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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Предшколска установа „Чика Јова Змај“ регистрована је у складу са важећим законским
прописима: Закон о предшколском васпитању и образовању, Правилник о општим основама
предшколског програма и интерним актима за обављање делатности васпитања и образовања
деце, неге, превентивно-здравствене заштите, исхране, дневног одмора и рекреације деце
предшколског узраста.
Извештај о раду Установе за 2018/19. годину сачињен је у складу са Годишњим планом
рада Установе ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2018/19. годину. У изради извештаја учествовали
су директор Установе, помоћник директора Установе, стручни сарадници и сарадници,
васпитачи, медицинске сестре васпитачи, родитељи, уписна комисија, служба рачуноводства,
кадровска и правна служба.

2.

КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
2.1.

БРОЈ ГРУПА – ДЕЦЕ

Број уписане деце и формираних група на почетку радне 2018/19.годинe:
Рб

Облик

1.
2.
3.

Јасле
Вртић
Полудневни боравак четворочасовни
припремног предшколског програма
Болничка група
Полудневни програми ВБГ3
УКУПНО

4.
5.

Број
васпитних
Група
74
160
облик 23

Број
деце

3
3
263

64
71
5725

уписане

1262
3975
353

У току радне 2018/2019. године број деце се мењао у односу на број деце на почетку
радне године. Након сумирања података долази се до закључка да су у протеклој години
целодневним програмом васпитно-образовног рада обухваћене 160 вртићких група и 74
јаслене групе, тј. 234 васпитнe групe са 5237 деце.
Полудневни (четворочасовни) припремни предшколски програм био је организован у
23 васпитне групе са 353 уписане деце.
Четворочасовни ППП у седишту Установе
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
( ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ )
Рб
ВРТИЋ
БРOJ ГРУПА
1
„Сестре Букумировић“
2
2
„Невен“
2
УКУПНО
4

БРОЈ ДЕЦЕ
36
36
72
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Четворочасовни ППП ван седиштаУстанове
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
(ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ)
РБ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ВРТИЋ
ОБЈЕКАТ У КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ
ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток
ОШ „Васа Чарапић“ Пиносава
ОШ „ Змај Јова Јовановић“
ОШ „Ђуро Даничић“
ОШ „Бранислав Нушић“
ОШ „Бoра Станковић“
ОШ ,,Данило Киш“
ОШ „Филип Филиповић“
ОШ „Јајинци“
МЗ „Зуце“
ОШ „ВукКараџић“ Прњавор
ОШ „ВукКараџић“ Брђани
ОШ ,,Бук Караџић“ Рипањ - Центар
ОШ ,,Достеј Обрадовић“
УКУПНО
УКУПНО У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ И ВАН
СЕДИШТА УСТАНОВЕ

БРOJ
ГРУПА
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
18

БРОЈ
ДЕЦЕ
14
13
34
20
14
26
28
36
18
4
14
15
25
15
276

22

348

Полудневни васпитно-образовни рад са децом у болници
Васпитно-образовни рад са децом на Институту за ортопедско-хируршке болести
„Бањица“ реализован је у 3 васпитне групе са 64 дете.
Облик рада

Број група

Број деце

Болница“ Бањица“- развојна група и
деца на дужем болничком лечењу

3

64

Кратки и полудневни програми Установе
Васпитно образовни рад Установе је уврстио и полудневне програме (свакодневно, у
трајању од по четири сата), за децу од 3-5,5 година, која нису била обухваћена предшколским
системом. Полудневни програми су били организовани у МЗ Рипањ (две групе) и при ОШ
„Бранислaв Нушiћ“ (једна група). Укупан број деце која су похађала полудневне програме у
току радне 2018/2019.године је 71 дете.
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2.2.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у
Установи за период 09. 2017 – 08.2018. године
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Послови и задаци
Директор Установе
Помоћник директора Установе
Секретар Установе
Сарадник за правна питања и
кадровске послове
Стручни сарадник-педагог
Стручни сарадник-психолог
Стручни сарадник-логопед
Стручнисарадник – педагог за
физичко васпитање
Сарадник-социјални радник
Координатор за културну и јавну
делатност
Сарадник за превентивну
здравствену заштиту
Сарадник дијатет.-нутриц
Дефектолог у болници
Дефектолог у развојнојгрупи
Васпитач
Медицинска сестра у групи
Сарадник-медицинска сестра на
превентиви
Руководилац службе
рачуноводства и
аналитике
Ликвидатор
Благајник
Контиста
Књиговођа
Обрачунскирадник
Дипл економиста
Референт за радне односе
Администр.технич.секретар
Пословнисекретар
Референтза ППЗ
Службеникзајавненабавке и
сарадникзаправнапитања
Службеникзабезбедност и
здрављенараду
Руководилацтех. Службе
Руководилацслужбепревоза и
транспорта
Еко.фин. сарадник
Технолог
Мајстори
Руковалаццентралноггрејања
Магационер
Помоћни магационер
Економ
Физичкирадник
Кувар

Бр. радника у
сталномрадномодносу
1
1
1
1

Бр.
радниканаодређеновреме

5
2
1
1

1
1
1
1

Укупно
1
1
1
1
6
3
2
2

2

2

4

4

3
3

1

254
133
20

98
38
1

21

1

1

2

1

1
1
1
5
1
3
1

1
1
1
4
1
1
1

2

4
3
352
171

3

3

2

2

1
1

1
1

1
7
1
2

1
7
1
2

1
4
12

3
7

4
4
19
5

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Пекар – посластичар
Сервирка
Спремачица
Вешерка
Возач
Возач курир
Уметнички аранжер
Кројачица
Домар
Помоћнитранс. радник
Координатор
Координатор
Физичкирадникбаштован
Мајсторзаодржавањевоз.пар.
УКУПНО

40
84
6
4

19
35

59
119
6
5

1

1

1

2

2

1

1

615

211

826

Преглед броја радника који су отишли у пензију, били на плаћеном и неплаћеном
одсуству, боловању преко 30 дана за период од 09.2018 – 08.2019. године
Ред.
Бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Послови и задаци

Директор Установе
Помоћник директора Установе
Секретар Установе
Самостални правни референт
Стручни сарадник-педагог
Стручни сарадник-психолог
Стручни сарадник-логопед
Сарадник-социјални радник
Стручни сарадник – педагогзафизичко
васпитање
Сарадник за превентивну здравствену
заштиту
Сарадник дијатет.-нутриц.
Дефектолог у болници
Дефектолог у развојнојгрупи
Васпитач
Медицинска сестра у групи
Сарадник-медицинска сестра на
превентиви
Руководилац службе рачуноводства и
аналитике
Ликвидатор
Благајник
Контиста
Књиговођа
Обрачунскирадник
Референт за набавке административ н
епослове
Референт з арадне односе
Администр.технич.секретар
Дактилограф

Број радника који су:
Отишли Наплаћеном
у
одудуству
пензију

На
неплаћеном
одсуству

На
боловању
преко 30
дана

1

3
1

6

27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Референт за ППЗ
Референт за безбедност и здравље на
раду
Руководилацтех. службе
Руководилац службе превоза и
транспорта
Мајстори
Руковалац централног грејања
Магационер
Помоћни магационер
Економ
Физички радник
Куварица
Сервирка
Спремачица
Вешерка
Возач
Уметнички аранжер
Кројачица
УКУПНО

1
2

8

7

2.3. ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, а у оквиру
предшколског програма Предшколске установе „Чика Јова Змај“ остварују се следећи
редовни програми:
1. Целодневни (једанаесточасовни) боравак
2. Полудневни (четворочасовни ППП и „Вртићи без граница 3“) боравак
3. Полудневни васпитно-образовни рад са децом на Институту за ортопедскoхируршке болести „Бањица“.
Осим њих, остварују се и следећи посебни програми и пројекти:
1. Пројекат „Бисери“ – дечји вртић као креативни центар
2. Отворени Монтесори програм у вртићу „Пинокио“
3. Пројекат „Културна авантура за предшколце“ у вртићу „Чика Јова Змај 2“
4. Пројекат „Екологија“ у вртићу „1001 радост“
5. Пројекат „НТЦ програм” у вртићу„Наша деца“
6. Пројекат „Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“
у јаслама „1001 радост“
7. Пројекат „Вртићи без граница 3“
8. Пројекат „Информатички центар за предшколце“ у вртићу „Плави чуперак“
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА НА
УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ПУ
Анализа и евалуација реализације приоритетних задатака на унапређивању рада ПУ
извршена је од стране директора и чланова ужег тима за самовредновање као и чланова актива
за развојно планирање.
Увидом у реализоване активности може се констатовати да је План унапређивања рада
ПУ у радној 2018/19. години у великој мери остварен (од 78 планираних активности
реализовано је 58 што износи 75% планираних активности). При реализацији Плана акценат је
стављен на оне аспекте рада Установе за које је сугерисано од стране екстерних евалуатора да
треба да се унапреде.
Током следеће радне године наставиће се са реализацијом започетих активности које се
односе на на уједначавање физичке средине, као и на уједначавање квалитета објеката у
погледу естетске уређености, опремљености савременом кроз приоритетни задатак васпитнообразовног рада– средина за учење као трећи васпитач.
Такође, у следећој радној години наставиће се са реализацијом започетих активности у
другим областима кроз рад стручних тимова и формираних радних група.
У наставку следи табеларни приказ реализованих активности Плана унапређења рада
ПУ.
ОБЛАСТ БР. 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
Области рада за
унапређивање

Активности
унапређивање

за

Носиоци

1.
Неуједначеност
физичке
средине
између различитих
васпитних група и
објеката

Формирање радних група
за израду дидактичких
средстава на нивоу јасала
и вртића

Директор

Угледне активности са
применом
израђених
дидактичких средстава уз
коришћење инструмената
за праћење и анализу
активности
Формирање радне групе за
структуирање средине за
учење (у целодневним и
четворочасовним групама)
у
циљу
развијања
истраживачког приступа у
осмишљавању
и
уједначавању средине за
учење

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васптачи
Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи
у
целодневном и
ППП,
медицинске
сестре васптачи,
родитељи

Време
реализациј
е
Септембар
2018.године

Март-јун
2019.

Октобар
2018.године

ЕВАЛУАЦИЈА
На
иницијативу
директора тимови
на нивоу објеката
су током године
израђивали
дидактичка
средства.
Није реализовано

Одабрани
су
представници
објеката
за
уређење средине
као
трећег
васпитача.
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Формирање радне групе за
избор и начин употребе
неструктуираних
материјала

У свим васпитним групама
обезбедити на оптималном
нивоу
подстицајни
неструктуирани материјал
за рад

2.
Неуједначеност
интеракције
деце
различитих узраста
и деце и одраслих

3.
На нивоу Установе
није
потребна
пажња
посвећена
функцији
систематског
посматрања

Угледне активности са
применом
неструктуираних
материјала уз коришћење
инструмената за праћење и
анализу активности
Организовање радионица
са члановима радне групе
за структуирање средине
за
учење
и
представницима
Савета
родитеља на којима ће се
кроз интеракцију тражити
најбоља
решења
за
организацију,
обележавање и коришћење
центара интересовања (у
целодневним
и
четворочасовним групама)
уз примену инструмената
за праћење
Чешћа интеракција деце и
одраслих кроз планиране
активности на нивоу групе
и објекта – родитељ у
групи, учешће у акцијама
и
манифестацијама,
планиране активности у
локалној
заједници
(библиотеке,
музеји,
спортски центри....)
Праћење имплементације
реализованих
семинара
кроз непосредан увид
стручних сарадника и
директора
у
Књиге
васпитно-образовног рада
и Књиге неге и васпитнообразовног рада, групне
портфолије

Директор,
стручни
сарадници,
сарадници
за
ПЗЗ
васпитачи
у
целодневном и
ППП,
медицинске
сестре васптачи,
Васпитачи
у
целодневном и
ППП,
медицинске
сестре васптачи,
родитељи

Октобар
2018.године

Није реализовано

2018/19.
година

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васптачи
Директор,
стручни
сарадници,
представници
радне групе за
структуирање
средине
и
представници
Савета родитеља

Март-јун
2019.

На нивоу сваке
васпитне
групе
родитељи су се
укључили у акцију
доношења
неструктурианог
материјала.
Није реализовано

2018/2019.
година

Није реализовано

Директор,
медицинске
сестре
васпитачи,
васпитачи,
стручни
сарадници

2018/2019.
година

Детаљно
у
Извештају о раду
Установе за радну
2018/2019. годину.

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.г
одина

Непосредан увид
стручних
сарадника
установе
током
године.
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4.
У мањој мери су
присутне игре и
активности
осмишљене
на
принципима
интерисаног
и
кооперативног
учења

Хоризонтална размена у
објекту „Пинокио“ за
чланове
Педагошког
колегијума – презентација
примера добре праксе у
планирању
васпитнообразовног рада на основу
систематског посматрања

Директор,
васпитачи
вртића
„Пинокио“

Септембар
2018.године

Реализовано
15.11.2018.
године. Директор
Установе је на
колегијуму
предложио да се
формира
радна
група
од
представника
обејката која ће
радити
на
унапређењу
средине за учење
као
трећег
васпитача.
Реализација
хоризонталне
размене на тему
„Игре
са
ризицима“
–
04.07.2019. године

Хоризонтална размена за
чланове
Педагошког
колегијума – презентација
примера добре праксе у
планирању
васпитнообразовног рада на основу
систематског посматрања
са ПУ „Чукарица“
Реализација
угледних
активности
у
циљу
приказа
васпитнообразовног
рада
заснованог на принципима
интегрисаног
и
кооперативног учења
Реализација
узрасних
актива
на
тему
Подстицање
графомоторике
кроз
интегрисано учење

Директор,помоћ
ник директора,
стручни
сарадници

Октобар
2018.године

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи

2018/2019.
година

Није реализовано

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
година

Реализација
актива „Центри за
развој говора и
активности
за
подстицање
говорно-језичког
развоја код деце“.
Актив
је
реализован
у
априлу
2019.године

Носиоци

Време
реализације
2018/2019.г
одина

ЕВАЛУАЦИЈА

2018/2019.
година

Састанци
су
реализовани током
године.

ОБЛАСТ 3: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ
Области рада за
унапређивање

Активности
унапређивање рада

за

1.
Унапређивање
систематског
праћења
дечјег
развоја
и
напредовања,
анализе добијених
података
и
коришћења
података у сврху
планирања
и
програмирања
васпитнообразовног рада

Праћење имплементације
реализованих
семинара
кроз
непосредан
увид
стручних
сарадника
и
директора
у Књиге
васпитно-образовног рада
и Књиге неге и васпитнообразовног рада, групне
портфолије
Педагошко-инструктивни
рад стручних сарадника у
објектима,
оснаживање
васпитача и медицинских
сестара
васпитача
за

Директор,
стручни
сарадници

Стручна служба,
васпитачи,
медицинске
сестре васптачи

Реализовано кроз
редовне обиласке
објеката стручних
сарадника.
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2.
Уједначавање
обима и садржаја
дечијих портфолија

3.
Значајније
укључивање
родитеља у процес
праћења,
документовања
дечјег напредовања
и развоја

самосталну
израду
инструмената
за
посматрање и
примене
података у планирању
васпитно образовног рада
– тромесечни састанци у
објектима
на
тему
праћење-планирањедокументовање-евалуација
васпитно-образовног рада,
анализа
документације
васпитача
Праћење имплементације
реализованих
семинара
кроз
непосредан
увид
стручних
сарадника
и
директора
у Књиге
васпитно-образовног рада
и Књиге неге и васпитнообразовног рада, групне
портфолије
Тематски
састанак
стручних
сарадника
у
радним јединицама на тему
израде дечијих портфолија
–
размена
искустава,
снимак стања и давање
препорука за унапређење;
континуирано праћење
Хоризонтална
размена
између објеката – приказ
примера
дечијих
портфолија
Хоризонтална размена са
ПУ Врачар – приказ
примера добре праксе израда портфолија
Оформити радну групу
која би прошла обуку за
радионичарски
рад
са
циљем
даље
имплемнтације.
Родитеље
укључити у
израду дечјег портфолиа
кроз
осмишљене
радионице за децу и
родитеље.
Израда
и
спровођење
анкете
за
родитеље
(информације о деци) два
пута годишње (на основу
предлога анкетних питања
приспелих их објеката)

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.г
одина

Непосредан увид
стручних
сарадника установе
током године.

Стручни
сарадници

2018/2019.г
одина

Реализовано кроз
редовне обиласке
објеката стручних
сарадника.

Директор,
стручни
сарадници,
руководиоци
Директор,
стручни
сарадници,
медицинске
сестре васпитачи
и васпитачи
Директор,
стручни
сарадници,
медицинске
сестре васпитачи
и васпитачи
Васпитачи,
родитељи

2018/2019.г
одина

Реализовано
на
активу
„Портфолио“
у
јуну 2019. године.
Није реализовано.

Директор,
васпитачи,
стручни
сарадници

2018/2019.г
одина

2018/2019.
година

Дат је
чланова
групе.

2018/2019.г
одина

Реализовано
на
заједничким
радионицама
за
децу и родитеље.

Јун 2018.
године

Анкете
су
израђене на основу
предлога анкетних
питања са терена.
Радна група је
учествовала
у
изради. Анкете ће
бити припремљене
за почетка године.

* октобар
2018.

предлог
радне
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4.
Периодично
и
детаљније
информисање
родитеља о развоју
и
напредовању
деце

5.
Унапређивање
партнерског односа
васпитача и деце

6.
Унапређивање
процеса планирања
додатне подршке

Реализација
трибина,
предавања, радионица за
родитеље (целодневне и
четворочасовне групе) о
развојним
карактеристикама
деце,
начинима праћења дечијег
развоја и напредовања и
другим актуелним темама.
Формирање радне групе са
циљем
унапређивања
вештина вођења разговора
на „отвореним вратима“ и
давања информација о
развоју и напредовању
деце
Квартално информисање
родитеља о дечијем развоју
и
напредовању
путем
индивидуалних разговора
(отворена
врата).
Оснаживање родитељских
комептенција
(родитељи
деце из целодневних и
четворочасовних
програма).
Реализација
угледних
активности васпитача и
медицинских
сестара
васпитача
уз
примену
инструмената за праћење
активности,
анализа
активности и дискусија
Педагошко-инструктивни
рад стручних сарадника и
директора у објектима
Унапређивање
процеса
планирања
додатне
подршке деци - на позив
Директора
Установе
ангажовање
Групе
за
образовање
мањина,
социјалну инклузију и
заштиту од насиља и
дискриминације
при
МПНТР

Директор,
васпитачи,
стручни
сарадници,
сарадници
Локалне
заједнице

2018/2019.г
одина
из

Реализовани
тематски
родитељски
састанци
појединим
групама.

су
у

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васпитачи

2018/2019.г
одина

Није реализовано.

Васпитачи,
стручни
сарадници

2018/2019.г
одина

Није заступљено у
довољној мери и
потребно је и даље
подтицати
ову
праксу.

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васпитачи

2018/2019.г
одина

Угледне
активности
су
реализоване
са
приправницима.

Директор,
стручни
сарадници,
Директор
помоћник
директора , Тим
за ИО

2018/2019.г
одина

У
оквиру
реадовних
облазака.
Пракса
је
унапређена.
Израђени
су
педагошки
профили, планови
индивидуализациј
е и ИОП-и за децу
којој је то било
потребно.

Јун 2018 и
радна
2018/19.
година

ОБЛАСТ БР. 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
Области рада за
унапређивање

Активности
унапређивање

за

1.
Уједначавање
квалитета сарадње
са породицом

Размена
примера добре
праксе између објеката
Установе
кроз
хоризонталну размену у
објектима
Хоризонтална размена са

Носиоци
Директор,
руководиоци
објеката,
стручни
сарадници
објеката
Директор,

Време
реализац
ије
2018/2019.
година

2018/2019.

ЕВАЛУАЦИЈА
Реализовано
оквиру
манифестација
Установе.

у

Хоризонална
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2.
Унапређивње
информисања
родитеља у вези
насиља,
злостављања
и
занемаривања
путем
трибина,
предавања,
радионица и сл.

3.
Веће укључивање
родитеља
у
васпитнообразовни рад

4.
Квартално детаљно
информисање
родитеља
о
напредовању деце

ПУ Чукарица –
Пример добре праксе у
циљу унапређења сарадње
са породицом

руководиоци
објеката,
стручни
сарадници
објеката

година

Организација актива са
члановима ширег тима за
заштиту на тему едукације
родитеља о заштити деце
од насиља, злостављања,
занемаривања
и
дискриминације.
Организација предавања за
родитеље на тему заштите
од насиља, злостављања,
занемаривања
и
дискриминације, на нивоу
објекта/васпитне групе
Организација предавања за
чланове Савета родитеља
тему заштите деце од
насиља,
злостављања,
занемаривања
и
дискриминације
(предавачи: стручњаци из
локалне заједнице)
Израда
и
спровођење
анкете за родитеље
о
интересовањима родитеља
за укључивање у васпитнообразовни рад (на основу
предлога анкетних питања
приспелих их објеката)

Ужи
тим
за
заштиту
деце,
директор

2018/2019.
година

Шири тим
заштиту

за

2018/2019.
година

Није реализовано.

Директор, ужи
тим за заштиту
деце,
представници из
локалне
заједнице

2018/2019.
година

Није реализовано.

Директор,
васпитачи,
стручни
сарадници

Јун
–
септембар
2018.
године
* октобар
2018.

Анкете су израђене
на основу предлога
анкетних питања са
терена. Радна група
је учествовала у
изради. Анкете ће
бити припремљене
за почетка године.

Директор,
васпитачи,
стручни
сарадници

2018/2019.
година

Анкете су израђене.
и биће у премени
од септембра 2019.
године.

Васпитачи,
стручни
сарадници

2018/2019.
година

Није заступљено у
довољној мери и
потребно је и даље
подтицати
ову
праксу.

*прикупљена су питања на
узрасним
активима
и
договорени
тимови
за
израду анкета.
Анализа
анкета
за
родитеље
о
интересовањима родитеља
за укључивање у васпитнообразовни рад и израда
плана
укључивања
родитеља
у
васпитнообразвони рад
Квартално
информисање
родитеља о дечијем развоју
и
напредовању
путем
индивидуалних разговора
(„отворена
врата“).
Оснаживање родитељских
комепетенција (родитељи
деце из целодневних и
четворочасовних

размена
Хоризонтална
размена
у
ПУ
„Чукарица“ на тему
„Игре са ризицима“
(04.07.2019)
у
скалду
са
актуелним
потребама
Установе
Није реализовано.
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5.
Подршка
васпитачима
изради
инструмената
праћење деце

у
за

6
Унапредити систем
израде и садржај
педагошких
профила

програма).
Тематски
састанак
стручних
сарадника
у
радним јединицама на тему
израде
и
примене
инструмената за праћење
дечијег
развоја
и
напредовања
Унапређивање
процеса
планирања
додатне
подршке деци - на позив
Директора
Установе
ангажовање
Групе
за
образовање
мањина,
социјалну инклузију и
заштиту од насиља и
дискриминације
при
МПНТР.

ОБЛАСТ БР. 5: ЕТОС
Области рада за Активности
за
унапређивање
унапређивање
1.
-Израда упутства за израду
Уједначавање
паноа (садржај паноа и
садржаја естетског естетски изглед паноа)
изгледа паноа
-Организовати Актив за
чланове
Педагошког
колегијума
од
стране
Креативног тима
Непосредан увид тима за
самовредновање
уз
коришћење инструмената скала процене
2.
Унапређивање
система редовног
информисања
запослених
и
родитеља
о
делатностима
и
активностима
Установе

3.
Размена примера
добре праксе на
нивоу Установе

Набавка
рачунара
и
интернета за објекте који их
још увек не поседују
Обавештења
везана
за
Установу слати у објекте
путем мејла.
На
сајту
Установе
направити
одељак
„актуелности“ који ће се
ажурирати према потребама
(календар
дешавања
у
Установи).
Израда
брошуре
за
родитеље о васпитно –
образовном раду, календар
са актуелним дешавањима у
Установи
Приказ стручних радова,
истраживања,
пројеката,
примера добре праксе на
активима,
колегијуму,
Васпитно-образовном већу.

Стручни
сарадници

Директор,
за ИО

Тим

Носиоци

2018/2019.
година

Реализовано кроз
редовне обиласке
објеката стручних
сарадника.

Јун 2018 и
радна
2018/19.
година

Пракса
је
унапређена.
Израђени
су
педагошки
профили,
планви
индивидуализације
и ИОП-и за децу
којој је то било
потребно.

Време
реализације
Септембар
2018.године

ЕВАЛУАЦИЈА

Директор,
стручни
сарадници,
Тим
за
самовредновање
Директор,
Управни одбор

2018/2019.
година

У Извештају о
самовредновању
установе.

2018/2019.
година

Набавка
току.

је

у

Директор,
секретар,
стручни
сарадници
Директор, Тим
за сајт Установе

2018/2019.год
ина

У
току
умрежавање
објеката.

је

2018/2019.год
ина

Реализује се у
континуитету.

Директор,
стручни
сарадници

Август
2018.године

Реализује се у
континуитету
путем
сајта
Установе.

Директор,
васпитачи,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Није
реализовано.

Директор,
стручни
сарадници,
Креативни тим

Упутство
је
израђено
и
послато
на
терен у октобру
2018.године.

15

4.
Инструктивнопедагошка
подршка
и
праћење
рада
васпитача
од
стране стручних
сарадника
5.
Уједначавање
естетског уређења
објеката

6.
Унапредити
сарадњу
између
руководећих,
стручних
и
саветодавних
органа

7.Унапредити
сарадњу и размену
искустава
међу
објектима

Непосредан
боравак
у
групи, праћење активности
уз коришћење инструмената
и давање препорука за
унапређење

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

У току редовних
обилазака
стручних
сарадника.

-Израда упутства за израду
паноа (садржај паноа и
естетски изглед паноа)
-Организовати Актив за
чланове
Педагошког
колегијума
од
стране
Креативног тима
Реализација
плана
активности радне групе за
естетско уређење објеката

Директор,
стручнис
арадници,
Креативни тим

2018/2019.
године

Упутство
је
израђено
и
послато
на
терен у октобру
2018.године.

Директор,
стручнис
арадници,
Креативни тим
Директор,
стручни
сарадници,
чланови Савета
родитеља
и
Управног одбора

2018/2019.
године

Није
реализовано.

2018/2019.
године

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васпитачи
Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васпитачи
Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васпитачи

2018/2019.
године

Директор
и
помоћник
директора
реализују
редовне
састанке,
на
недељном
нивоу, са свим
службама.
Није
реализовано.

Организовање кварталних
састанака
између
руководећих, стручних и
саветодавних органа

Обука за руководиоце за
руковођење,
неговање
тимског
рада
и
аргументовано
изношење
ставова
Израда плана сарадње међу
објектима

8.
Формирање
библиотеке
медијатеке ПУ

и

У
управној
згради
формирати
стручну
библиотеку и медијатеку

Мај
2019.године

Израђен је план
сарадње између
јасала и вртића
у комбинованим
објектима.

2018/2019.
године

Није
реализовано.
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ОБЛАСТ БР. 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ
Области рада за
унапређивање

Активности
унапређивање

за

Носиоци

Време
реализације

ЕВАЛУАЦИЈА

Систематизовати и операционализовати рад на следећим областима:
1.
У већој
уважавати
предлоге
потребе
запослених

2.
Равномерно
поделити
одговорности
задужења

мери
и
свих

и

-Након
реализоване
кварталне евалуације
у
објектима, запослени шаљу
предлоге за унапређење рада
-Увођење кутија за предлоге
запослених

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Организација свакодневних
јутарњих
састанака
директора
и
стучних
сарадника и договор о
подели одговорности и
задужења,
израда
заједничког плана рада и
евалуације

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Мини колегијуми, чешћи
тематски састанци у виду
радионица на којима ће се
равномерно
делити
одговорности и задужења

Педагошки
колегијум,
директор,помоћн
ик
директора,
стручни
сарадници
и
чланови Тимова
Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Запослени путем
анкета
за
Извештај о раду
Установе,
дискусија
на
активима као и
састанцима
у
објектима имају
прилику да дају
предлоге
за
унапређивање
рада.
Почетком
године
реализовани су
свакодневни
састанци,
а
касније су се
састанци
одржавали
сваког
понедељка. По
потреби
и
чешће.
Није
реализовано.

2018/2019.
године

Реализовано
током године.

Чешћи
састанци
руководилаца објеката са
запосленима
ради
унапређења тимског рада и
осећања
припадности
колективу и Установи
Анализирање потреба за
стручним усавршавањем од
стране
тима
за
самовредновање и стручне
службе ради унапређивања
рада.

Руководиоци
објеката

2018/2019.
године

Реализовано
током године.

Тим
за
самовредновање,
стручна слзжба

2018/2019.
године

Током редовних
обилазака
стручних
сарадника.

Дефинисање
процедура
одабира учесника семинара
(информација о семинару
иде у објекте; из објеката

Директор,
стручни
сарадници,
руководиоци

2018/2019.
године

Процедуре
су
дефинисане
у
септембру
2018.године.

Квартални
састанци
стручних
сарадника
и
директора у објектима

3.
Омогућавање да
сви запослени у
истој мери буду
укључени
у
стручно
усавршавање
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стижу предлози учесника
семинара ради формирања
групе.
Формулар
који
попуњавају руководиоци за
евиденцију.
Руководилац
квартално шаље податке о
интерном и акредитованом
стручном
усавршавању
запослених.)
Формирање
и
редовно
ажурирање базе података
стручног
усавршавања
запослених.
4.
Унапредити
интерно стручно
усавршавање

5.
Унапредити
иструктивнопедагошки увид и
надзор директора
и
стручних
сарадника
–
спроводити
га
плански
(нарочито увид у
непосредни рад са
децом)

6.
Давање
смерница

јасних
за

објеката

Директор,
информатичка
подршка, стручни
сарадници,
руководиоци
Реализатори
семинара

2018/2019.
године

Октобар
2018.године

Води
се
евиданција
о
стручном
усавршавању
запослених.
Није
реализовано.

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи

2018/2019.
године

Реализовано
током године.

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Реализовано
током године.

Директор,
стручни
сарадници,

2018/2019.
година

Реализовано
током године.

Редовно
достављање
месечних планова стручних
сарадника у објекте ПУ .

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Реализација
тематских
састанака на нивоу објеката
у сладу са областима за
унапређивање (инструменти
за
праћење,
дечји
потртфолио,
израда
инструмената...).

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Месечни
планови
достављају се у
Управу,
директору
Установе.
Реализовано
током године.

Након
обилазака
група
давати
повратне
информације васпитачима и

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Реализација
семинара
„Учимо једни од других –
хоризонтално
учење
у
школама и предшколским
установама“
Реализација
узрасних
актива,
угледних
активности, хоризонталних
размена према утврђеним
плану.
Редовни састанци стручних
сарадника и директора са
циљем
израде
планова
обилазака
објеката,
инструмената за праћење,
анализе
стање
у
објектима/групама и даљег
планирања
унапређивања
према
стандардима
квалитета рада ПУ и
уједначавања рада на терену
(на основу спроведених
увида и исказаних потреба
објеката).
Евалуација сопственог рада
Педагошко-инструктивни
увид и надзор директора и
стручних сарадника
у
објектима

Реализовано
током редовних
обилазака
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унапређење
непосредног рада
са децом након
педагошкоинструктивног
увида

7.
Унапредити рад
стручних актива –
прилагодити их
специфичностима
узраста
и
потребама
запослених

8
Унапредити
тимски
стручних
сарадника

рад

руководиоцима
и
исте
уписивати у свеске стручних
сарадника
у
објектима
(одвојене свеске за стручне
сараднике, сараднике и
социјалне раднике).
На састанцима дефинисати
форму уписивања Тима за
заштиту, Тима за инклузију
и стручних сарадника након
обилазакама објеката/група.
Евидентирање
потреба
приликом
обилазака
објеката,
анкетирање
запослених,
анализа
садржаја
„кутија
за
предлоге“ – долазак до теме
према потребама запослених
и
увида
Тима
за
самовредновање.

објеката.

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Реализовано
септембру
2018.године.

у

Директор,
стручни
сарадници, Тим
за
самовредновање

2018/2019.
године

Хоризонтална размена са
другим ПУ у циљу размене
искустава.

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Реализација обука за тимски
рад – семинар
Рад на тимском раду кроз
сопствено
преиспитивање
праксе

Директор,
реализатори
обука

Октобар
2018.године

Организовање различитих
активности
за
јачање
тимског рада (спортске игре
и активности...), развијања
одговорности и припадности
колективу.

Директор,
стручни
сарадници

2018/2019.
године

Приликом
редовних
обилазака
објеката,
евалуација
на
завршном
активу ментора
и приправника,
у Извештају о
раду Установе –
предлози
за
унапређење рада
актива.
-Хоризонтална
размена
на
манифестацији
„Вашаријада“ на
тему
„Традиција“
(9.10.2019.)
- Округли сто у
ПУ „11 Април“
на
тему
Информационокомуникационе
технологије
(27.11.2018)
-Хоризонтална
размена у ПУ
„Чукарица“ на
тему „Игре са
ризицима“
(04.07.2019)
Семинар
није
реализован.
Тимски рад је
унапређен кроз
сарадњу
на
заједничким
задацима
и
сопствено
преиспитивање
праксе.
Активности које
су
допринеле
унапређењу
тимског рада су
реализација
заједничких
19

Заједничко
планирање,
свакодневна
размена
информација (свакодневни
јутарњи
састанци),
заједнички рад у тиму,
израда инструмената за
самоевалуацију.

ОБЛАСТ БР. 7: РЕСУРСИ
Области рада за Активности
унапређивање
унапређивање
1.Уједначавање
квалитета објеката у
погледу
естетске
уређености,
опремљености
савременом опремом
и
дидактичким
материјалом (објеката
и група ППП-а)
2.Унапредити
осветљење у објекту
„Чика Андра 2“
3.Неговати
праксу
ручно израђеног и
креативно
осмишљеног
материјала за рад кроз
системски
организоване
активности на нивоу
Установе

за

Директор,
стручни
сарадници

Носиоци

2018/2019.
године

Време
реализације

активности,
чешћи састанци
стручних
сарадника,
одлазак
на
стручне сусрете,
прослава Нове
године...
Реализовано
током године.

ЕВАЛУАЦИЈА

Формирање и израда
плана радне групе за
естетско
уређење
објеката
Реализација
плана
активности радне групе
за естетско уређење
објеката

Директор,
стручни
сарадници,
Креативни тим
Директор,
стручнис
арадници,
Креативни тим

2018/2019.
године

Није реализовано.

2018/2019.
године

Није реализовано.

У поступку је замена
столарије и сијалица.

Директор

Реализовано.

Формирање
радних
група
за
израду
дидактичких средстава
на нивоу јасала и
вртића
Презентације продуката
и начина употребе на
узрасним активима у
циљу
уједначавања
међу објектима.
Угледне активности са
применом
израђених
дидактичких средстава
уз
коришћење
инструмената
за
праћење и анализу

Директор

Јун
–
септембар
2018.године
Септембар
2018.године

Директор,
чланови радних
група, стручни
сарадници

Јануар
–
фебруар
2019.године

Директор,
стручни
сарадници,
васпитачи,
медицинске
сестре васптачи

Март-јун
2019.

Објекти су током
године
израђивали
дидактичка
средства.
Није реализовано.

Није реализовано.
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВА ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ПРЕДШКОЛСКОГ

Планирање, реализација и евалуација програма неге и васпитно-образовног рада
одвијали су се у складу са Предшколским програмом и Годишњим планом рада установе.
Ради добијања систематичнијих података о реализацији неге и васпитно-образовног рада,
руководицима објеката достављене су анкете (прилог 1, 2 и 4) чијим попуњавањем су
добијени релевантни подаци о васпитном раду током 2018/19. радне године.
На наредним страницама следи обједињени извештај оцене реализације неге и
васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године, потом, оцене остварености васпитнообразовног рада са децом узраста од 3 до 5,5 година, и на крају оцене реализације васпитнообразовног програма са децом узраста од 5,5 до 7 година. Такође, у наредном поглављу биће
приказан извештај о раду са децом у болничким групама и реализацији посебних програма.
Све анкете за Годишњи извештај Установе су у прилозима.

4.1. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕГЕ И ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ
РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ
Реализација неге и васпитно-образовног рада, одвијала се у складу са Основама
програма неге и васпитања деце узраста до 3 године, Развојним планом Установе, акционим
плановима објеката, Планом унапређења квалитета рада у Установи, актуелном стручном
литературом и сазнањима стеченим кроз семинаре стручног усавршавања. Такође, полазиште
за реализацију неге и васпитног рада били су степен развоја деце, њихове потребе и
интересовања, као и потребе породица.
Током године, посебна пажња посвећена је реализацији приоритетних задатака
планираних Годишњим планом рада Установе.

Реализација приоритетних задатака Установе у раду са децом до 3 године старости
-

Активности за подстицање говорно-језичког развоја

Приоритетни задатак из области развоја говора реализован је кроз различите
активности.
Средства за праћење напредовања развоја говора код деце. Праћење напредовања деце
када је у питању развој говора и комуникације је реализован коришћењем техника посматрања,
систематског посматрања и то путем: чек-листа, скала процене, бележака, тромесечних анализа,
портфолиа деце.
Средства и активности који су коришћени за подстицање развоја говора: У циљу
подстицања напредовања развоја говора код деце јасленог узраста коришћена су следећа
дидактичка средства и активности: именовање предмета и појмова, опонашање гласова и
оглашавања, певање, слишање прића, постављање питања, драматизације прича, игре испред
огледала, разгледање и коментарисање сликовница, игре улога, музичко-ритмичке активности,
сензо-перцептивне активности, представе, увежбавање оралне праксије. Коришћена су следећа
средства: сликовнице, књиге, макете, лутке, огледала.
Садржај центара за подстицање развоја говора: Центри за развој говора су мењани,
обогаћивани, у сарадњи са децом, родитељима. Садржај ових центара је допуњаван: књигама,
сликовницама, бојанкама, сличицама, гињол луткама, луткама на штапу, огледалима,
телефонима, ауди-визуелним средствима, фигурицама, звучним играчкама, констукторима,
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визуеланим картицама, маскама, макетама, лупама, уметаљкама, причама у сликама, кутијама
са бојама, превозним средствима, слагалицама, парним сликама итд.
Израда дидактичких средстава за подстицање развоја говора: У току ове радне године, у
многим васпитним јасленим групама, реализоване су активности израде дидактичких средстава
која поспешују, подстичу напредовање деце када је у питању развој говора и комуникације.
Израђени су у те сврхе: кутије са сликама, сликовнице са сликама за састављање прича, сензоперцептивне сликовнице, платна за драматизације, штапићи-емотикони, лутке за прсте, гињол
лутке, лутке на штапићима, макете, слагалице, коцке са сликама, звучне играчке, календари
рођендана, позорнице, постери, зидне новине, средства за упознавање боја, формиране су
библиотеке.
Започето је формирање велике збирке активности које се могу користити за подстицање
развоја говора, по узрастима.
Унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања уз укључивање
родитеља у процес (документовање и планирање васпитнообразовног рада на основу
уоченог)
Праћење дечјег развоја и напредовања, према одговорима анкета, је у највећем броју
случајева релизован коришћењем чек листа за праћење развоја деце и скала процене. У
значајнијем броју у односу на претходну годину су наведене и кратке дневне белешке, као и
чек листе за прећење деце у одређеној активности. Наведени су и тромесечна праћења у
групама и портфолио. Може се закључити да је потребно и увођење нових средстава праћења
напредовања, што су показали и резултати самовредновања Установе у овој радној години.
За документовање дечијег развоја и учења коришћени су индивидуални портфолио детета
и групни портфолио. Интереактивне свеске користи мањи број анкетираних сестара-васпитача,
а наводе се и радна књига, фотографије и чек-листе.
Укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечјег развоја, напредовања се
одвијало током године најчшће кроз индивидуалне разговоре, дневно информисање, праћење
односа дете-родитељи-вртић, увид у портфолио, анализу, израду портфолија, заједничку израду
радова са децом, упитнике о развоју и напредовању, анкете, отворена врата, родитељске
састанке, радионице, иинтерактивни пано, подстицање заједничке активности код куће (деца и
родитељи), активности у којима су заједно учествовали родитељи и деца.
Укључивање родитеља у процес израде портфолиа детета се одвијало коришћењем
анкета, питања на интерактивним таблама, на радионицама, док су родитељи узимали учешће у
заједничким анализама портфолиа, допуњавању портфолиа цртежима, коментарима,
украшавањем, описима детета, бележењем изјава детета, фотографијама деце и породице,
израдом уводних страна итд.
На питање „На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у
различитим аспектима развоја протекле године?“, добијени су резултати да се најчешће
информишу у индивидуалним разговорима, анализом дечјег портфолиа, преко интареактивних
паноа, на родитељским састанцима и отвореним вратима.
Родитељи су били упознати са садржајима васпитно-образовног рада кроз лепезу
активности и средстава: увидом у месечне планове, преко изложених дечијих продуката, фотозаписа, путем интерактивних паноа, приредби, на радионицама, преко сајта установе и кроз
индивидуалне разговоре, информисање на отвореним вратима, родитељским састанцима. Из
тога је следио и ангажман родитеља-иницијатива, покретање различитих активности: гостовање
у групама, презентовање занимања, акције прикупљања средстава, опремање центара
интересовања, уређење простора, припрема пакетића, припрема представа, изласци из вртића,
израда играчака, донације итд. Овим активностима су родитељи стицали додатне увиде у живот
деце у вртићу, напредовање, али и подстицали квалитет васпитно-образовног рада.
Укључивање родитеља у формирање и оплемењивање центара интересовања је текло путем:
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организовања активности, радионица, преко интерактивних паноа, скупљањем рециклажног
материјала, донирањем материјала, опремањем библиотека, прављење играчака са децом итд.

