига рада
Фотографи
је

14.11.2017.

Заједничко украшавање рођенданске
честитке за рођендан вртића

Васпитачи
Родитељи
Деца

Књига рада
Фотограф.

Родитељи
Васпитачи
Деца

Књига рада
Фотографи
је

Васпитачи
Родитељи
Директор
Деца
„Препознавање осећања“-радионица за Родитељи
родитеље и децу
Васпитачи
Деца

Књига рада
Фотограф.
Видео
запис
Књига рада
Фотограф.

18.12.2017.

Прослава роћендана дечака Ј.А. уз
учешче родитеља

Васпитачи
Родитељи

Књига рада
Фотограф.

26.01.2018.

,,Светосавска приредба“-присуство
родитеља деце из пп група

Васпитачи
Родитељи
Деца

Књига рада
Фотограф.
Видео
запис
Књига рада

14.11.2017.

17.11.2017.

14.12.2017.

Активно учешће родитеља у набавци
костима за приредбу
„Хајде да се дружимо“-Дан
установе(присуство приредби)

Сваког месеца Индивидуални разговори са
родитељима
07.03.2018.

Трибина „Припрема деце за полазак у
школу“

Током године
у свим вас.
групама

Информативни разговори са
родитељима новоуписане деце

20.03.2018.
21.03.2018.
22.03.2018.
23.03.2018.

Приредбе поводом ''Дана васпитача'' у
свим васпитним групама

Васпитачи
Родитељи
Васпитачи
Родитељи
ПП служба
В.д.дир.
Директор
Васпитачи
Родитељи

Књига рада
Фотографи
Извештај

В.д.директора
Васпитачи
Родитељи
Деца

Књига рада
Фотограф.
Извештај

Књига рада
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13.04.2018.

04.05 2018.

Родитељски састанак у старијим
васпитним групама и пп групама
Групни родитељски састанак у пп
целодневној групи

Васпитачи
Родитељи

Књига рада

Васпитачи
Родитељи

Књига рада

05.05.2018.

Манифестација „Мали планинари“родитељи предшколаца укључени у
акцију

Васпитачи
Родитељи
Деца
В.д.дир.

Књига рада
Фотограф.
Извештај

09.05.2018.

Радионица са родитељима“Израда
едукативних табли“

Васпитачи
Родитељи

Књига рада

Васпитач реализ.
Васпитач
асистент
родитељи
В.д.директора
Васпитачи
Родитељ
деца

Књига рада

15.05.2018.

06.06.2018.

13.06.2018.
14.06 2018.

14.06.2018.

Радионица са родитељима“Припрема
деце за полазак у школу-сналажење у
новој средини“
Завршна приредба предшколаца
''Ми смо ђаци весељаци''

Родитељски састанак
„Растанак“ у ппг-целодневни боравак

Васпитачи
Родитељи
Деца
Опроштајно дружење са родитељима и Васпитачи
децом,пп групе-полудневни боравак
Родитељи
деца
Припрема деце за
''Плес предшколаца''
Амфитеатар музеја
ППГ

В.д.директора
Васпитачи
Родитељ
деца

Снимак
приредбе
Фотограф.
Књига рада
Књига рада

Књига рада
Фотограф
Снимак

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ
Сарадња Предшколске установе и Основне школе била је у функцији што боље
припреме деце за полазак у школу. Ова сарадња је била од изузетног значаја, одвијала
се на свим нивоима, почев од сарадње директора Предшколске установе ''Буцко'' и
директора Основне школе ''Митрополит Михаило'' преко сарадње са психолошкопедагошком службом школе, до сарадње васпитача и учитеља и предшколске деце са
ученицима првог разреда. Сарадња се одвијала током читаве радне године почевши од:
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-

04.10.2017.год. у оквиру Дечје недеље група основаца и група предшколаца
заједно је са својим учитељима и васпитачима посетила Председника општине
Сокобања;
05.10.2017.год. школа и вртић су заједно договарале позоришну представу
поводом Дечје недеље- ''Гусарска посла'';
07.03.2018.год.у сарадњи са ПП службом ОШ „М.Михаило“ у ПУ је
реализована трибина за родитеље предшколаца под називом „Припрема деце за
полазак у школу“;
04.05.2018.год.пп група је учествовала на еколошком фестивалу“Прљаво или
чисто није исто“ у реализацији ОШ;
05.05.2018.год.група деце првог разреда као и предшколци из МЗ при школи
заједно са учитељима одазвали су се позиву за планинарење и прикључила се
планинарском походу „Мали планинари“ Сокобања 2018;
12.06.2018.године деца из ПП група са својим васпитачицама су посетила ОШ
''Митрополит Михаило'', обишла учионице и упознала будуће учитеље који су
им приредили занимљиву презентацију у библиотеци;

Током радне 2017/2018.године је било низ сусрета између директора ПУ''Буцко''
и директора О.Ш.''Митрополит Михаило'', заједничких консултовања, обавештења,
заједничких састанака са саветницима у Школској управи Зајечар итд.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ЗА
РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ
У циљу успешног функционисања Предшколске установе локална друштвена
заједница има посебну улогу у остваривању свих постављених циљева и задатака. Не
можемо занемарити ни ширу друштвену заједницу и њену улогу. Добро постављена и
организована сарадња са широм друштвеном средином и усаглашеност свих фактора
који су значајни за развој и учење деце у великој мери одређује успешност
остваривања програма у целини.
ВРЕМЕ
03.10.2017.

04.10.2017.
05.10.2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
„Соколово перо“-дружење са члановима

Посета председнику општине Сокобња
поводом Дечје недеље
Посета Црвеном крсту током Дечје недеље„Играчка за друга“

НОСИОЦИ
ДОКАЗ
Директор
Год.план
Васпитачи Извештај
Деца
Васпитачи
Деца
Васпитачи
Деца

Год.план
Извештај
Књига рада
васпитача
Књига рада
васпитача
Фотограф.
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05. 10.2017.

Посета библиотеци ,,Стеван Сремац“ пп
група

Васпитачи
Деца

Год.план
Књига рада
Фотограф.
Чланске
карте

Директор
Васпитачи
Глумци

Књига рада
Фотограф.

Посета градској пијаци

Васпитачи
Деца

Књига рада
Припрема

24-26.10.2017. Посета медицинске сестара превентивне
службе Дома здравља

Васпитачи
Деца
Мед.-сес.

Књига рада
Извештаји

За време
сваке маниф.
и догађаја

Сарадња са локалном ТВ. Станицом ''Соко''
Снимање приредбе и других пригодних
програма, изјава, обавештења

Директор
Васпитачи

Извештаји
Снимци
Фотограф.

Током целе
године

Сарадња са Центром за социјални рад учествовање Фриде Ђорђевић-специјални
педагог у Тиму за заштиту деце од НЗЗ

Током целе
године

Сарадња са Полицијском станицомУчествовање Милице Милојевић-инспектор
У Тиму за заштиту деце од НЗЗ

09.11.2017.

„Чисти зуби-здрави зуби“ – посета
стоматолога

Директор
Тим за
заштиту
деце одНЗЗ
Директор
Тим за
Заштиту
Деце од
НЗЗ
Директор
Васпитачи
Стоматоло.

06.10.2017.

09.10.2017.

17.11.2017.

Позориште „Скитуљко“са представом
„Гусарска посла“

„Хајде да се дружимо“-Дан установе

07.12.2017.

Посета стоматолога Дома здрављафлуоризација зуба

22.03.2018.

Дружење са члановима“ Пчеларског
удружења Сокобање“

23.03.2018.

Позориште „Пепино“ – „Бела бајка“

Записници

Записници

Књига рада
Извештај

Директор
Васпитачи
Деца

Књига рада
Снимци
Фотогра.

Директор
Васпитачи
Стоматол.

Књига рада
Извештај

В.д.дир.
Чланови
пчеларског
друштва
В.д.дир.
Васпитачи
Глумци

Књига рада
Фотогра.
Фотограф.
Књига рада
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26.03.2018.

Презентација планинарског друштва
''Оштра чука''

В.д.дир.
Васпитачи
Чланови
пл.друш.
Васпитачи
Деца
стар.групе

26.04.2018.

Посета турском купатилу „Амам“

05.05.2018.

08.05.2018.

Књига рада
Фотограф.