Реализација редовних задатака у раду са децом до 3 године старости
-

Осмишљавање измена у простору у циљу креирања средине за учење као трећег
васпитача

На основу података добијених из извештаја медицинских сестара васпитача као и на
основу увида стручних сарадника, може се закључити да се у јаслицама као средина за учење и
развој користе сви расположиви простори – радне собе (понекад различите собе у различите
сврхе), ходници, трпезарије, терасе, купатила, степениште, холови, фискултурна сала, простор
у поткровљу и дворишта.
У циљу осмишљавања измена у просторима одвијале су се следеће активности: богаћење
центара интересовања (нова дидактичка средства, уређивање самостално или са родитељима),
додавање нових центара (истраживачки центар, центар саобраћаја, полигони, библиотеке итд.),
измене у структури радне собе, холови као спортски полигони, меки кутак, нови интерактивни
панои, нове сензорне табле различитих врста, скривалице у ходницима, увођење природних
материјала, опрема дворишта и тераса. Деца су укључивана према интересовањима, као и
родитељи (укључивање родитеља је било самоиницијативно, али и ангажовањем на
радионицама, преко пројеката итд.).
За учење и развој су коришћени и простори ван објеката

-

Од простора ван објеката, коришћена су дворишта, терасе, холови, атријуми и простор
других вртића, шума итд. и то за различите врсте активности за децу, радионице са родитељима
и децом. Ти простори су оплемењени средствима за рад и активности (за кооперативне игре, за
подстицање развоја моторичких и сензо-перцептивних способности). Неки од простора су и
претворени у полигоне, кутке за сензо-перцептивне активности итд.

-

Стварање прилика за интеракцију са децом старијег узраста вртића

сарадња јасала и

Најчешћа сарадња између јасала и вртића је остваривана или у комбинованим
објектима, или са оближњим вртићима. Видови сарадње: заједничке активности, обележавање
празника, манифестације, позоришне представе, драматизације за мању децу, посете, дружења.
У даљем тексту је извештај о реализацији Акционих планова сарадње јасала и вртића.
Током радне године, јаслене групе су се сусретале са старијом децом у оквиру својих
објеката, као и других објеката. Прилике за то су биле: планирана комуникација са старијом
децом, манифестације, прославе, рођендани, јесењи фестивал, пролећни фестивал, Дечја
недеља, маскенбал, Нова година, представе, заједничке активности у фискултурној сали и
дворишту, дружење на тераси, заједничке радионице, обиласци вртића, као и активности као
што су “причам ти причу”, “млађи старијима”, али и сутуације као што је јутарњи пријем,
дружења између група, заједнички боравак у просторима вртића итд. Комуникација је
остваривана и у оквиру јутарњих активности, дежурстава (преподне и поподне), посета браће и
сестара и заједничких прослава. Неке од ових активности су планиране на месечном нивоу,
затим у циљу лакше адаптације деце, а кроз: игре улога, музичке активности, моторичке,
драмске активности, ликовне, говорне, затим, представе, радионице.
Планиране активности са децом вртићког узраста и јаслених група односиле су се на
музичке, мотиричке, слободне активности, затим говорне, ликовне, драмске, кооперативне
игре. Неке од реализованих активности су биле: дочек нове деце, пијаца, полигон,
традиционалне игре, упознавање околине, кућица, кухиња итд.
23

У току ове радне године комбиновани објекти су реализовали Акционе планове сарадње
вртићких и јаслених група. Започето је оснаживање и мотивисање за слободније организовање
заједничких активности и значајнијег отварања за нове могућности сарадње, планске и
спонтане, али и континуиране, када је у питању повезивање вртића и јасала, као и група истог
објекта.
У објектима су реализоване активности подршке породицама из друштвено
осетљивих група
У објектима су реализоване и активности које су представљале подршку породицама из
осетљивих група. Реализоване активности су обухватале: индивидуалне разговоре, разговор са
социјалним радником, психологом, педагогом, састанак у малим групама, укључивање
родитеља у рад групе, боравак у групама. Теме су биле: упис, подршка детету у групи,
комуникација са другим установама, израда планова мера индивидуализације, ИОП-а, сарадња
са породицама при транзицији, преласку у школу итд.

-

Током адаптације деце коришћене су разноврсне активности и средства

У циљу олакшавања адаптације деце у средњим и старијим јасленим групама коришћене
су различите активности и средства: музичко-ритмичке игре, социо-емоционалне активности,
физичке активности, говорне и моторичке, кооперативне игре. Од средстава: сликовнице,
музички инструменти, слободно истраживање простора и играчака (звечке, лопте), активности
са лутком, говорно-језичке, слагање коцкица, уметаљке, звучне играчке, аутићи, звучне књиге,
гињоле, конструктори, игре омиљеним играчкама, традиционалне игре, активности према
интересовањима. Праћена су и специфична интересовања: “шта волиш…”, “моје тело”, боравак
родитеља у групама итд.
Адаптација је текла и кроз укључивање и сарадњу са родитељима, кроз разговоре
(индивидулне, групне), директно учешће родитеља у групама, активностима, преко флајера,
обавештавања и размене различитим приликама. У појединим објектима су се одвијале и
презентација адаптације-како изгледа и објашњење, писана комуникација са родитељима
(упитници, анкете, панои, флајери). Одржаване су радионице, израда портфолија, тематски
родитељски састанци и отворена врата. Боравак родитеља у групама је имао различите облике,
према потребама деце, могућности родитеља, према потребама адаптације. Учешће у
активностима се одвијало за време различитих облика рада у групи (фронтални, групни,
индивидуални), са различитим улогама које су родитељи имали у току активности (гости,
учесници, модератори, презентери, посматрачи итд.).
Развијање културно-хигијенских навика деце је текло коришћењем разноврсних
активности и средстава
У току стварања културно-хигијенских навика деце јасленог узраста, у објектима су
коришћене различите активности уз различита средства за спровођење тих активности:
увежбавање, коришћење лутке као модела, коришћење музике, игре улога, игре водом, „купамо
бебе“, прање руку, играчака, игре са сапуницом, израда сапуна, „упознавање тела”, слика за
ритам дана, изуј се-обуј се, храњење беба, „учимо од старијих другара“, шта је топло-хладно,
суво-мокро, чисто-прљаво, кроз сензо-перцептивне, говорно-језичке, социо-емоционалне
активности, имитативне активности, демонстрације.
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Пројекти који се реализују у јаслама
Објекат

Пројекат

Групе

„Дечја радост“

„Корак напред“

Старије групе

„Лептирић“

“Адаптација кроз традицију”

Све групе

“Развој говора кроз животињско царство”

Средње групе

„1001 радост“

“Меда у гостима”

Све групе

„Сестре
Букумировић“

„Мобилна сензорна табла“

Средње групе

„Наше мало позориште“

Све групе

„Чика Јова Змај“

“Здраве навике”

Све групе

„Мила Јевтовић“

„Уређење дворишта“

Све групе

„Љоља“

„Активности којима се подстиче говорно-језички развој“

Све групе

„Шећерко“

„Машта може свашта“

Средње групе

“Васа Чарапић”

“Сређивање дворишта”

Све групе

„Љиљан“

„Подстицање дечијег развоја и напредовања применом
израђених дидактичких средстава и срадњом са
породицом“

Све групе

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката
У току радне 2018/2019. године реализовано је више активности које нису планиране.
Углавном су те активности иницирали васпитачи, у мањем броју случајева родитељи, а затим
деца и руководиоц итд. То су биле следеће активности: сађење цвећа са децом и родитељима,
хуманитарна акција за дете из објекта, Божићни базар, уређивање простора, увођење
природних материјала, пројекти у групама, нови центри интересовања, израда дидактичких
средстава итд.
Тешкоће приликом писања књига неге и васпино-образовног рада
Из извештаја објеката добијени су следећи подаци о тешкоћама при писању књига неге
и васпитно-образовног рада: евидентирање запажања о деци, редовно вођење књига, писање
недељних планова. Већи број објеката је указао на ефикасно обављање оваквог документовања
и планирања, без тешкоћа, што предтавља напредак у односу на прошлогодишњу процену у
којој је било значајно више тешкоћа у вођењу књига неге и васпитно-образовног рада.
Шта је било добро
Медицинске сестре-васпитачи из објеката, као добро у реализацији васпитнообразовног рада у току радне 2018/19 су наводили следеће: комуникација и сарадња са
родитељима, укључивање родитеља у активности, међусобна сарадња између васпитача,
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тимски рад, адаптације, активности (развј говора, моторике, музичке активности, сензоперцептивне итд.), радионице, сардања јасле-вртић, укључивање других група у активности,
напредовање деце, активности према избору деце, израда дидактике, оплемењивање средине за
учење и игру, сарадња са стручном службом, сарадња са директором, сарадња са сарадницима
на пзз, реализација акционог плана, вођење документације.

Шта је могло да буде боље
Из извештаја објеката добијене су информације да су међу значајним елементима рада
које би унапредили следеће: сарадња са родитељима, бољи тимски рад, више презентовања
колега колегама, сарадња са локалном заједницом, радионице са родитељима, сарадња са
другим објектима, број запослених, више материјала за рад, уређење простора, увођење новина,
мањи број деце, недостатак дворишта, праћење напредовања и развоја деце.

Тешкоће у васпитно-образовном раду
Из извештаја објеката, нотиране су следеће тешкоће у васпитно-образовном раду:
велики број деце у групама, неадекватност неких простора, тешке адаптације и реадаптације,
коришћење спољашњег простора, потреба за већим бројем запослених, веће количине
материјала за рад, уочавање тешкоћа у тимском раду и комуникација између колега, недостатак
опреме-компјутери, тешкоће у прилагођавању активности узрасту деце.
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4.2. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ЈАСЛИЦА И ВРТИЋА НА ОСНОВУ
ИЗВЕШТАЈА КОМБИНОВАНИХ ОБЈЕКАТА
У радној 2018/19.години су прикупљени извештаји о реализацији сарадње јаслених и
вртићких група у комбинованим објектима. Сваки комбиновани објекат је према годишњем
плану установе имао план сарадње јасала и вртића, за актуелну радну годину.
Извештаји су углавном садржали следеће информације: у којим приликама су
реализоване заједничке активности, које су врсте активности, које су групе учествовале.
Најчешће су се заједничке активности одвијале поводом празника (Нова година, Ускрс,
Божић, ...), манифестација (Фестивал здравља, Сајам науке, Вашаријада, маскенбал, Светски
дан здраве хране, Дечија недеља, месец књиге...), прослава (рођендани, славе...), позоришне
представе, хуманитарне кације, радионице, изложбе и заједничке акције са породицама, као и у
циљу лакше адапатације јаслене деце, подучавања јаслене деце од стране вртићке деце.
Заједничке активности у појединим објектима биле су део Акционог плана објекта или
посебан пројекат на одређену тему из одређене области квалитета рада..
Медицинске сетре васпитачи, као и раније, учествују у адаптацији деце при преласку у
вртић, као и у даљој сарадњи, размени информацији са васпитачима вртића (портфолио). У
појединим комбинованим објектима јасле и вртић имају заједничког представника у Савету
родитеља Установе.
Наведене су следеће активности кроз које се одвија сарадња, заједнички васпитнообразовни рад са децом јасленог и вртићког узраста: музичке, ликовне, говорно-језичке,
моторичке, активносту за подстицање социо-емоционалног развоја, кооперативне игре, рад са
неструктурираним материјалом, упознавање са појавама, јутарњи пријем деце, подучавање
млађе деце итд.
Наведене активности су најчешће укључивале старије јаслене групе, па затим све
јаслене групе. Учешће је било прилагођено узрасним карактеристикама.
Поменуте активности су одржаване у свим просторима објеката (собе, хол, двориште,
тоалет, терасе, трпезарија), а поједине и ван простора објеката, као и у сарадњи са локалном
заједницом.
У појединим објектима је примећено да изостаје планска сарадња, да је више
прилагођена тренутној ситуацији или спонтано организована. Забележени су посебно увиди о
добити за децу, родитеље и васпитаче, проситекле из ове сарадње. Само бележење,
документовање сарадње и активности је у овој радној години прешло и нову фазу-планирања и
посебног документовања, што је и био циљ за ову радну годину.
За годишњи план рада Установе за радну 2019/20 годину, планирано је да се на нивоу
свих комбинованих објеката сачини Акциони план сарадње јасала и вртића.
Можемо да закључимо да је, за наредни период, потребно унапредити квалитет ове
сарадње на следеће начине:
- Наставак унапређивања планске сарадње вртића и јасала.
- Коришћење више прилика за планирање активности у циљу укључивања старије деце у
процес подучавања и васпитавања млађе деце.
- Унапређивање документовања сарадње јасала и вртића.
- Размена идеја на ову тему између објеката.
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4.3. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА
Васпитно образовни рад са децом узраста од 3 до 5,5 година планиран је и реализован
ослањајући се на Опште основе предшколског васпитања и образовања – модел А и
Предшколски програм Установе. Професионалност васпитача, сазнања из стручне литературе,
стручно усавршавање и конкретни услови у којима су деца боравила имплиментирани су у
планирање, програмирање и евалуацију васпитно-образовног рада предшколске установе.
Током године, посебна пажња посвећена је реализацији редовних и приоритетних
задатака планираних Годишњим планом Установе за радну 2018/2019.годину.
Извештај реализације приоритетних задатака:
-

Подстицање говорно-језичког развоја

Говорно-језички развој на узрасту од 3 до 5,5 година подстицан је кроз драмске игре уз
помоћ лутака и реализацију луткарских представа, смишљање нових прича, препричавање
прича, описивање догађаја, уз помоћ прича по сликама, говорне вежбе артикулације и
дискриминације гласова, кроз приче, песме, брзалице, бројалице.
Развој говора код деце је праћен уз помоћ чек листи, скала процене, бележењем дечијих
исказа, праћењем дечијег говора у свакодневним активностима и бележењем у дневним
евалуацијама. О развоју говора су добијене информације и од родитеља.
Васпитачи су израђивали различита средства за подстицање развоја говора, нека од тих
средстава су приче по сликама, карте за причање прича, маске, лутке на штапу, слова од меког
и тврдог материјала, музички инструменти, књиге, игра меморије са темом животиња, језичка
коцка, писање Чинквине итд. За подстицање говора израђиване су лутке, групна библиотека,
фото албуми, „телевизор“, „радио“.
Центри за аразвој говора обично су садржали сликовнице, књиге, лутке, приче по
сликама, гињол лутке, лутке на штапу, дидактичке игре, телефон, оловке, бојице, ЦД плејер.

-

Унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања уз укључивање
родитеља у процес (документовање и планирање васпитно-образовног рада на
основу уоченог)

На питање „На који начин документујете напредовање у развоју деце?“ добијени су
резултати да се у 100% објеката користи индивудуални портфолио, у 88,88% објеката се
користи групни портфолио, а у 40,74% објеката се користе интерактивне свеске. У објектима се
такође примењују и радна свеска, чек листе, скале процене, фотографије, анегдотске белешке,
табла „Наш репортер“, видео и фото записи.
На питање „На основу чега пишете белешке о деци?“ добијени су резултати да 77,77%
објеката користи кратке дневне белешке, 77,77% објеката користи чек листе за праћење развоја
деце, а 59,26% објеката користи скале процене, 51,85% објеката се примењују чек листе за
праћење деце у одређеној активности, а у 74,07% објеката васпитачи користе информације од
родитеља. Белешке о деци се такође сачињавају и на основу свакодненвих активности у вртићу,
посматрања у току игре, праћење дужине боравка деце у центрима интересовања.
На питање „На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања
дечијег развоја и напредовања“ добијени су одговори да се у већини случајева родитељи
укључују путем интерактивних паноа, кроз увид у и израду портфолија деце, путем
индивидуалних разговора, родитељских састанака.
На питање „На који начин сте укључили родитеље у процес формирања и допуњавања
портфолија детета?“ добијени су одговори да су у већини случајева родитељи укључени кроз
доношење слика, писања инфромација о детету, прављење прве стране са дететом, допуњавања
портфолија код куће, кроз завршавање задатака са дететом, израду породичног албума.
28

На питање, „На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у
различитим аспектима развоја протекле године?“, добијени су резултати да се у 100% случајева
родитељи информишу путем индивидуалних разговора, у 74,07% случајева се информишу кроз
анализу дечијег протфолија, у 25,92% путем интерактивне свеске. Родитељи се такође, о
напредовању деце и различитим аспектима развоја информишу путем радионица, приредби,
изложби, интерактивних паноа, родитељских састанака, отворених врата и спортског дана.
На питање „На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитнообразовног рада?“ добијени су следећи резултати: у 100% случајева родитељи су са садржајима
васпитно-образовног рада били упознати путем месечних планова, у 96,29% случајева путем
дечијих продуката, 92,59% објеката наводи радионице, а 88,88% сајт Установе, у 85,18% кроз
приредбе и фото-записе, док у 81,48% кроз родитељске састанке. Поред наведеног, родитељи
су са садржајим васпитно-образовног рада били упознати и путем анкета – предлози о
садржајима в-о рада, електронским путем (послат план рада вртића члану Савета родитеља),
кроз манифестације у објекту, видео записе, паное.

-

Развијање сензибилитета за различитости

Сензибилитет за различитост код деце је развијан кроз различите врсте игара, кроз
сарадњу међу вршњачким групама и са јасленим групама, кроз прилагођавање различитог
степена планиране игре, активности за развој чула вида, мириса, додира, положај тела у
простору и координација, кроз рад у мањим групама, богаћењем центара, упознавањем деце са
другим језицима, обичајима, кроз пројекат „Животне вредности“, уз помоћ драмских игара које
децу стављају у другачије улоге, кроз гледање еудукативних садржаја и читање литературе.
Такође је сензибилитет за различитост развијан кроз обележавање Дана толеранције, Дана
права детета, Дечије недеље, организовање спортских игара и решавања проблем ситуација.

-

Значајније укључивање деце у процес
планирања васпитно-образовног рада
применом различитих техника за идентификовање дечјих интересовања и
потреба

За идентификовање дечијих интересовања и потреба коришћено је посматрање дечијих
интересовања у току активности, чек листе, скале процене, листе за праћење деце у центрима
интересовања, записивање дечијих питања и исказа, анализа дечијих цртежа. До дечијих
интересовања и потреба долазило се и уз помоћ анкетирања и интервјуисања родитеља о
дечијим интересовањима. Примењиване су и техника грозд и ЗЖН табела.
Деца су у формирању и допуњавању својих портфолија учествовала кроз одабир радова
и садржаја који су им важни, обележавањем фасцикли, кроз довршавање радова са родитељима.

Извештај о реализацији редовних задатака:
-

Осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење

Током године, васпитачи су изналазили различите могућности за коришћење свих
расположивих простора за игру и учење. У зависности од узраста деце, осим радних соба
коришћени су: атријуми, ходници, дворишта, холови, терасе, болнички парк, трпезарије, сале за
физичко, амбуланте, информатички центар, тоалети и канцеларије.
Сала за физичко постоји у два објекта. „Невен“ и „Сестре Букумировић“. Обе сале су
коришћене за реализацију физичких активности као и за извођење гостујућих представа.
Организација времена, структура простора и начин груписања деце у многим објектима
усклађен је са потребама деце, родитеља и запослених. У већини објеката сваке године врше се
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измене у структури соба и увођене су повремено промене центара у зависности од тема које су
се обрађивале. Приликом структуирања простора, нагласак је стављен на безбедност деце.
Креирање средине за учење као трећег васпитача обухватало је формирање центара ван
васпитних соба, набавку неструктуираног материјала, обележавање ходника и холова
(креирање полигона), креирање центра за информатику, креирање мобилних центара и
сензорних табли.
Као средину за учење и развој коришћени су и простори ван објеката. Неки од тих
простора су музеји, позоришта, пијаца, библиотеке, основне школе, СЦ „Шумице“,
Фармацеутски факултет, продавница, фризерски салон, сеоско двориште, Iceberg Salat Center.
Родитељи су били укључени у оплемењивање и формирање центара интересовања кроз
набавку материјала и средстава за рад, израда различитих дидкатичких средстава (лутке
сликовнице, музички инструменти, материјали за експерименте, маске), доношење литературе,
давање мишљења о уређењу центара.

-

Стварање прилика за интеракцију деце различитих узраста

Интеракција деце различитих узраста остварена је кроз заједничке активности везане за
празнике, заједничи рад на пројекту, кроз различите активности (ликовне, матаматичке,
музичке, спортске...) и слободну игру, заједничко учешће у радионицама, позоришним
представама, приредбама, манифестацијама.
Сарадња вртића и јасала остварена је кроз заједнички пројекат, међусобне посете,
кооперативне игре деце из вртића, кроз организацију и реализацију различитих манифестација
у вртићу и Установи.

-

Обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце

У периоду адаптације у циљу олакшавања одвајања од родитеља, у свим радним
јединицама, почетком радне године, организовани су родитељски састанци на тему
„Адаптација“. Током упознавања са родитељима васпитачи су кроз индивидуалне разговоре
пружали жељене информације родитељима о начину, процесу адаптације деце и ритму дневних
активности у вртићу. У исто време васпитачи су добијали информације од родитеља о детету
тј. специфичностима везаним за њихово дете (навике, ритам живљења пре поласка у вртић и
сл.). На овај начин васпитачи су се трудили да граде однос поверења са родитељима. Поред
родитељских састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, родитељи су добијали
информације путем паноа, огласних табли и информатора као и путем сајта Установе који је
редовно ажуриран и обрађиване су актуелне теме пружајући корисне информације. У
септембру су панои били углавном информативног карактера, док током године, информације
прате актуелне теме и интересовање родитеља.
Поред родитељских састанка и свакодневне комуникације игре и активности које су
коришћење приликом адаптације деце су радионице, боравак родитеља у групи, игре
упознавања, илустрација себе и представљање, музичке активности, кооперативне активности
са децом старијих узраста, драмске игре, представе и луткарско позориште.
У периоду адаптације родитељи су били укључени на различите начине. У већини
случајева васпитачи су са родитељима обављали индивидуалне разговоре, одржавали су
родитељске састанке и спроводили су анкете. Родитељи су имали могућност да бораве у групи
и учествују у играма и активностима са децом, израђују породично стабло. У неким објектима,
васпитачи су припремали и пригодан штампани материјал.

-

Графомоторика

Активности за подстицање графомоторног развоја које су најчешће коришћене:
различите ликовне технике, цепкање папира, сецкање, прављење лоптица, лепљење, игре
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тестом, пластелином, провлачење папира, ткања, низање перли, завртање, слагање,
закопчавање/откопчавање дугмади, везивање пертли, игре ситним конструкторима, рад са
природним материјалима, игре вуницом, ткање, доцртавање започетог цртежа,
графомоторичке вежбе у свескама, цртање и писање у гризу.

-

Активности које су реализоване су раду са децом и породицама из друштвено
осетљивих група

Активности које су реализоване су раду са децом и породицама из друштвено
осетљивих група су акција прикупљања гардеробе, долазак родитеља у групе и организовање
активности, индивидуални састанци, разговори (уз присуство сестре на превентиви и стручне
службе), консултације са стручним сарадницима, пажљиво бирање садржаја (прича, песама),
рад на социјализацији деце, поклањање ваучера за пакетиће („Новогодишња кутија“),
реализација приредби.

-

Пројекти који се реализују у вртићима

Објекат
„Шећерко“
„Плави чуперак“
„Наша деца“
„Мала сирена“

„Бисери“
„Радосно детињство“
„Невен“

„Колибри“
„Дизниленд“
„Чика Андра 2“
„Жикица Јовановић“
„Петар Пан“
„Чика Јова Змај 1“

„1001 радост“
„Цицибан“
„Чика Јова змај 2“
„Чика Андра 1“
„Пинокио“
„Брезе“

Пројекат
Велика откривалица
„Музика и дете – слушалац и стваралац“
„Људско тело“
„Информатички центар“
„НТЦ систем учења“
„Пут око света“
„Рођендански карневал“
„Занимања људи“
Пројекти у оквиру манифестација Установе
Породични креативни центар
Дечији вртић као креативни центар
Саобраћај
Простор у функцији трећег васпитача
Алергени
Како настаје сируп/лек?
Рециклажа
Животиње
Геологија; Археологија
Наш календар времена
Наше тело
Упознајемо Србију (и Београд)
Наша башта
Породична књига
„Беби зоо врт“
„Океанаријум“
„Путовање балоном“
„Сунчев систем“, „Магнети“
Еко школа
„Петак изузетак“
„Културна авантура за предшколце“
Чика Андрин јесењи сабор
Отоврени Монтесори програм
Вртићи без граница 3
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-

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката

У току радне 2018/2019. године реализовано је више активности које нису планиране. У
85% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 38% случајева родитељи, у 30%
случајева те активности је иницирао директор Установе, у 15% случајева Савет родитеља и
деца, а 8% Град Београд.
Активности које су биле организоване су:
Објекат
„Чика Андра 1“
„Љоља“
„Др Ненад Парента“
„Мала сирена“
„Чика Јова Змај 1“
„Цицибан“
„Бисери“
„Плави чуперак“
„Дизниленд“
„Наша деца“
„Петар Пан“
„Чика Андра 2“
„Штрумфета“

Активност
У сарадњи са родитељима направљени су реквизити за заједничку игру у
дворишту.
Промена намештаја у објекту.
Учешће на конкурсу за најбоље дидактичко средство из чега су настали
мобилни центри интересовања.
Уређење дворишта Саветом родитеља.
Оплемењивање дворишта уз помоћ родитеља.
У сарадњи са Саветом родитеља започето је уређивање малог дворишта –
поставање платоа за игру.
Представа „Родитељи деци“ на иницијативу родитеља у оквиру
манифестације „Сајам књига“, учешће песника Љубивоја Ршумовића.
„Деца-деци “
Презентација рада на тему „Традиција“ у оквиру хоризонталне размене на
манифестацији „Вашаријада“.
Адаптација дворишта и постављање мобилијара.
„Наша башта“ у дворишту вртића. У пројекат прирпемне групе су се
прикључиле и остале групе.
Истраживачке активности са родитељем из Института „Винча“, прављење
књиге са песмама, пројекти „Наш календар“ (млађа група) и „Диносауруси“
(старија група).
Организовано прикупљање хигијенских средстава за прихватилиште за децу.

Шта је било добро
Као добре стране овогодишњег рада већина вртића је истакла тимски рад у вртићу,
добру сарадњу са родитељима и реализација планираних задатака. Позитивна је била и
интеракција међу узрастима кроз различите активности, сарадња са децом, друштвеном
средином и тимски рад између јасала и вртића. Такође је позитивно оцењено: реализација
пројеката, довољно материјала за рад, уређење простора за рад, позитивна атмосфера и активно
учешће свих група у заједничким активностима.
Шта је могло да буде боље
Оно што би могло бити боље јесте боље бележење праћења дечијег развоја и
напредовања, професионална комуникација, простор и број васпитача. Потом, могла је бити
боља сарадња са локалном заједницом, родитељима и стручном службом, више излазака из
вртића тј. више обилазака знаменитости, излета... Такође, оно што је могло бити боље јесте
више хоризонталних размена, семинара за васпитаче, сарадња са другим вртићима и јаслама,
употреба информационо-комуникационих технологија.
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Тешкоће приликом писања Књига васпино-образовног рада
Приликом писања Књига васпитно-образовног рада васпитачи су наводили да су имали
тешкоће у писању бележака о деци. Да би унапредили писање поменуте документације,
потребно им је више времена и усклађеност у давању упутстава како водити Књиге васпитнообразовног рада.
Тешкоће у раду
Једно од питања у упитнику о реализацији вапитно-образовног рада било је посвећено
тешкоћама са којима се васпитачи сусрећу. На основу анализа одговора из анкета, као
најучесталије тешкоће се издвајају: организационе тешкоће (мањак особља),
непрофесионалност колега, мањак средстава, недостатак простора и велики број деце. Као
тешкоће су навођене и мало времена за вођење документације и реализацију одређених
задатака и спора санација кварова.
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4.4. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 5,5 ДО 7 ГОДИНА
Током ове радне године припремни предшколски програм је обухватао децу рођену у
периоду од 01.03.2012. до 01.03.2013. године. Реализован је у групама целодневног и
четворочасовног боравка у и ван објеката Установе. Програм је реализован у складу са
Основама програма предшколског васпитања - модел А и Предшколским програмом
Установе, Планом унапређивања квалитета рада Установе, а ослањао се на стручна сазнања из
области педагогије и психологије, искустава у раду васпитача стечених током претходних
година, као и сазнања са семинара и других облика стручног усавршавања.

-

Реализација редовних и приоритетних задатака:

Целодневне припремне групе – У великом броју група највећи нагласак је стављен на
стимулисање развоја крупне и фине моторике, подстицање логичко-математичког мишљења,
адаптацију и социјализацију деце и подстицање говорно-језичких способности. У нешто мањој
мери нагласак је стављен на јачање социо-емоционалних комептенција, подстицање дечије
радозналости, креативности, индивидуалности и критичког мишљења, подстицање развоја
пажње, памћења и концентрације. У неким групама нагласак је стављен на сарадњу са
породицом.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У великом броју група највећи
нагласак је на осамостаљивању деце у различитим аспектима, социјализацији, јачању социоемоционалних комептенција, стимулисању развоја крупне и фине моторике, развоју говорнојезичких способности, подстицању логичко-математичког и критичког мишљења, припреми за
школу. Затим су заступљени следећи циљеви: подстицање дечије радозналости, креативности и
индивидуалности, као о подстицање развоја пажње, памћења и концентрације. У неким групама
нагласак је на решевању проблемских ситуација, неговању индивидуалности, самодисциплине,
радних навика, оснаживању самопоуздања деце.

-

Документовање дечијег развоја

Целодневне припремне групе – Дечији развој и напредовање се у највећем броју група прати
уз помоћ чек листа, скала процена, бележака о деци и индивидуалних портфолија. Дечији
развој се такође прати и уз помоћ фотографија и видео-записа, Књига васпитно-образовног
рада, кроз групни портфолио, дечије продукте, радне листове, анегдотске белешке, као и анкете
за родитеље и социограм.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Дечији развој и напредовање се у
највећем броју група прати уз помоћ индивидуалних портфолија, чек листа и бележака о деци.
У мањем броју група присутно је документовање уз помоћ групног портфолија, скале процене
и у Књигама васпитно-образовног рада (дневне евалуације). Такође, дечији развој се
документује и коришћењем паноа дечијих радова, радне свеске, ликовне мапе, друге продукте
дечијег рада, анкете за родитеље, фотографије, видео-записе, бележењем дечијих изјава, паное
за родитеље.
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-

Писање бележака о деци у Књигама васпитно-образовног рада

Целодневне припремне групе – Белешке о деци у Књигама васпитно-образовног рада се пишу
у навећем броју група на основу посматрања, разговора са родитељима и чек листа за праћење
дечијег развоја. У мањем броју се користе скале процене, дечији искази, дечији продукти,
кратке дневне белешке, евалуација у Књигама васпитно-образовног рада, дечији портфолио и
анкете за родитеље.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Белешке о деци у Књигама васпитнообразовног рада се пишу у навећем броју група на основу посматрања и чек-листа за праћење
напредовања развоја. Потом, у мањем броју се користе скале процене за праћење дечијег
развоја, дечији искази, инфромације добијене од родитеља, изјаве родитеља, кратке дневне
белешке, протоколи.

-

Укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечијег развоја и
напредовања

Целодневне припремне групе – У процес праћења и документовања дечијег развоја и
напредовања родитељи су у највећем броју случајева били укључени кроз анкетирање, боравак
у групи, креирање дечијег портфолија, путем индивидуалних разговора, приредби и радионица.
У мањем броју су били укључени путем паноа, родитељских састанака, „домаћих задатака“,
процесних паноа.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У процес праћења и документовања
дечијег развоја и напредовања родитељи су у највећем броју случајева били укључени кроз
индивидуалне разговоре и учешће у формирању и креирању индивидуалних портфолиа,
родитељске састанке, преко паноа дечијих радова. У мањем броју случајева је то остварено
кроз боравак родитеља у групи, радионице, анкетирање родитеља, „домаће задатке“, увид
родитеља у свеске, радне листове, помоћ у организацији, бележењем свог мишљења о детету
итд .

-

Учешће родитеља у процесу израде портфолиа детета

Целодневне припремне групе - У процесу формирања индивидуалних портфолиа, родитељи
су најчешће учествовали кроз допуњавање дечијих портфолија различитим фотографијама,
исказима, есејима о детету, израдом „домаћих задатака“, попуњавањем анкета о дечијем развоју
и украшавањем портфолија са дететом.
Полудневни (четвоточасовни) припремни програм – У процесу формирања индивидуалних
портфолија, родитељи су најчешће учествовали обављањем „задатака“ са децом, код куће,
доношењем, избором цртежа, изјава, али и увидом у портфолио. Саставни део портфолиа су
биле и изјаве и описи родитеља о деци, изабране фотографије, продукти, украси. Родитељи су
учествовали са децом у дизјанирању, формирању прве стране и то код куће и на радионицама.
Неретко су и садржаји анкета за родитеље постајали део портфолија.

-

Укљученост деце у формирање и одабир прилога за свој портфолио

Целодневне припремне групе - У процесу формирања индивидуалних портфолија, деца су
најчешће учествовала кроз одабир цртежа за свој портфолио, допуну фотографијама,
украшавање и домаће задатке.
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Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У току ове радне године, деца су у
највећем броју учешће у формирању својих портфолија остварила слободним изборима
садржаја, распореда садржаја, дизајна портфолија и то самостално и уз помоћ васпитача и
родитеља. Самостално су у већини група давали предлоге, припремали материјал, фотографије,
цртеже, доносили од куће. Појавила се и идеја прављења „банке података-трезор“ у васпитној
групи, из које је биран материјал за портфолио, као и размена продуката са другом децом, као
део садржаја личног портфолија.

-

Информисаност родитеља о напредовању детета (различити аспекти развоја
детета)

Целодневне припремне групе – Родитељи су у највећем броју група били инфромисани о
напредовању детета кроз индивидуалне разговоре са васпитачима, родитељске састанке, кроз
анализу дечијег портфолија и путем паноа. У нашто мањем броју група, родитељи су били
инфромисани кроз приредбе, радне листове. белешке о деци, анкете за родитеље, сајт Установе,
боравак родитеља у групи и чек листе.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Родитељи су у највећем броју група
били инфромисани о напредовању детета кроз индивидуалне разгоре са васпитачима, преко
паноа за родитеље и кроз анализу дечијих портфолија. Инфромисани су и преко дечијих
продуката, изложби, приредби и родитељских састанака, отворених врата, а у неким групама уз
помоћ „домаћих задатака“, свезака, радних листова, фотографија, приредби, радионица. У току
ове радне године су више учествовали на активностима у групи, анализирали портфолија,
доприносили садржају и изгледу портфолија. Такође, у неким групама су имали увид у радне
књиге.

-

Упознатост родитеља са садржајима васпитно-образовног рада

Питање: „На који начин су родитељи били упознати
са садржајима васпитно-образовног рада“

а) месечни план
б) дечији продукти
в) родитељски састанци
г) приредбе
д) радионице
ђ) сајт установе
е) фото-записи
ж)

Целодневне
припремне групе - 26

Полудневни
(четворочасовни)
припреми програм - 22

f

f

%

26
100%
26
100%
23
88%
23
88%
24
92%
20
77%
21
81%
Групни портфолио,
индивидуалне
разговоре,
активности родитеља
у групи, пројектције
у
холу
вртића,
прављење књига.

%

19
86%
19
86%
17
77%
17
77%
20
91%
6
27%
16
73%
Преко скала процене
развоја, табли, паноа,
посета,
путем
индивидуалних
разговора.
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-

Учешће група на манифестацијама

Целодневне припремне групе – Највећи број група је учествовао на манифестацијама
Установе, „Вашаријада“, “Фестивал здравља”, „Дечија недеља“, „Дечији маратон“, на
различитим карневалима и ликовним конкурсима. Неке групе су учествовале и на Октобарском
салону, у хуманитарним акцијама, музичким конкурсима, на прослави Дана вртића и Дана
Установе, на „Жабац олимпијади“, шаховском труниру и прослави славе вртића.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Највећи број група је учествовао на
манифестацијама Установе, „Вашаријада“, „Дечија недеља“, „Дечији маратон“ и „Пролећни
карневал“. Потом су учествовали на „Шеширијади“, Дану Установе ПУ „Чика Јова Змај“,
„Фестивалу здравља“, различитим карневалима (Јесењи, Зимски). У неким објектима
прирпемне групе су учествовале на „Шеширијади“, „Змајади “, данима појединих основних
школа, славама објеката, маскенбалима, ДЗ манифестацији „Научимо да бринемо о здрављу“,
изложбама кућних љубимаца, дружењу са инжењерима шумарства, на Светосавској Академији,
на „Јесени под Авалом“, на сајму меда, пролећном концерту итд. Узели су учешће и у
хуманитарним изложбама и акцијама.

-

Ресурси у локалној заједници који се користе као место за игру и учење

Целодневне припремне групе – у току радне 2018/19, коришћени су следећи ресурси
друштвене средине, локалне заједнице: простори основних школа, библиотеке, цркве, музеји,
паркови, апотеке, Домови здравља, СЦ „Шумице“, пијаце, позоришта, Зоолошки врт,
Планетаријум, Тропикаријум, Београдска филхармонија, Општина Вождовац, РТС.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – у току радне 2018/19, коришћени су
следећи ресурси друштвене средине, локалне заједнице: простори основних школа, дома
здравља, Авалски торањ, студентски дом „Радојка Лакић“, планинарски дом „Васа Чарапић“,
простори „Србија шума“, Спомен парк „Јајинци“, домови за стара лица, Тропикаријум, Зоо врт,
Дечији филмски фестивал, клизалишта, позоришта, музеј „Николе Тесле“ и други музеји,
библиотеке, Београдска филхармонија, Фармацеутски факултет, СЦ „Бањица“, цркве,
манастир, пијаце, месне заједнице, цвећаре, расадници, поште, апотеке, трим стазе итд.

-

Сарадња са основним школама

Целодневне припремне групе – У највећем броју група сарадња са основим школама
остварена је кроз о боравак деце на часу, родитељске састанке, посете школи и радионице. У
поједниним групама сарадња је остварена кроз приредбе, обилазак библиотеке, манифестације,
посету информатичком центру у школи и размену искустава васпитач-учитељи.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У највећем броју група сарадња са
основим школама остварена је кроз боравак деце на часу, учешће на различитим
манифестацијама, приредбама, посете библиотеци школе. У мањем броју је сарадња остварена
кроз присуство на прослави Дана школе, заједничке активности, уређењу холова школе, на
завршним приредбама. У појединим групама је кроз позоришне представе, дружења, излете,
приредба поводом пријема првака, завршне приредбе, продајне изложбе, спортски дан.
Сарадња је остварена и са запосленима у основним школама: педагозима, логопедима,
домаром, школским зубаром.
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-

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката

Целодневне припремне групе - У току радне 2018/2019. године, у великом броју група су
реализоване активности које нису биле планиране, а биле су од значаја. Углавном је те
активности иницирао васпитач, затим родитељи, директор Установе, деца, учитељи и стручни
сарднци
Активности које су биле реализоване су: уређење дворишта, пројектно планирање,
реализација активности од стране родитеља, физичке активности на отвореном простору,
презентација на хоризонталној размени у оквиру „Вашаријаде“, обележавање годишњих доба,
представа родитеља деци, гостовање на „Радио Новости“, такмичарске игре у школи, концерти
и музичке радионице, посета Музеју афричке уметности и Филхармонији, еколошке
активности.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм - У току радне 2018/2019. године, у
великом броју група су реализоване активности које нису биле планиране, а биле су од већег
значаја. Углавном је те активности иницирао васпитач, затим стручни сарднци, па родитељ,
директор Установе и учитељ основне школе.
Активности које су биле реализоване су: хорски концерт, планинарење, музичке
радионице, пролећни карневал, посета наставника, учитеља, посета родитеља, сарадња са
вртићима, одлазак у манастир, промотивни час у атлетској дворани итд.

-

Шта је било добро

Целодневне припремне групе – Као добре стране овогодишњег рада васпитачи су истакли да
је била добра сарадњом са родитељима, децом, стручним сарадницима и локалном заједницом,
као и да је све што је планирано и остварено. Потом, добро је било: пројектно планирање и
интегрисано учење, учешће родитеља у креирању центара и активностима у групи,
манифестације Установе, добра сарадња унутар објекта, тимски рад, организовање радионица
као и уређење средине за учење и развој.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Као добре стране овогодишњег рада
васпитачи су истакли : добру сарадњу и активно учешће родитеља у великом броју објеката.
Задовољни су били у многим групама и посетама разним садржајима у локалној заједници.
Истакнута је сарадња са учитељима, сарадња у самој групи деце, сарадња са колегама, тимски
рад. Васпитачи су нагласили и значај и задовољство реализованим плановима, активностима,
постигнутом кохезијом у групи, раду на осећању сигурности, задовољства деце, њиховим
напредовањем, пројектима, радионицама, успешним приступом деци и њиховим потребама. У
појединим групма, васпитачи су били задовољни оптималним бројем деце у групи и добијеним
материјалом за рад.