Планинарски поход-сарадња са
ОШ,ПУ“Невен“из Kладова,ПД“Оштра
чука“,ТВ“Соко“,ПС Сокобања

В.д.дир.
Васпитачи
Деца

Књига рада
Припрема
Фотогра

Сарадња са ТА „Grand Holiday“ из
Параћина(Алексинац)-реализација
екскурзије

В.д.дир.
Васпитачи
Мед.сестра

Уговор
Књига рада
Фотограф.
Извештај

В.д.дир.
Васпитачи
Деца

Књига рада
Фотограф.
Извештај

В.д.дирек.
Васпитачи
Деца

Књига рада
Фотограф.
Фотограф.
Снимак

11.05.2018.

30.05.2018.

Крос РТС-а

''Дан изазова''

Књига рада
Фотогра.

01.06.2018.

Мини еко приредба поводом свечаности
локалног карактера

В.д.дир.
Васпитачи
Деца

06.06.2018.

Завршна приредба у Амфитеатру Завичајног
музеја
Сарадња са ОТК-Сокобања

В.д.дир.ПУ Фотогра.
Дир.ОТК
ТВ.снимак
Васпитачи

„Плес предшколаца“'-Амфитеатар
Завичајног музеја

В.д.дир ПУ
Васпитачи
Деца

14.06.2018.

Током године

Графичка радња ''ЗУМ''

Директор
Васпитачи

Захвалнице

Током године

Фотографска радња ''ФОТО-ГОЛД''

Директор
Васпитачи

Фотографи
је

32

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ
ОРГАНА
Реализација Плана рада Педагошког колегијума
ВРЕМЕ
.
25.09.2017.

02.10.2017.

16.10.2017.

19.12.2017.

16.01.2018.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ
-Разматрање плана рада Педагошког
колегијума
-Упознавање са Извештајем о раду ПУ.
''Буцко'' за 2016/2017.
-Упознавање са Годишњим планом рада за
радну 2017/2018.
-Упознавање са Планом стручног
усавршавања ПУ. ''Буцко'' за радну
2017/2018.
-Давање мишљења о врсти и увођењу
посебних и специјализованих програма;
-Упознавање са понудама издавачких кућа и
целокупног радно-игровног материјала;
- Утврђивање програма активности у оквиру
,,Дечје недеље“
-Израда глобалног плана рада за рад са
децом на посебном програму“Играоница“ за
радну 2017/2018.год.
-Распоред рада васпитача на посебном
програму „Играоница“
-Разматрање начина обележавања Дана
установе
-Информисање Педагошког кол. о термину
одржавања стручног скупа ''Васпитачи,
васпитачима'' на Тари;

НАЧИН

НОСИОЦИ

Састанак
Педагошки
Чланова
колегијум
Педагошк.
Колегијума
Записник

Састанак
Чланова
Педагошк. Педагошки
Колегијума колегијум
Записник
Састанак
Чланова
Педагошк. Педагошки
Колегијума колегијум

-Време одржавања Новогодишње
Представе
-Организовање рада установе за време
Новогодишњих и Божићних празника

Записник
Састанак
Чланова
Педагошки
Педагошк. колегијум
Колегијума

-Договор о прослави Светог Саве
-Предлог програма екскурзије за радну
2017/2018.год.

Записник
Састанак
Чланова
Педагошки
Педагошк. колегијум
Колегијума
Записник
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20.02.2017.

07.03.2018.

16.04.2018.

09 .05.2018.

- Договор у вези окружних сусрета;
-Договор око праћења семинара ван
установе,
-Договор око заказивања термина
позоришне представе за децу;
-Подршка логопеда у радној 2017/2018.год.
- Споразум са Спортским друштвом о
подршци васпитачима од стране професора
физичког васпитања;
-Договор о обележавању Дана васпитача;
-План приказивања приредби по васпитним
групама
-Презентација чланова ПД.''Оштра чука''
-Посета и презентација ''Пчеларског удруж.
-Разматрање бројног стања деце са листе
чекања;
-Договор о реализацији пројекта ''Мали
Планинари''Сокобања 2018.

-Упознавање и договор о учешћу на кросу
РТС-а;
-Договор о завршној приредби
предшколаца;

29.05.2018

-Договор о учешћу на „Дану изазова“

22.08.2018.

-Упознавање са Извештајем о раду ПУ
„Буцко“ за радну 2017/2018 год.;
-Упознавање са Годишљим планом рада за
радну 2018/2019.год.;
-Упознавање са планом стручног
усавршавања за радну 2018/2019.год.;
-Упознавање са понудама издавачких кућа и
целокупног радно-игровног материјала;
-Давање мишљења о врсти и увођењу
посебних и специјализованих програма;

Састанак
Чланова
Педагошки
Педагошк. колегијум
Колегијума
Записник

Састанак
Чланова
Педагошки
Педагошк. колегијум
Колегијума
Записник
Састанак
Чланова
Педагошки
Педагошк. колегијум
Колегијума
Записник
Састанак
Педагошки
Колегијум
Записник

Састанак
Записник

Чланови
ПК

Састанак
Записник

Чланови
ПК

Реализација плана рада Васпитно – образовног већа
ВРЕМЕ
29.08.2017.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ
-Разматрање и усвајање Плана рада
Васпитно-образовног већа за радну
2017/2018.год.
-Разматрање Извештаја о раду установе за

НАЧИН

НОСИОЦИ

Пленарни

Директор
Васпитачи
Мед.сестре

Дискусија
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радну 2016/2017.
- Разматрање Извештаја о раду директора за
радну 2016/2017.
-Разматрање предлога Годишњег плана рада
ПУ „Буцко“Сокобања за радну
2017/2018.год.
-Разматрање и усвајање Плана стручног
усавршавања ПУ „Буцко“Сокобања за радну
2017/2018.год.
-Припрема предлога о врсти и увођењу
посебних и специјализованих програма
-Разматрање и усвајање плана рада Актива
васпитача за радну 2017/2018.год.
-Разматрање и усвајање плана рада Актива
медицинских сестара за радну
2017/2018.год.
-Предлог за избор и измену чланова тимова
за радну 2017/2018.год.
-Формирање Тима за израду Плана
унапређења рада Установе;
-Распоред васпитача и медицинских сестара
по групама за радну 2017/2018.
-Обавештење о пристиглим понудама
радно-игровног материјала;
-Предлог ВОВ-а за вршиоца дужности
директора ПУ „Буцко“ Сокобања;
14 .12.2017..

16.01.2018.

20.02.2018.

-Упознавање запослених са садржајем
Записника о извршеном инспекцијском
надзору,број 424-614-059/2017-12 од
11.12.2017.год.
-Анализа бројног стања деце и извештај
Комисије за пријем деце;
-Разматрање плана програма екскурзије за
радну 2017/2018.год.
-Извештај о реализацији Развојног плана за
радну 2017/2018.год.
-Договор о времену одржавања радионице
за васпитаче и медицинске сестреваспитаче;
-Презентовање „Примери добре праксе“

Пленарни
Дискусија

Директор
Васпитачи
Мед.сестре

Пленарни
Дискусија

Директор
Васпитачи
Мед.сестре

-Извештај о раду ПУ“Буцко“ Сокобања за
период првог полугодишта;
-Извештај о раду директора за период првог
полугодишта;
Извештај о реализацији Развојног плана за
период 2017-2022.год.
-Упознавање и договор у вези Окружних
сусрета;

Пленарни
Дискусија

Директор
Васпитачи
Мед.сестре
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18.04.2018.

27.06.2018.

10.07.2018.
ПОСЕБНА
СЕДНИЦА
ВОВ-а

-Извештај Тима за стручно усавршавање за
период првог полугодишта;
-Разматрање и договор о праћењу семинара
ван установе;
-Подршка логопеда у радној 2017/2018.год.
Професори физичког васпитања као
подршка васпитачима;
Извештај са састанка УВТК,
-Договор око реализације манифестације
„Мали планинари“ Сокобања 2018.год.
-Анализа реализације плана социјалног
рада;
-Анализа реализације превентивне
здравствене заштите;
-Анализа реализације плана исхране деце;
-Анализа реализације програма васпитнообразовног рада за радну 2017/2018.год.
-Анализа реализације ППП радне
2017/2018.год.
-Анализа реализације програма превентивне
здравствене заштите;
-Разматрање извештаја о самовредновању
за радну 2017/2018.год.
-Разматрање извештаја о реализацији
Развојног плана 2017/2022.год.за период
јануар-јун 2018.год.
-Разматрање извештаја тима за инклузивно
образовање;
-Разматрање извештаја Тима за заштиту
деце од НЗЗ;
-Разматрање извештаја о реализацији
стручног усавршавања за радну
2017/2018.год.
-Разматрање предлога плана стручног
усавршавања за радну 2018/2019.год.
-Упознавање чланова Већа са предлогом за
реализацију Монографије вртића,
-Организација рада за време годишњих
одмора;
-Упознавање са приспелим молбама и
биографијама кандидата за избор директора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Формирање комисије за изјашњавање Већа;
-Спровођење тајног изјашњавања Већа(свих
запослених);
-Усвајање Извештаја о спроведеном
изјашњавању и достављање мишљења ВОВа о пријављеном кандидату Комисији за
избор директора ПУ“Буцко“Сокобања;

Пленарни
Дискусија

В.д.дир.
Васпитачи
Мед.сестре

Пленарни
Дискусија

В.д.дир.
Васпитачи
Мед.сестре

Извештава
ње
Тајно
гласање
Усвајање
извештаја
Комисије

В.д.дир.
Сви
запослени

36

Реализација плана рада Стручног актива васпитача
ВРЕМЕ
29.08.2017.

26.09.2017.

18.10.2017.

30.11.2017.

16.01.2018.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ
НАЧИН
- Договор у вези почетка радне године и
утврђивање распореда рада за радну
2017/2018.год.
-Избор председника Актива васпитача и
Пленарни
заменика председника;
Дискусија
-Разматрање плана рада Актива васпитача за Записник
радну 2017/2018.
-Разматрање предлога плана стручног
усавршавања за радну 2017/2018.год.
-Договор о времену одржавања
родитељских састанака;
-Разматрање понуда издавачких кућа за
избор радног материјала и остале
литературе за радну 2017/2018.
-Договор о позоришним представама за
децу за радну 2017/2018.годину;

НОСИОЦИ
Директор

-Разматрање програма Дечје недеље у
периоду прве недеље октобра од 2.10.8.10.2017.год.
-Упознавање са редоследом држања
угледних активности и других активности
хоризонталног усавршавања за радну
2017/2018.год.
-Договор у вези термина праћења семинара
ван установе за радну 2017/2018.годину;

Пленарни
Дискусија
Записник

Директор
Председни.
Актива

-Договор о обележавању Дана установе;
-Избор васпитача за учешће на Стручној
конференцији за васпитаче Тара 2017.
„Истраживачки приступ васпитној пракси“;
-Анализа бројног стања деце и ток
адаптације по васпитним групама;
-Обавештење о времену одржавања
семинара,
-Извештај са седнице УО УВТК;
-Договор о Новогодишњој представи за
децу;
-Извештај са XXII-ог скупа медицинских
сестара при предшколским установама;
-Договор о времену прославе Св.Саве;
-Презентација радионице за родитеље и
децу;
-Презентација са Конференције за
васпитаче-Тара 2017.;

Пленарни
Дискусија
Записник

Председни.
Актива
Васпитачи

Васпитачи

Директор
Председни.
Актива
Васпитачи

Пленарни
Дискусија
Записник

Директор
Председни.
Актива

Пленарни
Дискусија
Презентац.

Васпитачи
Директор
Председни.
Актива

Записник

Васпитачи
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20.02.2018.

14.03.2018.

18.04.2018.

10.05.2018.

29.05.2018.

27.06.2018.

-Разматрање одласка на конференцију у
Врљачку бању;
-Договор о уговарању термина позоришта за
децу;
-Време одржавања радионице васпитача и
мед.-сестара-васпитача и набавка потребног
материјала;
-Презентација угледне активности;
-Договор о обележавању Дана васпитача;
-План приказивања приредбе по васпитним
групама;
-Обавештење о презентацији планинарског
друштва ''Оштра чука''
-Обавештење о презентацији чланова
''Пчеларског удружења''
- Договор око распореда физичких
активности за понућену подршку од стране
професора физичке културе;
-План реализације манифестације ''Мали
планинари'' Сокобања 2018.
-Извештај са стручне конференције за
васпитаче у Врњачкој бањи;
-Презентација угледне активности и анализа
исте,
-Упознавање и договор о учешћу на кросу
РТС-а;
-Договор о завршној приредби предшколаца
-Извештај са седнице УО УВТК;
-Презентације активности за хоризонтално
стручно усавршавање;
-Договор о учешћу на „Дану изазова“;
-Разматрање и давање мишљења о избору
ментора за васпитача на стручној пракси,
-Презентације активности за хоризонтално
стручно усавршавање:
-Анализа васпитно-образовног рада са
децом узраста од 3-5,5 година за радну
2017/2018.год.
-Утврђивање распореда рада васпитача за
време годишњих одмора;
-Презентације са XXI пролећних стручних
сусрета медицинских сестара;

Пленарни
Дискусија
Записник

Директор
Председни.
Актива
Васпитачи

Пленарни
Дискусија
Записник

В.д.дир.
Председни.
Актива
Васпитачи

В.д.дир.
Пленарни
Дискусија
Записник

Председни.
Актива
Васпитачи

Пленарни
Дискусија

В.д.дир.
Председни.
Актива
Васпитачи

Записник
Пленарни
Дискусија
Записник

В.д.дир.
Председни.
Актива
Васпитачи

Пленарни
Дискусија
Презентаци
ја
Записник

В.д.дир.
Председни.
Актива
Васпитачи
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Реализација Плана рада Стручног актива медицинских сестара
ВРЕМЕ
29.08.2017.

26.09.2017.

18.10.2017.

30.11.2017.

16.01.2018.

20.02.2018.

18.04.2018.

10.05.2018.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ
-Договор у вези почетка радне године и
утврђивање распореда рада за радну
2017/2018.;
- Избор председника Актива мед.сестара;
- Разматрање плана рада Актива мед. сест.
за радну 2017/2018.;
- Разматрање предлога плана стручног
усавршавања;
- Договор о заказивању родитељ.састанака;
- Разматрање програма обележавања ''Дечје
недеље''- од 2.10.до 8.10.2017.год.;
-Договор и утврђивање распореда држања
угледних активности за радну 2017/2018.;
-Договор у вези термина праћења семинара
за стручно усавршавање ван установе;
-Договор о XX сусретима мед.сест.
предшколских установа Србије;
- Договор о обележавању '' Дана установе''
-Анализа бројног стања деце и ток
адаптације по грипама;
-Обавештење о времену почетка семинара;
- Извештај са седнице УО УВТК;
-Договор о Новогодишњој представи за
децу;
-Извештај са XII скупа медицинских сестара
при предшколским установама,
-Презентација радионице за родитеље и
децу;
-Презентација са Конференције за васпитаче
– Тара 2017.год.
- време одржавања радионице за васпитаче
и медицинских сестара васпитача и набавка
потребног материјала;
-Презентација угледне активности;
- План реализације манифестације „Мали
планинари“ Сокобања 2018.год.;
-Извештај са стручне Конференције за
васпитаче у Врњачкој бањи;
-Презентација угледне активности и анализа
исте;
-Извештај са седнице УО УВТК;
-Презентације активности за хоризонтално
стручно усавршавање;

НАЧИН

НОСИОЦИ
Директор

Пленарни
Дискусија
Записник

Председни.
Актива
Медицинс.
сестре

Пленарни
Дискусија
Записник

Директор
Председни.
Актива
Медицинс.
сестре

Пленарни
Дискусија
Записник

Пленарни
Дискусија
Записник
Пленарни
Дискусија
Записник
Пленарни
Дискусија
Записник
Пленарни
Дискусија
Записник

Пленарни
Дискусија
Записник

Директор
Председни.
Актива
Медицинск
сестара
Директор
Председни.
Актива
Мед.сестар
Директор
Председни.
Актива
Мед.сестар
Директор
Председни.
Актива
Мед.сестар
В.д.дир.
Председни.
Актива
Мед.сестар
В.д.дир.
Председни.
Актива
Мед.сестра
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29.05.2018

27.06.2018.

-Договор о учешћу на „Дану изазова“ ;
-Презентације активности за хоризонтално
стручно усавршавање;

-Анализа неге и васпитно-образовног рада
са децом узраста до 3.године старости за
радну 2017/2018.год.
-Утврћивање распореда рада васпитача и
мед.-сестара за време годишњих одмора;
-Презентација са XXI пролећних сусрета
мед.-сестара;

Пленарни
Дискусија
Записник

В.д.дир.
Председни.
Актива
Мед.сестар

Пленарни
Презентац.
Дискусија

В.д. дир.
Предс.Акт
ива
Мед.сестре

Записник

Реализација плана рада Управног одбора
Састав Управног одбора :
Председник Управног одбора: Звезданка Миленковић
Име и презиме
Овлашћени предлагач
Драган Николић ( до 28.08.2018.год.)
представник једини. локалне самоупр.
Радица Видојковић
представник једини. локалне самоупр.
Бојан Димитријевић
представник једини. локалне самоупр.
Марина Живановић-Милосављевић
представник родитеља
Марија Церовић
представник родитеља
Милица Божић-Антић
представник родитеља
Звезданка Миленковић
представник запослених
Ивана Милијић
представник запослених
Маја Алковић
представник запослених
Драган Николић,представник јединице локалне самоуправе замењен је новим
чланом Марком Тешовићем.
Извештај о раду Управног одбора
ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ
-Разматрање и усвајање записника са XIV
седнице Управног одбора ПУ „Буцко“
Сокобања;
-Разматрање и усвајање Извештаја о раду
ПУ „Буцко“ Сокобања за радну 2016/2017
год.;
-Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора за радну 2016/2017год.;
-Разматрање и усвајање Годишњег плана

НАЧИН

НОСИОЦИ
САРАДНИ
ЦИ

Излагање

Шеф
Рачуноводс
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15.09.2017.