-

Шта је могло да буде боље

Целодневне припремне групе – Оно што је могло бити боље јесте сарадња са локалном
заједницом (организоване посете различитим установама). Мањи број васпитача навео је да би
могло да буде више материјала, тематски родитељски састанци, боља сарадња родитељима,
више стручне литературе и стручног усавршавања, боља подела обавеза и значајније учешће
родитеља у групи.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Оно што је могло да буде боље јесу
услови рада у учионици (сам простор, величина простора, материјални услови, опрема),
сарадња са локалном заједницом (посете, изласци из објекта), сарадња са вртићима, учешће
родитеља, стручна литература, хигијена простора, боравак деце на отвореном, рад са децом са
потребом за додатном подршком.
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-

Тешкоће у раду

Целодневне припремне групе – Најчешћа тешкоћа са којом су се васпитачи суочавали је
велики број деце. Мањи број васпитача као тешкоће наводи недостатак кадра и дидактичког
материјала, организацију излета и лоше временске прилике.
Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Најчешће тешкоће са којима су се
васпитачи суочавали су простор за рад, превоз деце, рад са децом са потребом за додатном
подршком, недостатак паноа у просторима, недостатак аудио-визуелних средстава, компјутера,
штампача.
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4.5. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА
ДЕЦОМ У БОЛНИЧКИМ ГРУПАМА
ОБЛАСТИ
ПЛАНИРАЊЕ
И
ПЕОГРАМИРАЊЕ
ВАСП.ОБР.РАДА

РАД СА ДЕЦОМ

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ
- Васпитно-образовни рад је планиран на основу континуираног посматрања
присутне деце, уочених интересовања и потреба деце у болници.
- Индивидуално је планиран рад са децом којој је потребна додатна подршка.
- У процесу планирања дневних активности уважавани су предлози и идеје
деце.
- Игра и организоване активности су од посебног значаја за развој детета у
болничкој средини: деца се кроз игру растерећују, опуштају каналишу своје
емоције, ослобађају стреса,уче.
- Стварали смо разноврсне ситуације за индивидуалне и заједничке активности.
- Неговали смо и подстицали спонтану и слободну игру, иницијативу,
истаживачко понашање у дечијој игри, позитивну и опуштајућу атмосферу.
- Коришћене су методе: посматрања, истаживања, екпериментисања,
манипулисања, играња улога, упоређивање, решавања проблема и сл.
- Садржаји су били прилагођени дечијим искуствима, предзнањима,
способностима и интересовањима.
- Рад са децом се углавном одвијао индивидуално и у мањим групама.
- У току протекле године акценат је био на играма са неструктуираним
материјалима, које су имале за циљ да подстичу дечију креативност и машту, да
развијају манипулативну спретност,кооперативну игру и сарадњу. Коришћен је
најразноврснији амбалажни материјал: кутије од лекова, шприцеви, цевчице од
инфузије, шпатуле, газе, завоји, вата, папир, пл.чаше, маказе, лепак, креп папир,
самолепљиви колаж, разноврсно зрневље. Деца су манипулисала, откривала
пробајући и покушавајући да створе нове облике, садржаје и идеје, да одреде
функције и намене, истраживала су у пару или у групи, договарала су се,
доносила су одлуке и закључке.
- Рад са децом се првенствено заснивао на ослобађању од страха и у ту сврху
смо најчешће користили болнички материјал и лутке.
- Реализоване су и следеће активности: игре улога, имитативне игре, драмске
игре,говорне играонице, ликовне радионице, игре спретности и прецизности,
дидактичке игре, игре забвног карактера, игре за развој моторике шаке, игре
опуштања и релаксације, игре речима-загонетке, упознавања са занимањима, са
сценском лутком-позоришно стваралаштво у болници,музичке истраживачке
игре, манипулативне активности и др.
- Основни циљ нашег рада је био да сваком детету омогућимо напредовање у
складу са његовим темпом развоја, потрeбама и могућностима.
- Тешкоће у раду: нехомогенe групe; рад се спроводио у собама, најчешће
индивидуално због природе болести и тренутног здравственог стања детета;
нисмо биле у могућности да естетски уредимо амбијент у коме деца бораве;
честе промене расположења код деце.
-Код деце са потешкоћама у развоју из једне или више области, различитог
степена, уочене су специфичности у понашању и проблеми у функционисању.
Улога дефектолога-васпитача је била да открије потешкоће које ометају развој
детета као и оног што је очувано у детету, проналажење здравих мотива и
очуваних способности.
-Тежиште рада је било на развијању основних социјалних и комуникационих
вештина и почетних вештина играња.
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4.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Извештај о реализацији програма „Бисери“ – дечји вртић као
креативни центар
У циљу подстицања креативности и неговања дечијег стваралаштва кроз интерактивне
облике рада у различитим облицима уметности, радне 2010/11. године покренут је дугорочни
практично-истраживачки пројекат под називом „Бисери – дечији вртић као креативни центар“.
Професионални изазов запослених у објекту је да вртић постане препознатљив као место на
којем се подстиче и негује стваралачка игра и креативни процеси деце и одраслих, односно да
вртић постане добро место за све (децу, родитеље, запослене, госте...).
У радној 2018/2019. години тема пројекта који се ослањао на акциони план објекта
„Живимо заједно-стварамо заједно“ са циљем да подстакнемо децу на изражавање нових
искустава и сазнања кроз различите врсте уметности.
Задаци су реализовани кроз васпитно-образовни рад на нивоу васпитних група и кроз
заједничке активности различитих узрасних група, манифестације на нивоу објекта (тематски
карневал- сајам књига), као и обиласка разних установа и институција и радионица на
локалитетима-пунктовима. На сајму књига родитељи су учествовали на радионицама и свим
другим активностима које су реализоване током недеље пре саме манифестације. Ове године
дошли смо на идеју да се једна од радионица организује истовремено у свим групама у
различитим деловима објекта. Остварена је сарадња међу свим васпитним групама, интеракција
између родитеља и деце и интеракција између родитеља различитих група. На самој
манифестацији која је одржана у дворишту вртића гост је био песник Љубивоје Ршумовић који
је отворио манифестацију.
Једном месечно организоване су радионице по договореном распореду. Продукти рада
и документовање са радионица излагани су у центру под називом „Стварамо“ (због структуре
објекта формирана су два центра-по спратовима).
Током месеца активности су мењале свој ток на основу интересовања деце и родитеља
из чега је проистекла идеја да се свака група представи као једна земљу света на карневалу.
Гост на карневалу био је дечији уметник Пеђолино, као и деца из објекта „1001 радост“ и
„Цицибан“.
Годину смо привеле крају са констатацијом да смо реализовали и циљ и постављене
задатке планиране за ову школску годину.

Извештај о реализацији пројекта Отворени Монтесори програм у
вртићу „Пинокио“
Током ове школске године настављен је рад на реализацији Отвореног Монтесори
програма у оквиру кога је стављен акценат на реализовање пројекта „Монтесори башта“.
Васпитне групе су посебно радиле на својим пројектима и потпројектима, укључујући
веће повезивање са локалном средином. Обогаћивано је дечије знање о свету кроз посете
културним и јавним институцијама, а уз велику помоћ родитеља. (Ботаничка башта –
Јевремовац, Музеј илузија, Јавни акваријум и тропикаријум...)
Деца и васпитачи из „Пинокија“ учествовали су и на „Вашаријади“ где су се
представили у оквиру теме „Традиција“ са приказивањем обичаја за Васкрс – фарбање јаја.
Партнерство је настављено да се развија и кроз постојеће акције „Сви заједно“, прва
акција одржана је у периоду од 26.11-30.11.2018. године где су родитељи имали прилику за
посматрање свакодневних активности у вртићу, као и Индивидуалног рада са Монтесори
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материјалим. Затим и они са децом да учествују у осмишљеним активностима, играма и
дружењу.
Непосредно пред новогодишње празнике, све васпитне групе организовале су приредбе
за родитеље, где су родитељи имали прилику да уживају у разним рецитацијама, скечевима,
играма и кореографијама своје деце.
Монтесори тим се представио и на стручном скупу „Монтесори метода и пројектно
учење“, који је одржан 23.02.2019. године у објекту „Мала сирена“. Васпитачи из „Монтесори
Пинокија“ представили су се са темом „Фазе у програмирању“.
Поред постојећег Акционог тим за партнерство, формиран је и Акциони тим за
формирање Монтесори баште. Самим тим другом, пролећном акцијом, „Сви заједно“ која је
одржана у периоду од 15.04-19.04.2019. године родитељи су заједно са децом садили саднице
цвећа, биљака, дрво генерације и правили своје Монтесори баште.
Оно што је карактеристично нагласити је да су монтесори васпитачи у свим васпитним
групама са знањем о Монтесори педагогији веома лако и квалитетно претварали у васпитне
поступке. Млађа група је ставила акценат на осамостаљивање и развијање осећаја за ред и
учење са основним монтесори материјалима. Средња група је појачавала самостално
изграђивање помоћу монтесори материјала, индивидуализовано учење са проширеним
спектром монтесори материјала. Посебно је истакнут рад на развијању говора учењем
рецитација, комуникације играњем бајкама и мали причицама (почни, заврши, измисли...).
Старија група је показала већ праву зрелост у току индивидуалног учења и комбинацији
монтесори материјала. Припремна група је интензивније радила на поунутравању посредне
дисциплинованости. Завршна година Монтесори програма је обележена усвајањем Програма у
целини и презентовању на завршној приредби и тестирању у школи.

Извештај о реализацији пројекта „Културна авантура за предшколце“
Реализацију посебног програма започели смо презентацијом родитељима на општим
родитељским састанцима и представницима Савета родитеља. Руководилац објекта је поднео
извештај о активностима у претходној радној години као и о плановима за нову радну годину.
Родитељи су учесници у реализацији посебног програма кроз делимично финансирање и кроз
планирање посета због чега нам је веома важно да добијемо њихову подршку за наставак.
Циљеви посебног програма „Културна авантура за предшколце“ усмерени су на стварање
подстицаја за развијање дечје радозналости према културним догађајима, ширење дечјег
социјалног искуства, унапређење васпитно образовне праксе сарадњом васпитача и
породице,развијање родитељских компетенција за побољшање квалитета слободног
времена,као и јачање улоге вртића као центра образовних и културних активности.
Наш програм подстиче интегрисање уметничких садржаја у васпитно образовни процес,
организацију посета установама културе, учешће у манифестацијама које промовишу културно
наслеђе, заједничке активности са родитељима и подстицање позитивне атмосфере у вртићу.
Носилац активности је била припемна група са својим васпитачима Горданом Поповић
и Дианом Стојиљковић али им се придружују и остале групе у зависности од тема и
активности.
Деца средње групе на почетку радне године израдила су своје „културне пасоше“ који
чине део дечјег портфолија и у себи садрже улазнице,цртеже или ситнице које подсећају на
институције и активности које смо реализовали. Културне пасоше већ поседују деца старије и
припремне групе.
Прва од предвиђених активности била је посвећена манифестацији Дани европске
баштине са заједничком темом „Европска година културног наслеђа-уметност дељења“ коју
смо обележили посетом Етнографском музеју и учешћем у радионици „У потрази за прегачама“
као и активностима на тему традиције у вртићу и пригодним изложбама.
Посета старије и припремне групе Београдској филхармонији и коцерту оркестра који је
изводио „Карневал животиња“ К.С.Санса одржала се почетком октобра.
Истог месеца обележили смо и месец књиге опремањем заједничког центра библиотеке
у холу вртића,новим учлањењем у библиотеку „Доситеј Обрадовић“ и посетом, заједничким
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активностима са јаслицама у нашем објекту као и активностима у свим групама на нивоу
вртића.
Захваљујући родитељима у новембру месецу реализовали смо посету Музеју
ветеринарске медицине у Београду која је била и почетак активности у вртићу – родитељи
представљају деци своја занимања.
Пред крај децембра К.Ђ. наш бивши корисник, полазник музичке школе „Петар
Коњовић“, одржала је концерт на виолини за децу свих група.
У јануару смо посетили Музеј афричке уметности и радионицу Египатски картуш а
потом наставили да се бавимо традицијом других земаља света.
Посета Ботаничкој башти Јевремовац реализована је у априлу месецу за децу старије и
припремне групе. Она је претходила активностима и радионици за децу и родитеље свих група
у дворишту вртића – садња цвећа. Култура живљења, још један аспект којим смо се бавили у
протеклој години.
Током читаве године сарађивали смо са основним школама у окружењу ОШ „Ђура
Даничић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ и остварили многе заједничке активности.
Сматрамо успешном реализацију посебног програма „Културна авантура за
предшколце“ за радну 2018/2019.г. и надамо се подршци за наставак и у следећој радној
2019/2020.г.

Извештај о реализацији пројекта “Рано препознавање поремећаја
говора и социо-емоционалног развоја деце“
Пројекат ,,Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“
реализује се у јаслицама ,,1001 радост“ од радне 2014/2015.године у сарадњи са Клиником за
неурологију и психијатрију за децу и омладину. У петој години имплементације пројекта
реализован је потпројекат ,,Меда у гостима“.
Циљ пројекта је рано препознавање поремећаја развоја говора и комуникације и
подршка деци и родитељима од стране тима медицинских сестара-васпитача јаслица ,,1001
радост“ и тима стручних сарадника у ПУ ,,Чика Јова Змај“.
Специфични циљеви: коришћење лутке у раду са децом , подстицање вербалног
изражавања , богаћење дечијег искуства.
У радној 2018/2019.год. реализовани су следећи задаци:
- медицинске сестре-васпитачи израдили су дидактичка средства са посебним акцентом на
центре за развој говора и сензорне центре;
- организована је срединa за учење – формирање центра за развој говора са тематским
садржајима везаним за потпројекат (,,Медин кутак“);
- активности за развој говора са децом;
- сарадња са породицом ( родитељски састанак, интерактивни пано, радионице, упитници за
родитеље);
- документовање рада;
- сарадња са вртићем ,,Бисери“ (хоризонтална размена);
Кораци у процесу реализације потпројекта ,,Меда у гостима“:
- ,,Меда у гостима“ (деца старијих јаслених група носили су за викенд плишану играчку меде
из вртића својој кући а родитељи су попуњавали упитник везан за тај период );
- ,,Медин фото-албум“ (коришћење фото –записа за подстицање вербалног изражавања);
- ,,Медина ризница“ (деца су заједно са родитељима, браћом и сестрама интерпретирали песме
о животињама);
-,,Медин фестивал“ (завршна активност у којој су деца интерпретиралa песме о меди);
У току реализације потпројекта ,,Меда у гостима“ остварена је додатна подршка у
развоју говора и социо-емоционалном развоју деце. Родитељи као активни учесници
укључивањем у рад групе и заједничким активностима са васпитачима подстицали су дечије
напредовања.
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Извештај о реализацији пројекта „Еко школа“
У току радне 2018/19. године реализована је 7. година пројекта „Еко школа“ као посебног
програма, признатог од стране Министарства просвете, науке и теxнолошког развоја. Пројекат
носи назив „Од вртића до факултета, зеленом руком путујемо око света“, а тема за претходну
радну годину гласила је: „Ја чувар природе, кроз песму, причу или стих, дивим се дрвећу,
птицама и клањам се биљкама“
Циљ пројекта био је подстаћи и обогатити перцептивна искуства, развијати комуникационе
способности, практичне вештине и мисаона увиђања. У реализацији активности учествовале су
све узрасне групе јасала и вртића, као и медицинске сестре васитачи и васпитачи објекта „1001
радост“. Сарадња са родитељима остварена је кроз укључивање родитеља као активних
учесника у манифестацијама које су реализоване током претходне године.
Реализација активности садржала је четири области из екологије:
1. Ода дрвету
2. Ода птицама
3. Ода биљкама
4. Ја чувар природе
Од септембра 2018. до јуна 2019. године одржано је низ манифестација, радионица и
успостављена сарадња са друштвеном средином:
1. У сарадњи са Институтом за биолошка истраживања 17.октобра 2018. године реализована
је биолошка радионица „Развој биљака“ и „Развој и праћење бактерија“ у I припремној
групи. Радионицу је водила Милица Милутиновић, радник Биолошког института. Радионица
је код деце изазвала одушевљење, посебно док су ишчекивала развој бактерија које су голим
оком могла видети, као и развој биљака посађених у љускама јаја.
2. Дана 26. децембра 2018. одржана је радионица старијих и припремних група на тему
„Упознајмо птице Србије“ у сарадњи са Удружењем за заштиту и проучавање птица Србије.
Предавач и организатор радионице биo је Александар Врабац, који је децу упознао са
различитим врстама птица, указао на њихов значај и заштиту.
3. Дан енергетске ефикасности одржан је 5. марта 2019. године са циљем да нас као
становнике Земље упозори на штедњу електричне енергије. У оквиру активности на нивоу
јасала и вртића, а у сарадњи са родитељима, израђене су сијалице као део рекламне
кампање очувања електричне енергије са јасном поруком „Сијалицу угаси, планету спаси“.
4. Дан планете Земље одржан је 22. априла 2019. године. Заједничким порукама и
креацијама реализовали смо постављени циљ, а то је да се сменом генерација и даље утиче
на схватање важности бриге за очување природе и њених целокупних ресурса битних за
нашу здравију будућност.
5. Прва старија група 21. маја 2019. одржала је приредбу за родитеље под називом
„Пролећна приредба“ која је била увод у радионицу на којој су прављени костими и
декорација, који су коришћени на манифестацији „Карневал цвећа“.
6. Карневал цвећа одржан је 22.5.2019. године. Тог дана је обележен и 7. рођендан Еко
школе. На карневалу су били заступљени костими од рециклажног материјала, које су
израдили деца, родитељи и васпитачи са циљем да се подигне свест о појму екологије и
њене важности за животну средину. Деца су у пратњи васпитача и сестре на превентиви,
посетила основну школу „Јанко Веселиновић“ и симболично прошетали поред Црвеног
парка, хотела „Србија“, Дома здравља и парка „Шумице“.
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7. Светски дан заштите биодиверзитета обележен је 24. маја 2019. године. У холу вртића
постављени су плакати, на једном се налазио врабац, као заштитни знак града Београда, а
на другом сунцокрет, као једна од најзначајнијих биљака за исхрану човека. Плакати су
имали за циљ да подсете родитеље, као и запослене на овај важан дан, Сваког дана
родитељи су, при уласку и изласку из вртића, остављали поруке на плакатима, у облику
пословице, цртежа или исказивања сопственог мишљења на дату тему.Средње групе
организовале су спортску играоницу за тате, ујке, бате, деке, под слоганом „Да планета
здрава буде то нам је жеља“. На крају спортске играонице додељене су медаље најбољима и
засађено је дрво у дворишту вртића, као важан допринос развоју свести о важности
биодиверзитета
Тимски рад јаслица и вртића у потпуности је био приоритетан током целе школске
2018/19. што се види из крајњих продуката, великих сликовница које се налазе у
изложбеном простору, односно холу вртића. Сликовнице су сачињене периодично, након
реализованих области и садрже дечје групне радове, који су настали заједничком сарадњом
деце, родитеља и васпитача.Сви запослени су били укључени у тимски рад, што ће се
наставити и у наредној школској години, са циљем да се још више унапреди сарадња са
породицом.

Извештај о реализацији пројекта „Вртићи без граница 3“ - подршка
унапређивању система друштвене бриге о деци предшколског
васпитања и образовања на локалном нивоу
У сарадњи са ЦИП Центром за интерактивну педагогију а под покровитељством
УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и подршку Града Београда
- Градског секретаријата за образовање од маја 2017. године наша Установа се укључила у
реализацију пројекта „Вртићи без граница 3“ – подршка унапређивању система друштвене
бриге о деци предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу. Овај пројекат
доприносио је реализацији Стратегије образовања у Републици Србији до 2020. године којом се
сугерише да треба пронаћи начине да се предшколско васпитање и образовање учини
доступним што већем броју деце узраста од 3 до 5,5 година и њиховим породицама. Пројекат је
у Установи реализован од маја 2017. године до октобра 2018. године. Након завршне
конференције која је одржана 18.09.2018. године, Установа је наставила да реализује
полудневне програме у МЗ Рипањ и при ОШ „Бранислав Нушић“. У радној 2018/2019. години
биле су организоване три групе полудневног програма и то две групе у МЗ Рипањ и једна група
при ОШ „Бранислав Нушић“. Укупан број деце који је био обухваћен полудневним програмима
је 71.

Извештај о реализацији пројекта „НТЦ програм“
У школској 2018/19 год. област коју смо одабрали била је „Дечји развој и напредовање”
и „Подрша деци и породици“ са темом „ПУТУЈЕМО...“. Циљ нам је био „Увођење деце у свет
симбола”.
У току године поставили смо низ задатака. Један од задатака био је - обогаћивање
материјала потребних за обраду земаља света који смо реализовали уз укључивање родитеља
(заставе и симболи земаља). Обогатили смо средину за учење/радну собу израдом дидактичког
материјала потребног за реализацију НТЦ недеља током године (провлачилице, убадаљке,
низаљке, домине, пазле, ребуси, парне слике, прича у слици,...) Још један задатак био јеприпрема средине за учење задацима за развој равнотеже, координације око-рука. Обновили
смо траке у холу, израдили нове игре у холу вртића, соби/поду. Критеријум успешности су
нам била деца која самостално и свакодневно играју игре са усвојеним правилима. У сарадњи
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са родитељима окитили смо зграду, прикупљали потребан материјал за израду друштвених
игара. У потпуности смо реализовали задатак: Учење песмица уз помоћ симбола. Деца су
усвојила свих 10 песама које се налазе на великим паноимау радним собама и холу вртића. У
потпуности смо реализовали квизове/ провере наученог, на којима су деца кроз интеракцију,
асоцијације, парне слике, исказала усвојено знање. Завршна приредба наше припремне групе
била је круна рада по НТЦ систему што говори и сам назив исте „Пут око света“.
Праћење дечјег развоја и напредовања као и подршку деци и породици бележили смо у
чек листе, фотографисали активности, снимали наступе. Размењивали са родитељима
напредовање деце на отвореним вратима, тематским родитељским састанцима. Са члановима
савета родитеља обављали смо и електронску комуникацију. На почетку године обавештени су
о оба Акциона плана и активностима нашег вртића што им је омогућило благовремено
укључивање у васпитни рад.
Свој рад евалуирали смо тимски тромесечно. Вредновање од стране родитеља наше
примене НТЦ програма кроз упитнике реализоваћемо почетком наредне године у сарадњи са
стручним сарадником и спољним сарадником за праћење реализације програма у вртићу.

Извештај о реализацији пројекта „ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР ЗА
ПРЕДШКОЛЦЕ“ - вртић „Плави чуперак“
Радне 2017/18 .године покренут је пројекат „ Информатички центар за предшколце “ у
циљу упознавање деце са основним карактеристикама рачунара и њиховој примени у
свакодневном животу и оспособљавање деце за покретање рачунара и употребу различитих
програма са различитим садржајима.
У месецу септембру руководилац Биљана Миланов одржала је састанак са члановима
информатичког тима око реализације плана и програма радау вртићу. У радној 2018/19.години
циљ смо реализовали кроз:
Васпитно образовни рад на нивоу припремне групе:
датум: 17.10.2018. група: припремна, време реализације: 12:00 прва група , 12:30 друга
група. Реализација: Упознавање деце са простором информатичког центра, изгледом и
деловима рачунара (монитор, кућиште, тастатура, миш), како се рачунар укључује и искључује,
Правила понашања и приступ рачунару, Синтеза.
датум: 24.10.2018. група: припремна, време реализације: 12:00 – 13:00, Облик рада: рад
у пару. Реализација : Понављање правила понашања и приступ рачунару, набрајање делова
рачунара, обележавање миша: лева и десна страна, обука деце за коришћење миша: мишстрелица, усмеравање стрелице помоћу миша, отварање и затварање иконица на екрану,
Синтеза .
датум: 02.11.2018., група: припремна, време реализације: 12:00 – 13:00 , Облик рада: рад
у пару. Реализација: Обнављање градива са првог и другог часа, коришћење миша, померање
иконица са једне стране екрана на другу, отварање и затварање иконица на екрану, Синтеза.
датум: 07.11.2018., група: припремна, време реализације: 12:00 – 13:00, Облик рада:
индивидуални. Релизација: Обнављање градива са претходних часова, Задатак из програма
Геогебра: ,,Постави све на своје место” – поставити апликације облака, сунца, јабука, цвеће,
зеца и кравице тамо где би требало да се налазе у односу на дрво (,,Геогебра” – програм
динамичке математике за учење и поучавање, задаци за предшколце), Синтеза.
Дечји исказ: Васпитач: Шта смо радили на прошлом часу? Дете: Померали смо препонице ☺
датум: 28.11.2018. група: припремна, време реализације: 12:00 – 13:00, Облик рада:
индивидуални. Релизација: Обнављање градива са претходних часова, тема ,,Кружење воде у
природи” – аудиовизуелни запис, Синтеза.
46

датум: 19.12.2018., Облик рада: индивидуални Релизација : Обнављање градива са
претходних часова, тема ,,Кружење воде у природи” – аудиовизуелни запис, Задатак:
Самостално упалити рачунар, изабрати један од три понуђена аудиовизуелна записа, пажљиво
одгледати и угасити рачунар, Синтеза. Припремање теме и реализација новогодишње
приредбе,правимо видео и аудио записе које претварамо у филм на нивоу вртића.
датум: 18.01.2019.,Облик рада: рад у пару. Релизација: Утврђивање стечених знања;
развијање прецизности, тачности и истрајности у раду, Задатак: Самостално упалити рачунар,
изабрати неку од иконица, отворити документ, затворити документ и угасити рачунар ( затадак
деца решавају кроз вербално вођену игру), Синтеза. Препорука за гледање анимираног филма
у биоскопу “Ралф растура интернет”.
датум: 25.01.2019., Облик рада: индивидуални. Релизација: Задатак: ,,Слагалица” –
Геогебра; Одабир слагалице по избору; откривање делова слагалице, постављање у
одговарајући положај и уклапање у смисаону целину исте, синтеза: Утисци са часа.
датум: 04.02.2019., облик рада: групни рад Реализација: На направљеној картонској
платформи деца имају задатак да направе „код“ на основу кретања другог детета. Испод
платформе се налазе стрелице (↑↓→←)које деца користе за прављење „кода“ (просторне
релације), а затим говоре главном играчу куда да иде до циља на основу стрелица.
датум: 05.03.2019. облик рада: рад у пару Реализација: Задатак/Математичка игра „Code
Builder“ са сајта mathplayground. Коришћењем просторних релација у виду стрелица на
тастатури направити „код“ који ће омогућити роботу да стигне до одређеног циља.
Утисци са активности.
Сарадња са локалном заједницом
Посета рачунарском кабинету ОШ ,,Ђура Даничић“ и Музеју Никола Тесла. Дана,
05.04.2019. у преподневним часовима, припремна група вртића „Плави чуперак“, посетила је
информатички кабинет ОШ „Ђура Даничић“. Том приликом деца су имала могућност да путем
дигиталних игара, решавају задатке, прилагођене њиховом узрасту. У решавању задатака,
помогли су им наставница информатике и деца четвртог разреда. Већина деце се добро снашла
у коришћењу рачунара и решавању задатака, захваљујући пројекту „Информатички центар за
предшколце“ који се реализује у нашем објекту.
Едукација запослених кроз семинаре/ радионице
- „Радионице за унапређивање дигиталних компетенција васпитача“.
- Округли сто „Знање за будућност-подршка развоју дигиталних компетенција код запослених и

деце“.
- Учешће у пројекту „Европска недеља програмирања у предшколским установама Србије“
- Онлајн курс ЦИП-а
Сарадња са породицом
- Анкетирање родитеља о информатичком центри
- У оквиру пројекта одржана је презентација „Родитељ као партнер у дигиталним активностима
деце“. Презентацију су припремили и реализовали руководилац објекта Биљана Миланов и
чланови информатичког тима.
- Радионица са родитељима „ Игре за развој рачунарског размишљања са децом предшколског
узраста без употребе технологије.“ Игре: Потрага за благом и Направи букет
Реализацију пројекта „ Информатички центар за предшколце“ за радну 2018/19.годину
сматрамо успешном и надамо се подршци за наставак и у следећој радној 2019/20.години.
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5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УСЛУГА ПОРОДИЦИ
Летовање и зимовање деце
Током радне 2018/19. године организовано је зимовање и летовање деце. Зимовање је
реализовано у периоду од децембра 2018. до марта 2019. године, на планинама Букуља, Гоч,
Рудник, Дивчибаре и Тара. Летовање је реализовано у току месеца маја и јуна 2019. године,
на планинама Гоч, Тара, Рудник и Дивчибаре. Број деце који је летовао и зимовао ове године
је 1208 деце.
Зимовање 2018/2019
ред.
бр.

Дестинација и период боравка

Бр.гр.

Бр.деце

Гратис

Васитач

1

Митровац на Тари 09.01.-16.01.2019.

1

12

1

1

2

Митровац на Тари 16.01.-23.01.2019.

3

31

2

3

3

Митровац на Тари 19.02.-26.02.2019.

16

165

2

16

4

Митровац на Тари 27.02.-06.03.2019.

5

56

0

5

5

Гоч

07.3.-14.3.2019.

6

71

1

6

6

Рудник 15.12.-22.12.2018.

11

112

2

11

7

Букуља 21.12.-28.12.2019.

10

98

1

10

8

С.Ф. Дивчибаре 21.12.-28.12.2018.

9

85

3

9

9

С.Ф. Дивчибаре 14.02.-21.02.2019.

5

52

0

5

10

С.Ф. Дивчибаре 28.02.-07.03.2019.

5

58

4

5

11

С.Ф. Дивчибаре 07.3.-14.3.2019.

8

85

3

7

Укупно

79

825

19

78

Летовање 2019
ред.
бр.

Дестинација и период боравка

Број група

Број деце

Гратис деца

Васпитачи

1.

Митровац на Тари 07.06.-14.06.2019.

12

118

4

12

2.

Митровац на Тари 14.06.-21.06.2019

5

44

0

5

3.

Станишинци на Гочу 20.6.-27.06.2019

6

63

1

6

4.

Рудник 11.06.-18.06.2019.

6

55

1

6

5.

Рудник 14.05.-21.05.2019.
Стеван Филиповић Дивчибаре
13.05.-20.05.2019.
Стеван Филиповић Дивчибаре
20.05.-27.05.2019.

5

43

1

5

5

44

0

5

2

16

0

2

Укупно

41

383

7

41

6.
7.

О месту и времену поласка аутобуса, обавештаван је МУП Вождовац чија саобраћајна
контрола редовно контролише исправност аутобуса ангажованих за превоз деце.
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6. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ
У јуну 2019. године спроведена је анкета за руководиоце која је садржавала 7 питања о
раду руководиоца, тешкоћама и плановима за наредни период. Анкету је попунило 38
руководиоца.
Поред редовних послова, руководиоци су наводили да су реализовали многе друге
активности, а у највећој мери је то уређење дворишта и објекта у сарадњи са родитељима,
организација различитих догађаја у објекту или Установи (Јесењи карневал, Ускршњи базар,
Стручни скуп Монтесори друштва Србије, реализација пројеката, учешће на конкурсима,
акцијама...), израда дидактичких средстава, уређење средине за учење, такође успешно је било
и подстицање позитивне атмосфере у објектима и рзавијање тимског рада.
Ове радне године, руководиоцима је највише била потребна подршка у организацији
рада, уређењу објеката и у унапређењу сарадње унутар објекта. Такође, руководиоцима је била
потребна подршка и у сарадњи са родитељима и у раду са децом из осетљивих група.
Као највеће тешкоће у раду издвајале су се тешкоће у организацији посла због мањка
запослених, проблема у међуљудским односима у колективу, тешкоћа у срадањи са неким од
родитеља, изненадни кварови и мањак средстава.
Руководиоци су најчешће тражили подршку од колега из објеката, стручних сарадника
и директора, у нешто мањој мери су подршку тражили од помоћника директора и родитеља, а
неки руководиоци су тражили подршку и колега из других објеката, техничке службе, локалне
заједнице, Савета родитеља и осталих служби. Подршку коју су тражили су и добијали од
поменутих колега.
Руководиоци сматрају да је потребно да се оснаже у доменима комуникације, рада на
рачунару, писања пројеката, сарадње са локалном заједницом и родитељима и мотивисања
запослених, како би били још успешнији у свом раду. Неки од руководиоца су навели да им је
потребно да побољшају критеријуме и буду „строжији“, док је неколико руководиоца истакло
да би волело да више не буду руководиоци.
У наредној години, руководиоци ће највећи нагласак ставити на развијање позитивне
климе међу запосленима, развијање међусобног уважавања, професионалности и поверења,
неговање тимског рада, мотивисање родитеља за укључивање у живот и рад вртића, као и
уређење објекта.
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7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ
СА ПОРОДИЦОМ
Током претходне радне године настављен је рад на унапређивању свих облика сарадње
са породицом - информисање, саветодавни рад, едукација, учешће и иницијатива
родитеља/старатеља у остваривању садржајније улоге родитеља, њиховог партнерског учешћа
у васпитно-образовном раду.
Према Годишњем плану рада Установе, сарадња са породицом, током године, реализована је на
три нивоа:
- на нивоу Установе
- на нивоу објекта
- на нивоу васпитних група
Узависности од нивоа сарадње реализатори су били директор Установе, васпитачи, медицинске
сестре васпитачи, стручни сарадници и сарадници.

Реализација информативног облика сарадње
Информативни облик сарадње реализован је путем паноа, информатора, флајера, сајта
Установе као и кроз родитељске састанке и разговоре са родитељима.
На нивоу сваког објекта постоји информативни пано који садржи све неопходне
информације о раду Установе, важним датумима, актуелним дешавањима у вртићу и граду,
намењеним деци и родитељима.
На нивоу васпитних група табле за родитеље садрже информације које се односе на
васпитно-образовни рад (месечни план), актуелна дешавања у васпитној групи, текстове из
области дечјег развоја, исхране, здравствене и социјалне заштите. Текстови су настајали у
сарадњи са стручним сарадницима, сарадницима и сестрама на превентиви. Такође, васпитнообразовни рад је родитељима презентован путем изложби дечјих радова и продуката
стваралаштва, фотографија.
Када су у питању интерактивни панои, запажа се да родитељи прихватају овакав начин
комуникације уз мотивацију васпитача те сматрамо да би требало наставити рад на
унапређивању овог облика комуникације са родитељима кроз осмишљавање нових садржаја.
У сваком објекту постоји кутак за родитеље који садржи едукативне и информативне
материјале (информаторе, флајере) који се током године мењају и допуњавају. Заступљеност
тема била је у складу са актуелним дешавањима из области дечјег развоја и васпитања, исхране,
здравља и социјалне заштите.
Информативни облик сарадње развијан је и кроз родитељске састанке и разговоре са
родитељима. На почетку радне године у свим објектима одржани су општи родитељски
састанци у циљу упознавања родитеља са радом Установе и избора чланова Савета родитеља.
Током године родитељима је омогућено праћење и редовно информисање о раду
Установе путем сајта Установе.

Реализација саветодавног рада и едукације родитеља
Тематски родитељски састанци су реализовани у складу са потребама праксе а у
сарадњи са стручним сарадницима. У готово свим целодневним и четворочасовним групама
припремног предшколског програма током године су реализовани састанци са темом
„Припрема за полазак у школу“. Реализатори су били васпитачи, стручни сарадници Установе и
стручни сарадници основних школа.
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Вртић
„Вивак“
„Цицибан“
„Брезе“
„Шећерко“
„Петар Пан“
„Невен“
„Васа Чарапић“
„Чика Андра 2“
„Чика Андра 1“
„Др Ненад Парента“
„Мила Јевтовић“

„Плави чуперак“
„Пинокио“
„Наша деца“
„Дизниленд“
„Бисери“
„Звончица“
„Мала сирена“
„Љоља“

Тема родитљског састанка
„Адаптација“
„Увид у портфолија“
„Дисциплина деце“
„Адаптација деце“
„Припрема за полазак у школу“
„Припрема деце за полазак у школу“
„Развој говора код деце“
„Шта бисте променили у вашем вртићу“
„Формирање културно-хигијенских навика“
„Правила понашања“
„Адаптација деце“
„Припремна деце за полазак у школу“
„Адаптација“
„Примена НТЦ програма
„Адаптација“
„Предлози за уређење собе“

Група
Млађа група
Све групе
Средња и старија група
Млађа група
Припремна група
Припремне групе
Старија група
Припремна група
Средња група
Млађа група
Млађа група
Припремна група
Млађа група
Све групе
Млађа-средња

„Припрема деце за полазак у школу“

Припремна група

„Припрема за скидање пелена“

Јаслена група

„Одвајање деце од родитеља – рекреативни
одмор“

Старија и прирпемна група

„Полазак у школу“
„Презентација инфроматичког центра“
Пројекат „Башта“
„Анализа дечијег портфолија“

Припремна група
Старија и припремна група
Све васпитне групе
Млађа и средња група

„Адаптација“
„Адаптација деце“
Полазак у школу
„Адаптација деце“
„Припрема за школу“
„Дисциплина“
„Превентивна здравствена заштита“
„Осврт на напредовање деце и приказ драмских
игара за подстицање развога говора код деце“

Млађа група
Млађа и мешовита група
Припремна и мешовита група
Млађа-средња група
Старија- припремна група
Средње групе
Средње групе

Јасле

Тема

“Дечија Радост”

Упис деце, адаптација, портфолио

“Чика Јова Змај 2”

Адаптација, говор

“Лептирић”

Сафари

“Радосно детињство”

Повреде код деце

“Сестре Букумировић”

Новогодишња акција, прелазак у вртић

“Зрнце”

Адаптација

“Невен”

Акса

“Брезе”

Адаптација
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“Мила Јевтовић”

Припрема за скидање пелена

“Шећерко”

Адаптација, дечија недеља

“Васа Чарапић”

Адаптација

“Љоља”

Адаптација, васпитно-образовни рад, режим дана, културнохигијенске навике, самосталност

“Ђулићи”

Адаптација, прелазак у вртић

Учешће и иницијатива родитеља
Рад на развијању сарадње са породицом резултирао је континуираним учешћем
родитеља/старатеља у непосредном васпитно-образовном раду као и њиховом иницијативом за
унапређивањем средине за учење.
Радионице са родитељима реализоване су током године у свим објектима. Најчешће су
биле везане за актуелна дешавања, поводом међународних и верских празника као и израде
дидактичких средстава на теме: Дечја недеља, Нова година, 8.март, Сајам науке, Васкрс и др.
Неке радионице биле су реализоване у циљу оплемењивања простора и средине за учење.
У зависности од актуелне теме/пројеката васпитачи су родитеље укључивали у
непосредну реализацију васпитног рада кроз приказивање својих занимања (родитељ/старатељ
предавач - лекар, стоматолог, вајар...), хобија, вештина, свирање инструмената, читање прича,
спортска дружења и сл.
У појединим вртићима родитељи/старатељи
су се као волонтери/сарадници
укључивали у организацију и реализацију манифестација као што су: новогодишњи маскенбал,
Вашаријада, Фестивал здравља, карневали.
За потребе реализације васпитног рада родитељи су, у складу са својим могућностима,
иницирали и учествовали у прикупљању амбалажног и потрошног материјала као и у уређењу
дворишта, тераса, ходника и других простора вртића.
Путем индивидуалних разговора, попуњавањем анкете, родитељи су иницирали
различите активности које су унапређивале рад објеката. Те активности су биле уређење
дворишта, сађење цвећа, поправка ограде, набавка средстава за учење (компјутери, портошни
материјал, играчке, књиге, израда фотографија...), предлози за уређење информатичког центра,
доношење још једног грејног тела, израда сензорне табле, излети ван објекта.
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7.1. РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
У јуну 2019. године спроведена је анкета за родитеље. Анкетирање 100 родитељa деце
старијих група из седам вртићких и шест јаслених објеката. Вртићи из којих су анкетирани
родитељи су: „Чика Андра 1“, „Чика Андра 2“, „Плави чуперак“, „Мила Јевтовић“, „Петар
Пан“, „Наша деца“, „Вивак“ (укупно 51 анкета). Јасле из којих су анкетирани родитељи су:
„1001 радост“, „Дечија радост“, „Дизниленд“, „Чика Јова Змај 2“, „Васа Чарапић“,
„Лептирић“ (укупно 49 анкета). Анкета је садржала 10 питања отвореног и затвореног типа.
У наставку су приказани резултати анкете.
Питање бр. 1: „На који начин сте били
укључени
у
процес
праћења
и
документовања развоја и напредовања
Вашег детета?“

Вртићи

Јасле

Укупно

%

а) попуњавање упитника о развоју и
напредовању мог детета

12

14

26

26%

б) одабир радова и података за портфолио

14

11

25

25%

46

45

91

91%

Увид
у
портфолио

Фотографије,
увид
у
портфолио

в) усмена
васпитачима
г)

-

размена

информација

са

На који начин су родитељи били укључени у процес праћења и документовања развоја
и напредовања деце

У 91 % случајева родитељи су у процес праћења и напредовања развоја њиховог детета
били укључени путем усмене размене информација, у 26% случајева путем попуњавања
упитника о развоју и напрадовањудетета, у 25% кроз одабир радова и података за портфолио,
а у осталим ситуацијама кроз увид у портфолио и фотографије.

На који начин сте били укључени у процес
праћења и документовања развоја и
напредовања Вашег детета
) попуњавање упитника о
развоју и напредовању мог
детета 26%
одабир радова и података
за портфолио 25%
усмена размена
информација са
васпитачима 91%
увид у портфолио и
фотографије
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-

На који начин су родитељи били информисани са напредовањем детета у различитим
аспектима развоја
Питање бр. 2: „На који начин су Вас
васпитачи информисали са напредовањем
Вашег детета у различитим аспектима
развоја током протекле године?“
а) индивидуални разговори са васпитачима
б)
анализа
дечијег
портфолија
са
васпитачима

Вртићи

Јасле

Укупно

%

51
12

46
9

97
21

97%
21%

в) интерактивна свеска
г)

3
0

1
0

4
0

4%
0%

У највећем проценту (97%) случајева васпитачи су родитеље информисали са
непредовањем детета у различитим аспектима развоја путем инидивидуалних разговора, у
21% ситуација кроз анализу дечијег портфолија, у 4% путем интерактивне свеске.

На који начин су Вас васпитачи информисали са
напредовањем Вашег детета у различитим
аспектима развоја током протекле године

индивидуални разговори
са васпитачима 97%
анализа дечијег
портфолија са
васпитачима 21%
интерактивна свеска 4%

54

На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада

-

Питање бр. 3: „На који начин сте били
упознати са садржајима васпитно-образовног
рада?“

Вртићи

Јасле

Укупно

%

а) месечни план

38

27

65

65%

б) дечији продукти
в) родитељски састанци
г) приредбе
д) радионице

35
38
28
32

34
31
18
47

69
69
46
79

69%
69%
46%
79%

ђ) сајт Установе
е) фото-записи

21
8

21
17

42
25

42%
25%

ж)

Угледна
активност,
панои,
разговор са
васпитачима

Усмена
размена

Родитељи су са садржајем васпитно-образвоног рада били упознати у највећем броју
случајева путем радионица (79%), родитељских састанака (69%), дечијих продуката (69%),
потом, месечног плана (65%), приредби (46%) и сајта Установе (42%) у мањем броју случајева
кроз фото записе (25%). Родитељи су такође били упознати са садржајим васпитно-образовног
рада кроз угледне активности, паное, разговоре са васпитачима.