10.10.2017.

03.11.2017.

08.12.2017.

рада ПУ „Буцко“Сокобања за радну
2017/2018.годину;
-Разматрање и усвајање Плана стручног
усавршавања ПУ „Буцко“Сокобања за радну
2017/2018.год.;
-Разматрање и усвајање Извештаја о
самовредновању за радну 2017/2018.год.;
-Упознавање чланова УО са процесом
самовредновања и предлог за представника
органа управљања у Тиму за
самовредновање за радну 2017/2018.год.;
-Доношење одлуке о избору и реализацији
посебних и специјализованих програма ПУ
„Буцко“Сокобања;
-Разматрање и доношење одлуке о
коришћењу средстава прикупљених од
родитеља;
- Разматрање и усвајање записника са XV
седнице УО Предшколске установе „Буцко
„Сокобања;
-Разматрање и доношење одлуке о
реализацији посебних и специјализованих
програма у ПУ
„Буцко“Сокобања;Разматрање и доношење
Одлуке о измени и допуни Предшколског
програма ПУ „Буцко“Сокобања за радну
2017/2018.год.;
-Разматрање и доношење Одлуке о
разрешењу директора ПУ
„Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање измене и допуне
финансијског плана ПУ“Буцко“Сокобања за
2017.годину;
-Разматрање и усвајање записника са XVI
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање Предлога измене и
допуне финансијског плана
ПУ“Буцко“Сокобања за 2017.годину;
-Разматрање и усвајање записника са XVII
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање измене и допуне
финансијског плана ПУ“Буцко“Сокобања за
2017.год.;
-Разматрање и усвајање Предлога
финансијског плана за 2018.год.са
пројекцијама за 2019 и 2020.годину;
-разматрање и давање сагласности на

дискусија
информис.
презентац.

Излагање
дискусија
информис.

Секретар
Директор

Секретар
Директор

презентац.

Излагање
информис.

Излагање
информис.

Финансијс.
сарадник
Секретар

Финансијс.
сарадник
Секретар
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11.01.2018.

25.01.2018.

27.02.2018..

05.04.2018.

Правилник о организацији и
систематизацији послова и радних задатака
у ПУ „Буцко“Сокобања;
-Разматрање и доношење Одлуке о
образовању комисије за попис имовине и
обавеза;
- Разматрање и усвајање записника са XVIII
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање финансијског плана
за 2018.год.са пројекцијама за 2019.и 2020
годину;
-Разматрање и усвајање плана јавних
набавки за 2018.год.;
-Упознавање чланова УО са садржајем
Записника о инспекцијском надзору број
389-021-439/2017-04 од 14.12.2017.год.;
-Разматрање и усвајање записника са XIX
Сседнице Управног одбора ПУ
„Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање Извештаја о попису
имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2017.год.у ПУ „Буцко „Сокобања;
-Разматрање и доношење Одлуке о улагању
приговора на план генералне регулације;
-Разматрање и усвајање записника са XX
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање финансијског
извештаја ПУ“Буцко“Сокобања за 2017.год.;
-Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора ПУ“Буцко“Сокобања за период
01.09.2017.-31.01.2018.год.(прво
полполугодиште);
-Разматрање и усвајање Извештаја о раду
ПУ“Буцко“Сокобања за период 01.09.2017.31.01.2018.год(прво полугодиште);
- Разматрање и усвајање записника са XXI
седнице управног одбора ПУ
„Буцко“Сокобања;
-разматрање и усвајање предлога измене и
допуне финансијског плана
ПУ“Буцко“Сокобања за 2018.годину;
-Разматрање и усвајање Статута
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање Правилника ораду
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање Пословника о раду
Управног одбора ПУ „Буцко“Сокобања;

Излагање
информис.

информис.
презентац.

Информ.
Излагање

Излагање
дискусија
информис.

Финансијс.
сарадник
Секретар

Секретар
Финансијс.
сарадник
Пописна
комисија

Директор
Финансијс
ки
сарадник

Финансијс.
сарадник
Секретар
В.д.дир.

презентац.
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08.06.2018.

26.06.2018.

17.07.2018.

03.08.2018.

- Разматрање и усвајање записника са XXII
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање измене и допуне
финансијског плана ПУ“Буцко“Сокобањаза
2018.год.;
-Разматрање и доношење Решења о
годишњем одмору в.д.директора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и доношење Одлуке о
расписивању конкурса за избор директора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и доношење Решења о
именовању Комисије за спровођење
поступка за избор директора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање Извештаја о
реализацији програма једнодневне
екскурзије деце ПУ“Буцко“Сокобања за
2018.год.;
-Разматрање и усвајање записника са XXIII
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање измене и допуне
Годишњег плана рада ПУ“Буцко“Сокобања
за радну 2017/2018.год.;
-Разматрање и усвајање Извештаја о
реализацији Развојног плана
ПУ“Буцко“Сокобања за период од 15.01.15.06.2018.год.;
-Разматрање и усвајање Анекса Развојног
плана ПУ „Буцко“Сокобања;
-Именовање члана за развојно планирање;
-Разматрање и усвајање записника са XXIV
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и доношење одлуке о предлогу
кандидата за избор директора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање записника са XXV
седнице Управног одбора
ПУ“Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање Правилника о
организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ПУ „Буцко“Сокобања;
-Разматрање и усвајање предлога измене и
допуне финансијског плана
ПУ“Буцко“Сокобања;

Излагање
информис.

Финансијс.
сарадник
Секретар
В.д.дир.

Излагање
дискусија
информис.

Информис.
Дискусија

Информис.

Секретар
В.д.дир.

Секретар
В.д.дир.

Секретар
В.д.дир.
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Начин праћења реализације плана и ефекти:
Начин праћења реализације плана: Записници са састанка Управног одбора;
Ефекти: горе наведене активности су усвојене од стране Управног одбора и
реализоване;

Реализација плана рада Савета родитеља
Састав Савета родитеља:
Председник Савета родитеља:Игор Петровић

Чланови Савета родитеља на нивоу васпитних група
Име и презиме
Маја Радивојевић
Весна Лалић
Игор Петровић
Александар Ђокић
Ненад Станојевић
Милена Радосављевић
Мирјана Радосављевић
Димитрије Петровић
Биљана Трифић
Дарко Василијић
Тијана Јевдосић

Васпитна група
млађа јаслена група
старија јаслена група
Млађа васпитна група I
Мешовита васпитна група
средња васпитна група I
средња васпитна група II
старија васпитна група I
старија васпитна група II
ППП-целодневна васпитна група
ППП-полудневна васпитна група
ППП-полудневна васпитна група

Извештај о раду Савета родитеља
ВРЕМЕ

14.09.2017.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ

-Конституисање Савета родитеља;
-Избор председника и заменика председника
-Предлог за представника Савета родитеља
у Тиму за самовредновање ПУ.''Буцко''
Сокобања;
-Разматрање и усвајање Пословника о раду
Савета родитеља ПУ. ''Буцко'' Сокобања
- Предлог за представника Савета родитеља

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

Излагање
Презентова
ње
извештаја

НОСИОЦ
И
САРАДН
ИЦИ

Секретар
Директор
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13.12.2017.
26.12.2017.

23.02.2018.

16.04.2018.