На који начин сте били упознати са садржајима
васпитно-образовног рада
месечни план 65%

дечији продукти 69%
родитељски састанци 69%
приредбе 46%
радионице 79%
) сајт Установе 42%
фото-записи 25%
угледне активности, панои,
разговори

55

-

На који начин су родитељи били укључени у адаптацију детета

Питање бр. 4: „На који начин сте били
укључени у адаптацију Вашег детета на
вртић/јасле?“
а) обилазак објекта са дететом пре поласка

Вртић

Јасле

Укупно

%

24

37

61

61%

б) боравак у групи за време адаптације

14

9

23

23%

в)

разговор са
васпитачем
и
прихватање
коринсих
савета,
боравак
детета пар
сати,

Разговор са
васпитачима,
савета,
разговор са
дететом

У адаптацију детета на вртић, родитељи су у 61% случајева били укључени кроз
обилазак објекта пре поласка детета у вртић. Одређени број родитеља (23%) је боравио са
дететом у групи за време адаптације, док су остали родитељи у адаптацију детета били
укључени путем усмене размене информација са васпитачем и краћег боравка у групи.

На који начин сте били укључени у адаптацију
Вашег детета на вртић/јасле

обилазак објекта са
дететом пре поласка 61%
боравак у групи за време
адаптације 23%
разговор са васпитачем,
са дететом, боравак
детета пар сати

-

Учешће родитеља у активностима, манифестацијама Установе, иницијативе
родитеља

На питање коју улогу сте имали у активностима, манифестацијама Установе и у којим
активностима, манифестацијама су учествовали, родитељи су наводили да су у већини
манифестација учествовали као посетиоци, док је одређени број родитеља учествовао и као
волонтер у активностима (у групи, у објекту, дворишту), сарадник-предавач, учесник
радионице. Манифестације и активности које су навели, у којима су родитељи учествовали су:
Фестивал здравља, Вашаријада, Змајада, прославе празника, приредби. Поред манифестација,
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учешће су узели и на радионицама, у хуманитарним акцијама, акцијама сађења цвећа, јесењем
карневалу, уређењу дворишта .
Неки од родитеља су иницирали активности које су унапредиле рад објекта, те
активности су: уређење дворишта, представљање занимања и предавање на тему „Превенција
болести зуба“.

-

Упознатост родитеља са правилницима и интерним докуметима

Правилник

Вртић

Јасле

Укупно

%

„Протоколом поступања у установи у одговору Да
на насиље, злостављање и занемаривање“ ("Сл.
Не
гласник РС", бр. 30/2010)

27

32

59

59%

19

13

32

32%

„Правилник о поступању установе у случају Да
сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности“ („Сл. гласник РС“, бр. Не
65/2018)

24

28

52

52%

23

19

42

42%

Интерним документима – Кораци поступања у Да
ситуацији сумње или дешавања насиља и
обрасцем за пријаву насиља, злостављања и Не
занемаривања деце

26

26

52

52%

20

16

36

36%

Резултати указују на то да је више од 50% анкетираних родитеља упознато са
поменутим документима, али да је и даље потребно спроводити информисање родитеља.

-

У чему је родитељима потребна подршка Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања

Већина родитеља нваоди да им није потребна подршка. Док неколико родитеља наводи потребу
за предавањима, родитељским састанцима са Тимом.

-

На које начине би родитељима било најкорисније да се информишу на тему заштите
од насиња, дискриминације, злостављања и занемаривања

Родитељи истичу да би им најкорисније било да се информишу о теми заштите од
насиња, дискриминације, злостављања и занемаривања путем флајера, паноа, усмено, путем
садржаја на сајту Установе, уз помоћ радионица, предавања, родитељских састанака.

-

Шта је било добро

Према мишљењу родитеља, у овој радној години као добро је наглашена сарадња са
васпитачима, рад васпитача са децом, брига о деци. Поменуто је и да су деца задовољна,
квалитет васпитно-образовног рада, напредак детета, развој говорних способности деце,
посвећеност васпитача итд. Родитељи су издвајали као добре и радионице, приредбе, одласке
у позориште, излете, угледне активности, башта у дворишту. Често је одговор био и да не би
ништа мењали.
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-

Шта је потребно унапредити

Родитељи сматрају да је потребно унапредити опремљеност објеката (уређење објеката,
дворишта, више играчака, техника...), затим повећати број васпитача и смањити број деце у
групи. Такође је поменуто и да се може унапредити комуникација, исхрана деце, анкетирати
родитеље о њиховим очекивањима од вртића, као и да буде веће учешће родитеља у
активностима и више радионица.
-

Предлози родитеља за унапређење

Родитељи у највећем броју предлажу да се уреде објекти, дворишта и више средстава за
рад. Затим, да се чешће организују додатне активности, излази из објекта, а да се чешће
организују родитељски састанци и радионице. Помиње се и број запослених, број деце, као и да
треба отворити још један вртић.
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8.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ
СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Значајну улогу у раду предшколске установе, као и у унапређивању васпитнообразовног рада има друштвена средина. Током претходне године Установа је сарађивала са
Општином Вождовац, МЗ Вождовац, Градским Центром за социјални рад - одељење
Вождовац, ДЗ Вождовац, Центром за културу и спорт „Шумице“, ДКЦ Београд, основним
школама и другим предшколским установама. Од велког значаја била нам је сарадња и
стручна помоћ Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Министарства Просвете, науке
и технолошког развоја, Министарства за рад и социјалну политику, ЦИП – Центра за
интерактивну педагогију, Филозофског факултета, Учитељског факултета и Медицинске
школе Београд. Протекле године консултације са просветним саветницима значајно су
доприносиле процесу размене искустава, стручној подршци медицинским сестрама,
васпитачима и стручним сарадницима.
Током радне године настављена је добра сарадња са СУВАС-ом, Удружењем
медицинских сестара предшколских установа Србије, Удружењем васпитача Београда као и
Удружењем стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.
Сарадња са друштвеном средином одвијала се у циљу богаћења дечјег искуства и
реализације васпитно-образовног рада ван простора вртића. Сваки објекат је кроз различите
облике сарађивао са друштвеном средином. Највећа сарадња остварена је са васпитнообразовним институцијама, нарочито школама, затим са установама културе, социјалне и
здравствене заштите и спортским центрима.
Сарадња са основим школама остварена је кроз организоване посете основим
школама (часови, радионице, библиотеке, приредбе, манифестације), одржавање
родитељског састанка са стручим сарадницима школа и разговор са учитељима и стручним
сарадницима школа.
Установе са којима су сарађивали вртићи и јасле:
ЛОКАЛНА
ЗАЈЕДНИЦА
Установе
социјалне и
здравствене
заштите
Установе
културе
(музеји,
позоришта,
библиотеке)

Образовање и
наука

Знаменитости
Спорт
и
рекреација

НАЗИВ УСТАНОВЕ
Општина Вождовац, Дом здравља Вождовац, Градски завод за заштиту здравља, Дом за незбринуту
децу, Дом за стара лица, ЈКП „Зеленило“, Завод за биоциде и медицинску екологију, Дом
„Радуловић“,„Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину“.
Музеји: Музеј аутомобила, Етнографски музеј, Природњачки музеј, музеј Афричке уметности, музеј
Николе тесле, Музеј Поште, Музеј Илузија.
Позоришта: „Пан театар“, „Шумице“, „Вождовчић“, „Патуљак“,„Гуливер“, „Чарапа“, „Више од игре“,
„Театрић“, „Чаробна радионица“, , „Уна сага сербика“, „Душко Радовић“,„Више од игре“, „Пинокио“,
„Бајкоград“
Бибилотека: „Филип Вишњић“, „Ј. Ј. Змај“, ,,Доситеј Обрадовић'', „Карађорђе“, „Библиотека Град
Београда“, „Милутин Ускоковић“
Остале установе: Београдска филхармонија, Културни центар „Шумице“, „Дечији културни центар“,
Зоо врт, Конотека, Тропикаријум, културно-уметничко друштво.
Основне пколе: ОШ „Данило Киш“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Ђура Даничић“, ОШ „Васа
Чарапић“, ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Веселин Маслеша“, ОШ „Филип Филиповић“, ОШ
„Карађорђе“, ОШ „Јанко Веселиновић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Ђура Даничић“, ОШ
„Бранислав Нушић“, ОШ „Вук Караџић“
Остале установе Ајсберг салат центар, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију –
ФАСПЕР, , Филозофски факултет, Институт Винча, МШ „Мари Мари “, МШ „Петар Коњовић“, МШ
„Јосип Славенски“, Рударско-геолошки факултет, Уружење за заштиту птица Србије, Ветеринарски
факултет
Авала, Пијаца Вождовац, Калемегдан, Споменик „Браће Јерковић“,Црква Св. Константин и Јелена,
Конак Кнегиње Љубице, Бањичка „Бајфордова шума“
СЦ Шумице, Маратон у Зоо врту, Стадион „Ратко Митић“, Олимпијада „Жабац“, Стреличарски клуб
„Бели орлови“
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9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ
9.1. МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
У радној 2018/19. години, реализован је велики број манифестација на којима су
учествовали сви објекти Установе, као и родитељи, породице у улогама посетилаца, али и
реализатора, учесника. На манифестацијама је било запажено присуство представника локалне
заједнице.
Обележавање значајних датума и реализација манифестација су протекли
представљањем и организовањем активности од стране објеката, група и у међусобној сарадњи.
Најзначајнији број објеката и васпитних група је учествовао, ове године на Вашаријади, затим
Дечјој недељи и Чика Јовиној недељи.
На нивоу Установе, као и ван Установе, током године, обележени су различити значајни
датуми и одржане следеће манифестације:
ВАШАРИЈАДА
Ове радне године традиционална манифестација „Вашаријада“ на тему „Традиција“
одржана је 9.октобра 2018. године у објекту „Љоља“. Као и протеклих година, у организацији и
реализацији манифестације главну улогу су имали креативни ликовни тим и директор
Установе. Учешће су узели сви објекти наше Установе. У складу са темом, акценат је стављен
на традиционалне игре и обичаје. Одевени у народне ношње направљене од папира, деца и
васпитачи приказали су разне обичаје (како се дочекују гости, банатску свадбу, фарбање јаја,
обичаји за Врбицу, за бабине, за крсну славу итд.), играли традиционалне игре (мице, камена са
рамена, ластиш, зуце, кликери, набацивање обручева итд.), играли и певали народне песме.
Штандови су обиловали различитим предметима који су некада били у употреби и другим
детаљима из нашег фолклора.
Посебност овогодишње „Вашаријаде“ је хоризонтална размена између три предшколске
установе која је организована на иницијативу директора Установе.
ПУ "Звездара" вртић "Драгуљче" представила се са радом „Вашар у Тополи". ПУ
"Јелица Обрадовић" Младеновац изложила је рад са темом "Дечије виђење уметности и
културе као неговање различитости и инспирације", док се наша Установа представила са три
рада: вртић „Невен“ - „Народна традиција“, вртић „Дизниленд“ - „Традиција и обичаји на наш
начин“ и јаслице „Лептирић“ - „Адаптација кроз традиционалне игре и активности“. У
дискусији након сваке презентације која се односила на вредности, изградњу ставова,
понашање дошле су до изражаја кључне речи као што су упорност, ентузијазам, интегрисаност,
богатство, континуитет, процес, поштовање, самопоштовање, наслеђе, подршка, тимски рад.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА
Тема овогодишње Дечје недеље је била „Моје право да живим срећно и здраво “ и
одржана је од 1- 5.10.2018. године. У оквиру вртића Установе организоване су: радионице за
родитеље и децу; долазак бака и дека; дружење група; изложба дечијих радова; израда Буквара
дечијих права; ликовне активности; размена играчака; традиционалне игре.

60

ЧИКА ЈОВИНА НЕДЕЉА И ДАН УСТАНОВЕ
У оквиру обележавања Дана Установе, реализоване су разноврсне активности и начини
прославе. У вртићима су организоване поред осталих: израда сликовница од дечијих радова,
заједничке активности родитеља и деце, приредбе у објекту, теме су биле и: упознавање са
животом и делом Јована Јовановића Змаја, целодневно дружење свих група са темом Чика
Јовина Ризница итд.

ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
На иницијативу директора Установе и у сарадњи са сарадницима за унапређивање
превентивне здравствене заштите, сарадницима на пословима реализације превентивне
здравствене заштите ,васпитачима и медицинским сестрама васпитачима, сарадницима и
стручним сарадницима дана 13.06.2019. године у објекту „Мала сирена“ одржана је
манифестација „Фестивал здравља“ .
Активности на тему алергија презентовали су сарадници на пословима реализације
превентивне здравствене заштите у сарадњи са васпитачима кроз интерактивни рад са децом,
родитељима и другим посетиоцима сајма. Својим непосредним учешћем „Фестивал здравља“
су подржали: представници Градског завода за јавно здравље, ДЗ „Вождовац“ , Црвени крст
„Вождовац“, Спртски центар „Вождовац“, Антитуберкулозни диспанзер Београд.
Током реализације сви су били активни:
•
•
•
•

Деца – непосредно укључена у активности
Родитељи – заједно са децом укључивали су се у активности пратећи њихова
интересовања.
Сарадници и васпитачи – у непосредној презентацији, активности и сарадњи са децом и
родитељима као и другим посетиоцима сајма.
Гости – посетиоци су заједно са децом учествовали у свим понуђеним садржајима.

На фестивалу здравља презентовани су радови и активности које су сарадници на
пословима реализације превентивне здравствене заштите обрађивали са децом на тему
алергија.
На самом отварању Фестивала здравља директорка Лидија Хутовић је указала на циљ
ове манифестације, а то је да се један апстрактан појам приближи деци кроз игровне
активности да би дете могло да разуме себе и другу децу. Истакла је да децу треба научити да
лекове искључиво преписује лекар, па су у том контексту ангажовани лекари релевантних
институција које се баве алергијама и да су исти доступни родитељима у холу за савете и
дилеме код деце која имају дијагностиковане алергије или сумњу на алергију. Такође су се и
васпитачи и медицинске сестре васпитачи костимирали у лекаре и по позиву прилазили
родитељима и деци и „преписивали лекове“ за њихове здравствене проблеме.
Установе и локална заједница Скупштине општине Вождовац својим присусутвом и
ангажовањем су се и ове године дале значајан допринос у планирању, припреми, организацији
и реализацији Фестивала здравља.
Дом здравља „Вождовац“ на челу са директорм Невенком Величковић је ангажовао два
лекара специјалиста педијатара (Др. Јасмина Миловановић и Др. Александра Секулић
Хрковић), Градски завод за јавно здравље је се са два своја лекара прикључио организованом
саветовалишту за родитеље, док је АТД учествовао са једним лекаром (Др. Гојаковић).
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Спортски центар „Вождовац“ је презентовао вежбе и активности значајне за подизање
нивоа дечијег имунитета.
Црвени крст „Вождовац“ је са бројним волонтерима на више места приказивао основне
поступке у пружању прве помоћи путем интересантних демонстрација на играчкам у које су се
активно укључивала деца и посетиоци (поступање код ЦПР-а на моделима-луткама). Деца су
имала прилике и да се упознају са поступањима у неким ситуацијама и кроз бојење бојанки.
Интересантни филмови на тему алергија и о томе шта се дешава у организму када су
алергије у питању, као када се конзумирају преписани лекови и са корисним саветима, су
приказивани у холу објекта.
Васпитачи у оквиру креативног тима су и ове године својим ангажовањем дали велики
допринос у осмишљавању и реализацији активности како у току припрема тако и на самом
Фестивалу здравља.
На основу евалуационих листа које су попуњавали посетиоци (деца, родитељи и гости)
направљена је анализа и графикчи приказ који ће бити у прилогу извештаја. На тај начин
стекли смо увид у успешност и предлоге за даљи рад и организацију наредних фестивала.
ОКТОБАР - МЕСЕЦ КЊИГЕ
Октобар месец књиге је обележен кроз различите активности у холовима објекта,
богаћењем вртићких библиотека.
ЛИКОВНИ И ДРУГИ КОНКУРСИ, ТАКМИЧЕЊА
Ликовни конкурси на којима су у овој радној години учествовале вртићке васпитне
групе и поједина деца су били следећи: „Недеља здравих зуба“, „Бактерије“, „Новогодишња
чаролија“. Било је значајно учешће и на Конкурсу за најбоље дидактичко средство.
УЧЕШЋЕ У ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА
Хуманитарне акције у којима су узели учешће објекти Установе биле су следеће: „Чеп
за хендикеп“, „Нурдор“, скупљање гардеробе, хигијенских пакета и пакета, израда честитки за
старе особе.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ЗНАЧАЈНИХ ТЕМА
Празници су и ове радне године били обележавани и у вртићим и јаслицама (Нова
година, Божић, Ускрс, Осми март, Свети Сава итд.) и то најчешће организовањем заједничких
активности у међусобној сарадњи група, родитеља. У јаслицама је посебно обележен Светски
дан детета, Пролећни фестивал, сађење цвећа, Пролећијада.
У појединим вртићима су посебно обележени и : „Музеј у коферу“, „Поздрав пролећу“,
„Ускршњи вашар“, обележавање дочека годишњих доба, „Пролећни карневал“ и Светски дан
чистих руку.
У области екологије, организовани су обележавање Дана Планете земље, сађење цвећа,
уређење дворишта, обележен је и Дан биодиверзитета и Дан енергетске ефикасности.
У више објеката је обележени су рођендан и слава вртића.
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САЈАМ НАУКЕ
Манифестација Сајам науке реализује се у Установи од 2012. године. Манифестација је
започета са циљем подстицања интерактивне размене васпитача унутар једног вртића као и
између вртића. Циљ је био подстицање деце да истражују и откривају различите научне
области кроз активне методе рада, као и развијање сарадње са породицом и друштвеном
средином у оквиру истраживачких игара. Вишемесечно истраживање деце, васпитача и
родитеља сваке године у априлу или мају, сваке године резултирало би манифестацијом у
објекту „Сестре Букумировић“. У току радне 2018/2019.године одржавани су редовни састанци
са васпитачима прирпемних група поводом организације манифестације. Ове године васпитачи
су се опробали у пројектном учењу. Пратећи Нове основе програма, приручник „Пројектно
учење“ и материјале са семианра „Пројекти у предшколској установи“ васпитачи су са децом
прошли кроз све три фазе развијања једног пројекта. Примењивали су ЗЖН табелу и технику
грозд у откривању дечијих интересовања, истраживали су на различитим местима у локалној
заједници и у већину активности су укључили родитеље као активне учеснике. Свака група је
свој пројекат документовала кроз пројектни портфолио. Због временских неприлика у мају и
јуну 2019. године манифестација Сајам науке није одржана. План је да се манифестацја одржи у
септембру 2019. године.

9.2. ИЗВЕШТАЈИ КРЕАТИВНИХ ТИМОВА
КРЕАТИВНИ ЛИКОВНИ ТИМ - ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2018/19
ЗАДАТАК

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ
УЧЕСТВОВАЊ
Састанци
Септембар
Е
У представника
2018
ОРГАНИЗАЦИЈ драмског и ликовног користећи
И
тима
електронске
МАНИФЕСТАЦ
медије
ИЈЕ ПУ "ЧИКА Састанак
са Септембар
ЈОВА ЗМАЈ" - директором установе и 2018
"ВАШАРИЈАДА координаторомликовн
"
ог тима

Састанак
01.октобар2
координатора
018
ликовног
тима
и
представника објеката
поводом
договораа
око
организацје
дешавања
на
манифестацији
Састанци Креативног Током
тима
поводом септембра

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Критеријум
успешности

представници
Идејни план
драмског
и манифестациј
ликовног тима
е
Директор
Детаљан план
установе
и учесника,
координатор
гостију, места
ликовног тима
одржавања и
датума
и
слање
позивница
Координатор
Подељени
ликовног тима, задаци
и
представници из одређена
30
објеката, схема
и
чланови
структура
ликовног тима и манифестациј
руководилац
е
„Љоље“домаћина
манифестације
Координатор
Договорена
ликовног тима и израда
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организације простора

користећи
електронске
медије
и
01.октобар2
018.
у
објекту
„Љоља“
Учествовање на самој 9.
манифестацији
октобар.201
8

УЧЕСТВОВАЊ
Е
У
ОРГАНИЗАЦИЈ
И ПРОСЛАВЕ
ДАНА
УСТАНОВЕ ПУ
"ЧИКА
ЈОВА
ЗМАЈ"

чланови ширег позивица
и
ликовног тима
декорације,
подељени
задаци

Чланови
ликовног
Креативног тима

Слање обавештења за 05.јули 2019. координатор
тему
за
идућу
Креативног тима
„Вашаријаду“
у сарадњи са
Управом ПУ
Састанци
ликовног током
Чланови
тима
у
циљу новембра
ликовног
разрађивања детаља 2018
у креативног тима
плана
организације просторијам и
координатор
прославе
а
вртића ликовног
„Сестре
креативног тима
Букумирови
ћ“
Састанци директора 26.
Директор
установе,
носиоца Новембар
установе
и
активности
и 2018
координатори
координатора
драмског
и
ликовног тима у циљу
ликовног тима и
разрађивања детаља
васпитача сестре
плана
организације
Верице
из
прославе
објекта
„Дизниленд“
јасле
Учествовање на самој 17.
Чланови
манифестацији
децембар
ликовног
2018.
Креативног тима

Учествовање
Драмског тима

Током две Васпитач сестра
недеље
у Верица
и
децембру
чланови
драмског
тима
који
су
израђивали лутке
на семинару за
израду лутке и
њену употребу у
вор-у

Ток
манифестациј
е се поклапа
са
договореном
структуром
Обавештење
подељено по
терену током
јула
Договорена
израда
позивица
и
декорације,
подељени
задаци
Детаљан план
учесника,
гостију, места
одржавања и
датума
и
слање
позивница

Ток
манифестациј
е се поклапа
са
договореном
структуром
Носиоци
прославе
су
васпитачи
а
припремљено
м луткарском
представом и
представа
јасала
„Дизниленд“
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ОРГАНИЗАЦИЈ
А
УЧЕСТВОВАЊ
А
РАДНИХ
ЈЕДИНИЦА НА
ЛИКОВНИМ
КОНКУРСИМА
ОРГАНИЗАЦИЈА
УЧЕСТВОВАЊА
РАДНИХ
ЈЕДИНИЦА
У
ОБЕЛЕЖАВАЊУ
ВАЖНИХ
ДАТУМА У РАДУ
ПУ "ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ"
(МЕЂУНАРОДН
И, ВЕРСКИ И
ДРУГИ
ПРАЗНИЦИ)
УЧЕСТВОВАЊЕ
У
ОРГАНИЗАЦИЈИ
МАНИФЕСТАЦИ
ЈЕ "ФЕСТИВАЛ
ЗДРАВЉА"

Слање
дописа
са 22.4.2019.
упутствима за учешће
у
ликовним
конкурсима

координатор
Креативног тима
у сарадњи са
Управом ПУ

Учествовање
на ускршњем
ликовном
конкурсу
у
организацији
Пријатељи
деце Србије

Слање дописа са децембар.2018.
упутствима
за
учешће
у
новогодишњој
акцији „украс за
новогодишњу јелку“

координатор
Креативног
ликовног тима
у сарадњи са
Управом ПУ

Послати
зложени
украси
јелци
управној
згради

и

Састанак
са 10. јун 2019
организатором
"Фестивала здравља"

координатор
ликовног
креативног
тима,
организатори
„фестивала
здравља“

Договорени
детаљи
око
организације и
схема
дешавања

на
у

Учествовање
на 13. јун 2019
самој манифестацији

Чланови
Ток
ликовног
манифестациј
креативног
е се поклапа
тима који су и са
учесници
договореном
Фестивала
структуром,
време
манифестациј
е
скраћено
због тешких
временских
услова
УЧЕСТВОВАЊЕ Састанци
26.11.2018,
Представник
Договорене
У
представника
29.03.2019,
стручне
теме
и
ОРГАНИЗАЦИЈИ васпитних група које 23.04.2019.,
службе
и области
МАНИФЕСТАЦИ учествују
у документација координатор
појединих
ЈЕ ПУ "ЧИКА манифестацији
код
стручне Креативног
учесника
ЈОВА ЗМАЈ" службе
ликовног тима
"САЈАМ
Састанци ликовног Током априла координатор
Договорена
НАУКЕ"
тима задуженог за и
маја ликовног
израда
декорисање
и договори
креативног
позивица
и
прављење
путем
тима
и декорације,
сценографије
електронских
представници
подељени
медија 2019
чланова ширег задаци
ликовног тима
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УЧЕСТВОВАЊЕ
У
МАНИФЕСТАЦИ
ЈИ
МУЗЕЈА
ПРИМЕЊЕНЕ
УМЕТНОСТИ
ДЕЧЈИ
ОКТОБАРСКИ
САЛОН

Учествовање
на 29. мај 2019
самој манифестацији

Чланови
Креативног
тима

Ангажовање
Драмског тима

Координатор
драмског тима
и
чланови
драмског тима
координатор
Креативног
тима
у
сарадњи
са
Управом ПУ

28.5. 2019

Слање дописа са мај.2019
упутствима
за
учешће
у
манифестацији МПУ
Дечји
октобарски
салон

ПОДРШКА
У Конкретизовање
06.
јун.2018.
ПРОЈЕКТИМА
планова и детаљна састанак
у
КОЈЕ ПОКРЕЋЕ разрада корака
згради Управе
УСТАНОВА
САМА ИЛИ У
САРАДЊИ
СА
ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
Август 2019

Спровођење
Септембар
утврђених планова 2018
сарадње

координатор
Креативног
тима
у
сарадњи
са
Управом ПУ и
стручном
службом која
води пројекте
координатор
Креативног
тима
у
сарадњи
са
Управом ПУ и
стручном
службом
координатор
Креативног
тима
у
сарадњи
са
Управом ПУ и
стручном
службом

Манифестациј
а
одгођена
због
неповољних
временских
услова
Увежбан
и
организован
наступ
са
луткама
Координатор
тима
није
проследио
обавештење

Задатак
за
ликовнии тим
произашао из
евалуације
Плана
за
унапређење
рада Установе
планови нису
имплементира
ни у акциони
план
Креативног
ликовног тима
за 2019/20
Актив
намењен
Педагошком
већу са темом
„Естетски
изглед паноа“
није одржан,
већ
је
на
састанки
ликовног тима
у септембру
2018. скренута
пажња
члановима да
размене
са
колективом у
својим
објектима
запажања
о
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ЕВАЛУАЦИЈА
АКЦИОНОГ
ПЛАНА

Састанци Креативног
тима
у
циљу
евалуације завршене
манифестације

Током
децембра 2018
и јуна 2019
користећи
електронске
медије
Евалуација
рада Током марта и
ликовног креативног априла
2019
тима
користећи
електронске
медије
Писање
акционог Август 2019
плана и планирање за
наредну
школску
годину на основу
евалуације

естетском
изгледу паноа.
Пре састанка
су размењене
фотографије
паноа
по
објектима
и
дискутовано о
њима.
Чланови
Дате идеје за
Креативног
унапређење
ликовног тима сарадње
и координатор
Креативног
тима
координатор
05.07.
2019.
Креативног
написан
ликовног тима извештај
у сарадњи са
Управом ПУ
координатор
Израђен
Креативног
детаљан план
ликовног тима рада
за
у сарадњи са наступајућу
Управом ПУ
годину
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10. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
9.1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ

1.

2.
3.

Тема
Реализовано
- Разматрање Извештаја о раду Установе за радну 2017/18.
годину
- Извештај о реализацији плана самовредновања за радну
2017/18. годину
10.09.2018. године
- Разматрање Плана рада Установе за радну 2018/19. годину
- Разматрање Предшколског програма за радну 2018/19.
годину
Стручна тема „Артикулационе способности, фонолошка
17.04.2019. године
свесност и разумљивост говора код деце предшколског
узраста“
19.06.2019. године
Стручна тема: „Игре у природи, авантура стварања“

У току радне 2018/19.године одржана су четири Васпитно-образовна већа са
наведеним темама. Васпитно-образовна већа су водили директор Установе, помоћник
директора, са стручном службом и сарадницима.

10.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Током радне 2018/19.године Педагошки колегијум је водио рачуна о осигурању и
унапређивању васпитно-образовног рада Установе, пратио је остваривање програма
васпитања и образовања и вредновао је резултате рада васпитача и стручних сарадника.
Разматрао је питања и давао мишљење у вези са пословима директора Установе. Одржано је
четири састанака колегијума Установе у току ове године.
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10.3. АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Током протекле радне године чланови актива за развојно планирање реаллизовали су
своје основне задатке који се односе на:
- израду акционог плана Развојног плана за радну 2018/19. годину
- праћење реализације акционог плана Развојног плана кроз евалуацију појединачних актвности
- праћење реализације Плана унапређивања рада ПУ.
Актив који броји 14 чланова реализовао је следеће активности:
Реализоване активности

Време
реализације
Састанци чланова актива ради почетак
израде акционог плана Развојног септембра
плана
2018.
Састанак:
13.12.2019.
Осврт на план рада актива за Управа
развојно планирање
Праћења реализације акционог
плана Развојног плана за радну за
период септембар- децембар 2018.
Састанак:
26.6.2019.
Праћење реализације акционог Управа
плана Развојног плана за радну
2018/19. годину за период јануарјун 2019.
Праћење
реализације
Плана
унапређивања рада Установе
Евалуација реализације акционог јун 2018.
плана Развојног плана и Плана
унапређивања рада ПУ

Носиоци
активности
Чланови актива
за
развојно
планирање
Чланови актива
за
развојно
планирање

Исходи
Израђен
акциони
план
саставни је део годишњег
плана рада Установе
Анализа
приоритетних
задатака
по
областима;
анализа фактора важних за
реализацију
задатака;
договори и подела задужења

Чланови актива Евалуација Акционог плана
за
развојно Развојног плана Установе,
планирање
анализа
реализованих
активности
Плана
за
унапређивање квалитета рада
Установе
Чланови актива Израђени извештаји. Извештај
за
развојно о реализацији Акционог плана
планирање
Развојног плана Установе за
радну 2018/19. годину чиниће
саставни део Извештаја о раду
ПУ за радну 2018/19. годину.
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9.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ
за период септембар 2018. године – август 2019. године
ОБЛАСТ БР. 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
Циљ: Унапређивање квалитета васпитно-образовног рада и повећање
обухвата деце квалитетним предшколским програмима.
Приорит
етни
задаци

Активности

Врем
е
реали
зациј
е
1. Развијање
Стручно
Директор, Током
разли
усавршавање за васпитачи, 2018стручни
2019.
читих
реализацију
сарадници
године
прогр
различитих
ама
програма
(семинари,
активи,
хоризонтална
размена)

Обука
запослених за
примену
интегрисаног
учења и
пројектног
планирања
(организовање
семинара,
актива,
консултација)

Носиоци

ЕВАЛУАЦИЈА
Критеријум
Реализовано

Реализовано -18.09.2018.стручно
Завршна
усавршавање конференција ВБГ 3.
-09.10.2018.–
Хоризонтална
размена на тему
„Традиција“
-15.11.2018.–
Педагошки
колегијум
са
стручном темом у
објекту „Пинокио“.
-23.02.2019.–
Стручни монтесори
скуп
Директор,
Примена
-Реализација
васпитачи Новемба знања из
састанака поводом
,
области
организације Сајма
р 2018.
родитељи године
интегрисаног
науке,
обилазак
и стручни
учења
прирпемних група
сарадници
(документован и давање сугестија
о у Књигама у
реализацији
рада)
пројекног
планирања.
-Евалуација
семинара
Интегриасано
учење
(15.03.2019.).
-Реализација
семинара
„Подстицајно
окружење
у
вртићу“
(15
и
22.06.2019.)
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Развијање
музичког
потенцијала
деце и
формирање
формирање
дечијих хорова
на нивоу
објеката

Васпитачи
,
тим за
музичко

Током
20182019.
године

Формирани
дечији
хорови
на
нивоу
објеката,
издат ЦД и
организован
„Чика
Јовин
музички
фестивал“

Изналажење и
опремање
нових простора
за реализацију
различитих
програма

Директор,
помоћник
директора
,
представн
и
ци
локалне
заједнице,
стручни
сарадници
Васпитачи
и стручни
сарадници

Током
20182019.
године

Опремљени
нови
простори за
реализацију
различитих
програма

Током
20182019.
године

Креирани
кратки и
полудневн
и програми
–
већа
понуда
ПУ

Креирање
кратких
и
полудневни
х програма

-У децембру 2018.
године је одржан
састанак
и
направљен је план
активности
за
подстицање
музичког
потенцијала
код
деце.
-Реализоване
су
музичке радионице
„Мари Мари“ и
завршна приредба.
Није
реализовано.

Полудневни програми
у ОШ „Бранислав
Нушић“
и
МЗ
„Рипањ“.

2 Програмско Заједничко
. повези
планирање
вање
(израда
јаслиц
акционог плана
а
и
сарадње) и
вртића
реализација
у
активности са
комбинован децом јасленог
им
и вртићког
објектима
узраста

Васпитачи Септемб Израђен план
и стручни ар 2018. заједничких
сарадници године
активности
и евалуација
заједничких
активности

Извештај и планови
се налазе у прилогу
Извештаја о раду
Установе за радну
2018/2019 и Плану
рада Установе за
радну
2019/2020.
Годину

3 Коришћење Креирање
. свих
центара
расположив итересовања
их
ван васпитних
простора
соба
као
средине за
учење

Директор
,
васпитач
и
и
стручни
сарадници

-На
иницијативу
директора Установе
одабрани
су
представници
на
нивоу објеката који
ће бити чланови
тима за креирање
средине као трећег
васпитача.
Извештај
о
креирању
центара

Током
20182019.
године

Креирани
центри
интересовањ
а
ванваспитни
х соба(у
атријумима, на
терасама,
у
холовима...)
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интересовања
ван
васпитних соба се
налазе у прилогу
Извештаја о раду
Установе за радну
2018/2019.годину

Учешће
родитеља
и деце у
креирању
центара
интересова
ња
(радиониц
е
са
родитељи
ма
и
децом)

Директор,
васпитачи,
родитељи,
стручни
сарадни
ци,
родите
љи

Током
20182019.
године

Документован
о учешће
родитеља
и деце у
креирању
центара
интересова
ња

-У
неким
објектима
су
родитељи
учествовали
у
креирању центара
интересовања, али
је потребно и даље
наставити са овом
праксом.
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ОБЛАСТ БР. 3: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ
Циљ: Унапређивања процеса праћења напредовања деце у развоју и учењу
Приорите
тни
задаци
1. Унапређи
вање
систематск
ог праћења
дечјег
развоја и
напредова
ња

Активности

Носиоц
и

Време
реализације
Током
20182019.
године

ЕВАЛУАЦИЈА
Критеријум
Реализовано
У
документацији
васпитача
постоји план
посматрања
и
праћења
деце

Детаљан
извештај налази
се у Извештају о
самовредновању
Установе
за
радну
2018/2019.годин
у

Податке
Васпитач
добијене
посматрањем
користити
у
сврху
планирања
в-о рада

Током
20182019.
године

У
документацији
васпитача
постоји веза
између
посматрања и
планирања во рада

Детаљан
извештај налази
се у Извештају о
самовредновању
Установе
за
радну
2018/2019.годин
у

ДокументоваВаспитач
ти ефекте в-о
рада

Током
20182019.
године

У документацији
васпитача
постоји веза
између
активности
и
напредовањ
а деце

Детаљан
извештај налази
се у Извештају о
самовредновању
Установе
за
радну
2018/2019.годин
у

У
Васпитач
документаци- ји
васпитача унети
план
посматрања
и
праћења
деце
(индивидуал- но
и на нивоу
групе)
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Заједничко
учешће
васпитача,
родитеља и
стручних
сарадника у
изради
планова
индивидуал
и- зације

Васпитачи,
стручни
сарадници
,
сарадници
и
родитељи

Током
20182019.
године

2 Укључивањ
. е деце у
процес
праћења и
документова
ња
напредовања

Деца
бирају
садржаје
за свој
портфолио

Васпитач

Током
20182019.
године

3 Значајније
. укључивање
родитеља
у
процес
праћења,
документовањ
а дечјег
напредовања
и развоја

Родитеље
више
укључити у
израду
дечјег
портфолиа

Васпитач,
стручни
сарадници,
родитељи

Током
20182019.
године

Израда
анкете
за родитеље
(информаци
је о деци)

Васпитач,
стручни
сарадници

Израђени
педагошки
профили
и
планови
индивидуализ
ације
резултат су
тимског рада;
документова
н
рад
тимова
Хронолошка
евиденција
напредовања,
документовање
ефеката
планираног в-о
рада

Планови
мера
индивидуализациј
е и ИОП-и се
налазе
у
документацији
Тима
за
инклузивно
образовање.

Детаљан
извештај налази
се у Извештају о
самовредновању
Установе
за
радну
2018/2019.годину

У
портфолијима
деце присутни
садржаји
донети
из
породице

Детаљан
извештај налази
се у Извештају о
самовредновању
Установе
за
радну
2018/2019.годину
Документована
Септемб
Радна група за
ар 2018. размена
израду анкете је
године између
направила
родитеља и
анкете
на
васпитачана
основу предлога
темупраћењ
пристиглих са
а
терена. Анкете
напредовањ
ће бити послате
а
у
објекте
у
августу/септемб
ру 2019.године,
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ОБЛАСТ БР. 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
Циљ: Унапређивање сарадње са родитељима и већа укљученост родитеља у живот и
рад ПУ
Приоритет
ни задаци
1 Обезбеђива
ње
различитих
облика
укључивањ
а породице
у
живот и рад ПУ

2 Подршка
деци
и
породицама
из друштвено
осетљивих
група

Активности

Носиоци

Време
реализ
а- ције

ЕВАЛУАЦИЈА
Критеријум
Реализовано

Родитељ као
иницијатор
активности
(прикупљање родитељских
иницијатива
путем
„кутија за
идеје“,
анкета,
радионица
са
родитељима)
Родитељ као
активни
учесник
у
активностим
а
унутар
објеката
и
установе

Васпитачи,
родитељи,
стручни
сарадници
,
сарадници
,
директор

Током
20182019.
године

Уважене
иницијативе
родитеља

Детаљан
извештај налази
се у Извештају о
самовредновању
Установе
за
радну
2018/2019.годину
. Закључак је да
родтељи нису у
великој
мери
отворени
за
овакав
вид
сарадње.

Васпитачи
, стручни
сарадници
,
сарадници
,
директор

Током
20182019.
године

Извештај
о
сарадњи
са
породицом
налази
се
у
Књигама в-о рада
и Књигама неге и
в-о рада

Формирање
радне групе
за сарадњу
са
породицом

Стручни
сарадници
,
васпитач
и,
родитељи

Октобар
2018.
године

Израда
плана
и
реализација
активности
подршке
породицама

Стручни
сарадници
,
васпитач
и,
родитељи

Током
20182019.
године

Документова
но учешће
родитеља у
активностима
унутар
објеката
и
Установе
Формирана
радна група
и израђен
сценарио
за
тематске
радионице са
родитељима
Израђен
и
реализован
план подршке
породицама

Није
реализовано.

Манифестација
„Ликс опен“ и
одлазак деце са
тешкоћама на
индивудалне
третмане.
-Реалиазција
семинара
хуманитарне
организације
„Дечије срце“.
-Континуирана
сарадња
са
ИРК.
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ОБЛАСТ БР. 5:ЕТОС
Циљ:
Приорите
тни
задаци

1 Хоризонта
лна
размена

Унапређивање хоризонталнеразмене
Активности

Носиоци

ЕВАЛУАЦИЈА
Критеријум Реализовано

Директор,
васпитачи
и стручни
сарадници

Врем
е
реал
изациј
е
Током
20182019.
године

Након
стручног
усавршавања
спроводити
размену
примера добре
праксе између
објеката
унутар ПУ
Размена
примера добре
праксе
са
другим ПУ

Израда плана
размене
искустава
и
евалуација
реализованих
активности

Након реализације
семинара, актива,
обука...
представници
објеката преносе
информације које
су сазанали на
семинару.

Директор,
васпитачи
и стручни
сарадници

Током
20182019.
године

Израда плана
размене
искустава
и
евалуација
реализованих
активности

-Хоризонтална
размена у ПУ „11
Април“ – Еразмус
програм.
Васпитнообразовно веће са
стручном
темом
(19.06.2019.) које је
одржала стручна
сарадница са ПУ
„Чукарица“
-Хоризонтална
размена
у
ПУ
„Чукарица“
–
обилазак
објетка
„Жирић“
(04.07.2019.)
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Циљ: Унапређивање сарадње са локалном заједницом
Приоритет
ни задаци

Унапређива
1. ње сарадње
са основним
школама

Активности Носиоци

Вре
ме
реал
изаци
је
Октобар
2018.
године

ЕВАЛУАЦИЈА
Критеријум
Реализовано

-Долазак стручних
сарадника
Реализовани
састанци
са основних школа и
реализација
представници
ма основних тематких
родитељских
школа
састанка.
-Састанак
са
стручним
сарадницима
основних школа у
вези преласка деце
са тешкоћама у
основну школу.
Израђен
и У документацији
реализован
социјалних
план
радника
постоје
сарадње,
извештаји
о
записници са реализацији плана
сарадње
са
састанака
установама
социјалне заштите.
Реализују
се
редовни квартални
састанци, а по
потреби и чешће.
Реализована
Реализовано
у
предавања за већини
објеката
децу и
током године.
родитеље

Израда
и
реализација
плана
сарадње са
основним
школама, на
нивоу
објеката
Континуиран
а
размена
информаци
ја између
ПУ
и
основних
школа

Васпитачи,
стручни
сарадници,
стручни
сарадници
основних
школа
Стручни
сарадници
и
сарадници,
стручни
сарадници
основних
школа

Током
20182019.
године

2 Унапређивање
. сарадње са
установама
социјалне
заштите

Израда и
реализација
плана
сарадње са
установама
социјалне
заштите

Директор,
сарадници,
стручни
сарадници,
преставник
установе
социјалне
заштите

Током
20182019.
године

3 Унапређивање
. сарадње са
Управом
Саобраћајне
полиције

Предавања о
безбедности
у
саобраћају за
децу
и
родитеље

Директор,
сарадници,
васпитачи,
МУП РС,
Општина,
Комитет за
безбедност
саобраћаја

Током
20182019.
године

Израђен
и
реализован
план
сарадње,
записници са
састанака

-Сваки објекат је
на почетку године
направио
план
сарадње
са
основним
школама.
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4 Унапређивање
. сарадње са
Интерресорном
комисијом
(ИРК)

5
.

Укључивање
представник
а
Установе у
рад
ИРК

Директор,
сарадници,
стручни
сарадници,
представн
ик ИРК

Отварање
Формирање
Установе
тима
за
према ужој и промоцију
широј
Установе
заједници,
повећање
видљивости
Установе
у
заједници
Израда плана
отварања
установе
према
ужој
и
широј
заједници
и
реализациј
а
тог
плана
Неговање
отовореност
и
за
прихватање
нових идеја
и
вредности,
код
запослених
(кроз
радионице)

Директор,
васпитачи
,
креативни
тим
сарадници
и стручни
сарадници
Тим,
директор
,представ
ници
локалне
заједнице

Циљ:

Директор,
стручни
сарадници
психолози

Документован
о
учешће
представника
Установе
у
раду
ИРК,
записници са
састанака
Октобар Формиран
2018.
тим
године

У документацији
социјалних
радника и тима за
инклузивно
образовање постоје
извештаји.

Октобар Израђен
2018.
план,
године
документација о
реализацији
плана
(записници,
фоторафије,
извештаји...)

Није реализовано.

Реализоване
радионице са
запосленима

Није реализовано.

Током
20182019.
године

Током
20182019.
године

Није реализовано.

Прилагођавање простора потребама деце са тешкоћама у развоју иинвалидитетом

Приоритетн
и задаци

1 Прилагођавање
. прилаза
објектима
потребама
особа са
инвалидитетом

Активност
и

Израда
прилазне
рампе,
паркинга
или лифта

Носиоци

Дирекото
р,
помоћник
директора
, локална
заједница

Врем
е
реали
зациј
е

ЕВАЛУАЦИЈА
Критеријум

Реализовано

Радна
2018/19
.
година

Израђене
прилазне
рампе,
паркинзи
лифтови

Није реализовано.
или
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2 Примена
. научених знања
са семинара о
начину рада са
децом са
тешкоћама и
инвалидитето
м
3 Опремање
. објеката
опремом и
дидактиком

Примена
различитих
средстава
комуникаци
је у раду са
децом са
тешкоћам
а
у
развоју
Набавка
опреме
и дидактике
за
децу са
посебним
образовним
потребама

Васпитачи,
стручни
сарадници

Током
20182019.
године

Документова
на примена
стечених
знања са
семинара

-Примена стечених
знања са семинара
документована је у
Книгама в-о рада,
Књигама неге и в-о
рада, портфолијима
васпитача.

Дирекотор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници

Током
20182019.
године

Постоји опрема
и
дидактика
за
децу са
посебним
образовним
потребама

-У
васпитним
групама
постоји
одређена опрема и
дидактика за децу
са
посебним
образовним
потребама.
-Васпитачи
израђују различита
средства.

ОБЛАСТ БР. 7:РЕСУРСИ
Циљ: Обезбеђивање потребних људских ресурса
Приоритетн
и задаци

Активности

Носиоци

Време
реали
зације

1 Обезбеђивање
. потребног
броја
васпитача,
стручних
сарадника,
сарадника и
осталих
запослених у
односу на број
деце
2 Укључивање
. већег
броја
стажиста
и
волонтера

Сарадња са
надлежним
установама
ради
запошљавњ
а
потребног
броја радника

Директор,
помоћник
директор
а

Обезбеђен -Расписивање
Током
конкурса
за
2018-2019. потребан
број
пријем
нових
године
запослени радника (априлх у односу мај 2019)
на
број
деце

Директор,
помоћник
директор
а

Током
Укључен
2018-2019. већи
године
број
стажиста и
волонтера

Циљ:

Сарадња са
НСЗ,
Невладиним
организациј
а ма,
факултетима
и вишим
школама

ЕВАЛУАЦИЈА
Критерију Реализован
м
о

Није
реализовано.

Повећање просторних капацитета

Приоритетн

Активности

Носиоци

Време

ЕВАЛУАЦИЈА
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и задаци

1 Санација,
. реконструкција
и уређење
објеката

реализације

Критеријум

Реализовано

Адапитација
старог Дома
здравља у
Јајинцима и
отварање
васпитних
група

Општина Радна
Отворене
Вождовац, 2018/19. нових
ПУ
година васпитних
група

Није реализовано.

Уређење
вртића
„Невен“
(изградња
кухиње и
магацинског
простора у
дворишту
објекта)

Општина Радна
Вождовац, 2018/19.
ПУ
година

Није реализовано.

Уређење
вртића „Мила
Јевтовић“

Општина Радна
Уређен
Вождовац, 2018/19. објекат,
ПУ
година

Уређен
објекат,
изграђена
кухиња и
магацински
простор

У сарадњи са
Општином
Вождовац
и
родитељима
уређено
је
двориште објекта.

80

9.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на нивоу
Установе чине директор, секретар, психолог и педагог. Основни задаци Тима су: анализа
фактора ризика, припрема програма превенције и заштите, информисање учесника у васпитнообразовном процесу о планираним активностима, учествовање у пројектима и обукама за
развијање потребних знања и вештина за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, предлагање мера за унапређивање превенције и заштите, организује
консултoвање, учествовање у доношењу мера подршке и заштите у случају сумње на насиље и
о начинима поступања у случајевима сумње на дискриманицију, укључивање родитеља у
планирање превентивних активности, сарадња са надлежним институцијама и води и чува
документацију о случајевима а све у складу са законским актима.
Планиране и реализоване активности Тима
У оквиру Акционог плана Тима за ову радну годину:
Уместо обуке која је предвиђена, а која је од стране стручњака процењена као
неадекватна за наше услове, реализован је састанак-предавање од стране Драгане Коруге и
Олге Лакићевић на тему „Тимски рад у грађењу културе ненасиља и недискриминације у
предшколској установи“, одражан 16.10.2019 .године
Координатор Тима је похађао семинар: „Заштита жена и деце од насиља у породичном
контексту - улога образовно – васптних установа“ у организацији Удружења стручних
сарадника и сарадника ПУ Србије -07.-08.02.2019. године – ПУ „Чукарица“
У сасаву сталних чланова Тима, окупљање је реализовано више пута, на састанцима стручне
службе, према актуелним потребама и догађањима (извештаји стручне службе за Тим).
Одлучено је да се обавештавање родитеља на тему заштите од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, на нивоу установе, спроведе израдом флајера Тима (за све
објекте).
Планирани Актив Тима намењен ширем Тиму установе, није реализован крајем маја
2019.године због објективних разлога.
У току радне године, у редовним и наменским обиласцима објеката, стручни сарадници
су подсећали на потребу формирања правила понашања у групи кроз активности са децом и
кроз праћење васпитно-образовног рада пратили и примену правила у групи, подсећање на
правила (протокол за праћење активности).
Интервенција је реализована према процедурама Тима у објектима „1001 радост“,
„Жикица Јовановић Шпанац“, „Цицибан“, „Сестре Букумировић-јасле“ и „Чика Јова Змај 1“.
Превентивно агажовање је релизовано, специфично, у више објеката „Наша деца „, „Љоља“,
„Мала сирена“.
Директор установе је предложила да се Тим организује у 3 подтима у току следеће
радне године и то:
- за рад са децом,
- комуникацију са родитељима,
- комуникацију са запосленима;
- да о разговорима са родитељима буду обавештени стручни сарадници; да родитељски
састанци буду заказивани према правилима; израда протокола за заказивање родитељских
састанака и професионалну комуникацију запослених са родитељима; као и едуковање
запослених на исте теме.
Израда флајера за родитеље која је планирана за почетак маја 2019.године биће
дистрибуирана у објекте у току октобра следеће радне године.
Планира се израда писаног материјала за шири Тим за заштиту и осмишљавање новог
круга радионица на нивоу установе, од стране Тима.
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Приоритет у раду у току 2018/19. године, у односу на годишњи план рада Тима,
односио се на информисање родитеља о активностима тима за заштиту деце кроз предавања и
радионице. План је делимично реализован и Информисање родитеља о овој теми спроведено је
на првом родитељском састанку од стране чланова ужег тима на нивоу објеката. А у складу са
Планом унапређивања рада за следећу радну годину, планирају се предавања и радионице, за
родитеље и запослене.
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА
Превентивне активности су се спроводиле у свим васпитним групама. У свим вртићким
групама донета су правила понашања групе у сарадњи са децом.
Превентивне активности представљају скуп мера и активности које се реализују кроз
све области васпитно-образовног рада са децом, са циљем да створе сигурно и подстицајно
окружење, негују атмосферу сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.
Превентивне активности допринеле су развијању позитивних социјалних и комуникацијских
вештина код деце, изградњи позитивних односа са другима, усмеравању ка прихватању
дефинисаних правила понашања и одговорности. Реализација наведеног омогућена је кроз
адекватан избор садржаја рада са децом, облика и метода рада, подстицајном физичком
средином, правилним избором играчака и дидактичког материјала и неговањем партнерских
односа са родитељима
У оквиру превентивних активности васпитачи су са децом радили на доследном
поштовању заједничких правила понашања у групи, на развијању кооперативних односа,
толеранције
Развијање сензибилитета за различитости - Сензибилитет за различитост код деце је
развијан кроз подстицање на вербализацију и препознавање властитих емоција, уз помоћ
драмских игара које децу стављају у другачије улоге, свакодневном улогом медијатора у
конфликтним ситуацијама, обележавањем
Дана толеранције, гледањем документарних
филмова, подстицањем деце да брину једни о другима, пружају другима помоћ и подршку, као
и давањем садржаја и задатака које омогућавају деци да слободно изразе своје стваралаштво.
Сензибилитет за различитост је развијан и кроз активности упознавања, представљање дечијих
радова у групи и разговор о њима, организовање групних радова и рада у пару, рад у мањим
групама. Читањем прича, свирањем и слушањем музике, кроз игре улога, дружење са децом
других узрасних група, заједничке радионице, уз помоћ активности „настави започету причу“,
спортске активности, кооперативне игре са ластишем, лоптом, обручевима, слагалицама. У
децембру је прослеђен материјал свим објектима, са примерима кооперативних игара и
активности под називом „Вртић без насиља“..
Сарадња са локалном заједницом реализована је кроз редовне састанке
са
представницима
Центра за социјални рад – одељење Вождовац, на основу Протокола о
сарадњи.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА
Насиље, злостављање и занемаривање, који потенцијално угрожавају здравље, развој и
достојанство деце, представљају повреду основних дечијих права.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног
или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства деце.
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У току радне 2018/2019. године Тим је спроводио следеће интервентне активности:
Усмена пријава сумње на насиље над деcom (близанци) од стране васпитача у објекту
„1001 радост“ – 02.10.2018. године
-

предузете активности од 02.10.2018.године
Састанак са родитељима који су исказали сумњу на злостављање – директор,
координатор тима, стручни сарадници објекта
Изјава васпитача и руководиоца објекта
Састанак са колективом – анкета за запослене
Дисциплински поступак (васпитач и руководилац)
Анкета за родитеље
Родитељски састанак
Подршка васпитачу од стране осталих родитеља групе

Усмена пријава сумње на насиље над дететом од стране васпитача у објекту „Жикица
Јовановић – 09.01.2019. године
предузете активности од 02.10.2018.године
-

од 14.1.2019. године стручни сарадници боравили у објекту у јутарњим
сатима ради остваривања увида у ток пријема деце и комуникацију са родитељима
од 21.1.2019, године организовати појачан педагошко-инструктивни рад у
васпитној групи (стручни сарадници и сарадници објекта)
израда извештаја о реализованим корацима
повратна информација родитељима о реализованим корацима
покретање дисциплинског потупка
састанци на нивоу објекта, изјаве запослених
пријава МУП – у Вождовац (мајке детета)
извештај о предузетим корацима

Објекат „Цицибан“ - исказана усмена сумње од стране родитеља детета на непримерен
однос васпитача према детету – 01.02.2019. године
Предузете активности у периоду од 01.02.2019.-08.03.2019.
-

Разговор са родитељима од стране стручних сарадника и координатора Тима
Консултације директора установе са члановима Тима и стручним сарадницима
објекта
Покретање дисциплинског поступка
Праћење понашања детета у групи од стране педагога и психолога,
Изјаве свих запослених у објекту
Увид у књигу васпитно-образовног рада (долазност деце, белешке о деци)
Боравак психолога у групи и израда социограма (11.02.2019.године)
Социометријски приступ подразумевао је утврђивање статуса детета у групи.
Континуирани обиласци васпитне групе у циљу праћења деце у групи и
функционисања групе након одласка васпитача,
Родитељски састанак
Петиција родитеља – подршка васпитачу
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Писана пријава мајке детета Ј.С. 19.04.2019. године, на однос васпитача према њеном
детету.-објекат „Чика Јова Змај 1“
предузете активности у периоду од 19.04.2019. – 04.06.2019. године
-

Разговор са родитељима детета – координатор Тима
Изјава васпитача групе и свих запослених у објекту:
Консултације директора са члановима Тима
Покретање дисциплинског поступка
Родитељскин састанак са члановима тима, директором и стручним сарадницима
објекта
Консултације са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – сектор
за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Јавна расправа у присуству адвоката запослене

Након свих предузетих корака у складу са Законом, Протоколом и правилницима који
регулишу ову област, у свим наведеним случајевима дошло се до следећег:
Закључак: На основу спроведених поступака и консултација, Тим за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је мишљења да сумња родитеља детета
није основана. О свим предузетим мерама и закључком Тима информисани су родитељи.
У вези са претходно наведеним интервентним активностима закључено је следеће:
Приликом обиласка наведених објеката од стране дела Тима за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања, а на основу изјава васпитача, увида у књигу васпитно
образовног рада, књигу неге и васпитно образовног рада, разговора са запосленима и
родитељима, закључено је да није неопходно да се укључи цео Тим у објекте већ да се настави
праћење дешавања у објектима од стране стручних сарадника и сарадника објекта и ужег
Тима за заштиту деце на нивоу објекта.
О свему горе наведеном води се одговарајућа документација
На основу спроведене анкете везане за унапређење рада Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и њене обраде дошло се до
следећих закључака:
1. Више од 90% запослених је упознато са следећим документима:
-

Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање“ ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)

-

„Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства
личности“ („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018)

Интерним документима – Кораци поступања у ситуацији сумње или
дешавања насиља и обрасцем за пријаву насиља, злостављања и
занемаривања деце
2. На питање: у чему вам је потребна подршка Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, одговори су били следећи:
највећи број објеката је одговорио да у овом моменту није потребно ангажовање
тима,
док су неки одговори указали на потребу за чешћим одржавањем актива са темом
заштите,
чешћим састанцима са тимом,
- као и потребу додатне подршке на теме: саветовање родитеља, упознавање са
новинама у овој области.
-
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3. На питање: на које начине би вм било најкорисније да се оснажите на тему
заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, одговори су
сугерисали
- одржавање : едукација, семинара, актива, радионица, предавања, израде флајера,
проспеката, као и израда документа са јасним корацима у поступању.
Из наведених одговора евидентно је да су запослени препознали важност ове теме и да
је дошло до помака у односу на претходни период, првенствено везано за документа –
протоколе и правилнике који регулишу ову област.
Планираће се чешћи састанци на нивоу Тима и мини тимова на нивоу објеката, а
посебна пажња ће се посветити едукацијама и стручним усавршавањима запослених из ове
области
кроз
различите
облике
–
радионице,
активе,
презентације...
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9.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Задаци
Састанци Тима за инклузивно образовање

Реализатор
Тим
за
инклузивно
образовање
Тим
за
инклузивно
образовање,
стручни
сарадници
Тим
за
инклузивно
образовање,
стручни
сарадник
Тим за додатну подршку
детету
Тим за додатну подршку
детету
Тим за додатну подршку
детету
Тим за додатну подршку
детету

Време реализације
Континуирано током
године
Континуирано током
године

Помоћ васпитачима у избору и осмишљавању
активности са децом (прилагођавање садржаја,
облика и метода васпитно-образовног рада)

Тим
за
образовање
сарадници

инклузивно
стручни

Континуирано током
године

Сарадња са надлежним установама здравствене и
социјалне заштите
Сарадња са породицом у вези са усаглашавањем
ставова и рада са децом, како у кућним условима,
тако и у вртићу
Сарадња са породицом - састанци са
родитељима/старатељима уз присуство деце која
имају сметње у развоју
Сарадња
са
Уписном
комисијом
ради
остваривања увида у документацију деце са
сметњама у развоју и њиховим распоређивањем у
објекте
Сарадња са хуманитарном организацијом „Дечје
срце“
Едукација „Обука стручњака за примену
конкретних поступака у циљу побољшања
функционалности особа са сметњама у
менталном развоју“

Тим
за
образовање
Тим
за
образовање,
сарадници
Тим
за
образовање,
сарадници
Тим
за
образовање,
сарадници

инклузивно
инклузивно
стручни

Континуирано током
године
Континуирано током
године

инклузивно
стручни

Септембар 2018 - јун
2019. године

инклузивно
стручни

Септембар 2018 - јун
2019. године

Тим
за
инклузивно
образовање, представници
организације

Oбјекат
„Сестре
Букумировић“ 23.3.24.3.2019. године и
6.4.- 7.4.2019. године

Праћење
реализације
пројекта
,,Рано
препознавање поремећаја говора и социоемоционалног развоја детета“ у јаслицама „1001
радост“ који је ове године реализован кроз мини
пројекат „Меда у гостима“

Део тима за инклузивно
образовање, Клиника за
неурологију и психијатрију
за децу и омладину,
медицинске
сестре
васпитачи јаслица „1001
радост“
Тим
за
инклузивно
образовање, васпитачи,
представници хуманитарне
организације „Дечје срце“

Идентификовање и евидентирање
посебним образовним потребама

деце

са

Опсервација деце са сметњама у развоју
Израда педагошких профила
Планирање мера индивидуализације, адаптације
и индивидуални рад
Израда ИОП-а

приоритетн
и задаци

редовни задаци

Праћење планираних мера индивидуализације

Едукација „Обука стручњака за примену
конкретних поступака у циљу побољшања
функционалности особа са сметњама у
менталном развоју“

Током године
Током године
Током године
Током године
Континуирано током
године

Континуирано током
године

23.3.24.3.2019.
године
6.4.- 7.4.2019. године
објекат
„Сестре
Букумировић“

Остварена сарадња са надлежним установама
здравствене и социјалне заштите - састанак
чланова Интерресорне комисије Општине
Вождовац са директором Установе и члановима
Тима за инклузивно образовање
Сарадња са спортским удружењем „Lix“
Састанци са директорком спортског удружења
„Lix” гђом Љиљаном Станојевић
Сарадња са Општином Вождовац
Састанак поводом израде предлога пројекта
„Инклузивно
предшколско
васпитање
и
образовање“

документовање рада и стручно усавршавање

Евидентирање и чување документације
Ажурирање базе података
Стручни
скуп
„Смернице
за
скрининг,
дијагностику и интервенције код деце са
поремећајем из спектра аутизма“
Конференција „Сарадња система у пружању
подршке деци са развојним ризицима и сметњама
и
њиховим
породицама-ка
интегрисаним
услугама раних интервенција“, хотел „Москва“
Стручни скуп „Инклузивно образовање-пут
развоја образовања Србије“, хотел „Зира“

Обука за израду пројекта „Инклузивно
предшколско васпитање и образовање“
Састанци у Секретаријату за образовање и дечју
заштиту
Учешће у изради пројекта „Инклузивно
предшколско васпитање и образовање“

Директор
Установе,
чланови ИРК, Тим за
инклузивно образовање
Директор Установе,
директор
спортског
удружења “Lix”,
Тим
за
инклузивно
образовање
Директор Установе,
Тим
за
инклузивно
образовање,
представници
Општине
Вождовац
(Дом здравља, Центар за
социјални
рад-одељење
Вождовац)
Тим
за
инклузивно
образовање
Институт
здравље

за

ментално

12.10.2018. године
15.1. 2019. године

11.10.2018. године
19.2.2019. године

20.6.2019. године

Континуирано током
године
14.11.2018.године

Савет за права детета
Републике
Србије
и
УНИЦЕФ-а

15.11.2018.године

МПНТР-група
за
образовање
мањина,
социјалну
инклузију
и
заштиту од насиља и
дискриминације
Сектор за предшколско и
основно
образовање
и
васпитање

22. и
године

МПНТР

8.5.2019. године

Секретаријат за образовање
и дечју заштиту

28.6.2019. и 4.7.2019.
године

Директор Установе,
Тим за израду пројекта

Јун-јул 2019. године

23.11.2018.

У периоду од септембра 2018. године до јуна 2019. године Тим за инклузивно образовање
реализовао је састанке у континуитету. Реализовано је укупно 9 састанака уз подршку директора и
помоћника директора Установе.
Са директором Установе Тим за инклузивно образовање узео је учешће у изради предлога
пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ .
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9.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ САЈТА УСТАНОВЕ
Сајт Предшколске установе "Чика Јова Змај" развија се од 2011. године, сада броји више од
2000 чланака од којих већина представља активности са децом у објектима. Осим активности, сајт
садржи и чланке намењене усавршавању запослених, савети стручне службе са родитеље и запослене,
као и остале релевантне информације. Јеловник се у електронској форми ажурира недељно.
Садржај је организован тако да прати структуру установе, па између осталог сваки објекат има
засебну страну на којој су приказане основне информације о објекту и чланци који описују активности
у њему.
Сајт уређује уредништво у коме су троје запослених из установе, један родитељ и спољни технички
сарадник. Посебну пажњу у раду уредништво посвећује обради података о личности.
За последњих годину дана сајт је посетило 40.008 корисника који су у 115.907 сесија отворили
344.187 страница.
Уредништво константно ради на унапређењу и побољшању сајта установе, који је постао
незаменљив канал комуикације не само са родитељима, већ и са колегама из других установа.
Идејно решење сајта је осмислила директор Установе Лидија Хутовић.

9.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА УСТАНОВЕ
У протеклој радној години у летопису су забележени сви важнији подаци и догађаји везани за
целокупан васпитно-образовни рад у Установи. Садржаји су уношени у летопис по редоследу
дешавања. Летописци су сарађивали са представницима свих јасала и вртића, чиме је обезбеђена
заступљеност свих објеката.
Садржај летописа чине: текстови, фотографије дешавања у вртићу и ван вртића, као и
фотографије дечијих продуката, текстови из медија и други материјали.
Током радне године уношени су следећи одабрани садржаји:
- изабране активности у оквиру реализације неге и васпитно-образовног рада у Установи,
- разноврсни облици сарадње са породицом,
- различите форме сарадње са локалном заједницом,
- различити видови стручног усавршавања у Установи и ван ње,
- признања и награде деци, запосленима и Установи...
Током радне 2018/2019. године Тим за вођење књиге летописа Установе чинили су:
1. Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник-психолог, координатор,
2. Маја Лазаревић, васпитач, РЈ „Пинокио“, члан
3. Светлана Филиповић, васпитач, ППП при ОШ „Доситеј Обрадовић“, члан
4. Весна Миленковић, васпитач,РЈ „Колибри“, члан
5. Петра Поповић, мед.сестра-васпитач, РЈ „Невен “, члан
6. Слађана Беадер, мед.сестра-васпитач, РЈ „Чика Јова Змај II“, члан.
Тим је одржао четири састанка. На њима је вршен избор материјала који су уношени у
летопис, анализирана заступљеност објеката и проналажени начини за ангажовање свих објеката.
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9.9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Током протекле радне године тим за самовредновање рада Установе реализовао је планиране
активности и извршио самовредновање области Васпитно образовни рад, стандард 1.3 Планирање и
програмирање васпитно-образовног рада је у функцији подршке дечјем учењу и развоју.
Реализоване активности

Време/период
реализације
25.12.2019.

Носиоци
активности
Чланови
ужег
тима, директор
Установе

27.2.2019.

Чланови
тима

ужег

Израда анкета за самовредновање

март 2019.

Чланови
тима

ужег

Састанак:
Анализа
анкете
за
самовредновање рада Установе
Израда
предлога
сценарија
састанка са ширим тимом за
самовредновање
Састанак:
Разрада сценарија састанка са
ширим тимом, подела задужења

13.3.2019.

Чланови
тима

ужег

Анализирана радна верзија
инструмента, коригована и
израђена финална верзија
Израђен сценарио за састанак
са ширим тимом

27.3.2019.

Чланови
тима

ужег

Састанак чланова ужег тима са
члановима ширег тима у циљу
информисања и едукације у вези
са
спровођењем
процеса
самовредновања
Обрада података и израда
Извештаја о самовредновању
Састанак:
Анализа извештаја

11.4. и 12.4. 2019.
„Невен“

Чланови
тима

ужег

Подељена
задужења,
договорени
термини
реализације
састанака
са
ширим тимом
Реализован
састанак,
подељени
материјали
(стандарди квалитета рада
ПУ, упутство, анкете)

мај-јун 2019.

Чланови
тима
Чланови
тима

ужег

Састанак:
Анализа планираних активности
ужег
тима
предвиђених
годишњим Планом рада Установе
за радну 2018/2019. годину –
израда плана активности Тима за
наредни период
Састанак:
Анализа 1. области стандарда, са
акцентом на индикатор 1.3.3
Анализа предлога инструмента за
самовредновање индикатора 1.3.3
Разматрање начина спровођења
самовредновања

25.6.2019.

ужег

Исходи
Конципиран план рада тима.
На предлог директора ПУ
план је конципиран на два
нивоа: један се односи на
јачање компетенција чланова
ширег тима а други на
процену рада квалитета ПУ
Дефинисани извори доказа и
примери
остварености
индикатора, усвојен предлог
инструмента и договорена
његова дорада, договорен
начин
спровођења
самовредновања и обраде
података
Израђена
радна
верзија
инструмента

Израђена
радна
верзија
извештаја
Анализиран
и
усвојен
Извештај о самовредновању

На завршном састанку, када је усвајан Извештај о самовредновању, директор Установе и
чланови ужег тима посебну пажњу су посветили издвојеним јаким странама и областима које је
потребно унапредити. Издвојени су чиниоци који су утицали на унапређење процеса праћења дечјег
развоја и напредовања (семинари, хоризонталне размене, састанци стручне службе са васпитачима,
чешћа размена између објеката...). У циљу јачања професионалних компетенција васпитача, директор
је истакла улогу ментора и са тим у вези договорено je да се у радној 2019/20. години појача рад са са
менторима.
На састанку је договорено да област самовредновања у радној 2019/20. години и даље буде
област Васпино – образовни рад, стандарди 1.1 Физичка средина подстиче учење и развој деце и 1.2
Социјална средина подстиче учење и развој деце.

- 89 -

11. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРAДЊЕ СА СТРУЧНИМ
ТЕЛИМА, ТИМОВИМА УСТАНОВЕ И СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА
- Васпитно-образовно веће:
На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за унапређење
рада Васпитно-образовног већа: чешћи састанци и састанци у мањим групама и/или по сменама, више
стручних предавања и примера добре праксе, предавање на тему како да се васпитач заштити од
стреса.
- Колегијум:
На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за унапређење
рада Колегијума Установе: чешће организовање Колегијума, достављање записника по објектима,
организовање мини-колегијума, више интеракција на Колегијумима.
- Актив за развојно планирање:
На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за унапређење
рада Актива за развојно планирање: чешћи састанци са конкретним предлозима, више примера добре
праксе, боља комуникација и едуковање, боље информисање (анкета) о одлукама и приоритетима.
- Актив ментора и приправника:
На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за унапређење
рада Актива ментора и приправника: ментор и приправник у истом објекту, чешће консултације, више
угледних активности.
- Узрасни активи:
На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за унапређење
рада Узрасних актива: чешћа хоризонтална размена, више актива током године и размена искустава из
праксе, суштинских тема, теме из свих методика и рад у мешовитим групама.
- Тим за инклузивно образовање:
Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи, у циљу унапређења
сарадње са Тимом за инклузивно образовање добили смо предлоге за чешће посете и израду
индивидуалних планова, више информација, едукација од стране тима у групама где бораве деца која
имају потребу за додатном подршком, затим, чешће организовање састанака, актива, предавања у вези
са инклузијом, као и давање практичних, стручних савета и препорука, од стране тима и стручне
службе. Изнета је и потреба за додатним писаним материјалима, флајерима, затим разменом
мишљења.
- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу унапређења
сарадње са Тимом за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања, дати су
предлози запослених: да се чешће организују састанци, размена информација, едукација, како са
запосленима, тако и са родитељима. Наведени су и предлози за унапређење у виду брошура, флајера,
семинара, примера из праксе, укључивања већег броја запослених.
- Тим за самовредновање:
Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу унапређења
сарадње са Тимом за самовредновање добијени су следећи предлози од запослених: чешће одржавање
састанака са Тимом, ширим Тимом, затим, организовање више презентација, семинара, примера добре
праксе, повратних информација о раду, посета, више предлога за унапређење васпитно-образовног
рада, структуре простора.
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- Сарадња са стручним сарадницима:
Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу унапређења
сарадње са Тимом за самовредновање добијено је следеће.
Облици сарадње са стручном службом

Јасле
(17)

Вртићи
(5,5-7година)
(47)
32

Укупно
(91)

15

Вртићи
(3-5,5 година)
(27)
21

а) састанци са колективом у објекту
(различите теме)
б) инидивидуалне консултације (различите
теме)
в) подршка у раду са децом (појединачна деца
или група деце)
г) вођење документације (Књига в-о рада,
портфолија...)
д) сарадња са родитељима (индивидуални
разговори, тематски родитељски састанци)
ђ) припрема и реализација пројеката
е) писање и реализација акционог плана
ж) стручно усавршавање
з) подршка у писању радова за стручне
сусрете
и) унапређење тимског рада и климе у објекту
ј) сарадња са локалном заједницом
к) припрема и реализација манифестација
л)

12

21

29

68%

12

22

24

64%

13

23

28

70%

8

21

20

54%

8
7
11
4

5
5
16
2

19
6
29
5

35%
20%
62%
12%

4
0
4

7
8
10

7
7
23
Спортске
активности

20%
16%
41%

75%

Подршка стручне службе била је навише потребна у раду са децом и родитељима, у раду са
децом са тешкоћама, инклузивни рад, индивидуализацији, унапређењу васпитно-образовног рада,
повратне информације, изради и реализацији пројеката, реализацији тематских родитељских
састанака, изради акционог плана, међуљудским односима, вођењу докуметације, сарадњи са
локалном заједницом, увођењу новина у рад, иновацијама, и писању радова за стручне сусрете,
едуковању родитеља, планирању в-о рада. Такође, потребан је и увид у семинаре на којима нису
учествовали.
Предлози од стране васпитача за унапређење сарадње са стручном службом обухватају чешће
обиласке објектата и група од стране стручних сарадника, чешће консултације и боравак у групама и
давање упутстава за рад са децом са тешкоћама, више састанака и тимског рада у објектима на
различите теме, више идеја и савета, више индивидуалних разговора са запосленима, заједнички
пројекти. Такође, помоћ у вези са превозом деце, посетама институцијама, писањем Акционих
планова, усавршавањем, тематским родитељским састанцима.
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12. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
Током радне 2018/2019. године ужи тим за самовредновање установе уз подршку директора
Установе, помоћника директора и чланова ширег тима за самовредновање, извршили су
самовредновање области Васпитно-образовни рад, стандард 1.3. Планирање и програмирање
васпитно-образовног рада jе у функциjи подршке дечjем учењу и развоjу.
У току априла и маја спроведено је анкетирање васпитача у свим васпитних групама анкетом
коју је сачинио ужи тим за самовреднoвање. Анкету су попунили васпитачи и медицинске сестре
васпитачи из 219 група. Анкета је имала за циљ процену оствaрeности индикатора стандарда 1.3.
Планирање и програмирање васпитно-образовног рада jе у функциjи подршке дечjем учењу и развоjу.
Анкета је садржавала 21 питање отвореног и затвореног типа. Васпитачи су анкету
попуњавали у пару – свака васпитна група попуњавала је једну анкету. Одговори су се односили на
процес посматрања, праћења, дечијег развоја и напредовања, коришћења података добијених
праћењем деце, укључивање родитеља у процес праћења дечијег напредовања, уважавање дечијих
потреба и интересовања, у конкретној васпитног групи и у току актуелне радне године.
У наставку, резултати ће бити приказани на нивоу Установе, на нивоу јасала, на нивоу вртића
и по узрастима. На крају извештаја издвојене су јаке стране и дати су предлози за унапређење.

РЕЗУЛТАТИ
1. ЦЕЛА УСТАНОВА (ВРТИЋИ И ЈАСЛЕ)
Анкета је проведена у 219 група. Анализом података добијених обрадом анкета, коу су
попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи добијени су следећи резултати.
1.Посматрање је значајан део нашег
свакодневног рада:

Вртићи

Јасле

Укупно

%

а) у потпуности се слажем
б) делимично се слажем
в) не слажем се

144
15
0

63
0
0

207
15
0

95%
7%
0%

Из табеле се уочава да 95% васпитача се у потпуности слаже да је посматрање значајан део
њиховог свакодневног рада, док 7% васпитача истиче да се делимично слаже.
2.Користимо различите прилике за
посматрање деце:
а) јутарњи пријем
б) оброци
в) слободна игра
г) организоване активности
д) комуникација деце са родитељима
ђ)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

107
88
144
141
91
изласци деце из
објеката, боравак
у
дворишту,
ситуације
у
којима
дете
комуницира
са
другом децом и
васпитачима,
када
родитељ
борави у групи

53
49
59
60
42
Комуникација
деце у групи,
индивидуални
рад, сарадња
са породицом.

160
137
203
201
133

73%
63%
93%
92%
61%
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Прилике које се најчешће користе за посматрање деце су тренуци слободне игре и
организоване активности, потом јутарњи пријем, оброци и комуникација са родитељима, а такође се
користе и прилике као што су изласци деце из објеката, боравак у дворишту, ситуације у којима дете
комуницира са другом децом и васпитачима, када родитељ борави у групи.
3.Посматрање
планирамо
и
бележимо:
а) у Kњигу в-о рада / у Kњигу неге и
в-о рада
б) у посебну свеску
в) у групни портфолио
г) не бележим
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

212
80
138
0

97%
37%
63%
0%

63
149
54
93
0
дечији портфолио,
чек листе

26
45
0
дечији портфолио,
чек листе, скале
процене, наративне
белешке.

У 97% случајева посматрање се планира и бележи су Књигу васпитно-образовног рада и у
Књигу неге и васпитно-образвоног рада. У 63% случајева посматрање се планира и бележи у групни
портфолио, а у 37% у посебну свеску. Такође, посматрање се планира и бележи у дечији портфолио и
чек листе.
4. Јасно нам је објашњено чему служи планирање
посматрања дечјег развоја и учења:
а) јасно ми је у потпуности
б) делимично ми је јасно
в) није ми јасно

Вртићи

Јасле

Укупно

%

122
31
2

48
19
0

170
50
2

78%
23%
1%

Велики број васпитача (78%) истиче да им је у потпуности јасно објашњенa сврха планирања
посматрања дечијег развоја и учења, док 23% сматра да им је делимично јасно, а 1% каже да им није
јасно.
5. У нашем искуству, планирање праћења дечјег
развоја и учења има за циљ:
а)
прилагођавање
васпитно-образовног
рада
развојним и образовним потребама деце
б) креирање и уношење промена у средину за учење
в) планирање активности у васпитној групи
г) информисање родитеља
д) подстицање индивидуалног развоја деце

Вртићи

Јасле

Укупно

%

131

57

188

86%

96
122
72
120

46
55
22
54

142
177
94
174

65%
81%
43%
79%

Из одговора се уочава да планирање праћења дечијег развоја и учења има за циљ првенствено
прилагођавање васпитно-образовног рада развојним и образовним потребама деце, потом планирање
активности у васпитној групи и подстицање индивидуалног развоја деце. Док у нешто мањем
проценту циљеви су усмерени на креирање и уношење промена у средину за учење и информисање
родитеља.
6. У току ове радне године посматрањем и
праћењем развоја и учења деце добијамо
податке о следећим аспектима развоја:
а) моторички
б) развој говора и комуникација
в) социо-емоционални
г) сазнајни развој
д) брига о себи
ђ)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

114
141
129
121
87
процесу
адаптације,
културнохигијенским
навикама

56
59
51
48
34
Сензо-перцептивни,
интелектуални,
ликовни

170
200
180
169
121

78%
91%
82%
77%
55%
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Посматрањем и праћењем развоја и учења деце васпитачи добијају податке о различитим
аспектима развоја: развој говора и комуникације (91%), социо-емоционалном развоју (82%),
моторичком (78%,) сазнајном (77%), о бризи о себи (55%). Такође, подаци се добијају и о сензоперцептивном развоју, процесу адаптације и развоју културно-хигијенских навика.
7. Најчешће посматрамо шта дете може да уради:
а) самостално
б) уз помоћ друге деце
в) уз помоћ одраслог

Вртићи
156
69
27

Јасле
63
33
27

Укупно
219
102
54

%
100%
47%
25%

Сви васпитачи наводе да најчешће посматрају шта дете може да уради самостално (100%),
половина васпитача посматра шта дете може уз помоћ друге деце (47%), а једна четвртина анетираних
(25%) најчешће посматра шта дете може уз помоћ одраслог.
8. У току посматрања деце најважније нам је
(заокружите максимум три одговора):
а) како дете учи
б) који је темпо учења детета
в) каква је комуникација у групи
г) каква је сарадња међу децом у мањим групама
д) како деца решавају конфликте ситуације
ђ) које активности деца бирају
е) да ли деца истрајавају у започетим активностима

Вртићи

Јасле

Укупно

%

48
27
101
48
84
107
54

29
6
29
23
16
54
30

77
33
130
71
100
161
84

35%
15 %
59%
32%
46%
74%
38%

У току посматрања деце васпитачима су најважнији следећи елементи: које активности деца
бирају (74%), каква је комуникација у групи (59%), како деца решавају конфликте ситуације (46%).
Нешто мања пажња се обраћа на учење деце – да ли деца истрајавају у започетим активностима (38%),
како деца уче (35%), каква је сарадња међу децом у мањим групама (32%) и који је темпо учења (15%).
9. У току посматрања и праћења деце најчеће
користимо технике:
а) кратке дневне белешке
б) анегдотске белешке
в) чек листе за праћење развоја деце
г) скале процене
д) чек листе за праћење деце у одређеној
активности
ђ)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

105
43
125
55
34

42
13
58
24
33

147
56
183
79
67

67%
26%
84%
36%
31%

Наративни запис,
дневна
евалуација,
упитник
за
родитеље

Белешке везане
за
адаптацију
деце.