у Тиму за самовредновање
-Разматрање плана стручног усавршавања
ПУ ''Буцко'' за радну 2017/2018.
-Сагласност Савета родитеља на увођење
Посебних и специјализованих програма у
ПУ.''Буцко'' Сокобања
-Разматрање Извештаја о раду ПУ.''Буцко''
за радну 2016/2017.
-Упознавање чланова Савета родитеља са
Извештајем о раду директора за радну
2016/2017.годину
-Разматрање и усвајање Извештаја о
самовредновању за радну 2016/2017.год.
-Разматрање Годишњег плана рада ПУ.
''Буцко'' за радну 2017/2018.год.
-Разматрање и давање сагласности на избор
осигуравајуће куће за осигурање деце;
-Доношење одлуке о висини родитељског
динара;
-Разматрање и давање сагласности на избор
уџбеника и часописа за радну 2017/2018.
-Разматрање и усвајање Записника са I
седнице Савета родитеља;
-Обавештење о формирању Општинског
Савета родитеља и избор чланова савета
родитеља за Општински Савет родитеља;
- Разматрање и усвајање Записника са II
седнице Савета родитеља;
-Именовање заменика чланова Општинског
савета родитеља;
-Разматрање и усвајање предлога о
регулисању саобраћаја у улицама
Митрополита Михаила и 27.Марта;
-Разматрање и усвајање Записника са III
седнице Савета родитеља;
-Разматрање Извештаја о раду ПУ.''Буцко''
за период првог полугодишта радне
2017/2018.године;
-Разматрање Извештаја о раду директора
ПУ. ''Буцко'' Сокобања за период првог
полугодишта радне 2017/2018.године;
-Разматрање и давање сагласности на
Програм екскурзије деце ПУ''Буцко''
Сокобања за радну 2017/2018.годину;
-Разматрање и усвајање Записника са IV
седнице Савета родитеља;
-Разматрање и давање сагласности на избор
агенције и цену екскурзије деце ПУ.''Буцко''

Износи се
понуда и
доноси се
одлука о
одабиру

Излагање
информис.
Предлагањ.
Избор
Информиса
ње
Предлог
усвајање
Презентова
ње
извештаја
информис.
Давање
Сагласност
и
Изнет је
предлог о
коме се
дискутовал
одлучивало
Информис
Давање
сагласности

Директор

Директор

Секретар
Директор

Секретар
В.д.дир.
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18.07.2018.

- Разматрање и усвајање Записника са V
седнице Савета родитеља;
-Разматрање и усвајање Извештаја о
реализацији једнодневне екскурзије деце
ПУ.''Буцко'' Сокобања за 2018.
-Разматрање и усвајање извештаја о
манифестацији ''Мали планинари''
Сокобања 2018.
-Информација о реализацији ПП. програма
ПУ ''Буцко'' за радну 2017/2018.годину;
-Разматрање и усвајање Извештаја Тима за
самовредновање за радну 2017/2018.годину;

информис.

В.д.дир.

Презентац.
Извештаја
Усвајање

Реализација плана рада Стручног актива за развојно планирање
Чланови Стручног актива за развојно планирање
Име и презиме
Снежана Ковановић
Миладинка Миленковић
Нена Петровић
Ивана Милијић
Милена Николић
Љубинка Стевановић
Мирјана Радосављевић
Милица Божић - Антић

Директор, од марта месеца васпитач
координатор
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
члан Савета родитеља
члан Управног одбора

Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
ВРЕМЕ

15.01.2018.

20.06.2018.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ

-Анализа реализације развојног плана ПУ
„Буцко“за период од 14.06.2017. до
15.01.2018.године;
-Анализа и реализација развојног плана за
период од 15.01.2018.до 15.06.2018.године;
-Допуна развојног плана из области ВОР-а;

НАЧИН
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

НОСИОЦИ
САРАДНИ
ЦИ

Презентац.
извештаја

Стручни
актив

Презентаци
ја и
Стручни
анализа
актив
извештаја
в.д.дир.
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Извештај о реализацији Развојног плана за програмску 2017/2018.годину
урађен је као посебан документ (налази се и на 8.стр.овог Извештаја).
Реализација плана рада Тима за самовредновање
Чланови Тима за самовредновање
Име и презиме
Марија Ђурђић
Васпитач-координатор
Златица Антонијевић
васпитач
Звезданка Миленковић
васпитач
Маја Алковић
васпитач
Данијела Миловановић
Медицинска сестра-васпитач
Снежана Ковановић
Васпитач
Марија Церовић
Члан Управног одбора
Извештај Тима за самовредновање
ВРЕМЕ

25.09.2017.

29.12.2017.

23.02.2018.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ

-Избор координатора и записничара Тима за
самовредновање;
-Избор кључне области;
-Прављење Годишњег и Акционог плана;

-Договор са другим тимовима о
самовреднованим областима;

-Израда упитника о периоду адаптације,
прилагоћавања детета на вртић након
адаптације,
-Договор око израде Драмског кутка;

НАЧИН
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
-Избор
координат.
-анализа
остваренос
ти
-Акциони
План
-израда
извештаја
-План
„Играониц
е“
Информиса
ње
Анализа
Упитник за
родитеље

НОСИОЦИ
САРАДНИ
ЦИ
ДОКАЗИ
Тим за
Самовредн
овање
Директор
Записници

Тим за
Самовредн
овање
Чланови
др.тимова
Директор
Чланови
тима
Директор

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
На првом састанку одржаном 25.09.2017.године, Тима за самовредновање,
разматране су све потенцијалне кључне области, а на основу Спољашњег вредновања
установе и стандарда квалитета рада П.У. тим је одлучио да вреднује области и то:
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-

Васпитно образовни рад,
Подршка деци и породици.
ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
„ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД „

Васпитно образовни рад вредновали из стандарда: 2.3. - индикатор 2.3.4. Васпитач
планира остваривање циљева вор-а на принципима интегрисаног учења током читавог
дана; 2.4. - индикатор 2.4.3. Учење деце одвија се кроз различите типове активности ;
2.5. - индикатор 2.5.2. Уважавају се индивидуалне разлике међу децом у погледу
културе, здравствено-хигијенских разлика, потреба за храном и сном; 2.6. - индикатор
2.6.1. План адаптације прави се у сарадњи са родитељима пре поласка детета у вртић.
Индикатори:
2.3.4. Васпитач планира остваривање циљева вор-а на принципима интегрисаног
учења током читавог дана;
2.4.3. Учење деце одвија се кроз различите типове активности .
Ови индикатори су реализовани кроз васпитно образовни рад током целе године, где је
рад васпитача интегрисан током читавог дана, како у усмереним тако и у слободним
активностима. На Васпитно-образовном већу васпитачи излажу своје “Примере добре
праксе”, а такође су одржане угледне активности а све у циљу бољег рада П.У.
Вапитачи су израдили лутке (гињол, лутке на штапу и на варјачи) и у холу вртића
направили драмски кутак, са дворцем и позорницом који деца и васпитачи користе у
васпитно образовном раду и у слободним активностима.

2.5.2. Уважавају се индивидуалне разлике међу децом у погледу културе,
здравствено-хигијенских разлика, потреба за храном и сном.
Васпитачи су организовали мирни кутак у радним собама за децу којој је то у току
дана било потребно. Такође води се рачуна о исхрани деце, која из здравственог
разлога имају потребу за коригованом исхраном.
2.6.1. План адаптације прави се у сарадњи са родитељима пре поласка детета у
вртић.
У сарадњи са родитељима направљен је “ План адаптације “ као и “Упитник за
родитеље “ - Како родитељи виде период прилагођавања.
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АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Индивидуални
- васпитачи
разговор
са - родитељи
родитељима ''Корак -медицинске
пре''
сестре васпитачи

ВРЕМЕНСКИ
ДОКАЗИ
РОК
-Недељу дана пре портфолио
поласка детета у деце,
вртић
-радна
књига
васпитача-

-договор
са
родитељима(прављење
индивидуалног плана
адаптације)
Боравак
групи

детета

у - васпитачи
- родитељи
- деца

направљен
индивидуални
план адаптације

По потреби

портфолио
деце,
-радна
књига
васпитача
- белешќе о току
адаптације

I недеља

ПРОГРАМ АДАПТАЦИЈЕ
Деца бораве у групи 1 сат са или без родитеља

II недеља

Деца бораве 2 сата без родитеља

III недеља

Деца бораве у групи до спавања

IV недеља

Деца се адаптирају на спавање

Повратна информација - родитељи
-Након
родитеља о адаптацији медицинске адаптације
детета
сестре васпитачи детета
-васпитачи

Интерни материјал
према родитељима
-фото документ
-деч. Портфолио

Овај програм је флексибилан зависно од потребе детета и тока адаптације.
Ниво остварености је 4.
ПРЕДЛОГ МЕРА
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-Наставити са обогаћивањем радног простора;
-Развијати већу кооперативност између васпитача и деце;
-Наставити са интеграцијом деце са децом различитих узраста кроз В.О.Р
-Постојеће просторе преуредити и оплеменити у функцији извођења активности ВОР-а
-Евалуацијом ће васпитачи на крају сваке етапе утврдити неостварене задатке , и оно
што је неостварено узеће у обзир за планирање у наредној етапи;

ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
“ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ”
Област Подршка деци и породици на основу прошлогодишњег вредновања настав ља
се индикатором 4.3.2. Увођење посебних програма за децу из осетљивих група која
нису обухваћена предшколским програмом.
Индикатори:
4.3.2. Увођење посебних програма за децу из осетљивих група која нису
обухваћена предшколским програмом.
Тим за Унапређење рада установе израдио је план посебног програма - “Играоница”
за децу из осетљивих група која нису обухваћена предшколским програмом.
ПУ "Буцко"од 19.10.2017. године кренуo с реализацијом плана обухватања деце из
осетљивих група. Обухват деце се реализује једанпут недељно на основу Развојног
плана ПУ "Буцко" за период 2017 - 2022 године.
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕНСКИ РОК
АКТИВНОСТИ
Социјализација
Васпитачи
Од октобра 2017. до
маја 2018. године
Развијање
дечјег
Од 01.11.2017. год. до
самопоштовања:
31.12.2017. године
- Ја и други.
Васпитачи
- Породични споменар
- Моје жеље
Околина и ја
Од 01.03.2018. год. до
- Живи и неживи свет
Васпитачи
31.05.2018. године
- Екологија
- Саобраћај
- Радионица за родитеље и
децу

Ниво остварености је 4
ПРЕДЛОГ МЕРА
-Развијати већу кооперативност између васпитача и деце;
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-Наставити са интеграцијом деце са децом различитих узраста кроз В.О.Р
Овим планом адаптације очекујемо:
ДОБИТ ЗА ДЕТЕ
 Стицање сигурности и поверења
 Дете постаје расположеније, задовољније, опуштеније.
ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉЕ
 Успостављање добрих партнерских односа са вртићем и мед. сестрама
васпитачима, васпитачима – стицање поверења
 Родитељи постају сигурнији, отворенији, опуштенији

ДОБИТ ЗА МЕД. СЕСТРУ-ВАСПИТАЧА И ВАСПИТАЧА
 Стварање поверења и партнерских односа са родитељима
 Добијање корисних информација од стране родитеља о детету
 Унапређење професионалних компетенција из области сарадње са

породицом

МОГУЋИ ИЗВОРИ И ДОКАЗИ
ДОКУМЕНТАЦИЈА-ДОКАЗИ
Записници са састанка,
План адаптације,
Записници са већа,
Фотографије,
Драмски кутак
Посебан програм “Играоница”

ДА
да

НЕ

Опис ниво остварености – Нивo 4
Реализација плана Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривање
Чланови Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Име и презиме
Нена Петровић
Тања Миленковић
Мирјана Славковић
Љубинка Стевановић
Милица Милојевић

Васпитач-координатор
васпитач
васпитач
васпитач
представник полицијске станице
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Фрида Ђорђевић
Сунчица Тривунац

представник Центра за социјални рад
члан Савета родитеља

Извештај Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривање

ВРЕМЕ

26. 09.2017.

01.12.2017.

03.04.2018.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

-Промена чланова Тима за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања из
редова васпитног особља;
-Бирање једног члана из Савета родитеља;
- Израда акционог плана;

-Избор
чланова
тима
-израда
акционог
плана

-Разматрање укидања донешене мере
превентивне активности са V састанка Тима
за НЗЗ одршаног 11.07 2017.;

Презентова
ње
обавештење

-Увођење мере за јачање превентивне
активности у циљу подизања безбедности
на виши ниво;

Анализира
ње;
констатова
ње

НОСИОЦ
И
САРАДН
ИЦИ
ДОКАЗИ
Чланови
Тима
Директор
записници

Тим за
Самовредн
овање
Директор
записници
Чланови
тима
В.д.дир.
записници

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања је разматрао и
анализирао свој рад у протеклом извештајном периоду.Током радне 2017/2018.године
реализоване су активности планиране за ову радну годину али и активности које нису
планиране акционим планом, али се у току радне године за њим указала потреба.
- У складу са акционим планом заштите деце од НЗЗ васпитачи су у васпитним
групама
реализовали
усмерене
активности
у
циљу
превентиве
насиља,злостављања и занемаривањаи о томе подносили извештаје тиму.
- Домар вртића свакодневно прегледа мобилијар и отклања евентуалне
кварове.Васпитачи такође прегледају и прате стање мобилијара и обавештавају
тим о евентуалним кваровима или недостацима.У овој радној години примећено
је да је функција „возића“ ослабљена.Директор је предузео мере поводом овог
питања.
- Током радне 2017/2018 године и у складу са акционим планом у циљу заштите
деце од НЗЗ остварена је сарадња са тимом за самовредновање учешћем у раду
тог тима.
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-

У циљу заштите деце и ове радне године у време летње сезоне ,тим је донео
одлуку о закључавању помоћних капија после пријема деце у радно врема
вртића.
И ове радне године настављена је сарадња установе са релевантним установама
из локалне средине у циљу одржавања функције мреже за решавање различитих
врста насиља.

Закључак: Активности планиране акционим планом су се редовно и
систематски одвијале и план је реализован у потпуности. Успешна сарадња са
релевантним установама из локалне средине биће настављена и у наредном периоду.
Реализација Плана рада Тима за инклузивно образовање
Име и презиме
Ивана Николић
Маја Алковић
Сузана Илић
Емилија Здравковић
Данијела Дисић
Миладинка Миленковић
Братислава Митић

Васпитач-координатор
васпитач
васпитач
васпитач
Васпитач , од 2.3.2018.год. в.д.директора
васпитач
васпитач

Извештај Тима за инклузивно образовање
ВРЕМЕ

17.10.2017.

06.12.2017.

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ

-Измена састава чланова тима;
-Упознавање нових чланова тима са радом
тима;
-Избор координатора тима;
-Сагледавање и анализа структуре деце по
васпитним групама;
-Израда Акционог плана;

-Сагледавање и анализа структуре деце по
васпитним групама;
-Предлог Тима за даље кораке;

НАЧИН
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
-Избор
чланова
тима и
координат.
Упознавањ
е са радом
сагледавањ
е и анализа
-израда
Акционог
плана
Презентова
ње
педагошк.
профила
Предлози

НОСИОЦИ
САРАДНИ
ЦИ
ДОКАЗИ
Чланови
Тима
Директор
записници

Чланови
Тима
Директор
записници
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19.01.2018.

23.05.2018.

-Анализа педагошких профила;
-Предлог Тима за даље кораке;

-Анализа оствареног постигнућа у
индивидуализованом раду са девојчицом
М.Ј. ;
-Извештаји васпитача о обављеним
индивидуалним разговорима са родитељима
деце Н.М,К.С,и С.Ж.
-Предлог мера за даље кораке;

Презентова
ње
Анализира
ње
констатова
ње
Извештаји
васпитача
Презентова
ње
Анализа
извештаја

Чланови
тима
директор
записници
Чланови
тима
записници
в.д.дир.

У току радне 2017/2018.године , чланови Тима за инклузивно образовање су на
првом састанку одржаном 17.10.2017. констатовали на основу сагледавања и анализе
структуре деце по васпитним групама да постоје деца којој је потребна додатна
подршка у раду.Чланови Тима су израдили Акциони план који је подразумевао
посматрање и израду педагошких профила деце,разговоре са родитељима,прикупљање
потребне лекарске документације и др.Током ове радне године чланови Тима су се
састали и одржали 4 састанка.Сви извештаји васпитача и докази о дечјем напредовању
у раду налазе се у документацији Тима за инклузивно образовање.

Реализација Плана рада Тима за стручно усавршавање
Чланови Тима
Златица Антонијевић
Сузана Илић
Љубинка Стевановић
Тања Миленковић
Данијела Миловановић
Данијела Дисић

Васпитач-координатор тима
васпитач
васпитач
васпитач
Васпитач
В.д.директора

Извештај Тима за стручно усавршавање у установи
ВРЕМЕ
31.01.2018.
16.03.2017.
10.05.2018.
24.04.2018.
25.04.2018.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВАСПИТАЧА
Маја Алковић
Љубинка Стевановић
Ивана Милијић
Милена Николић
Љиљана Живчићевић

ОБЛИК СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
Угледне активности:
„Костими причају“
„Шта све руке могу“
„Полигон спретности“
„Игралица стопалица“
„Веселе лоптице“

БРОЈ
АКТИВНО
СТИ

5
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М. Алковић
З. Антонијевић
Н. Петровић
М. Ђурђић
Љ. Стевановић
М. Миленковић
Е. Здравковић
М.Тодосијевић
М.Миленковић-реализ.
М.Алковић-асистент
И.Николић- реализатор
З.Антонијевић- асистент
Т. Миленковићреализатор
Б. Митић- асистент
М.Тодосијевић- реализ.
С.Ковановић-асистент
М.Ђурђић-реализатор
С.Илић-асистент

27.12.2017.