У току посматрања и праћења деце васитачи користе различите технике. Најчешће се користе
чек листе за праћење развоја деце (84%) и кратке дневне белешке (67%) док се нешто мање користе
скале процене (36%), чек листе за праћење деце у одређеној активности (31%) и анегдотске белешке
(26%).
10. Податке и информације добијене посматрањем
развоја и учења деце:
а) у потпуности користимо за планирање в-о рада
б) делимично користимо за планирање в-о рада
в) не користимо за планирање в-о рада

Вртићи

Јасле

Укупно

%

74
83
0

36
28
1

110
111
1

50%
51%
0%

Половина васпитача (50%) податке и информације које добије посматрањем развоја и учења
деце користи у потпуности сврху планирања васпитно-образовног рада, док друга половина (51%) те
податке делимично користи за планирање васпитно-образовног рада.
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11. Евидентирамо дечји напредак у развоју и учењу:
а) сваки напредак
б) изражени скок у развоју
в) ређе од осталих послова евидентирамо дечји
напредак

Вртићи
55
100

Јасле
32
37
3

16

Укупно
87
137

%
40%
63%

19

9%

Пратећи дечји напредан у развоју и учењу 63% васпитача наводи да евидентира изражени скок
у развоју, 40% наводи да евидентира сваки напредак, док само 9% наводи да ређе од осталих послова
евидентира дечји напредак.
12. Дечији напредак у развоју и учењу евидентирамо
у:
а) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици
белешке о деци
б) Књизи васпитно-образовног рада у дневној скици евалуацији
в) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици
оквирни план (образложење теме)
г) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици
тромесечна евалуација
д) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици
недељна реализација
ђ) посебној свесци
е) портфолију деце
ж) чек листама, скалама процене (два или три пута
годишње)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

140

0

140

90%

101

0

101

65%

24

0

24

15%

0

60

60

95%

0

44

44

70%

29
89
100

20
50
50

49
139
150

22%
63%
68%

Једно од важних питања јесте где се евидентира дечији напредак у развоју и учењу. Васпитачи
наводе да га евидентирају најчешће у књигама васпитно-образовног рада и књигама неге и васпитнообразовног рада, потом у чек листама, скалама процене, у дечјем портфолију. У мањој мери дечији
напредак у развоју и учењу евидентира се у посебној свесци.
13. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју и
учењу добијамо путем:
а) анкета, упитника
б) усмено (инд. разговори, отворена врата,
родитељски састанци)
в) интерактивни пано
г) кутија за сугестије
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

87

39
63

126

58%

210
73
30

96%
33%
14%

147
46
21

27
9

У 96% група искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу васпитачи добијају
усмено путем индивидуалних разговора, отворених врата и родитељских састанака, у 58% група путем
анкета и упитника, а у 33% путем интерактивних паноа. Најмање података се добија уз помоћ кутије
за сугестије и то у 14% група.
14. Исказе и запажања родитеља о дечијем
развоју и учењу користимо за:
а) планирање в-о рада у групи
б) индивидуализацију
в) унапређење сарадње са родитељима
г) допуну дечјег протфолија
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

100
66
100
52
Формирање питања
у анкети

35
31
36
23

135
97
136
75

62%
44%
62%
34%

У више од 50% група (62%) искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу користе се
за планирање васпитно-образвоног рада у групи и унапређење сарадње са родитељима. У мањем
проценту се користе за индивидуализацију (44%) и допуну дечијег портфолија (34%). У малом
проценту користе се за формирање питања у анкети.
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15. Уважавање актуелних дечјих потреба и
интересовања је видљиво у:
а) образложењу оквирног, месечног плана у
радној књизи
б) у евалуацијама, реализацијама
в) групном портфолију
г) плану сарадње са породицом
д) плану сарадње са локалном заједницом
ђ)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

155
151
78
79
35

71%
69%
36%
36%
16%

38
117
103
47
60
34

48
31
19
1
Дечији
портфолио

Уважавање актуелних дечијих потреба и интересовања највидљивије је у образложењу
оквирног плана рада у Књизи васпитно-образвоног рада (71%) као и у евалуацијама, реализацијама
(69%). У мањој мери је видљиво у групном портфолију и плану сарадње са породицом (36%) и плану
сарадње са локалном заједницом (16%). Такође је видљиво и у дечијем портфолију.
16. У овој радној години смо користили
следеће
начине
и
технике
за
идентификовање дечјих интересовања и
потреба:
а) процесни пано
б) ЗЖН табела (ЗЖН – знам, желим да
знам, научио сам)
в) техника „грозд“
г) почетно окупљање у оквиру активности
д) интервју са децом
ђ)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

37

11
7

48

22%

82
42
153
97

37%
19%
70%
44%

75
36
112
74
Посматрање деце
у
различитим
ситуацијама,
анкете
за
родитеље

6
41
23
Посматрање током
слободних
активности,
мапа
кретања по центрима
интересовања,
пројектно
планирање

У највећем броју група, за идентификовање дечијих потреба и интересовања користи се
почетно окупљање у оквиру активности (70%), а у знатно мањем броју се користе интервјуи са децом
(44%), ЗЖН табела (37%). процесни панои (22%) и техника грозд (19%). Такође су коришћене анкете
за родитељем, мапа кретања по центрима интересовања и посматрање деце у различитим ситуацијама.
17. У једној дневној скици је најчешће планирано
(заокружите максимум два одговора):
а) коришћење различитих простора за учење
б) коришћење различитих материјала за учење
в) коришћење различитих врста организованих
активности за обраду исте теме
г)
коришћење
различитих
истраживачких,
активности
(различита
решења,
дисусије,
класификовање, увиђање, поређење идеја, решења...)
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

31
76

20
48
38

51
124

23%
57%

148

68%

88
0

40%
0%

110
7
81
0

0

У 68% група у дневној скици васпитачи најчешће планирају коришћење различитих врста
организованих активности за обраду исте теме, потом коришћење различитих материјала за учење
(57%) и у 40% коришћење различитих истраживачких, активности (различита решења, дисусије,
класификовање, увиђање, поређење идеја, решења...), док у 23% група се планира коришћење
различитих простора за учење.
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18. Слобода избора и опредељења деце у нашој
васпитној групи је највидљивија у (заокружите
максимум два одговора):
а) слободној игри
б) избору теме
в) начину обраде теме
г) избору материјала и простора за учење
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

132
38
37
84
0

61
4
8
41
0

193
42
45
125
0

88%
19%
21%
57%
0%

Слобода избора и опедељења деце у васпитним групама видљива је највише у слободној игри
у 88% група, као и у избору материјала и простора за учење (57%). У мањој мери је присутно при
начину обраде (21%) и избору теме (19%).
19. Слобода дечијих избора, предлога, идеја, је
документована кроз:
а) различите
врсте продуката у дечијим
портфолијима
б) одступање реализације од планиране дневне
скице
в) паное дечјих радова
г) процесне паное
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

90

38

128

58%

89

35

124

57%

111
13
Током трајања
месечне теме,
пројекат

43
1
У
Књизи
неге и в-о
рада

154
14

70%
6%

Слобода дечијих избора, предлога, идеја је докумнетована највише кроз паное дечијих радова
(70%), различите врсте продуката у дечијим портфолијима (58%) као и одступање реализације од
планиране дневне скице (57%), док је намање видљива кроз процесне паное (6%).
20. Живот и рад наше васпитне групе се
најбоље може пратити кроз (заокружити
један одговор):
а) групни портфолио
б) радну књигу
в) паное дечијих радова
г) изглед васпитне собе
д)

Вртићи

Јасле

Укупно

%

47
65
35
40
Јавне наступе,
приредбе,
промене
у
простору.

12
30
8
11
Сајт
Установе,
дечији портфолио,
комуникација
у
групи

59
95
43
51

27%
43%
20%
23%

Живот и рад једне васпитне групе се може најбоље пратити кроз Књигу васпитно-образвоног
рада и Књигу неге и васпитно-образвоног рада (43%), групни портфолио (27%), изглед васпитне собе
(23%) и паное дечијих радова (20%). Живот и рад једне васпитне групе може се пратити и кроз јавне
наступе групе, приредбе, промене у простору, сајт Установе, дечији портфолио и комуникацију у
групи.
21. У планирању и програмирању васпитно-образовног рада у функцији подршке дечјем учењу и
развоју, потребна нам је подршка у следећем:
- подршка стручних сарадника (повратне информације о квалитету рада, веће укључивање у
активности групе, чешћи обиласци, савети, предлози),
- стручно усавршавање (семинари, активи, већа, разговори са стручњацима, састанци на којима би се
размењивале идеје),
- средства за рад (литература, дидактика),
- помоћ при документовању (што краће документовање, документовање пројектног учења...),
- помоћ при комуникацији и сарадњи са родитељима (како мотивисати родитеље на значајније
учешће),
- нормативи (како ускладити зпажања о деци са бројношћу деце у групама),
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помоћ при остваривању сарадње са локалном заједницом,
помоћ при креирању средине за учење,
тимски рад колгиница, установе, објектата,
помоћ при креирању средине за учење.

2. ВРТИЋИ (СВЕ ГРУПЕ)
Анкета је проведена у 156 група. Анализом података добијених обрадом анкета, коу су
попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи добијени су следећи резултати.
1.Посматрање је значајан део нашег свакодневног рада:
а) у потпуности се слажем
б) делимично се слажем
в) не слажем се

Укупно
144
15
0

%
92%
10%
0%

У 92% група васпитачи се у потпуности слажу да је посматрање значајан део свакодневног
рада док се само 10% делимично слаже са наведеном тврдњом.
2.Користимо различите прилике за посматрање деце:
а) јутарњи пријем
б) оброци
в) слободна игра
г) организоване активности
д) комуникација деце са родитељима
ђ)

Укупно
%
107
69%
88
56%
144
92%
141
90%
91
58%
Изласци деце из објеката, боравак у дворишту,
ситуације у којима дете комуницира са другом децом
и васпитачима, када родитељ борави у групи, рад са
Монтесори материјалима и у току провођења рутина.

У вртићким групама користе се различите прилике за посматрање деце. У највећем проценту
то су слободна игра и организоване активности (92% и 90%). Деца се посматрају приликом јутарњег
пријема (69%), када комуницирају са родитељима (58%) као и приликом игре са децом других
узрасних група, при игри у дворишту или изласцима ван вртића, приликом рада са различитим
материјалима (Монтесори) и спровођењу рутина (облачење, прање руку,..).
3.Посматрање планирамо и бележимо:
Укупно
а) у Kњигу в-о рада / у Kњигу неге и в-о рада
б) у посебну свеску
в) у групни портфолио
г) не бележим
д)

%

149
96%
54
35%
93
60%
0
0%
Дечје свеске, посебне папире који стоје у дневнику,
дечји портфолио

У 96% васпитних група посматрање је планиран процес који се бележи у у Kњигу в-о рада тј. у
Kњигу неге и в-о рада, у групни портфолио (60%), а посебну свеску у ту сврху користе васпитачи у 35%
група. Посматрање се планира и бележи и кроз дечије свеске, посебне папире који стоје у дневнику,
дечији портфолио.
4. Јасно нам је објашњено чему служи планирање посматрања дечјег
развоја и учења:
а) јасно ми је у потпуности
б) делимично ми је јасно
в) није ми јасно

Укупно

%

122
31
2

78%
20%
1%
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У 78% васпитних група васпитачи наводе да им је јасно објашњено чему служи планирање
посматрања дечијег развоја и учења, у 20% група васпитачима је делимично јасно а 1% наводи да им
није јасно.
5. У нашем искуству, планирање праћења дечјег развоја и учења има за
циљ:
а) прилагођавање васпитно-образовног рада развојним и образовним
потребама деце
б) креирање и уношење промена у средину за учење
в) планирање активности у васпитној групи
г) информисање родитеља
д) подстицање индивидуалног развоја деце

Укупно

%

131

84%

96
122
72
120

62%
78%
46%
77%

Планирање праћења дечјег развоја и учења у највећој мери има за циљ прилагођавање
васпитно-образовног рада развојним и образовним потребама деце (84%), планирање активности у
васпитној групи и подстицање индивидуалног развоја деце (78% и 77%), потом креирање и уношење
промена у средину за учење (62%) и информисање родитеља (46%).
6. У току ове радне године посматрањем и праћењем развоја и учења
деце добијамо податке о следећим аспектима развоја:
а) моторички
б) развој говора и комуникација
в) социо-емоционални
г) сазнајни развој
д) брига о себи
ђ)

Укупно

%

114
73%
141
90%
129
83%
121
78%
87
56%
Подстицање процеса адаптације,
развој кутурно-хигијенских навика.

У току ове радне године посматрањем и праћењем развоја и учења деце васпитачи добијају
податке о следећим аспектима развоја: развој говора и комуникација (90%), социо-емоционални развој
(83%), сазнајни развој (78%), моторички (73%) и брига о себи (56%), као и подстицање процеса
адаптације, развој кутурно-хигијенских навика.
7. Најчешће посматрамо шта дете може да уради:
а) самостално
б) уз помоћ друге деце
в) уз помоћ одраслог

Укупно
157
69
27

%
101%
44%
17%

У свим васпитним групама посматра се шта деца могу да ураде самостално (101%), уз помоћ
друге деце (44%) а шта деца могу да ураде уз помоћ одраслог прате васпитачи у 17% група.
8. У току посматрања деце најважније нам је (заокружите максимум три
одговора):
а) како дете учи
б) који је темпо учења детета
в) каква је комуникација у групи
г) каква је сарадња међу децом у мањим групама
д) како деца решавају конфликте ситуације
ђ) које активности деца бирају
е) да ли деца истрајавају у започетим активностима

Укупно

%

48
27
101
48
84
107
54

31%
17%
65%
31%
54%
69%
35%

У току посматрања деце у 69% група васпитачи наводе да им је најважније које активности
деца бирају, каква је комуникација у групи 65% и како деца решавају конфликте 54%. Мања пажња се
обраћа на учење деце – да ли деца истрајавају у започетим активностима (35%), како деца уче (31%),
каква је сарадња међу децом у мањим групама (31%) и који је темпо учења (17%).
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9. У току посматрања и праћења деце најчеће користимо технике:
а) кратке дневне белешке
б) анегдотске белешке
в) чек листе за праћење развоја деце
г) скале процене
д) чек листе за праћење деце у одређеној активности
ђ)

Укупно
%
105
67%
43
28%
125
80%
55
35%
34
22%
Наративни запис, дневна евалуација,
упитник за родитеље.

У току посматрања и праћења деце васитачи користе различите технике. Најчешће се користе чек
листе за праћење развоја деце (у 80% васпитних група) и кратке дневне белешке (67%) док се у мањој
мери користе скале процене (35%), анегдотске белешке (28%) и чек листе за праћење деце у одређеној
активности (22%).
10. Податке и информације добијене посматрањем развоја и учења деце:
а) у потпуности користимо за планирање в-о рада
б) делимично користимо за планирање в-о рада
в) не користимо за планирање в-о рада

Укупно

%

74
83
0

47%
53%
0%

Податке и информације добијене посматрањем развоја и учења деце васпитачи у 53%
васпитних група делимично користе за планирање васпитно-образвног рада док се у 47% група ти
подаци у потпуности користе за планирање васпитно-образовног рада.
11. Евидентирамо дечји напредак у развоју и учењу:
а) сваки напредак
б) изражени скок у развоју
в) ређе од осталих послова евидентирамо дечји напредак

Укупно
55
100
16

%
35%
64%
10%

Пратећи дечји напредак у развоју и учењу у 64% група васпитачи наводе да евидентирају
изражени скок у развоју, 35% наводи да евидентира сваки напредак, док у 10% група се наводи да се
ређе од осталих послова евидентира дечји напредак.
12. Дечији напредак у развоју и учењу евидентирамо у:
а) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици белешке о деци
б) Књизи васпитно-образовног рада у дневној скици - евалуацији
в) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици оквирни план
(образложење теме)
г) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици тромесечна
евалуација
д) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици недељна
реализација
ђ) посебној свесци
е) портфолију деце
ж) чек листама, скалама процене (два или три пута годишње)

Укупно
140
101

%
90%
65%

24

15%

0

0%

0

0%

29
89
100

19%
57%
64%

Једно од важних питања јесте где се евидентира дечији напредак у развоју и учењу. У 90%
васпитних група подаци се евидентирају у Књизи васпитно-образовног рада и то у рубрици белешке о
деци 90%, у дневној скици – евалуација 65% и у рубрици оквирни план - образложење теме 15%.
Дечији напредак у развоју и учењу евидентира се у чек листама и скалама процене (два или три пута
годишње) у 64% васпитних група, у портфолију деце у 57% група и у посебној свесци у 19%
васпитних група.
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13. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу добијамо
путем:
а) анкета, упитника
б) усмено (инд. разговори, отворена врата, родитељски састанци)
в) интерактивни пано
г) кутија за сугестије
д)

Укупно

%

87
147
46
21
1

56%
94%
29%
13%
1%

У 94% група искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу васпитачи добијају
усмено путем индивудалних разговора, отоврених врата и родитељских састанака, у 56% група путем
анкета и упутника, а у 29% путем интерактивних паноа. Најмање података се добија уз помоћ кутије
за сугестије и то у 13% група. Искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу добијају се и
приликом боравка родитеља у групи.
14. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу користимо
за:
а) планирање в-о рада у групи
б) индивидуализацију
в) унапређење сарадње са родитељима
г) допуну дечјег протфолија
д)

Укупно

%

100
64%
66
42%
100
64%
52
33%
Формирање питања у акнети.

У 64% васпитних група искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу користе се за
планирање васпитно-образвоног рада у групи и унапређење сарадње са родитељима. У мањем
проценту се користе за индивидуализацију (42%) и допуну дечијег портфолија (33%). У 1% проценту
користе се за формирање питања у анкети.
15. Уважавање актуелних дечјих потреба и интересовања је видљиво у:
а) образложењу оквирног, месечног плана у радној књизи
б) у евалуацијама, реализацијама
в) групном портфолију
г) плану сарадње са породицом
д) плану сарадње са локалном заједницом
ђ)

Укупно
117
103
47
60
34
0

%
75%
66%
30%
38%
22%
0%

Уважавање актуелних дечијих потреба и интересовања највидљивије је у образложењу
оквирног плана рада у Књизи васпитно-образвоног рада (75%) као и у евалуацијама, реализацијама
(66%). У мањој мери је видљиво у плану сарадње са породицом (38%),групном портфолију (30%) и и
плану сарадње са локалном заједницом (22%).
16. У овој радној години смо користили следеће начине и технике за
идентификовање дечјих интересовања и потреба:
а) процесни пано
б) ЗЖН табела (ЗЖН – знам, желим да знам, научио сам)
в) техника „грозд“
г) почетно окупљање у оквиру активности
д) интервју са децом
ђ)

Укупно

%

37
24%
75
48%
36
23%
112
72%
74
47%
Анкете за родитеље, посматрање
дечијих интересовања, посматрање
деце у свим ситуацијама.

У највећем броју група, за идентификовање дечијих потреба и интересовања користи се
почетно окупљање у оквиру активности (72%), док се мањем броју се користе ЗЖН табела (48%),
интервјуи са децом (47%), процесни панои (24%) и техника грозд (23%). Такође су коришћене анкете
за родитеље, и посматрање дечјих интересовања.
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17. У једној дневној скици је најчешће планирано (заокружите
максимум два одговора):
а) коришћење различитих простора за учење
б) коришћење различитих материјала за учење
в) коришћење различитих врста организованих активности за обраду
исте теме
г) коришћење различитих истраживачких, активности (различита
решења, дисусије, класификовање, увиђање, поређење идеја, решења...)
д)

Укупно

%

31
76

20%
49%

110

71%

81

52%

0

0%

Удневној скици у 71% група васпитачи најчешће планирају коришћење различитих врста
организованих активности за обраду исте теме, 52% планира коришћење различитих истраживачких,
активности (различита решења, дисусије, класификовање, увиђање, поређење идеја, решења...), затим
коришћење различитих материјала за учење (49% ), док у 20% група се планира коришћење различитих
простора за учење.
18. Слобода избора и опредељења деце у нашој васпитној групи је
највидљивија у (заокружите максимум два одговора):

Укупно

%

а) слободној игри
б) избору теме
в) начину обраде теме
г) избору материјала и простора за учење
д)

132
38
37
84
0

85%
24%
24%
54%
0%

Слобода избора и опедељења деце у васпитним групама највидљива у слободној игри (у 85% )
група, као и у избору материјала и простора за учење (54%). У мањој мери је присутно при начину
обраде и избору теме (24%).
19. Слобода дечијих избора, предлога, идеја, је документована кроз:
а) различите врсте продуката у дечијим портфолијима
б) одступање реализације од планиране дневне скице
в) паное дечјих радова
г) процесне паное
д)

Укупно
%
90
58%
89
57%
111
71%
13
8%
Енциклопедије, паное, пројекат.

Слобода дечијих избора, предлога, идеја је докумнетована највише кроз паное дечијих радова
(71%), различите врсте продуката у дечијим портфолијима (58%) као и одступање реализације од
планиране дневне скице (57%), док је намање видљива кроз процесне паное (8%).
20. Живот и рад наше васпитне групе се најбоље може пратити кроз
(заокружити један одговор):
а) групни портфолио
б) радну књигу
в) паное дечијих радова
г) изглед васпитне собе
д)

Укупно

%

47
30%
65
42%
35
22%
40
26%
Јавне наступе групе, приредбе и
промене у простору.

Живот и рад једне васпитне групе се може најбоље пратити кроз Књигу васпитно-образвоног
рада (42%), групни портфолио (27%), изглед васпитне собе (26%) и паное дечијих радова (22%).
Живот и рад једне васпитне групе може се пратити и кроз јавне наступе групе, приредбе и промене у
простору.
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21. У планирању и програмирању васпитно-образовног рада у функцији подршке дечјем учењу и
развоју васпитачима је потребна подршка у следећем:
- подршка стручних сарадника (повратне информације о квалитету рада, веће укључивање у
активности групе, чешћи обиласци, савети, предлози);
- стручно усавршавање (семинари, активи, већа, разговори са стручњацима, састанци на којима би се
размењивале идеје)
- средства за рад (литература, дидактика)
- помоћ при документовању (што краће документовање, документовање пројектног учења...)
- помоћ при комуникацији и сарадњи са родитељима (како мотивисати родитеље на значајније
учешће)
- нормативи (како ускладити зпажања о деци са бројношћу деце у групама)
- помоћ при остваривању сарадње са локалном заједницом.
- помоћ при креирању средине за учење.

3. ВРТИЋИ – ПО УЗРАСТИМА
Анкета је проведена у 156 група. Анализом података добијених обрадом анкета, који су
попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи добијени су следећи резултати.
1.Посматрање
је значајан део
нашег
свакодневног
рада:

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

31

97%

29

94%

28

88%

28

85%

20

100%

5

100%

3

100%

2

6%

2

6%

6

19%

3

9%

0

0%

1

20%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

а)
у
потпуности се
слажем
б) делимично
се слажем
в) не слажем се

Из табеле се уочава да је готово у свим групама став васпитача да је посматрање значајан део
њиховог свакодневног рада. Уочава се да у старијим групама васпитачи у 20% група сматрају да је
посматрање делимично значајан део њиховог свакодневног рада.
2.Користим
о различите
прилике за
посматрање
деце:
а) јутарњи
пријем

Млађе
f
%

Средње
f
%

Старије
f
%

Припремне
f
%

ППП
f
%

Мешовит
е
f
%

ВБГ 3
f %

25

78%

24

77%

20

63%

23

70%

8

40%

4

80%

2

23

72%

19

61%

17

53%

18

55%

6

30%

3

60%

1

67
%
33
%

29

91%

26

84%

30

94%

31

94%

20

100%

5

100
%

2

67
%

28

88%

26

84%

30

94%

30

91%

20

100%

4

80%

2

67
%

б) оброци
в) слободна
игра
г)
организован
е
активности
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д)
комуникаци
ја деце са
родитељима
ђ)

20

63%

Изласци ван
објекта, кулхиг нваике,
комуникаци
ја са др
децом
и
вапситачима

20

65%

17
53%
Приликом
боравка
родитеља у
групи,
изласци из
објекта,
комуникациј
а
са
одраслима,
индивидуалн
и рад са
Монтесори
материјалим
а

Сарадња за
локалном
заједницом,
игре
у
дворишту,
комуникациј
а са другом
децом,
индивидуалн
и рад са
Монтесори
материјалим
а

19

58%

10

Сарадња са
родитељима,
комуникациј
а дете-дете,
индивидуалн
и рад са
Монтесори
материјалим
а

50%

3

60%

67
%

2

Комуникаци
ја са децом и
васпитачима
, изласци ван
објекта

Резултати по узрастима су релативно уједначени. Најчешће прилике које се користе за
посматрање деце су слободна игра и организоване активности. Примећује се да се разлике јављају у
групама где нема организованих оброка и јутарњи пријем (ППП). У одговорима старијих група уочава
се да у мањем проценту од состалих група се као прилике за посматрање деце користе јутарњи пријем.
3.Посматрање
планирамо и
бележимо:

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

30

94%

30

97%

32

100%

30

91%

20

100%

5

100%

1

33%

13

41%

9

29%

15

47%

8

24%

5

25%

2

40%

2

67%

16

50%

20

65%

20

63%

24

73%

8

40%

2

40%

3

100%

0

0%

0
0%
Дечији
портфолио,
чек листе

0

0%

0

0%

0

0%

а) у Kњигу в-о
рада / у Kњигу
неге и в-о рада
б) у посебну
свеску
в) у групни
портфолио
г) не бележим
д)
Дечији
потфолио

0
0%
Дечији
портфолио,
чек листе

0
0%
Чек листе,
радне
свеске

Дечији
потфолио

Готово све групе посматрање планирају и бележе у Књигу васпитно-образовног рада. У
старијим групама уочава се да у 47% група се посматрање планира и бележи у посебним свескама, док
се групни портфолико у ову срху највише користи у припремним групама, а најмање у ППП и
мешовитим групама.
4. Јасно нам
је објашњено
чему служи
планирање
посматрања
дечјег развоја
и учења:
а) јасно ми је
у потпуности

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

24

75%

26

84%

21

66%

29

88%

15

75%

4

80%

3

100%
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б) делимично
ми је јасно
в) није
јасно

8

25%

3

10%

11

34%

3

9%

4

20%

1

20%

0

0%

1

3%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

20%

0

0%

ми

У већини група васпитачима је јасно објашњено чему служи планирање посматрања дечијег
развоја. У старијим и млађим групама се уочава да се најчеће јавља утисак да је делимично јасно
васпитачима чему служи планирање посматрања, а у најмањем проценту у средњим и припремним.
Такође, у две групе се појављују одговори под „в) није ми јасно“.

5. У нашем
искуству,
планирање
праћења
дечјег развоја
и учења има за
циљ:
а)
прилагођавање
васпитнообразовног
рада развојним
и образовним
потребама
деце
б) креирање и
уношење
промена
у
средину
за
учење
в) планирање
активности у
васпитној
групи
г)
информисање
родитеља
д) подстицање
индивидуалног
развоја деце

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

28

88%

27

87%

25

78%

26

79%

18

90%

4

80%

2

67%

23

72%

22

71%

21

66%

17

52%

9

45%

2

40%

2

67%

27

84%

23

74%

28

88%

24

73%

13

65%

4

80%

2

67%

18

56%

18

58%

15

47%

12

36%

6

30%

2

40%

1

33%

28

88%

26

84%

26

81%

21

64%

12

60%

4

80%

3

100%

Све урасне групе прилично уједначено сматрају да планирање и праћење дечијег развоја има
за циљ прилагођавање васпитно-образовног рада развојним и образовним потребама деце, док се по
питању осталих циљева уочава пад у резултатима како су групе старије.
6. У току ове
радне године
посматрањем
и праћењем
развоја
и
учења деце
добијамо
податке
о
следећим
аспектима

Млађе

f

Средње

%

f

%

Старије

Припремне

ППП

f

f

f

%

%

%

Мешовите

ВБГ 3

f

f

%

%
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развоја:
а) моторички
б)
развој
говора
и
комуникација
в)
социоемоционални
г)
сазнајни
развој
д) брига о
себи
ђ)

30

94%

24

77%

23

72%

18

55%

14

70%

4

80%

0

0%

30

94%

27

87%

29

91%

28

85%

18

90%

5

100%

3

100%

28

88%

25

81%

27

84%

24

73%

16

80%

5

100%

3

100%

27

84%

25

81%

26

81%

23

70%

15

75%

4

80%

0

0%

23
72%
Подстицање
процеса
адаптације, развој
културно-хиг
навика

18

58%

17 53%
Укупан
развој
деце
у
свим
областима

13

39%

11

55%

4

80%

0

0%

Посебним
интересовањима
детета

Различито
о детета
до детета

Из табеле се уочава да се посматрањем пи праћењем развоја и учења деце у средњим, старијим
и припремним групама најмање добијају информације о бризи о себи, слично се уочава и у
моторичком развоју. Такође се уочава да се у прирпемним групама у односу на остале аспекте развоја
највише информција добија о развоју говора и комуникацији, а мање о моторичком, социоњмоционалном развоју и бризи о себи. Уочава се да се у групама полудневног програма „Вртићи без
граница 3“ искључиво прате само развој говора и комуниакција и социо-емоционални развој.
7. Најчешће
посматрамо
шта
дете
може
да
уради:
а)
самостално
б) уз помоћ
друге деце
в) уз помоћ
одраслог

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

32

100%

31

100%

33

100%

32

97%

20

100%

5

100%

3

100%

11

34%

14

45%

22

69%

10

30%

7

35%

2

40%

3

100%

7

22%

4

13%

5

16%

4

12%

6

30%

0

0%

1

33%

Разултати су у већој мери уједначени у свим узрастима. Уочава се да са урастом долази до
пораста праћења шта дете може д ауради уз помоћ друге деце, а да је процена шта дете може да уради
уз помоћ одраслог нешто наглашенија у млађим групама и ППП.
8.
У
току
посматрања
деце
најважније
нам
је
(заокружите
максимум три
одговора):
а) како дете
учи
б)
који
је
темпо учења
детета
в) каква је
комуникација
у групи
г) каква је
сарадња међу

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

10

31%

9

29%

5

16%

10

30%

8

40%

2

40%

3

100%

2

6%

8

26%

6

19%

6

18%

5

25%

0

0%

0

0%

23

72%

14

45%

22

69%

22

67%

14

70%

3

60%

3

100%

9

28%

9

29%

14

44%

9

27%

3

15%

2

40%

1

33%
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децом
у
мањим
групама
д) како деца
решавају
конфликте
ситуације
ђ)
које
активности
деца бирају
е) да ли деца
истрајавају у
започетим
активностима

19

59%

17

55%

19

59%

14

42%

12

60%

1

20%

1

33%

25

78%

22

71%

21

66%

22

67%

13

65%

2

40%

1

33%

8

25%

14

45%

12

38%

10

30%

5

25%

5

100%

0

0%

На основу података може се закључити да се најмање пажње посвећује како деца уче, који је
темпо учења деце, каква је сарадња међу децом у мањим групама и да ли деца истрајавају у започетим
активностима.
9. У току
посматрања
и
праћења
деце најчеће
користимо
технике:
а)
кратке
дневне
белешке
б) анегдотске
белешке
в) чек листе
за праћење
развоја деце
г)
скале
процене
д) чек листе
за праћење
деце
у
одређеној
активности
ђ)

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

21

66%

25

81%

22

69%

17

52%

15

75%

4

80%

1

33%

9

28%

9

29%

9

28%

8

24%

6

30%

0

0%

1

33%

27

84%

24

77%

26

81%

27

82%

12

60%

5

100%

3

100%

9

28%

11

35%

11

34%

14

42%

8

40%

1

20%

1

33%

10

31%

9

29%

5
16%
Упитник
за
родитеље,
табелу з
апраћење
развоја

3

15%

0

0%

0

0%

Дневну
евалуацију

Табеле за
праћење
развоја

7
21%
Табелу з
апраћење
развоја,
дечије
изјаве
и
искази

Наративни
запис

На основу добијених резултата може се закључити да у највећој мери се користе чек листе, али
да и даље око 16-40% група и дање не користи чек листе. Расподела коришћења осталих техника
посматрања је релативно уједначена по узрастима.
10. Податке и
информације
добијене
посматрањем
развоја
и
учења деце:
а)

у

Млађе

f
13

%
41%

Средње

Старије

Припремне

ППП

f
14

f
16

f
16

f
10

%
45%

%
50%

%
48%

%
50%

Мешовите

ВБГ 3

f
2

f
2

%
40%

%
67%
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потпуности
користимо за
планирање во рада
б) делимично
користимо за
планирање во рада
в)
не
користимо за
планирање во рада

19

59%

17

55%

17

53%

16

48%

10

50%

3

60%

1

33%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Уочава се да су резултати по узрастима уједначени. Поред тога, уочава се да се у око 50%
група за планирање васпитно-образовног рада, делимично користе информације добијене
посматрањем развоја и учења деце.
11.
Евидентирамо
дечји напредак
у развоју и
учењу:

Млађе

а)
сваки
напредак
б)
изражени
скок у развоју
в)
ређе
од
осталих
послова
евидентирамо
дечји напредак

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

12

38%

17

55%

9

28%

9

27%

6

30%

1

20%

1

33%

20

63%

17

55%

26

81%

19

58%

11

55%

4

80%

2

67%

4

13%

2

6%

2

6%

4

12%

4

20%

0

0%

0

0%

Закључује се да је евидентирање дечијег напретка у развоју и учењу важан део послова
васпитача, али да у нешто већој мери се евидентира изражени скок у развоју. На скоро свим узрастима
је примећено да се само евидентирање у неком проценту спроводи ређе од осталих послова васпитача.
12.
Дечији
напредак
у
развоју
и
учењу
евидентирамо
у:
а)
Књизи
васпитнообразовног
рада
у
рубрици
белешке
о
деци
б)
Књизи
васпитнообразовног
рада
у
дневној
скици
евалуацији
в)
Књизи
васпитно-

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

28

88%

25

81%

33

100%

29

88%

19

95%

5

100%

0

0%

22

69%

22

71%

22

69%

22

67%

8

40%

3

60%

1

33%

5

16%

4

13%

7

22%

5

15%

3

15%

0

0%

0

0%
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образовног
рада
у
рубрици
оквирни план
(образложење
теме)
г) Књизи неге
и васпитнообразвног
рада
у
рубрици
тромесечна
евалуација
д)
Књизи
неге
и
васпитнообразвног
рада
у
рубрици
недељна
реализација
ђ) посебној
свесци
е) портфолију
деце
ж)
чек
листама,
скалама
процене (два
или три пута
годишње)

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

10

31%

3

10%

8

25%

4

12%

3

15%

1

20%

0

0%

23

72%

20

65%

16

50%

17

52%

7

35%

3

60%

3

100%

26

81%

20

65%

18

56%

21

64%

8

40%

3

60%

3

100%

Резултати су у већој мери уједначени по узрастима. Уочава се да у групама ППП-а се дечији
напредак у развоју учењу у 40% група евидентира у Књизи васпитно-образовног рада у дневној скици
- евалуацији, у 35% група евидентира у портфолију детета и да се у 40% група користе чек листе,
скале процене. Млађе и старије гурпе у нешто већем проценту од осталих узраста дечији напредак у
развоју учењу евидентирају у посебној свесци.
13. Исказе и
запажања
родитеља о
дечијем
развоју
и
учењу
добијамо
путем:
а)
анкета,
упитника
б)
усмено
(инд.
разговори,
отворена
врата,
родитељски
састанци)
в)
интерактивни
пано
г) кутија за
сугестије

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

19

59%

22

71%

17

53%

16

48%

10

50%

2

40%

0

0%

30

94%

30

97%

28

88%

31

94%

19

95%

5

100%

3

100%

7

22%

6

19%

10

31%

12

36%

9

45%

0

0%

2

67%

5

16%

2

6%

5

16%

4

12%

4

20%

1

20%

0

0%
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д)

Акција
сви
заједно

Отворена
врата

Акција сви
заједно

Резултати на ниву узраста су у већој мери уједначени. Уочава се да се у групама ППП-а и ВБГ
3 у нешто већој мери од осталих узраста користе интерактивни панои.

14.
Исказе
и
запажања
родитеља
о
дечијем развоју и
учењу користимо
за:
а) планирање в-о
рада у групи
б)
индивидуализацију
в)
унапређење
сарадње
са
родитељима
г) допуну дечјег
протфолија
д)

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

18

56%

19

61%

24

75%

20

61%

15

75%

2

40%

1

33%

16

50%

10

32%

13

41%

12

36%

10

50%

2

40%

2

67%

23

72%

26

84%

14

44%

19

58%

13

65%

2

40%

3

100%

14
44%
Формирање
питања у
анкети

14

45%

8

25%

8

24%

4

20%

1

20%

3

100%

Резултати на ниву узраста су у већој мери уједначени. Уочава се да се у мешовитим групама у
нешто мањем проценту група подаци родитељ о дечијем разовју и учењу користе за планирање
васпитно-образвоног рад аи унапређење сарадње. А да се подаци добијени од родитеља, у односу на
остале узрасте, у мањој мери користе за унапређење сарадње са родитељима.

15.
Уважавање
актуелних
дечјих
потреба
и
интересовања
је видљиво у:
а)
образложењу
оквирног,
месечног
плана
у
радној књизи
б)
у
евалуацијама,
реализацијама
в)
групном
портфолију
г)
плану
сарадње
са
породицом
д)
плану
сарадње
са
локалном

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

22

69%

27

87%

24

75%

23

70%

14

70%

4

80%

2

67%

24

75%

22

71%

21

66%

21

64%

11

55%

3

60%

1

33%

8

25%

10

32%

13

41%

6

18%

7

35%

0

0%

3

100%

12

38%

12

39%

16

50%

11

33%

6

30%

0

0%

2

67%

4

13%

8

26%

8

25%

6

18%

5

25%

0

0%

2

67%
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заједницом
ђ)

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Резултати на ниву узраста су у већој мери уједначени. Уочава се да у мешовтим групама
уважавање актуелних дечијих потреба није видљиво у групном портфолију, плану сарадње са
породицом и плану сарадње са локалном заједницом.
16. У овој радној
години
смо
користили
следеће начине и
технике
за
идентификовање
дечјих
интересовања и
потреба:
а) процесни пано

Млађе

б) ЗЖН табела
(ЗЖН – знам,
желим да знам,
научио сам)
в)
техника
„грозд“
г)
почетно
окупљање
у
оквиру
активности
д) интервју са
децом
ђ)

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

4

13%

5

16%

8

25%

10

30%

6

30%

0

0%

3

100%

7

22%

11

35%

15

47%

30

91%

9

45%

0

0%

3

100%

7

22%

7

23%

10

31%

10

30%

2

10%

0

0%

0

0%

27

84%

28

90%

23

72%

16

48%

12

60%

3

60%

2

67%

15
48%
Током
игре
по
центрима,
анкете за
родитеље

17

53%

14

42%

9

45%

2

40%

0

0%

16
50%
У
свим
ситуацијама,
слободна
игра, анкете
за родитеље

Свакодневна
интеракција
са децом

Анкете за
родитеље

Резултати на ниву узраста су у већој мери уједначени. Уочава се да се у припремним групама
и ВБГ 3 у великој мери у односу на остале узрасте користи ЗЖН табела. Такође, процесни панои се у
100% користе у групама ВБГ 3, а у најмањој мери у млађим и средњим групама, док с еу мешовитим
уопште не користе. У мешовитим групама се примењују само почетно окупљање и интервју са децом
као технике за идентификовање дечијих интересовања, док је у припремним групама најмање
присутно почетно пкупљање у односу на остале узрасте.
17. У једној
дневној скици
је
најчешће
планирано
(заокружите
максимум два
одговора):
а) коришћење
различитих
простора
за
учење
б) коришћење
различитих
материјала за
учење
в) коришћење
различитих
врста

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

6

19%

3

10%

8

25%

7

21%

3

15%

1

20%

3

100%

18

56%

17

55%

15

47%

13

39%

7

35%

3

60%

2

67%

23

72%

25

81%

21

66%

25

76%

12

60%

3

60%

0

0%
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организованих
активности за
обраду
исте
теме
г) коришћење
различитих
истраживачких,
активности
(различита
решења,
дисусије,
класификовање,
увиђање,
поређење идеја,
решења...)
д)

12
0

38%
0%

13
0

42%
0%

18
0

56%
0%

22
0

67%
0%

13
0

65%
0%

2
0

40%
0%

1
0

33%
0%

На основу добијених података, може се уочити да да се планирање у дневној скици најчешће
односи на коришћење различитих простора у ВБГ3 групама (100%), док док се на различитим
узрастима овај елемет планирања појављује у 15% до 25% посто група. Различити материјали се
нешто мање планирају дневном скицом у старијим и припремним групама, у односу на остале
узрасте. Најчешће се у дневној скици планирају организоване активности и као најзначајнији део
дневне скице се појављују најпре у средњим, па млађаим, а 60-66% старијих, припремних, ППП и
мешовитих. У ВБГ групама нису први избор за планирање у дневној скици.Нахласак на планирање
различитих истраживачких активности у дневној скици стављају најчешће у ППП и припремним
групама, док на осталим узрастима се на овај елемент планирања у дневној скици ставља слабији
нагласак (33-42% група).
18.
Слобода
избора
и
опредељења
деце у нашој
васпитној
групи
је
највидљивија у
(заокружите
максимум два
одговора):
а)
слободној
игри
б) избору теме
в)
начину
обраде теме
г)
избору
материјала
и
простора
за
учење
д)

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

31
8

97%
25%

29
6

94%
19%

25
9

78%
28%

22
10

67%
30%

18
2

90%
10%

5
1

100%
20%

1
2

33%
67%

2

6%

3

10%

14

44%

13

39%

5

25%

0

0%

0

0%

17
0

53%
0%

20
0

65%
0%

15
0

47%
0%

15
0

45%
0%

10
0

50%
0%

3
0

60%
0%

3
0

100%
0%

Према прикупљрним подацима, слобода избора деце у групама је највидљивија у процени
васпитача , у току слободне игре (најмање у ВБГ3-33%). Избор материјала и простора за учење је
најбољи показатељ слободе избора деце у око половине васпитних група на свим узрастима (у ВБГ
100%). Неуједначеност се појављује у начину обраде теме која је разтличито заступљена као
показатељ слободе деце, на различитим узрастима (али није нигде први избор). Избор теме је такође
слабији показатељ слободе избора и опредељења деце, према утиску васпитача.
19.
Слобода
дечијих избора,

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3
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предлога,
идеја,
је
документована
кроз:
а)
различите
врсте
продуката
у
дечијим
портфолијима
б) одступање
реализације од
планиране
дневне скице
в) паное дечјих
радова
г)
процесне
паное
д)

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

20

63%

14

45%

21

66%

20

61%

11

55%

0

0%

3

100%

19

59%

24

77%

16

50%

15

45%

11

55%

3

60%

1

33%

21

66%

23

74%

27

84%

18

55%

13

65%

5

100%

3

100%

3

9%

2

6%

2

6%

3

9%

1
5%
Одступање
од
месечног
плана

0

0%

2

67%

Пројекат

Листе за
пројекат,
филм

Изјаве
деце

Документовање дечијих избора , предлога, идеја се најчешће реализује на дечијим паноима,
портфолијима, али се види и кроз одступање од планиране дневне скице. Мешовите групе не истичи
улогу дечијих потрфолија у ову сврху, док ВБГ групе то чине у највећој мери, а оба као најзначајније
виде паное дечијих радова. Процесни панои су минимално заступљени као документ на свим
узраснијм групама, осим у ВБГ групама (67%). Од дневне скице се најчешће одступа у средњим
узрасним групама (77%).
20. Живот и
рад
наше
васпитне групе
се
најбоље
може пратити
кроз
(заокружити
један одговор):
а)
групни
портфолио
б) радну књигу
в)
паное
дечијих радова
г)
изглед
васпитне собе
д)

Млађе

Средње

Старије

Припремне

ППП

Мешовите

ВБГ 3

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

9
12

28%
38%

7
14

23%
45%

10
10

31%
31%

13
11

39%
33%

4
13

20%
65%

2
4

40%
80%

2
0

67%
0%

5

16%

9

29%

9

28%

9

27%

3

15%

0

0%

0

0%

6
19%
Групни
портфолио
и Књигра
в-о
рада,
јавни
наступи
деце

5

16%

12

38%

15

45%

1

5%

0

0%

1

33%

Формирање
центара
интересовања,
промене
у
средини
за
учење

Приредбе

Према добијеним подацима, живот и рад васпитне групе се најбоље може пратити најчешће
кроз радну књигу и то највише у мешовитим групама и ППП, а најређе у старијим и млађим (ВБГ
немају РК, а најбољи показатељ је групни портфолио). Групни портфолио се у око трећине група
сматра најбољим показатељем, на скоро свим узрастима. Панои дечијих радова нису избор у ВБГ и
мешовитим групама. Док изглед васпитне собе има функцију показатељ живота групе најчешће у
старијим и припремним групама (38%), а најређе у мешовитим и ППП (често су то специфични
простори) .
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21. У планирању и програмирању васпитно-образовног рада у функцији подршке дечјем учењу и
развоју, потребна нам је подршка у следећем:
- Подршка директора и стручних сарадника у обезбеђивању да в-о процес подстиче креативност
детета, стицање функционалних знања, развој здравих животних стилова и њихових социјалних
вештина, чешће консултације са стручном службом, чешће укључивање стручних сарадника у
праћење и комуникацију са децом, константно присуство стручно -педагошке службе за мере
индивидуалнизације, чешћа размена информација, искустава и мишљења на стручним састанцима,
укључивање стручне службе у планиране активности на дневном нивоу, индивидуални рад стручних
сарадника са децом са сметњама у развоју, да стручни сарадници повремено покажу и прикажу рад и
технике рада са децом која имају тешкоће у својим развојним фазама.
- Помоћ при: документовању пројектног учења и дефинисања пројектног питања, упознавању са
процесним паноима, начину бележења дечјег развоја, у евидентирању праћења у радним књигама,
примени чек-листа и скала процене, већем избору чек листа, скала процене, сужавању теме
посматрања и изабора чек листа уско везаних за једну област, повезивање:планирање-циљ-исход, при
одговору на питање:да ли је сазревање или наш рад у питању, у раду са децом из осетљивих група,
помоћ у планирању в-о рада са децом са посебним потребама у избору инструмената за праћење,
индивидуализацији в-о рада, омогућавању слободе избора и могућности за креирање плана и
програма, усклађивању процеса посматрања и бројности деце, помоћ у реализовању активности са
децом, подршка у организовању средине за учење, подршка васпитачима у свакодневној организацији
посла (тимиски рад, решавање проблема), повратна информација о квалитету планирања в-о рада,
осмишљавање разноврсних чек листа и анкете за родитеље, у начину и могућностима што краћег
документовања, помоћ у „свему“, усаглашавање ставова на нивоу целе ПУ.
- Подршка породица, боља и чешћа комуникација са родитељима, како мотивисати родитеље за
значајније учешће, решавање ситуације : родитељи-ако те дира-удари га, решавање ситуације:
одбијање сарадње од стране родитеља, едукација родитеља о важности њиховог укључивања.
- Више стручног усавршавања, едукација, стручне литературе, актива, семинара, примењивих
семинара, стручног усавршавања за рад са децом са посебним потребама.
- Више средстава за рад, разноврснији материјал за рад, адекватна дидактичка средства, простор за
игру на отвореном, уређење дворишта, набавка рачунара и опреме, опрема за истраживачки кутак,
аудио-визуелна средства, дечија литература – енциклопедије.
- Мањи број деце у групама, трећи васпитач, бољи услови рада, већи простор, мање садржаја због
којих нема континуитета у раду (сајам, фестивал...), потреба за особљем квалифкованим за рад са
децом са посебним потребама, адекватне замене у групама (васпитачи уместо мед.сестара).
- Боља сарадња са ужом и широм друштвеном заједницом, пронаћи просторе у локалној заједници
који се могу користити, организовати и омогућити лакшу сарадњу са локалном заједницом-посете.
- Више сарадње са другим вртићима, размена информација.
- Боља сарадња са родитељим, стручном службом, широм и ужом друштвеном заједницом, тимски рад
на нивоу вртића, са родитељима, локалном заједницом и дијалог, размена међу колегама.
- Није потребна подршка (због дугогодишњег искуства и размене на активима болничких група
Србије, и др.).
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4. ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ
Анкета је проведена у 63 групе. Анализом података добијених обрадом анкета, коу су
попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи добијени су следећи резултати.
1.Посматрање је значајан део нашег свакодневног рада:
а) у потпуности се слажем
б) делимично се слажем
в) не слажем се

Укупно
63
0
0

%
100%
0%
0%

Све медицинске сестре-васпитачи јаслених група наше установе у потпуности се слажу да је
посматрање значајан део свакодневног рада.
2.Користимо различите прилике за посматрање деце:

Укупно

а) јутарњи пријем
б) оброци
в) слободна игра
г) организоване активности
д) комуникација деце са родитељима
ђ)

53
84%
49
78%
59
94%
60
95%
42
67%
Комуникација деце у групи, сарадња са породицом,
индивидуални рад.