14.12.2017.
28.03.2018.
19.04.2018.
09.05.2018.
15.05.2018.
16.10.2017.
23.01.2018.
08.05.2018.

Љ. Стевановић

10.05.2018.
29.05.2018.
Током радне
2017/2018.год

Током радне
2017/2018.год

Радионице

1

5

Седница Управног одбора
УВТК

3

М.Славковић
Ј.Стевановић

Приказ дидактичког средства

2

З.Миленковић
С.Илић
И.Милијић

Рад са приправницима на
стручној пракси

Током
године

Пројекат ''Мали планинари''

1

Маркетинг Установе

По потреби

Васпитачи, медицинске
сестре-васпитачи и
директор

05.05.2018.

Позоришна представа за
децу
„Новогодишњи брод“

М. Ђурђић
И. Милијић
М. Алковић
М.Тодосијевић

Извештај Тима за стручно усавршавање ван установе
ВРЕМЕ
21-22.10.2017.
1.део
29.10.2017.
2.део

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВАСПИТАЧА
Васпитачи, медицинске
сестре-васпитачи и
директор

ОБЛИК СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

БРОЈ
АКТИВНО
СТИ

Акредитовани семинар
„Ка објективности
посматрања“

1
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06.06.2018.
7.-10.12.2018.
12.-15.4.2018.

12-15.10.2017.
7-10.06.2018.

Васпитачи,медицинскесестре
васпитачи,в.д.директора
Љ. Стевановић
Е.Здравковић
Н.Петрович
Д.Дисић
М.Тодосијевић
Т.Миленковић
З.Миленковић
Д.Миловановић
Ј.Стевановић

Акредитовани семинар
„Потребе деце и ученика и
како их задовољити –
ресурси школе и ПУ“
Стручна конференција за
васпитаче

2

Стручна конференција
медицинских сестара при ПУ

2

1

Реализацијом одређених облика стручног усавршавања као и присуствовањем и
дискусијом код других колега, васпитно особље је остварило потребан број бодова
планиран за ову радну 2017/2018.годину.

Реализација плана педагошко - инструктивног рада директора
У току радне 2017/2018 године директор Установе, а од 02.03. в.д.директора се
ангажовао на педагошко- инструктивном раду што је подразумевало информативни
преглед и посету свим васпитним групама како у самој Установи тако и у истуреној
групи ван установе (болничка група) током читаве радне године. Овакав вид контроле
је неопходан ради општег увида у стање и реализацију Програма васпитно-образовног
рада. Поред прегледа педагошке документације, директор Установе је пратио и
посећивао угледне и усмерене активности, радионице за родитеље и децу, како
васпитача тако и медицинских сестара-васпитача. Директор је омогућавао и пратио
стручно усавршавање свих запослених, организовао је и учествовао у општим
родитељским састанцима као и у појединим групним родитељским састанцима у
зависности од потребе.
Тип активности
Контрола вођења
педагошке документације
васпитно-образовног рада

Праћење реализације
усмерених активности

Врста документације
Активност
Књига васпитно-образовног рада
-годишњи план
-оперативни
-недељни, свеска са припремама
-портфолио
-Присуствовање усмереним
активностима, увид у припреме и
преглед Књиге васпитно-образ. рад.

Време и
бр.обиласка
Октобар-12прегледа
Фебруар-12прегледа
Јун
- 3прегледа
Август -10прегледа
-Током читаве радне
године у периоду од:
31.10.2017.год до
28.05.2018.год.
посматрана је 31
усмерена активност
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Праћење реализације
угледних активности

Присуствовање угледним
активностима

Пружање помоћи и
подршке васпитном особљу

- путем разговора
- инструкција
- показивања

31.01.2018.
16.03.2018.
24.04.2018.
25.04.2018.
10.05.2018.
-Током целе године
по потреби или на
захтев васпитача или
потребе друге врсте
-Посебно током
месци јул и
август(нова васпитна
група);

Извештај о раду директора је урађен као посебан документ.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЛУЖБЕ ПРАВНИХ, ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

-

Секретар Установе и административно финансијска служба ове радне 2017/2018
године учествовала је у следећим активностима:
Прати законе и прописе;
Стара се о правилној примени нормативних аката и законитости;
Организовање седница органа управљања;
Организовање рада Васпитно-образовног већа;
Припремање предлога решења, одлука;
Израда свих врста решења;
Пријављивање и одјављивање радника;
Пружање стручног тумачења, објашњења запосленима и странкама;
Припрема предлога уговора и других докумената;
Обавља стручне послове за рад комисије;
Обавља послове организовања и спровођења поступка јавне набавке
Пријављивање и одјављивање радника
Израда статистичких и осталих извештаја, обрада одређених података;
Формирање васпитних група и комплетирање документације досијеа уписане
дец у установи и васпитним групама;
Вођење прописане евиденције;
Вођење послова економата – набавку намирница, средстава за хигијену и
осталог материјала;
Свакодневно наручивање робе, интервинисање и сравњивање улаза и излаза
робе са материјалним књиговодством;
Контрола служби за заједничке послове;
Послови противпожарне заштите;
Израда статистичких и осталих извештаја, обрада одређених података;
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-

Обавља послове безбедности и здравља на послу, припремање и евиденција у
вези са тим;
- Реализовани су послови буџетског рачуноводства и финансијског пословања;
- Прикупљање, уређивање и припремање података за израду финансијских
анализа, извештаја и пројеката;
- Проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца;
- Вршење билансирања прихода и расхода (месечно,квартално и годишње);
- Израђивање документације за подношење пореским службама;
- Ажурирање података у одговарајућим базама;
- Достављање података правној служби о дуговањима;
- Књижење основних средстава и инвентара;
- Израда финансијског плана;
- Евиденција о утрошку материјала за потребе рада установе;
- Израда извештаја о пословању;
- Евиденција о уплатама родитеља.
Ова служба је обављала и извршавала многе друге задатке и послове по налогу
директора Установе, коме је непосредно одговорна за свој рад.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПУ
''БУЦКО'' ЗА РАДНУ 2017/2018.ГОД.
Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника ( "Службени гласник РС“,бр.81/2017) прописано је да
се стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника остварује
по посебним програмима. Стручно усавршавање је део Годишњег плана рада установе
и усклађен је са Развојним планом установе.
Стручно усавршавање је саставни и обавезни део професионалног развоја, то је
сложен процес који подразумева стално развијање компетенција ради квалитетнијег
обављања посла и унапређивања развоја деце, односно нивоа њиховог постигнућа.
Предшколска установа ''Буцко'' је за радну 2017/2018.годину План стручног
усавршавања који је био део Годишњег плана рада у целости остварила. Програм
стручног усавршавања реализован је кроз рад Стручног већа, Актива васпитача,
Актива медицинских сестара и других видова стручног усавршавања. Посебна пажња у
раду Већа и Актива посвећена је континуираном праћењу и реализацији Основног
програма васпитно-образовног рада, Предшколског и Припремног предшколског
програма.
Стручно усавршавање у периоду радне 2017/2018.год. како хоризонтално, тако
вертикално, реализовано је путем семинара, конференција, састанака, радионица,
тематских родитељских састанака, угледних активности,израдом и приказом
дидактичких средстава. Планом стручног усавршавања били су обухваћени: Директор;
Васпитачи; Медицинске сестре васпитачи; рачуновођа;књиговођа; секретар установе.
Време, облик, теме, место, учесници, табеларно је приказано.
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ВРЕМЕ

ОБЛИК

ТЕМА

08.09.2017.

Стручни скуп

14.09.2017.

Стручни скуп

12-15.10.2017.

Стручни
сусрети
медицинских
сестара ПУ
Семинар
1.део

21-22.10.2017.
29.10.2017.
19.11.2017.

7-10.12.2017.

14.12.2017.

Семинар
2.део
Семинар

Стручна
Конференција
Радионица

26.12.2017.

Семинар

27.12.2017.

Позоришна
представа за
децу
Актив
директора

23.01.2018.
26.01.2018.

Семинар

09.02.2018.

Семинар

30.01.2018.