%

Најчешће се као прилике за посматрање деце користе у в-о раду слободна игра и организоване
активности (94-95%), нешто мање у току јутарњег пријема (84%), а потом за време оброка (78%) и
најмање током комуникације деце са својим родитељима (67%).
3.Посматрање планирамо и бележимо:
а) у Kњигу в-о рада / у Kњигу неге и в-о рада
б) у посебну свеску
в) у групни портфолио
г) не бележим
д)

Укупно
63
26
45
0
Дечији портфолио,
наративне белешке.

%
100%
41%
71%
0%
чек листе,

скале

процене,

У свакој од јаслених група наше установе посматрање и планирање се бележи у Књизи неге и
в-о рада (100% група). У великом броју група (71%) бележи се планирано посматрање у групни
портфолио, док се у мање од половине јаслених група (41%) планирано посматрање бележи у посебној
свесци за белешке.
4. Јасно нам је објашњено чему служи планирање посматрања дечјег
развоја и учења:
а) јасно ми је у потпуности
б) делимично ми је јасно
в) није ми јасно

Укупно

%

48
19
0

76%
30%
0%

Утисак сестара-васпитача у 76% наших јаслених групама је да им је јасно објашњена сврха
планирања самог посматрања дечјег развоја и учења. Око трећине медицинских сестара-васпитача
сматра да им је само делимично јасна сврха истог планирања.
5. У нашем искуству, планирање праћења дечјег развоја и учења има за
циљ:
а) прилагођавање васпитно-образовног рада развојним и образовним
потребама деце
б) креирање и уношење промена у средину за учење
в) планирање активности у васпитној групи
г) информисање родитеља
д) подстицање индивидуалног развоја деце

Укупно

%

57

90%

46
55
22
54

73%
87%
35%
86%
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За циљеве планирања праћења дечјег развоја и учења у нађим јасленим групама сматрају се
пре свега прилагођавање в-о рада развојним и образовним потребама деце (90% група) и подстицање
индивидуалног развоја деце (86% група), а нешто ређе се доживљавају значајним циљевима креирање
и уношење промена у средини за учење (73%) и планирање активности у групи, док се у једној
трећини (35% група) јаслених васпитних група сматра да циљ планирања праћења напредовања деце
може бити и информисање родитеља о развоју и учењу детета.
6. У току ове радне године посматрањем и праћењем развоја и учења
деце добијамо податке о следећим аспектима развоја:
а) моторички
б) развој говора и комуникација
в) социо-емоционални
г) сазнајни развој
д) брига о себи
ђ)

Укупно

%

56
59
51
48
34
Сензо-моторни,
ликовни.

89%
94%
81%
76%
54%
интелектуални,

У току радне 2018/19 године, у јасленим групама је од аспеката развоја најчешће праћен развој
говора и комуникације (94% група), затим моторички развој (89% група), потом социо-емоционални
развој (81% група), а нешто мање сазнајни развој (76% група) и у половини укупног броја јаслених
група праћено је напредовање бриге о себи (54%).
7. Најчешће посматрамо шта дете може да уради:
а) самостално
б) уз помоћ друге деце
в) уз помоћ одраслог

Укупно
63
33
27

%
100%
52%
43%

У свим јасленим групама се посматрање односи на то шта дете може самостално да уради
(100% група). У половини група се посматрање деце односи на то шта може уз помоћ друге деце да
уради (52%) и шта може уз помоћ одраслог да уради (43% група).
8. У току посматрања деце најважније нам је (заокружите максимум три
одговора):
а) како дете учи
б) који је темпо учења детета
в) каква је комуникација у групи
г) каква је сарадња међу децом у мањим групама
д) како деца решавају конфликте ситуације
ђ) које активности деца бирају
е) да ли деца истрајавају у започетим активностима

Укупно

%

29
6
29
23
16
54
30

46%
10%
46%
37%
25%
86%
48%

Као најважнији садржај посматрања деце се у јасленим групама издваја се посматрање избора
активности - које активности деца бирају (86% група). Око половине медицинских сестра-васпитача
јаслених група као најважнији садржај посматрања издваја: како дете учи (46%), каква је
комуникација у групи (46%) и да ли деца истрајавају у започетим активностима (48%). Као мање
значајни аспекти посматрања деце у групи, јављају се: каква је сарадња међу децом (37%) и како деца
решавају конфликте (25%). Најмање важности се придаје посматрању којим темпом уче деца (10%).
9. У току посматрања и праћења деце најчеће користимо технике:
а) кратке дневне белешке
б) анегдотске белешке
в) чек листе за праћење развоја деце
г) скале процене
д) чек листе за праћење деце у одређеној активности
ђ)

Укупно
%
42
67%
13
21%
58
92%
24
38%
33
52%
Белешке везане за адаптацију деце.
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Од техника посматрања и праћења напередовања и учења деце, најчешће се користе чек листе
за праћење развоја (92% група их користи). Такође, често се користи као техника и кратка дневна
белешка (у 67% васпитних јаслених група). Око половине сестара васпитача васпитних група користи
и чек-листе за праћење деце у одређеној активности (52%). Око трећине сестара-васпитача користи
скале процене (38%) и анегдотске белешке (21%) као технике посматрања и праћења деце.
10. Податке и информације добијене посматрањем развоја и учења деце:
а) у потпуности користимо за планирање в-о рада
б) делимично користимо за планирање в-о рада
в) не користимо за планирање в-о рада

Укупно
36
28
1

%
57%
44%
2%

Податке и информације добијене посматрањем развоја и учења деце у потпуности користе за
планирање в-о рада у нешто више од половине јаслених група (57%). Друга половина група их
користи делимично за планирање в-о рада, а у 2% јаслених група не користе се информације добијене
посматрањем за планирање в-о рада.
11. Евидентирамо дечји напредак у развоју и учењу:
а) сваки напредак
б) изражени скок у развоју
в) ређе од осталих послова евидентирамо дечји напредак

Укупно
32
37
3

%
51%
59%
5%

У 59% од укупномг броја јаслених група евидентира се сваки напредак детета. У 51%
васпитних група се евидентира и сваки изражени скок у развоју, док се у 3% јаслених група
евидентирање дечијег напретка реализује ређе од осталих послова медицинских сестара-васпитача.
12. Дечији напредак у развоју и учењу евидентирамо у:
а) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици белешке о деци
б) Књизи васпитно-образовног рада у дневној скици - евалуацији
в) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици оквирни план
(образложење теме)
г) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици тромесечна
евалуација
д) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици недељна
реализација
ђ) посебној свесци
е) портфолију деце
ж) чек листама, скалама процене (два или три пута годишње)

Укупно
0
0
0

%
0%
0%
0%

60

95%

44

70%

20
50
50

32%
79%
79%

Дечији напредак у развоју и учењу, у јасленим групама се доминантно евидентира у
тромесечним евалуацијама у Књигама неге и в-о рада (95%). У многим групама сестре-васпитачи
документују дечији напредак у портфолију деце (79%) и у чек-листама, скалама процене - 2 или 3 пута
годишње. У рубрици недељне реализације плана Књига неге и в-о рада, напредак се евидентира у 70%
васпитних јаслених група. Око трећине сестара васпитача има посебну свеску у којој евидентира
напредак деце.
13. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу добијамо
путем:
а) анкета, упитника
б) усмено (инд. разговори, отворена врата, родитељски састанци)
в) интерактивни пано
г) кутија за сугестије
д)

Укупно

%

39
63
27
9
0

62%
100%
43%
14%
0%

У свим јасленим групама наше установе најчешће се информације и запажања родитеља о
деци добијају путем индивидуалних разговора, на отвореним вратима, на родитељским састанцима
(100% група). За прикупљање информација, нешто мање се користе анкете и упитници (62%), затим
инетрактивни пано (43%), а најмање се користи кутија за сугестије (14% група).
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14. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу користимо
за:
а) планирање в-о рада у групи
б) индивидуализацију
в) унапређење сарадње са родитељима
г) допуну дечјег протфолија
д)

Укупно

%

35
31
36
23
0

56%
49%
57%
37%
0%

Искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу се у више од половине јаслених група
(57%) користе као средство унапређења сарадње са родитељима. Такође, у више од половине јаслених
група (56%) ти искази се користе у сврху планирања в-о рада у групи. Нешто мањи број група користи
ове информације у сврху индивидуализације в-о рада (49%), а за допуну дечијег портфолија у нешто
више од трећине васпитних група (37%).
15. Уважавање актуелних дечјих потреба и интересовања је видљиво у:
а) образложењу оквирног, месечног плана у радној књизи
б) у евалуацијама, реализацијама
в) групном портфолију
г) плану сарадње са породицом
д) плану сарадње са локалном заједницом
ђ)

Укупно
38
48
31
19
1
Дечији портфолио.

%
60%
76%
49%
30%
2%

Како и колико се у в-о раду уважавају актуелне дечије потребе и интересовања, сестреваспитачи сматрају да је највидљивије у тромесечним евалуацијама и недељним реализацијама (76%).
Нешто мање сестара-васпитача сматра видљивим у рубрикама за планирање у Књигама неге и в-о рада
(60%). Око половина медицинксих сестара-васпитача сматра да је видљиво у групном портфолију
(49%), док једна трећина (30%) то исказује и кроз план сарадње са породицом. У плану сарадње са
локалном заједницом, у 2% група се сматра да је видљиво уважавање актуелних потреба и
интересовања деце.
16. У овој радној години смо користили следеће начине и технике за
идентификовање дечјих интересовања и потреба:
а) процесни пано
б) ЗЖН табела (ЗЖН – знам, желим да знам, научио сам)
в) техника „грозд“
г) почетно окупљање у оквиру активности
д) интервју са децом
ђ)

Укупно

%

11
17%
7
11%
6
10%
41
65%
23
37%
Мапа
кретања
по
центрима
интересовања, слободне активности,
пројектно планирање

У овој радној години, од техника и начина коришћених за идентификовање дечијих
интересовања и потреба, издваја се прикупљање информација за време почетног окупљања у оквиру
активности (65% група). Нешто више од трећине група користи у исту сврху интервју са децом (37%),
док се значајно мање користе технике као што је процесни пано (17% група), ЗЖН табела (11% група)
и техника „грозд“ (10% група). Уочава се мањак систематичности у начинима идентификовања
дечијих интересовања и потреба.
17. У једној дневној скици је најчешће планирано (заокружите
максимум два одговора):
а) коришћење различитих простора за учење
б) коришћење различитих материјала за учење
в) коришћење различитих врста организованих активности за обраду
исте теме
г) коришћење различитих истраживачких, активности (различита
решења, дисусије, класификовање, увиђање, поређење идеја, решења...)
д)

Укупно

%

20
48
38

32%
76%
60%

7

11%

0

0%
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Дневним скицама јаслених група наше установе најчешће се планира коришћење различитих
материјала за учење (76% група). Нешто ређе се планирају у дневним скицама: различите врсте
организованих активности за обраду исте теме (60% група), док једна трећина јаслених група у
дневној скици планира различите просторе за учење, а у 11% јаслених група се планира у дневним
скицама коришћење различитих истраживачких активности (различита решења, дискусије,
класификовање, увиђање, поређење....).
18. Слобода избора и опредељења деце у нашој васпитној групи је
највидљивија у (заокружите максимум два одговора):
а) слободној игри
б) избору теме
в) начину обраде теме
г) избору материјала и простора за учење
д)

Укупно

%

61
4
8
41
0

97%
6%
13%
65%
0%

У готово свим јасленим васпитним групама, сестре-васпитачи сматрају да је слобода дечијих
избора, предлога, идеја, највидљивија у слободној игри деце (97% група). Следеће рангиран је избор
материјала као показатељ слободе избора и опредељења деце (65% група), а значајно мање је видљива
у начину обраде теме (13%) и избору теме (6%).
19. Слобода дечијих избора, предлога, идеја, је документована кроз:
а) различите врсте продуката у дечијим портфолијима
б) одступање реализације од планиране дневне скице
в) паное дечјих радова
г) процесне паное
д)

Укупно
%
38
60%
35
56%
43
68%
1
2%
У Књизи неге и в-о рада.

Слобода избора, предлога, идеја деце у групама се документује помоћу паноа дечијих радова
(68% група ), помоћу различитих врста продуката у дечијим портфолијима (60%) и у одступању у
реализацији планиране дневне скице због другачијих дечијих интересовања, идеја итд.(56%).
Процесне паное, 2% медицинских сестара-васпитача сматра за показатељ слободе избора, предлога
идеја деце у својој васпитној групи.
20. Живот и рад наше васпитне групе се најбоље може пратити кроз
(заокружити један одговор):
а) групни портфолио
б) радну књигу
в) паное дечијих радова
г) изглед васпитне собе
д)

Укупно

%

12
19%
30
48%
8
13%
11
17%
Дечији портфолио, сајт Установе,
комуникација у групи.

Најчешће, васпитачи у јасленим групама сматрају да се живот и рад њихове васпитне групе
најбоље може пратити кроз Књигу неге и в-о рада (48% група). Следеће рангиран је групни портфолио
(19% група), затим, изглед васпитне собе (17% група) и најређе се пано дечијих радова сматра за
најбољи показатељ живота и рада васпитне јаслене групе (13% група).
21. У планирању и програмирању васпитно-образовног рада у функцији подршке дечјем учењу и
развоју, потребна нам је подршка у следећем:
- боља организација група на самом упису - мање деце и подршка у објектима са великим бројем
деце;
- више средстава за рад, подршка у материјалу и дидактичким средствима, што више средстава за
остваривање планираних дневних активности, ограђивање простора за игру испред објекта, уређење
дворишта, адекватнији простори;
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- помоћ од стране стручних сарадника, чешће ангажовање стручне службе, учешће стручних
сарадника у говорним активностима, боравак логопеда у групи, организација више радних састанка са
стручном службом на тему самовредновања, подршка младим колегиницама у јачању компетенција,
додатне информације за писање дневника, у давању смерница о тачном објективном посматрању деце
и начину вођења евиденције планирања и праћења напредовања, додатна помоћ у вези са праћењем
напредовања деце и начинима праћења;
- доступност стручних информације: семинари, усавршавања, литература, чек листе, скале процене,
флајери, брошуре, едукација и додатна инфромисаност о планирању и праћењу в-о рада, радионице
везане за унапређење в-о рада у јаслама;
- боље интеракције између родитеља и васпитача. више информација од родитеља. отворени приступ
сарадњи са родитељима, значајније учешће родитеља у раду ПУ.
- потребна је сарадња на нивоу групе, бољи тимски рад колегиница, заједничко унапређивање в-о
рада, боља сарадња установе и родитеља.
5. ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ ПО УЗРАСТИМА
Анкета је проведена у 63 групе. Анализом података добијених обрадом анкета, коу су
попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи добијени су следећи резултати.
1.Посматрање је значајан
свакодневног рада:

део

нашег

средње

а) у потпуности се слажем
б) делимично се слажем
в) не слажем се

старије

f

%

f

%

28
0
0

100%
0%
0%

35
0
0

100%
0%
0%

Подједнко се и у средњим и старијим јасленим групама наше установе посмтарање сматра
значајним делом свакодневног рада (100% група).
2. Користимо различите прилике за
посматрање деце:

а) јутарњи пријем
б) оброци
в) слободна игра
г) организоване активности
д) комуникација деце са родитељима
ђ)

средње

старије

f

%

f

24
22
26
25
18

86%
79%
93%
89%
64%

29
83%
27
77%
33
94%
35
100%
24
69%
Индивидуални
рад,
комуникација са другом децом,
сарадња са породицом

Комуникација деце у групи

%

У старијим и средњим јасленим групама су слично рангиране прилике које се користе за
посматрање деце, осим што у старијим групма 100% група сматра организоване активности најчешће
користи за посматрање, док у средњим групама најчешће је то слободна игра.
3. Посматрање планирамо и бележимо:

средње
f

а) у Kњигу в-о рада / у Kњигу неге и в-о
рада
б) у посебну свеску
в) у групни портфолио
г) не бележим
д)

старије
%

28
100%
12
43%
20
71%
0
0%
Дечији портфолио, чек листе и
скале процене

f

%

35
100%
14
40%
25
71%
0
0%
Дечији портфолио, наративне
белешке, чек листе
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Посматрање се планира и бележи у документацији на исти начин и у истим документима у
средњим и старијим јасленим групама, па су и по значају исто рангирани (Књига неге на првом месту,
затим, групни портфолио, на послетку посебна свеска)
4. Јасно нам је објашњено чему служи планирање
посматрања дечјег развоја и учења:

а) јасно ми је у потпуности
б) делимично ми је јасно
в) није ми јасно

средње

старије

f

%

f

%

21
8
0

75%
29%
0%

27
11
0

77%
31%
0%

Како је у око 70% и старијих и средњих јаслених група, васпитачима потпуно јасно чему
служи планирање посматрања дечијег развоја и учења, тако је код медицинских сестара-васпитача у
око 30% група само делимично јасно.
5. У нашем искуству, планирање праћења дечјег
развоја и учења има за циљ:

а)
прилагођавање
васпитно-образовног
рада
развојним и образовним потребама деце
б) креирање и уношење промена у средину за учење
в) планирање активности у васпитној групи
г) информисање родитеља
д) подстицање индивидуалног развоја деце

средње

старије

f

%

f

%

24
18
26
12
25

86%
64%
93%
43%
89%

33
28
29
10
29

94%
80%
83%
29%
83%

Међу најзначајнијим циљевима планирања и праћења дечијег развоја и учења се готово
подједнако истичу исти циљеви на оба узраста (Прилагођавање в-о рада развојним и образовни
потребама, планирање активности, подстицање индивидуалног развоја). У старијим групама се нешто
значајнијим сматра креирање и уношење промена у средину за учење, док се ређе за циљ сматра
информисање родитеља, у односу на средње јаслене групе.
6. У току ове радне године посматрањем и праћењем
развоја и учења деце добијамо податке о следећим
аспектима развоја:

средње

f
а) моторички
б) развој говора и комуникација
в) социо-емоционални
г) сазнајни развој
д) брига о себи
ђ)

старије

%

24
86%
25
89%
23
82%
21
75%
14
50%
Сензо-перцептивни
развој, интелекруални и
ликовни

f

%

32
34
28
27
20

91%
97%
80%
77%
57%

Ликовни

Међу аспектима развоја који се прате и посматрају, подједнако се на оба узраста рангирају, тј.
најчешће се прати развој говора и моторички развој, потом социо-емоционални и сзанајни, а брига о
себи у најмањој мери.
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7. Најчешће посматрамо шта дете може да уради:

а) самостално
б) уз помоћ друге деце
в) уз помоћ одраслог

средње

старије

f

%

f

%

28
18
15

100%
64%
54%

35
15
12

100%
43%
34%

Најчешће се посматра , на оба узраста шта дете може да уради самостално, док је нешто више
праћено на узрасту средњих јаслених група шта може помоћу друге деце и шта може уз помоћ
одраслог.
8. У току посматрања деце најважније нам је
(заокружите максимум три одговора):

средње

а) како дете учи
б) који је темпо учења детета
в) каква је комуникација у групи
г) каква је сарадња међу децом у мањим групама
д) како деца решавају конфликте ситуације
ђ) које активности деца бирају
е) да ли деца истрајавају у започетим активностима

старије

f

%

f

%

14
4
12
10
9
25
11

50%
14%
43%
36%
32%
89%
39%

15
2
17
13
7
29
19

43%
6%
49%
37%
20%
83%
54%

Садржаји који се сматрају најзначајнијим у току посмтрања деце се такође слично рангиррају
међу два узраста, с тим да се нешто више обраћа пажња на средњем јасленом узрасту на темпо учења
и како деца решавају конфликте, док се на страијем узрасту више прати да ли деца истрајавају у
започетим активностима.
9. У току посматрања и праћења деце најчеће
користимо технике:

средње
f

а) кратке дневне белешке
б) анегдотске белешке
в) чек листе за праћење развоја деце
г) скале процене
д) чек листе за праћење деце у одређеној активности
ђ)

старије
%

20
71%
9
32%
25
89%
11
39%
14
50%
Белешке
везане
адаптацију деце

f

%

22
4
33
13
19

63%
11%
94%
37%
54%

за

Технике које се најчешће користе у току посматрања и праћења деце су на оба јаслена узраста
слично рангиране, с тим да се белешке –кратке и анегдотске више користе на средњем јасленом
узрасту.
10. Податке и информације добијене посматрањем
развоја и учења деце:

а) у потпуности користимо за планирање в-о рада
б) делимично користимо за планирање в-о рада
в) не користимо за планирање в-о рада

средње

старије

f

%

f

%

17
11
1

61%
39%
4%

19
17
0

54%
49%
0%
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На јасленом узрасту се користе подаци планирања и праћења у највише 61% група (нешто
више на средњем јасленом узрасту), док 4% група средњег јасленог узраста не користи подтаке и
информације добијене посматрањем и праћењем развоја и учења за планирање в-о рада.
11. Евидентирамо дечји напредак у развоју и учењу:

средње

а) сваки напредак
б) изражени скок у развоју
в) ређе од осталих послова евидентирамо дечји
напредак

старије

f

%

f

%

15
19

54%
68%

17
18

49%
51%

1

4%

2

6%

У просеку се нешто више евидентира сваки напредак и израженији скок у развоју, у групама
средњег јасленог узраста, у односу на старији.
12. Дечији напредак у развоју и учењу евидентирамо
у:

средње

а) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици
белешке о деци
б) Књизи васпитно-образовног рада у дневној скици евалуацији
в) Књизи васпитно-образовног рада у рубрици
оквирни план (образложење теме)
г) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици
тромесечна евалуација
д) Књизи неге и васпитно-образвног рада у рубрици
недељна реализација
ђ) посебној свесци
е) портфолију деце
ж) чек листама, скалама процене (два или три пута
годишње)

старије

f

%

f

%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

26

93%

34

97%

20
11
21

71%
39%
75%

24
9
29

69%
26%
83%

22

79%

28

80%

Подједнако су рангирани документи у којима се евидентира напредак у развоју и учењеу, на
оба јаслена узраста. Најчешће је то књига неге и в-о рада, а затим посебна свеска и портфолио детета и
чек-листе.
13. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју и
учењу добијамо путем:

а) анкета, упитника
б) усмено (инд. разговори,
родитељски састанци)
в) интерактивни пано
г) кутија за сугестије
д)

отворена

средње

старије

f

%

f

%

21

75%

18

51%

28
12
4
0

100%
43%
14%
0%

35
15
5
0

100%
43%
14%
0%

врата,

Искази родитеља о деци се најчешће добијају, на оба јаслена узраста, усменим путем, затим
анкетом и упитником, а значајно ређе интерактивни паноом и кутијом за сугестије.
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14. Исказе и запажања родитеља о дечијем развоју
и учењу користимо за:

а) планирање в-о рада у групи
б) индивидуализацију
в) унапређење сарадње са родитељима
г) допуну дечјег протфолија
д)

средње

старије

f

%

f

%

18
14
16
10
0

64%
50%
57%
36%
0%

17
17
20
13
0

49%
49%
57%
37%
0%

Нешто више се ислази и запажања родитеља користе за планирање в-о рада у средњим
јасленим групама, у односу на старије, док се на оба узраста користе подједнако за унапређење
сарадње са родитељима, индивидуализацију и допуну дечијег портфолија.
15. Уважавање актуелних
интересовања је видљиво у:

дечјих

потреба

и

средње
f

а) образложењу оквирног, месечног плана у радној
књизи
б) у евалуацијама, реализацијама
в) групном портфолију
г) плану сарадње са породицом
д) плану сарадње са локалном заједницом
ђ)

старије
%

20
71%
20
71%
15
54%
9
32%
0
0%
Дечији портфолио

f

%

18
51%
28
80%
16
46%
10
29%
1
3%
Дечији портфолио

Уважавање актуелних потреба и интересовања деце је видљиво највише у евалуацијма и
реализацијама (у Књигама неге и в-о рада), на оба узраста, а потом у групном портфолију.
16. У овој радној години смо користили следеће
начине и технике за идентификовање дечјих
интересовања и потреба:

а) процесни пано
б) ЗЖН табела (ЗЖН – знам, желим да знам, научио
сам)
в) техника „грозд“
г) почетно окупљање у оквиру активности
д) интервју са децом
ђ)

средње

старије

f

%

f

%

3

11%

8

23%

3
3
20
7
Мапа кретања
интересовања,
планирање,
активности

11%
11%
71%
25%
по центрима
пројектно
слободне

4
3
21
16

11%
9%
60%
46%

Посматрање
током
слободних активности

Технике и различити начина за идентификовање дечијих интересовања се слабије користе на
оба јаслена узраста. Нешто више се користи интервју са децом у старијим јасленим групама, као и
процесни пано, а нешто мање почетно окупљање.
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17. У једној дневној скици је најчешће планирано
(заокружите максимум два одговора):

а) коришћење различитих простора за учење
б) коришћење различитих материјала за учење
в) коришћење различитих врста организованих
активности за обраду исте теме
г)
коришћење
различитих
истраживачких,
активности
(различита
решења,
дисусије,
класификовање,
увиђање,
поређење
идеја,
решења...)
д)

средње

старије

f

%

f

%

11
22

39%
79%

9
26

26%
74%

17

61%

21

60%

1
0

4%
0%

6
0

17%
0%

У дневним скицама се на сличан начин планира на оба јаслена узраста (најчешће коришћење
материјала), с тим да се у старијим групама чешће планира коришћење различитих истраживачких
активности, дискусија, класификовање итд.
18. Слобода избора и опредељења деце у нашој
васпитној групи је највидљивија у (заокружите
максимум два одговора)

а) слободној игри
б) избору теме
в) начину обраде теме
г) избору материјала и простора за учење
д)

средње

старије

f

%

f

%

27
2
2
22
0

96%
7%
7%
79%
0%

34
2
6
19
0

97%
6%
17%
54%
0%

Слобода дечијих избора, опредељења у васпитним групама је највидљивија, како сматрају
сестре-васпитачи, у слободној игри деце, на оба узраста, док је нешто чешће видљива у начину обраде
теме на старијем узрасту, а на средњем у избору материјала и простора за учење.
19. Слобода дечијих избора, предлога, идеја, је
документована кроз:

а) различите
портфолијима

врсте

продуката

у

средње

старије

f

%

f

%

19

68%

19

54%

13
21

46%
75%

22
63%
22
63%
У Књизи неге и в-о рада

дечијим

б) одступање реализације од планиране дневне
скице
в) паное дечјих радова
г) процесне паное

Слобода дечијих избора, предлога, идеја се документује на оба узраста најчешће на паноима
дечијих радова, док се на средњем узрасту појављују и процесни панои, а на старијем нешто више
одступање од реализације од планиране дневне скице.
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20. Живот и рад наше васпитне групе се најбоље
може пратити кроз (заокружити један одговор):

а) групни портфолио
б) радну књигу
в) паное дечијих радова
г) изглед васпитне собе
д)

средње

старије

f

%

f

%

7
16
3
5

25%
57%
11%
18%

5
14%
14
40%
5
14%
6
17%
Дечији портфолио, сајт
Установе,
комуникација
деце
у
групи,
саме
активности

Према добијеним подацима, сестре васпитачи најчешће сматрају да се живот и рад групе
најбоље прати путем радне књиге и то нешто чешће у средњим групама, које такође у том смислу
више вреднују и групни портфолио. Панои дечјих радова и изглед собе су подједнако вредновани у
том смислу на оба узраста, а укупно значајно мање него радна књига.
21. У планирању и програмирању васпитно-образовног рада у функцији подршке дечјем учењу и
развоју, потребна нам је подршка.
Нема значајних разлика на ову тему између ставова медицинских сестара-васпитача средњих и
старијих јаслених група, који су у претходном делу описани.

Јаке стране
- Резултати показују да је у целој установи посматрање значајан део свакодневног рада васпитача.
- У установи се користе различите прилике за посматрање деце.
- Посматрање се планира и бележи најчешће у Књигу васпитно-образвоног рада и Књигу неге и
васпитно-образвоног рада, а у већем проценту група се бележи у групни портфолио.
- Велики број група, више од 75%, истиче да им је у потпуности јасно објашњено чему служи
планирање посамтрања дечијег развоја и учења.
- У већини група планирање праћења дечијег разоја и учења има за циљ прилагођавање васпитнообразвног рада развојним потребама и образовним потребама деце, планирање активности у васпитној
групи и подстицање индивидуалног разовоја деце.
- У току ове радне године посматрањем и праћењем развоја и учења деце добијани су подаци о свим
аспектима развоја са нагласком на развој говора и комуникацију што је у складу са приоритетним
задацима Установе.
- У току посматрања деце највећи нагласак се ставља на посматрање активности које деца бирају.
- У току посматрања и праћења развоја деце у већини група примењују се чек листе за праћење развоја
деце.
- На нивоу целе Установе у значајној мери се евидентира дечији напредак. У вртићима се нагласак
ставља на евидентирање израженог скока у развоју, док се у јаслама уочава да се у нешто већој мери
евидентира сваки наредак деце.
- Дечији напредак у развоју и учењу у свим групама се евидентира у Књигама васпитно-образовног
рада и Књигама неге и васпитно-образовног рада. Такође се у великој мери евидентира и у портфолију
деце, чек листама и скалама процене.
- Искази и запажања родитеља о дечијем развоју и учењу добијају се готово у свим групама усмено
путем индивидуалних разговора са родитељима, а у нешто мањој мери у ту сврху се користе анкете и
упитници за родитеље.
- Уважавање актуелних дечијих потреба и интересовања видљиво је у већини група у образложењу
оквирног плана, евалуацијама и недељним реализацијама.
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Области које је потребно унапредити
- Потребно је и даље радити на објашњавању сврхе планирања посматрања дечијег развоја и учења јер
постоји око 25% група чији васпитачи су се изјаснили да им је тај процес делимично јасан.
- Потребно је подстаћи васпитаче да више укључују родитеље у процес планирања и праћења.
- Потребно је ставити већи нагласак на праћење напредовања деце на пољу самосталности.
- Потребно је више посматрати шта дете може да уради уз помоћ друге деце, а шта шта уз помоћ
одраслог како би се унапредио партнерски однос васпитач-дете и директиније учешће васпитача у
игри и активности деце.
- Потребно је у току посматрања већу пажњу посветити процесу учења код деце, како деца сарађују
међусобно у мањим групама и како решавају конфликте.
- Потребно је да у пракси више буду примењиване различите технике праћења дечијег развоја и учења
(скале процене, чек листе за праћње деце у одређеној активности, анегдотске белешке, праћење
посећености центара...).
- Податке и информације добијене псоматрањем развоја деце потребно је у већој мери користи за
планирање васпитно-образовног рада јер је тај процес заступљен у око 50% група на нивоу установе.
- Исказе и запажање родитеља о дечијем развоју и учењу потребно је у већој мери користи за
планирање васпитно-образовног рада, унапређење сарадње са родитељима, индивидуализацију и
допуну дечијег портфолија.
- Потребно је користи различите технике за идентификовање дечијих интересовања и потреба (ЗЖН
табела, техника „Грозд“, интервју са децом, процесни пано).
- Потребно је да се у дневној скици више планирају истраживачке активности као и коришћење
различитих простора за учење.
- Потребно је веће учешће деце и избору теме и начину обраде теме.
- Потребно је да више буду заступљени процесни панои и портфолија деце као вид документовања
дечијих избора, предлога и идеја.
- Потребно је да у већој мери буде видљи живот и рад васпитних група (кроз изглед васпитних соба,
групни портфолио и паное дечијих радова).
- Потребно је пружити додатну подршку васпитачима у планирању и програмирању васпитнообразовног рада који ће бити у функциији подршке дечијем учењу и развоју.

Закључак
Уочава се да је унапређен процес праћења дечијег развоја и учења, али да је и даље потребно
унапређивати ову област рада и то кроз:
- значајније учешће родитеља у процесу праћења дечијег развоја и учења,
- разноврсност и систематичност примене техника праћења дечијег развоја и учења,
- примену техника процене дечијих интересовања,
- планирање васпитно-образовног рада на основу података добијених посматрањем,
- изглед васпитних соба, групни портфолио и паное дечијих радова (да у већој мери буде видљив
живот и рад васпитних група),
- већу укљученост деце у избор теме и начине обраде теме.
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13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Стручно усавршавање у радној 2018/19. години реализовано је кроз следеће облике: рад
стручних органа Установе (Васпитно-образовног већа и стручних актива), реализација семинара у
оквиру Установе и ван ње, учешће васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника на стручним
скуповима ван Установе, лично стручно усавршавање према интересовањима стручних радника.

13.1. СТРУЧНИ АКТИВИ
Од претходне радне године у Установи су формирани активи васпитача према узрасним
групама:
- Актив медицинских сестара васпитача јаслених група
- Актив васпитача млађих вртићких група
- Актив васпитача средњих вртићких група и мешовитих вртићких група
- Активн васпитача старијих вртићких група
- Актив васпитача припремног предшколског програма
План рада стручних актива васпитача и медицинских сестара васпитача дефинисан је у складу са
приоритетним задацима васпитно-образовног рада.
Активи медицинских сестара васпитача
Р.бр. Тема
1. Афективно везивање

Реализатори
Горда Божовић психолог

2. Центри за развој говора и активности Логопеди
за
подстицање
говорно-језичког
развоја деце
3. Дечји портфолио као средство Педагози
праћења дечјег развоја и напредовања

Активи васпитача млађих вртићких група
Р.бр. Тема
Реализатори
1. Афективно везивање
Горда Божовић психолог
2. Центри за развој говора и активности Логопеди
за подстицање говорно-језичког
развоја деце
3. Дечји портфолио као средство Педагози
праћења
дечјег
развоја
и
напредовања

Активи васпитача средњих и мешовитих вртићких група
Р.бр. Тема
Реализатори
1. Афективно везивање
Горда Божовић психолог
2. Центри за развој говора и активности Логопеди
за подстицање говорно-језичког
развоја деце
3. Дечји портфолио као средство Педагози
праћења
дечјег
развоја
и
напредовања

Време реализације
октобар 2018.
април 2018.
јун 2019.

Време реализације
октобар 2018.
април 2018.
јун 2019.

Време реализације
октобар 2018.
април 2018.
јун 2019.
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Активи васпитача старијих вртићких група
Р.бр. Тема
1. Афективно везивање
2. Центри за развој говора и активности
за
подстицање
говорно-језичког
развоја деце
3. Дечји портфолио као средство
праћења дечјег развоја и напредовања

Реализатори
Горда Божовић психолог
Логопеди

Време реализације
октобар 2018.
април 2018.

Педагози

јун 2019.

Активи васпитача припремних вртићких група
Р.бр. Тема
Реализатори
1. Афективно везивање
Горда Божовић психолог
2. Центри за развој говора и активности Логопеди
за
подстицање
говорно-језичког
развоја деце
3. Дечји портфолио као средство Педагози
праћења дечјег развоја и напредовања

Време реализације
октобар 2018.
април 2018.
јун 2019.