Угледна
акивност

УЧЕСНИК

МЕСТО

Припрема за почетак
радне
2017/2018.године

Директор

Ван
установе

Пертинијеви дани
„Предшклско
васпитање и
образовање-ка
квалитетној пракси“

Директор
Васпитач

Ван
установе

„Аспекти квалитетне
праксе у јаслицама“

Мед.-сестре
васпитачи

Ван
установе

„Ка објективности
посматрања“

Васпитачи
Директор

„Ка објективности
посматрања“
Потраживања од
родитеља-годишње
извештавање

Директор
Васпитачи
Финансиј.рачуноводствени
сарадник

''Истраживачки
приступ васпитној
пракси“

Ван
установе
Ван
установе
Ван
установе

Васпитачи

Ван
установе

Препознајмо
осећања-рад.за
родитеље и децу
„Израда Плана
јавних набавки“
''Новогодишњи
брод“

Васпитач
реализатор;асистент

У
установ.

Секретар

Ван
установе
У
установ.

Разматрање могућих
тема „Примери
добре праксе“
Израда завршног
рачуна

Директор

Група васпитача

Фин.рачуноводствени
сарадник
Фин.-рач.сарадн.

„ Састављање
годиш.финан.извеш.з
а 2017.годину“
„Костими
Директор
причају“
Васпитачи

Ван
установе
Ван
установе
Ван
установе
Ван
установе
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09.03.2018.

Семинар

16.03.2018.
28.03.2018.

Угледна
активност
Радионица

19.04.2018.

Радионица

24.04.2018.

Угледна
активност

25.04.2018.
05.05.2018.

Угледна
активност
Манифестац.

09.05.2018.

Радионица

10.05.2018.

Приказ
дидактичког
средства
Угледна
активност
Радионица

10.05.2018.
15.05.2018.

16.06.2018.

Семинар

20.06.2018.

Семинар

12.07.2018.

Семинар

24-26.8.2018.

Саветовање

Током године

Седнице УО
УВТК
Маркетинг
установе
Рад са

Током године
Током године

„Усаглашавање рада
установе об.и васп.са
Законом о основама
образовања и
васпит.“
„Шта све руке могу“

Секретар

Ван
установе

Васпитач
реализатор;асистент
Васпитач
реализатор;асистент
Васпитач
реализатор;асистент
Мед.-сестра
васпитач;асистент

У
установ.
У
установ.
У
установ.
У
установ.

Васпитач
реализатор;асистент
Васпитачи,мед.сестре;в.д.директор
Васпитач
реализатор;асистент
Мед.-сестра
васпитач;асистент

У
установ.
У
установ.
У
установ.
У
установ.

„Полигон
спретности“
„Припрема деце за
полазак у школусналажење у новој
средини“
''Потребе деце и
ученика и како их
задовољити- ресурси
школе и ПУ''
„Нови правилник о
ПДВ евиденцији“

Васпитач
реализатор;асистент
Васпитач
реализатор,асистент

У
установ.
У
установ.

Мед.сестре
Васпитачи
В.д.дир.

Ван
установе

Секретар
Фин.-рач.сарадник

Ван
установе

„Израда
финансијских
планова за 2019.год.у
складу са новинама у
примени прописа“
„Припрема за
почетак радне 20182019.год."

Секретар
В.д.дир.
Фин.-рач.сарадн.

Ван
установе

В.д.директора

Ван
установе

„Сценска лутка“
„Израда дечјег
портфолиа“
„Веселе лоптице“
„Игралица
стопалица“
„Мали планинари
2018,“
„Едукативне табле“
„Ливадица“

Васпитач,Љ.Стевано Ван
вић
установе
Тим васпитача (4)
У
установ.
Ментори васпитачи У
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приправници
ма

(3)

установ.

Стечено знање са семинара, директор, васпитачи, медицинске сестре.васпитачи
и остали запослени су примењивали у свом раду. Сву педагошку литературу која се
налази у библиотеци ПУ ''Буцко'' васпитачи су користили наизменично, посећивали
друге вртиће на региону и тако пратили догађања као и путем Удружења васпитача,
интернета и др. Целокупно стручно усавршавање се одвијало континуирано током целе
радне 2017/2018.године.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ДИРЕКТОРА ПУ ''БУЦКО'' ЗА РАДНУ 2017/2018.ГОД.
ВРЕМЕ
ОБЛИК И ТЕМА
МЕСТО
08.09.2017.
14.09.2017.
2122.10.2017.
29.10.2017.
21.01.2018..
30.03.2018.

Актив директора –
Припрема за почетак радне године
2017/2018.год.
Пертинијеви дани-„Предшколско васпитање и
образовање -ка квалитетнијој пракси“
Семинар „Ка објективности посматрања“ –
1.део
Семинар „Ка објективности посматрања“ –
2.део
Актив директора -Разматрање могућих тема
„Примери добре праксе“
Конференција „Васпитач у 21.веку“-допринос
предшколства остваривању циљева образовања
и васпитања“
Рад са приправницима на стручној пракси педагошко инструктивни рад
Стручна конференција за васпитаче у Врњачкој
бањи
Маркетинг установе-изјаве,интервјуи

Током
године
1215.04.2018.
Током
године
По
Присуство састанцима у ШУ Зајечар
позиву,током
године
16.06.2018. Семинар „Потребе ученика и деце и како их
задовољити-ресурси шкле и ПУ“
12.07.2018.
Семинар „Израда финансијских планова за
2019.год.у складу са новинама у примени
прописа“
24-26.08.2018 Саветовање „Почетак школске године
2018/2019.“ – Борско језеро

Ван установе
Ван установе
Ван установе
Ван установе
Ван установе
Ван установе
У установи
Ван установе
У установи
Ван установе
Ван установе
Ван установе
Ван установе
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ
У оквиру маркетинга Установе организоване су различите изложбе дечјeг
стваралаштва , приредбе, трибине, формирања кутка за родитеље. Учествовали смо на
разним културним, спортским и другим манифестацијама на нивоу града. Васпитачи са
својом децом су учествовали на разним ликовним конкурсима, на државном,
регионалном и локалном нивоу. Све активности и догађаји су медијски пропраћени
путем локалне ТВ станице ''Соко'' као и путем интернет портала, сајта установе. Током
читаве године приликом организовања представа и приредби приказивани су прилози
на локалној ТВ станици ''Соко'', као и емитовање сервисних информација.

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ

01.09.2017.

20.09.2017.

2-8.10.2017.

Током године по
потреби
17.11.2017.

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
САРАДНИЦИ

- ''Добродошлица'' – приредба и
пријем предшколаца

Приредба

Директор
Васпитачи
Деца

-Пертинијеви дани

Присуство

- Организација и реализација
''Дечје недеље''

Реализац.
активности

Директор
Председ.
Актива
васпитача
Директор
Васпитачи
Деца

-Сарадња са ТВ“Соко“
''Хајде да се дружимо''- прослава
39-ог рођендана Установе

27.12.2017.

''Новогодишњи брод''новогодишња представа за децу

26.01.2018.

Обележавање дана Светог Саве

21.03.2018.

22.03.2018.

„Дан васпитача“
Дан младенаца – дружење са
члановима пчеларског друштва

Изјаве
Снимци

Директор
Васпитачи

приредба

Директор
Васпитачи
Деца

Позоришна
представа
Приредба
Изложба
ликовних радова
Приредбе по
васпитним
групама

Група
васпитача
Васпитачи
Деца ппг

Презентација
пчеларског
друштва

Васпитачи

В.д.дир.
Васпитачи
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26.03.2018.

Презентација планинарског
друштва ''Оштра чука''
предшколцима

Презентација и
дружење

В.д.дир.
Васпитачи

11.05.2018.

Крос РТС-а ''Кроз Србију''

Такмичење
Предшколаца,ст
ар.и ср.група

Васпитачи

05.05.2018.

„Мали планинари – 2018.год.“

Планинарење
Освајање
врха ''Поповица''

30.05.2018.

„Дан изазова“

06.06.2018.

Завршна приредба
''Ми смо ђаци весељаци''

Физичке
активности у
дворишту
Приредба
Амфитеат.Завич
ајног музеја

В.д.дир.
Васпитачи
Планинарско
друштво
В.д.дир.
Васпитачи
В.д.дир.
Васпитачи
Деца ППГ

На основу свега изнетог може се закључити да је Годишњи план Предшколске
установе "Буцко" за радну 2017/2018.годину успешно реализован и да су сви запослени
уложили максималан напор и постигли задовољавајуће резултате у раду са децом
предшколског узраста и тиме задовољили потребе деце, породице и друштвене
средине.

ИЗВЕШТАЈ УРАДИО
В.Д.ДИРЕКТОРА ПУ''БУЦКО'' СОКОБАЊА
Данијела Дисић
_______________________

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРA
Звезданка Миленковић
______________________
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