13.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ВРТИЋА
Годишњим планом Установе предвиђено је да се на нивоу сваког објекта формира Стручни
тим васпитача који ће током године радити на одређеним задацима у оквиру одабране области.
Сарадњом руководиоца тима, руководиоца објеката и стручних сарадника почетком године
дефинисани су задаци и активности у оквиру одабраних области. Сваки објекат је имао састанке. За
евалуацију акционих планова руководиоцима су достављени упитници (видети прилог бр. 3).
Документовање акционих планова одвијало се у посебним свескама које се налазе у сваком објекту.
Како би се постигла систематичност приказа реализације акционих планова на нивоу
вртића, определили смо се за кратко обједињавање података према изабраној области на коју се
план односи. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у самим објектима.
Област: Васпитно-образовни рад
Објекат
Тема
„Мила Јевтовић „Интегрисано учење “
“
„Брезе“
„Жикица
Јовановић“
„Чика Андра 2“

„Чика Андра 1“

Циљ
Подстицање самосталности детета да брине о себи,
сналази се у социјалном окружењу и изграђује радне
навике.
„Дете у сваком кутку Структуирање простора вртића који би се користио
вртића“
као средина за учење.
„Упознајмо Србију “
Развијање свести о култури, обичајима, традицији
нашег народа, јачање културног идетитета,
проширивање знања и искуства о обичајима.
„Деца могу разне ствари“
Обогаћивање перцептивних искустава кроз сопствену
самосталну активност, посматрање, слушање,
додиривање. Подстицање истраживања стварности
комбиновањем, манипулисањем, понављањем радњи
и увиђањем ефекта сосптвених акција.
„Упознај своју земљу “
Активно истраживање и откривање различитих
домена стварности и овладавасе потребним
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„Радосно
детињство“
„Вивак“
„Колибри“
„Наша деца “

вештинама.
Подстицање деце да кроз различите типове
активности развијају интересовање и способности
ради даљег развоја и напредовања.
„Физичка средина као Унапређивање квалитета васпитно-образвоног рада.
подстицај за учење и развој
“
„Драмске игре и технике“
Обогаћивање средине за учење; укључивање
родитеља и развој сарадње са локалном заједницом.
„Путујемо... “
Упознавање деце са земљама света. Упознавање деце
са вртама саобраћаја и поделом на превозна средства.
Увођење деце у свет симборла. Богаћење речника.
„Игром до дечијег осмеха“

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Најчешће активности кроз које су реализовани акциони планови су свакодневне активности са
децом, израду лутака и сценографије, уређење средине за учење, радионице са родитељима,
анкетирање родитеља, прикупљањем материјала, праћењем коришћења центара интересовања,
посетама установама у локалној заједници, учешћем у хуманитарним акцијама, кроз сарадњу са
основном школом, учешћем на Вашаријади и Фестивалу здравља, на приредбама, обележавањем
значајних датума и празника, креирањем нових центара интересовања.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване родитељима, деци вртића, путем родитељских
састанака, паноа, изложби радова, приредби, учешћем на манифестацијама, путем сајта Установе.
Област: Дечији развој и напредовање
Објекат
„Дизниленд“

„1001 радост“
„Плави чуперак“

Тема
„Документовање
васпитно-образовног
рада
и
унапређење
сарадње
са
другим
објектима“
„Праћење напредовања
деце у развоју и учењу и
документовање “
„Ја и моје окружење“

„Љоља“

„Праћење
и
документовање дечијег
развоја и напредовања“

„Чика Јова Змај 2“

„Праћење напредовања
деце у развоју и учењу“

„Цицибан“

„Праћење напредовања
деце
у
васпитнообразовном процесу са
акцентом на социјалним
односима“

Циљ
Сарадња и размена исксутава међу радним
јединицама.
Повезаност података систематског праћења, уочених
интересовања и планирања васпитно-образовног
рада
Унапређење процеса праћења, напредовања и
развоја деце
Развијати интересовање деце према околини ради
неговања и подстицања дечијег напретка и развоја
Интензивније укључивање добијених података и
разултата праћења дечијег развоја и напредовања у
планирање васпитно-образовног рада.
Активниј еучешће родитеља у процесу праћења и
документовања дечијег развоја и напредовања.
Укључивање родитеља у процесу васпитнообразвоног рада кроз информисање о дечијем
напредовању.
Јачање компетеција вапситача у домену праћења и
документовања развоја деце
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Активности кроз које су реализовани акциони планови
Активности кроз које су реализовани акциони планови су израда инструменат аи презентовање
инструмената за праћење дечијег развоја, тематски родитељски састанци и радионице, састанци на
нивоу објеката, израду флајера, свакодневне активности, изложбе дечијих радова, приредбе,
интервјуи са децом и бележење исказа, анализа ликовних радова, Пролећни карневал, Вашаријаду,
Дечију недељу, излете, посете музејима, позориштима, Фестивал задравља, традиционалне игре,
тематско и пројектно планирање, похађање семинара.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване родитељима путем портфолија, паноа, фото записа,
приредби и презентација. Такође, активности су презентоване на састанцима у објекту.
Област: Подршка деци и породици
Објекат
„Петар Пан “
„Бисери “
„Мала сирена “

„Сестре
Букумировић“
„Штрумфета“
„Васа Чарапић“

„Шећерко“

Тема
Циљ
„Породица – различити, а Значај породице за развој детета и неговање
исти “
различитости.
„Живимо заједно “
Откривање нових места за игру и учење у
локалној заједници.
„Породица и вртић, партнери Изградити активан однос базиран на
за здраво одратање детета “
међусобном поштовању и поверењу; Развијати
тимски рад између васпитача и родитеља у
посамтрању, планирању и реализацији.
„Деца - иницијатори “
Интегрисање и развој детета кроз усклађеност
дечијих интересовања, породичног и вртићког
окружења.
„круг пријатељства кроз игре Градити везу међу децом различитог узраста.
и активности“
„Сарадња са породицом – Кроз различите активности научити децу да се
Превенција агресивности код изборе за своје потребе на асертиван начин,
деце“
бити толерантан. Неговање позитивних
осећања, комуницирати, бити отворен за
тимски рад.
„Занимања људи“
Унапређивање срадње са родитељима и
проширивање дечијих сазнања и искустава,
као и размена истих на разчличитим
узрастима.

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Активности кроз које су реализовани акциони планови су радионице са родитељима и децом
су израда породичног стабла, музичког оркестра, породичне књиге, израду дидактичких средстава.
Израда правила понашања, споменара, мапирање места за учење у локалној заједници, кооперативне
игре, обележавање значајих датума, радионице са децом и родитељима, карневал као завршна
активност, оплемењивање дворишта, Сајам књига, Вашаријаду, приредбе, родитељске састанке,
састанке Савета родитеља, гостовање родитеља у групама, акцију уређења дворишта, анкетирање,
израду брошура и флајера, сарадњу са локалном заједницом.
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Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване родитељима путем паноа, сајта Установе, изложбе
дечијих радова, заједничких активности са другим групама, манифестације „Сајам књига“ и
Карневал, активности су презентоване и другим васпитним групама, колегама и локалној зејадници.
Област: Етос
Објекат
„Пинокио“
„Др
Парента“

Циљ
Проширивање обима знања о биљном свету.
Унапређење сарадње са родитељима.
Ненад Како деца могу спасити Проширивање знања о значају очувања природе.
свет

„Чика Јова Змај 1“
„Невен“

Тема
„Монтесори башта“

„Комуникација
простор“
„Сви
пловимо
реком“

кроз Уредити простор вртића (хол, спратове) на начин
да буде стимулативан за међусобну комуникацију.
истом Неговање и напређивање међуљудских односа и
позитивне атмосфере у објекту, партнерства са
родитељима и унапређење сардње са локалном
заједницом.

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Активности кроз које су реализовани акциони планови су прављење баште у сарадњи са
родитељима, израда хербаријума, обилазака Ботаничке баште, радионице са родитељима, тематско
„путовање“, креативне радионице, кооперативне игре, такмичарске игре, сарадња са локалном
заједницом.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване на родитељским састанцима, радионица са
родитељима, кроз индивидуалне разговоре са родитељима, путем паноа, сајта Установе,
фотографија.
Оцена реализације акционих планова вртића
Акциони планови су у већини објеката реализовани готово у потпуности (65% објеката), док
је у 4% објектата акциони план реализован у потпуности, а у 31% објеката акциони план је
делимично реализован.
Тешкоће у реализацији акционих планова вртића
Током реализације акционог плана васпитачи су углавном идентификовали техничке
(временске прилике, мањак времена, недостатак материјала и простора, организација превоза) и
организационе тешкоће (велики број деце, превоз) и проблеме око мотивисања родитеља да
активније учествују у животу и раду вртића, мотивисања неких запослених у објектима као и
неповољни временски услови.
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13.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЈАСАЛА
Годишњим планом Установе предвиђено је да се на нивоу сваког објекта формира Стручни
тим васпитача који ће реализовати Акциони план унапређења квалитета рада објекта. Сарадњом
руководиоца тима, руководиоца објеката и стручних сарадника почетком године дефинисани су
задаци и активности у оквиру одабраних области и то коришћењем различитих техника за одабир
области, теме унапређења квалитета рада у објекту. Документовање акционих планова одвијало се у
посебним свескама или регистраторима, које се налазе у сваком објекту.
Како би се постигла систематичност приказа реализације акционих планова на нивоу јасала,
определили смо се за кратко обједињавање података према изабраној области на коју се план
односи. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у самим објектима.
Област: Васпитно-образовни рад

Објекат

Тема

Циљ

“Дизниленд”

“Игром до знања”

Подстицање дечијих стваралачких потенцијала.

„Невен“

„Растемо и учимо
кроз игру“

Подстицање развоја, стварање повиљне средине,
подстицање различитих чулних искустава.

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Реализоване су следеће активности: радионице са родитељима, игре у новом истраживачком
центру, центру улога, представа за децу јасала и вртића, кративна радионица, Бајкотека-сликовница,
израда сензорних табли, играчака, спортске и музичке игре у холу, представљање занимања
родитеља итд.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване родитељима путем изложбе, представе, паноа, у
разговорима и путем сајта Установе.

Област: Дечији развој и напредовање

Објекат

Тема

Циљ

“Чика Јова
Змај”

Праћење
мотиввисаности
деце и активне укључености у
игре и активности

Укључивање родитеља у процес в-о рада кроз
информисање о дечијем напредовању

“Зрнце”

“Ја и моје окружење”

Објективнији увид у развојни статус детета и
сарадња са родитељима у реализацији истог,
развијање интересовања деце за околину ради
подстицања развоја и напредовања.
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“Љоља”

Праћење
дечијег
развоја
инапредовања у сардњи са
породицом

Упознавање и укључивање родитеља у процес во рада и праћење истог, едукација запослених на
тему праћење дечијег развоја и напредовања

“Љиљан”

“Кроз игру напредујемо”

Стимулација чулне осетљивости кроз различите
игре и активности

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Акциони планови реализовани су конкретне активности: драматизације, музичке, моторичке,
активности за подстицање развоја говора, радионице са родитељима, сарадња са вртићем, израда
дидактике, размена искустава у објекту, учење делова тела, “Веселе рукавице”, “обојено тесто”,
“сензорна кутија”, низање сламчица, екологија боја, бродићи од сапуна итд.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Активности у оквиру акционих планова презенотване су међусобно у објекту, фотографијама
на паноима, видео презентацијама за родитеље, на састанцима радне заједнице, стручној служби.
Област: Подршка деци породици
Објекат

Тема

Циљ

„1001
радост“

„Учење и развој детета кроз
пружање подршке породици“

Укључивање родитеља

„Шећерко”

Сарадња са породицом кроз
развијање партнерског односа

Подстицање родитеља да сарађују и буду
укључени у живот и рад у вртићу

„Лептирић“

„Унапређење
породицом“

Обогаћивање и продубљивање сарадње са
родитељима.

„Ђулићи”“

Сарадња са породицом

сарадње

са

Унапређење кроз различите облике и
начине сарадње са породицом

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Активности кроз које су реализовани акцион планови су : учешће родитеља у процесу
адаптације, тематски родитељски састанци, радионице, анкетирање, ангажовање родитеља на
манифестацијама установе, декорисања вртића, формирању библиотеке, путем индивидуалних
разговора, паноа, водича за родитеље, дружења са родитељима, упознавање занимања родитеља,
сарадња са стручним сарадником.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване : на нивоу објекта, на приредбама, радионицама,
путем паноа, приказивање фото и видео записа родитељима, кроз пројекат, на сајту Установе.
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Област: Етос
Објекат

Тема

Циљ

„Сестре
Букумировић“

Тимска сарадња на
свим нивоима

Оснаживање конструктивне комуникације и
тимског рада.

„Дечја радост“

„Корак напред“

Унапређење
комуникације
кроз
стваралаштво и буђење свести о томе

еколошко

Активности кроз које су реализовани акциони планови
Активности кроз које су реализовани акцион планови су радионице за децу и родитеље, шетње
кроз шуму, уређивање терасе, нови пано, класификовање материјала, путем састанака у објекту,
тимским планирањем, сарадњом са вртићем, одласци на представе, радионице, размена дидактичких
средстава, радионице са родитељима, учешће на манифестацијама, сарадња са стручном службом.
Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана
Реализоване активности су презентоване у објекту на састанцима, стручним сарадницима,
родитељима, кроз фото записе и продукте активности.
Оцена реализације акционих планова
Акциони планови су у највећем броју јасала рализоване “готво у потпуности”, само се једном
појављује “у потпуности реализовано” и “делимично реализоване” планиране активности Акционог
плана објекта.
Тешкоће у реализацији акционих планова
У току реализације Акционих планова у објектима, сестре-васпитачи су наилазили на следеће
тешкоће: недовољно материјала за рад, неадекватност простора,временске прилике, неке активности
нису реализоване, неке тешкоће су превазиђене кроз сардању са родитељима, док су неки родитељи
показивали мање ентузијазма, недостатак технике (фотоапарат, камера), немогућност формиеања
кутка за родитеље, кадровске тешкоће.
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12.4. АКТИВ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА
Tоком радне 2018/19. године актив ментора и приправника наставио је рад у правцу подизања
квалитета увођења у посао приправника васпитача и медицинских сестара-васпитача у складу са
Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника „Службени гласник РС“
бр 22/2005 и 51/2008, применом Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника просветни преглед, београд 2005. и Правилником о изменама и допунама правилника о
дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника „Службени гласник РС“ бр. 48/2016.
У складу са годишњим планом рада реализоване сусве планиране активности:
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Активности

Време
реализације

Реализатори

1. Тематски састанак са менторима и
приправницима
Тања Матић - педагог
„Увођење у посао и дозвола за рад– Снежана
Копривица
лиценца, вођење документације“
педагог
Тања Матић-педагог
Снежана
КопривицаПровера
савладаности
програма
педагог
увођења у посао медицинских сестара
Комисија
за
проверу
васпитача и васпитача
савладаности
програма
увођења у посао
Актив
ментора
и
приправника Тања Матић - педагог
„Припрема за активности“
Снежана
Копривицапедагог

27.9. 2018.
„Невен“

28.9.2018.
„Невен“

23.10.2018.
„Сестре
Букумировић“

4.

Радни састанак са менторима са циљем Тања Матић - педагог
8.2.2019.
организације угледних активности
Снежана
Копривица- Управа
педагог

5.

Угледне активности приправника
(реализовано 8 активности)

6.

3. Актив ментора и приправника
„ Педагошке ситуације“

Снежана
Копривица
педагог
Тања Матић - педагог

-

од
25.2.
29.3.2019.

до

Тања Матић- педагог
9.5. 2019.
Снежана
Копривица- „Сестре
педагог
Букумировић“

Тања Матић-педагог
Снежана
Копривица16. и 17.5.2019.
програма педагог
„Чика Јова Змај
Комисија
за
проверу
2“
савладаности
програма
увођења у посао

7.

Провера
савладаности
увођења у посао

8.

Тања Матић- педагог
Евалуација рада актива на основу
Снежана
Копривица- мај 2019.
евалуационих листа
педагог

9.

Тања Матић- педагог
Континуирана сарадња са кадровском и
Снежана
Копривицаправном службом у спровођењу
педагог
током године
Правилника
правна и кадровска служба
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Теме актива биле су обрађиване путем предавања са power-point презентацијом, након чега су
следиле дискусије у којима су разматрана питања у вези са темама актива , процесом увођења у посао
уопште као и изградњом професионалног идентитета васпитача.
На првом активу на тему „Увођење у посао и дозвола за рад – лиценца и израда плана увођења
у посао, вођење документације“, присутнима је презентован начин увођења у посао у ПУ, истакнут је
значај професионалног развоја запослених у образовању и посебно улога ментора у процесу увођења у
посао, односно презентован је процес стицања лиценце запослених у васпитно-образвним установама.
На другом активу „Припрема за активности“ присутнима је презентован начин израде писане
припреме за активност и дати практични савети за реализацију активности. Такође, била је
заступљена и дискусија о процесу документовања рада ментора и приправника.
Актив са темом „Педагошке ситуације“ подразумевао је разраду основних принципа решавања
педагошких ситуација. Учесници су били у прилици да кроз групни рад анализирају различите
ситуације које се односе на уважавање потреба деце, сарадњу и тимски рад, однос и комуникацију са
родитељима.
Током године за учеснике су израђени следећи писани материјали:
-

Програм увођења у посао васпитача и медицинских сестара васпитача
Пример инструмената за израду месечног плана
Пример израђеног плана
Важна упутства за излазак на проверу савладаности програма увођења у посао пред
комисијом у установи.

Евалуација рада актива на основу евалуационих листа које су попуњавали како ментори тако и
приправници показале су да су на активима били заступљени конкретни примери, решења, као и
подстицање и подршка од стране свих учесника. Предлог за унапређење рада актива односио се на
већу заступљеност решавања педагошких ситуација.
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12.5.

РЕАЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ

Током ове године, у организацији предшколске Установе, реализовани су следећи семинари:
РБ

НАЗИВ СЕМИНАРА

1

„Моја васпитна група
је
посебна
–
документовање дечјег
развоја и напредовања
у
функцији
програмирања
рада
васпитне групе“
,,Конфликти
између
васпитача и родитеља
и
стратегије
решавања''

2

РЕАЛИЗАТОРИ
Јасмина
Вулетић,
стручни
сарадник-педагог,
ПУ
„Наше дете“ ,Шабац
Станиша
Чабаркапа,
дипломирани педагог,
ПУ
,,Бамби“, Лозница
Маријана
дипломирани
психолог,
Нушић''

Стефановић,
школски
ОШ,,Бранислав

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
29.11.2018
.
14.12.2018
.

08.12.2018
.

УЧЕСНИЦИ
Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи и стручни
сарадници.

Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи и стручни
сарадник.

Боринка Стојиловић, професор
разредне
наставе,
ОШ,,Бранислав Нушић''
3.

4.

5.

6.

,,Наш вртић гради Катарина Ђурић,
добре односе-подршка сарадник
развоју на темељу ПУ,,Чукарица''
грађења односа''
Јелица Гагић,
сарадник
ПУ,,Чукарица''

стручни
психолог

23.02.2019
.

Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи и стручни
сарадници.

стручни
психолог

,, Обука стручњака за
примену конкретних
поступака у циљу
побољшања
функционалности
особа са сметљама у
менталном развоју''

Сашенка
Мирковић,
дипл.дефектологолигофренолог
Горан
Ројевић,
дипл.дефектологолигофренолог
Хуманитарна организација
,,Дечје срце''
,,Дечје
ликовно Сања Филиповић,
доктор
стваралаштво
и дидактичко-методичких наукасценска уметност''
мет.
Цветин Аничић, дипломирани
глумац,редитељ.
Сузана Поњавић,
историчар
уметности
,,
Подстицајно Наташа Дражић, педагог
окружење у вртићу''
Зорица Милош,васпитач
Александра Петровић,васпитач
ЦИП – Центар за интерактивну
педагогију

23.24.03.2019.
06.07.04.2019.

31.05.2019.

15.06.2019.
22.06.2019.

Помоћник
директора, стручни
сарадници
васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи.
Васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи и стручни
сарадник

Директор, стручни
сарадници
васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи.

Учесници семинара су презентовали семинаре на нивоу објеката у оквиру стручног
усавршавањеа унутар установе.
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Директор, стручни сарадници ,васпитачи и медицинске сестре васпитачи присустовали су и
учествовали на следећим стручним сусретима и скуповима:
-VII научно-стручна конференција међународног карактера, на тему:
предшколском одгоју и образовању'', септембар 2018.године, Копаоник.

,, Култура и уметност у

-XI стручна конференција медицинских сестара васпитача ПУ Србије, на тему:
,,
Унапређивање професионалних компетенција медицинских сестара васпитача разменом знања и
искустава примера из праксе'', октобар 2018.године, Брзеће.
-XII стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, на тему:
,,Континуитет у грађењу културе заједнице која учи'', новембар 2018.године , Врњачка Бања.
-Стручна конференција за васпитача, на тему: ,,Истраживачки приступ васпитној пракси'', децембар
2018.године , Тара.
-Стручна конференција за васпитаче, на тему: ,, Средина за учење –извор
односа,интегрисаног учења и богаћења искуства детета'', април 2019.године , Кладово.

грађења

-XII стручни сусрети медицинских сестара васпитача, на тему: ,,Улога медицинске сестре васпитача у
подстицању учења и развоја детета кроз заједничко учење деце и одраслих'' , мај 2019. године,
Крагујевац,
-У оквиру Установе организован је и стручни скуп ,,Монтесори метода и пројектно учење'', фебруар
.2019. године , објекат ,,Мала сирена''.

12.6. СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ
Током радне 2018/19. године, реализовани су следећи семинари који нису били у организацији
Установе, већ су их организовала удружења васпитача и медицинских сестара васпитача.

Извештај о учешћу запослених у активностима СУМВС предшколских установа Србије
„XXI ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ“ са темом „ Хоринзонтална размена у функцији
професионалног развоја медицинских сестара васпитача “, акредитован од ЗУОВ бр.15794/2018 од 05.09.2018.г. и носи 4 бода, одржани од 04.-07.10.2018.г. у Брзећу. Из ПУ „ЧЈЗ“
презентовано је 5 радова:
1. „ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ЧУЛНЕ ОСЕТЉИВОСТИ НА ЈАСЛЕНОМ УЗРАСТУ“- објекат
„Љоља“, презентатори Кристина Ранђеловић, Тихана Марјановић и Јасна Безбрадица.
2. „МОЈЕ ПРВЕ ИГРЕ“- објекат „Љиљан“, презентатори Снежана Апци Марић и Петра Поповић.
3. „ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА РАЗВОЈА ГОВОРА ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА “- објекат
„Шећерко“, презентатори Кристина Николић, Славица Иванов и Татјана Батавељић.
4. „РАНО ПРЕПОЗНАВАНЈЕ ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ДЕЦЕ“- објекат „1001 Радост“, презентатори Јасмина Марковић и Емилија Младеновић.
5. „ЗАНИМАЊА“- објекат „Лептирић“, презентатори Татјана Животић, Марија Петровић, Марија
Радовић и Татјана Батавељић.
На скупу биле су присутне Милица Јеличић, медицинска сестра васпитач, у организационом
одбору УМСВ ПУ Србије и Данка Поповић, стручни сарадних логопед, која је и поднела извештај
са скупа.
„X СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА“ са темом „Јачање капацитета за препознавање и рану
интервенцију код деце са потешкоћама у развоју“, Д-1-852/18, број бодова: предавач-12,
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усмена презентација-9, постер порезентација-7 и пасивни слушалац-6.. Одржан на Дивчибарама
од 08. до 10.11.2018.године. Стручној конференцији из ПУ „ЧЈЗ“ присуствовале су:
- Драгана Васић - пасивни слушалац
- Љиљана Стефановић - пасивни слушалац
- Драгана Ратарац - организациони одбор УМСВ ПУ Србије која је и поднела извештај
Извештај о учешћу запослених у активностима Савеза удружења васпитача Србије

Назив
програма
стручног
усавршавањ
а
“Позитивна
дисциплина
у вртићу“

Време
одржавања

Kaта
лошк
и
број

Koм
пете
нциј
е

Приори
тетне
oбласти

Број
бодова

Аутори

Уцесници

1-2.12.2019

730

K3

P4

20

Ивана Васић
Maja Крстић

„“Часови
9-10.2.2019
разумевања
и
разоноде”
“Oд гласа 23до слова“
24.02.2019
”ДИЗНИЛЕ
НД“
“Дете
у 02.03.2019
програму и
говорним
разменама”
“Kофер
9-10.3.2019
сенки’

650

K4

P3

16

Жана
Ердељан
Дијана
Радојковић
Taмара
Влаховић

656

K1

P1

16

М. Марковић,
С. Томић

522

K2

P2

8

Р.Иванковић
T.Ристивојев
ић

M.Вуићић,
J.Николић,
Д.Ћетковић

519

K2

P3

20

Aдријана
Стојановић

Д.Јањетовић
И.Јањетовић

С.Иконић
M.Mилојевић
С.Бачикин.
Лежaja
С.Вулетић,Б.Голе
Д.Шећеров,
М.Прица

Стручни сусрети васпитача
1. Стручна конференција за васпитаче на Тари (06.-09.12.2018.)
Тема сусрета: “Средина за учење – извор грађења односа, интегрисаног учења и богађења искуства
деце“. Присуствовало је 14 васпитача и 2 стручна сарадника – васпитачи: Александра Крстић, Милина
Илић, Весна Марковић, Елена Тошутовић, Милица Јечменић, Слађана Николић, Зорица Папић,
Драгана Јањетовић, Ивана Јањетовић, Марица Анђелић, Драгица Гашић, Тања Лазаревић , Мирјана
Орлић и стручни сарадници: Мирослава Јоксимовић и Гордана Трмчић.
2. Стручна конференција за васпитаче Кладово (18-21.04.2019.)
Тема сусрета: “Средина за учење – извор грађења односа,интегрисаног учења и богађења дечијег
искуства“. Присуствовали васпитачи: Неда Продановић, Ирена Дудиј, Биљана Цвијовић, Снежана
Томић, Лела Васовић, Драгана Гајић, Јелена Пантелић, Свјетлана Пејановић и стручни сарадници:
Александра Црвенић Пацек, Маја Чабаркапа и Горда Божовић.
3. Дани васпитача Београд (08-12.04.2019.)
Присуствовали су васпитачи: Драгана Ћетковић, Марија Маринковић, Александра Крстић, Снежана
Томић, Лидија Алијевић, Драгана Кравар, Биљана Батајац, Aна Пекић, Aнa Трифуновић, Aндријана
Поповић, Maрта Јукић.

- 140 -

14. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА
14.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА
Током радне 2018/19. године педагози Установе своје задатке реализовали су у свим
областима у складу са Програмом свих облика рада стручних сарадника, у складу са Планом
унапређивања након екстерног вредновања, као и у складу са потребама Установе. Детаљнији
извештаји о раду у тимовима, радним групама, активима, пројектима, налазе се у извештајима тимова,
актива, радних група, пројеката.
ОБЛАСТ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
септембар
2018. и током Тања Матић
Александра
године
Црвенић Пацек

- Учествовање у изради плана самовредновања
и инструмената за самовредновање за област
децембар
«Васпитно-образовни рад» стандард 1.3.
2018.
–март
Планирање
и програмирање
васпитно2019.године
образовног рада је у функцији подршке
дечијем учењу и развоју
- Учествовање у изради плана посебних и
специјализованих програма и пројеката
Установе (Рано препознавање поремећаја
1.ПЛАНИРАЊЕ И
говора и социо-емоционалног развоја, Вртићи
ПРОГРАМИРАЊЕ
без граница 3.)
ВАСПИТНО–
ОБРАЗОВНОГ
- Учествовање у изради акционих планова
РАДА
септембар
објеката и мини пројеката на нивоу васпитних
2018., током
група (кроз састанке и индивидуалне
године
консултације са васпитачима)

Учешће у изради годишњег Плана рада септембар
Установе за радну 2018/2019.годину
2018. године
-Учествовање у
изради планова додатне
подршке
групама
са
тешкоћама
у
функционисању и мера индивидуализације за
током године
децу којима је потребна додатна подршка,
тешкоћама у понашању (сарадња са Тимом за
ИО, стручним сарадницима итд.)
- Рад на развијању и примени инструмената за
самовредновање и инструментима за рад
током године
2. ПРАЋЕЊЕ И
педагога
ВРЕДНОВАЊЕ
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ
РАДА
- Рад на унапређивању васпитно-образовног
рада према стандардима квалитета рада ПУ
током године
(кроз редовне и ванредне обиласке објеката уз
коришћење инструмената за рад педагога)

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
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Црвенић Пацек
Снежана
- Учествовање у раду комисије за проверу
мај – јун 2019 Копривица
савладаности програма увођења у посао
. године
Тања Матић
васпитача
Снежана
- Учешће у изради годишњег Извештаја о раду
Копривица
Установе за радну 2017/2018.годину (допуна јул
–
Тања Матић
анкета за васпитаче, израда анкета за септембар
Вера Цвијановић
родитеље, обрада анкета за васпитаче и 2019. године
Александра
родитеље, писање Извештаја рада Установе)
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
- Сагледавање праксе из угла рефлексивних
Тања Матић
током године
практичара
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
- Праћење имплементације реализованих
Тања Матић
семинара кроз непосредан увид у Књиге
током године
Вера Цвијановић
васпитно-образовног рада и Књиге неге и
Александра
васпитно-образовног рада, групне портфолије
Црвенић Пацек
- Педагошко-инструктивни рад у објектима,
оснаживање васпитача и медицинских сестара
васпитача за самосталну израду инструмената
за посматрање и
примене података у
планирању васпитно образовног рада
– током године
састанци у објектима на тему праћењепланирање-документовање-евалуација
васпитно-образовног
рада,
анализа
документације васпитача
Праћење и примене мера индивидуализације у
групама са децом којој је потребна додатна током године
подршка (планови, евалуација реализације)

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек

- Педагошко- инструктивни рад са менторима
и приправницима кроз стручне активе и током године
идивидуалне консултације
- Пружање помоћи васпитачима у реализацији
угледних активности (акциони планови,
приоритетни задаци в-о рада), излагања на
3.
РАД
СА стручним скуповима, родитељским састанцима
ВАСПИТАЧИМА
и др.
- Анализа уочених тешкоћа при преласку деце
из јасала у вртић и адаптацији новоуписане
деце; планирање
адаптације и начина
укључивања родитеља

Снежана
Копривица
Тања Матић
Снежана
Копривица
Тања Матић
током године
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
септембар
Тања Матић
2018., током
Вера Цвијановић
године
Александра
Црвенић Пацек
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- Праћење и унапређивање начина вођења
педагошке документације васпитача (увид у
Књиге васпитно-образовног рада и Књиге неге
током године
и васпитно-образовног рада уз коришћење
Обрасца, састанци са васпитачима и
индивидуалне консултације)
- Тематски састанак у радним јединицама на
тему израде дечијих портфолија – размена
током године
искустава, снимак стања и давање препорука
за унапређење; континуирано праћење

- Тематски састанак у радним јединицама на
тему израде и примене инструмената за током године
праћење дечијег развоја и напредовања

- Реализација тематских састанака на нивоу
објеката у складу са областима за
током године
унапређивање (инструменти за праћење, дечји
потртфолио, израда инструмената...).

- Реализација
„Портфолио“

узрасних

актива

на

тему

током године

-Оснаживање васпитача за рад са децом којој
током године
је потребна додатна подршка

- Рад на естетском и педагошком обликовању
током године
простора

-Подршка стручном усавршавању васпитача,
током године
медицинских сестара- васпитача

- Тематски састанак у радним јединицама на
тему израде дечијих портфолија – размена
током године
искустава, снимак стања и давање препорука
за унапређење; континуирано праћење

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
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Александра
- Састанци са васпитачима и обилазак група у
децембар 2018 Црвенић Пацек
оквиру припреме за манифестацију Сајам
– мај 2019
науке

4. РАД
ДЕЦОМ

-Праћење дечијег развоја и напредовања кроз
непосредан увид у васпитној групи.
СА
- Израда педагошких профила. планова током године
индивидуализациеј и ИОП-а за децу којој је
потребна додатна подршка.

5.
РАД
СА
РОДИТЕЉИМА,О
ДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА

- Пружање стручне подршке породици са
циљем
унапређивања
родитељских
током године
компетенција кроз писане материјале и
индивидуални саветодавни рад

- Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних тимова,
током године
комисија и радних група и редовна размена
СА информација

6.
РАД
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ
ДЕТЕТА

7.
РАД
СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА
ТИМОВИМА

- Редовни састанци стручних сарадника и
директора са циљем израде планова обилазака
објеката, инструмената за праћење, анализе
стање у објектима/групама и даљег планирања
унапређивања према стандардима квалитета
рада ПУ и уједначавања рада на терену (на
основу спроведених увида и исказаних
потреба објеката).
Евалуација сопственог рада
- Учешће у раду тима за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања
- Учешће у раду тима за инклузивно
образовање
- Учешће у раду тима са самовредновање
-Учешће у раду актива за развојно планирање
- Учешће у раду васпитно-образовног већа
- Организација и учешће у раду актива
припремног предшколског програма
- Организација и учешће у раду актива
У ментора и приправника
- Учешће у раду стручних актива васпитача и
И медицинских сестара-васпитача на нивоу
објеката
- Учешће у раду Пројектног тима „Вртићи без
граница 3“
-Учешће у Тиму за писање Извештаја и Плана
рада Установе
-Учешће у пројектном тиму МПНТР:
инклузивно образовање
-Учешће у радној групи за избор стручне
литературе
-Учешће у радној групи за израду анкета
-Учешће у радној групи за израду бодовне
листе

током године

током године,
према плану
рада тимова и
стручних
актива

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
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8. САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈА
МА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

9.ВОЂЕЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈ
Е, ПРИПРЕМА ЗА
РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

-Учешће у радној групи за унапређење
дигиталних компетенција васпитача
- Учешће у раду комисије за одабир радова за
стручне сусрете
- Координација спровођења истраживања у
Установи – „Истраживање са луткама“
(Филозофски факултет, ЦИП - Центар за
интерактивну педагогију)
- Учешће у тиму за презентовање Установе и
пројекта „Вртићи без граница 3“ на Сајму
образовања (октобар 2018) .
- Сарадња са надлежним установама,
организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе одвијала се у оквиру
редовних задатака педагога у Установи и
пројеката.
Заступљена је сарадња са: основним школама
на
Општини
Вождовац,
струковним
организацијама
:
Удружење
стручних
сарадника , ГЦСР, ИРК, Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију
„Проф. др Цветко Брајовић“, другим ПУ,
Филозофским
факултетом
(студенти
педагогије).
Организацијама укљученим у пројекте у
којима је ПУ : Клиником за неурологију и
психијатрију за децу и омладину, МПНТР,
ЦИП – центром, УНИЦЕФ-ом.
- Вођење документације, припрема за рад и
стручно усавршавање (похађање семинара,
конференција...)
- припрема матеијала за сајт Установе
- Припрема штампаног материјала за терен
- Припрема едукативних флајера за родитеље
Завршна конференција пројекта „Вртићи без
граница 3“
Хоризонтална размена „Традиција“
манифестацији Установе „Вашаријада“

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
током године

током године

Септембар
2018

на Октобар 2018

Стручни актив васпитача – „Афективно Октобар 2018
везивање“ (реализатор Г. Божовић)
Састанак УСССС са стручном темом Октобар 2018
(предавач Драгана Коруга, УНИЦЕФ)

- Педагошки колегијум са стручном темом у Новембар
објекту„Пинокио“. Тема: „Инструменти за 2018
праћење деце и Нове основе програма“

Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
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Стручни сусрети стручних сарадника
у
Врњачкој Бањи
Симпозијум у организацији ДЕАПС-а –
„Насиље у породици и међу вршњацима“
Обука за писање пројеката у организацији
удружења „ЦЕУП“

Новембар
2018
Новембар
2018
Децембар
2019

Стручни сусрети педагога на Филозофском Јануар 2019
факултету

Семинар „Управљање тимовима“
Стручни сусрети васпитача у Кладову

Март-Април
2019
Април 2019

Стручни актив васпитача – „Центри за развој Април 2019
говора и активности за подстицање говорнојезичких развоја деце“
Семинар у организацији удружења „Дечје Мај 2019
срце“ – „Рад са особама са посебним
потребама“
Васпитно-образовно
веће
Установе
са Мај 2019
стручном
темом
–
„Артикулационе
способности, Фонолошка свесност“ (Проф.
Голубовић)
Семинар „Беспомоћни пред траумом“
Мај 2019
Васпитно-образовно
веће
Установе
са Јун 2019
стручном темом – „Игре у природи, авантура
стварања“ (педгог ПУ „Чукарица“ Тијана
Боговац)
Хоризонтална размена са ПУ „Чукарица“ - Јул 2019
„Игре са ризицима“

Црвенић Пацек
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Тања Матић
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Александра
Црвенић Пацек
Александра
Црвенић Пацек
Снежана
Копривица
Александра
Црвенић Пацек
Тања Матић
Тања Матић Вера
Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Александра
Црвенић Пацек
Тања Матић Вера
Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
Вера Цвијановић
Александра
Црвенић Пацек
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14.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА
Током радне 2018/19. године, психолози Установе су реализовали редовне и приоритне
задатке по областима:

ОБЛАСТИ

Период

Стручнисарадникпсихолог

Јулсептембар
2019.

Мирослава
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Горда Божовић

ЗАДАЦИ

1. ПЛАНИРАЊЕ И -Учешће у изради докумената УстановеПРОГРАМИРАЊЕ
Извештаја радаУстанове за 2018/19
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ
РАДА
-Реализовано је истраживање у Установи:
Изгарање
васпитача:социодемографски
корелати и самопоуздање
-Учествовање у програмирању подршке у
в-о раду у групама са тешкоћама у
функционисању и мера индивидуализације
за децу са сметњама у развоју, тешкоћама
у понашању (сарадња са Тимом за ИО,
стручним сарадницимаитд.)
2.
ПРАЋЕЊЕ
И -Учешће у самовредновању Установе
ВРЕДНОВАЊЕ
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГРАДА
-Праћење
и
примене
мера
индивидуализације у групама са децом са
посебним потребама (планови, евалуација
реализације)
-Праћење напредовања васпитних група и
појединачне деце (напредовање
у
комуникацији у васпитним групама,
адаптације, реадаптације итд.)
З.РАД
СА -Оснаживање васпитача за рад са децом са
ВАСПИТАЧИМА
тешкоћама у понашању,
сметњама у
развоју
-Асистенција
при
реадаптацијама деце

адаптацијама

-Укључивање у рад на естетском
педагошком обликовању простора

и

и

-Сарадња са васпитачима на унапређењу
васпитно-образовног
рада
у
васпитнимгрупама
-Подршка
васпитача,
васпитача

стручном
усавршавању
медицинских
сестара-

-Активи свих узрасних група: Афективно
везивање

Децембар
2018-мај
2019
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
У
2019. Мирослава
,
години
Јоксимовић, Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
октобар
Горда Божовић
2018.
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-Актив ментора и приправника
Педагошке ситуације (са педагогом)
-Радсаваспитачима у оквирутимова
редовнеактивноститимова

–

Мирослава
Јоксимовић
- Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
-Консултације са васпитачима- припрема за Током радне Мирослава
родитељске састнаке, пројекте
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
4. РАД СА ДЕЦОМ
-Учествовање у прикупљању информација Током радне Мирослава
у циљу планирања мера адаптације, године
Јоксимовић, Мина
индивидуализације за децукојој је потребна
Грујин,
Горда
додатна подршка , сарадња са Тимом за ИО
Божовић
-Радсадецом
у
групи
(праћење
и Токомраднег МирославаЈоксимо
учествовање )
одине
вић, МинаГрујин,
ГордаБожовић
-Рад са децом и васпитачима у оквиру
пројеката:
Током радне
„Ранооткривање
говорних и социо- године
Мирослава
емоционалних тешкоћа“
Јоксимовић
“ Вртићи без граница 3“
Током радне Горда Божовић
године
5.
РАД
СА -Реализација индивидуалног саветодавног Током радне Мирослава
РОДИТЕЉИМА,
рада са родитељима, са посебним акцентом године
Јоксимовић, Мина
ОДНОСНО
на родитеље деце са тешкоћама
Грујин,
Горда
СТАРАТЕЉИМА
Божовић
-Реализација тимских консултација са
родитељима,
васпитачима,
другим
стручним сарадницима (тим за исхрану,тим
за ИО, тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања,
мини-тимови у објектима)
6.
РАД
СА -Сарадња са директором и стручним
ДИРЕКТОРОМ,
сарадницима и сарадницима ПУ (са
СТРУЧНИМ
педагогом,
дефектологом,
логопедом,
САРАДНИЦИМА,
социјалним радником , дијететичарем),
ЛИЧНИМ
одвијал асе у оквиру рада стручних тимова,
ПРАТИОЦЕМ
комисија,
пројеката, интервенција у
ДЕТЕТА
васпитним групама, кроз редовну размену
информација
7.
РАД
У -Учешће у раду Тима за заштиту од
СТРУЧНИМ
дискриминације, насиља, злостављања и
ОРГАНИМА
И занемаривања
ТИМОВИМА
-Учешће у раду Тима за инклузивно
образовање
-Учешће у раду Тима за самовредновање/
Тим за развојно планирање
-Учешће у Комисији за праћење деце са
специфичностима у исхрани
-Учешће
у
Комисији
за
процену
спремности приправника-увођење у посао
-Учешће у пројектном тиму МПНТР:
инклузивно образовање
-Учешће у радној групи за избор стручне

Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић

Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић, Горда
Божовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић
Током радне Мирослава
године
Јоксимовић,
Од маја 2019 Мирослава
Јоксимовић
2018/2019
Горда Божовић
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литературе
-Учешће у радној групи за израду анкета
-Учешће у радној групи за израду бодовне
листе
-Учешће у Тиму за писање Извештаја рада
Установе

У 2019
У 2019

Горда Божовић
Горда Божовић

Јунсептембар
2019.

Мирослава
Јоксимовић, Мина
Грујин,
Горда
Божовић

8. САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМ
А, УДРУЖЕЊИМА
И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Заступљена је сарадња са:
основним
школама
на Вождовцу, струковним
организацијама
: Удружење стручних
сарадника,
Републичка
секција Током радне Мирослава
предшколских психолога, , ГЦСР, ИРК, године
Јоксимовић, Мина
ФМК, Заводом за психо-физиолошке
Грујин,
Горда
поремећаје и говорну патологију „Проф. др
Божовић
Цветко Брајовић“, другим ПУ.
Организацијама укљученим у пројекте у
којима је ПУ : Клиником за неурологију и
психијатрију за децу и омладину, МПНТР
9.
ВОЂЕЊЕ Вођење документације, припрема за рад и
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, стручно усавршавање одвијало се у оквиру
ПРИПРЕМА ЗА РАД редовних задатака психолога у Установи.
И
СТРУЧНО Психолози су похађали, поред радионица,
УСАВРШАВАЊЕ
актива, семинара у оквиру ПУ и следеће:
Акредитоване семинаре, стручне сусрете:
Стручни сусрети васпитача-Кладово
Акредитиван семинар „Моја васпитна
група је посебна“
Акредитиван семинар „Моја васпитна
група је посебна“
Акредитиван
семинар
„Подстицајно
окружење у вртићу“
Стручна конференција васпитача -Тара

Април 2019
Новембар
2018
Децембар
2018
Јун
2019
Децембар
2018
Стручни сусрети стручних сарадника – Новембар
Врњачка Бања
2018
Хоризонталне размене:
Вашаријада - „Традиција“
Септембар
2018
ПУ „Чукарица“: Игре са ризицима
Јул 2019
Стручнескупове:
ДЕАПС:
Насиље у породици и међу Новембар
вршњацима
2018
Стручне обуке:
Дечје срце-Рад са особама са посебним Мај 2019
потребама
Активи установе:
Афективно везивање (реализатор
Г. Октобар
Божовић)
2018
Центри за развој говора и активности за Април 2019
подстицање говорно-језичких развоја деце

Горда Божовић
Мина
Грујин
Мирослава
Јоксимовић
Мина
Грујин
Мирослава
Јоксимовић
Мирослава
Јоксимовић
Горда Божовић,
Горда Божовић
Горда Божовић

Горда Божовић,
Мирослава
Јоксимовић
Горда
Божовић,
Мина Грујин
Горда Божовић
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Портфолио

Јун 2019

Васпитно-образовновеће
Установе
– Мај 2019
Артикулационе способности, Фонолошка
свесност (Проф. Голубовић)
Васпитно-образовно веће Установе – Игре Јун 2019
у природи, авантура стварања (педгог ПУ
„Чукарица“ Тијана Боговац)

Горда
Божовић,
Мирослава
Јоксимовић, Мина
Грујин
Горд аБожовић,
Мирослава
Јоксимовић,
МинаГрујин
Мирослава
Јоксимовић, Мина
Грујин
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14.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА
ВАСПИТАЊЕ

ЗА ФИЗИЧКО

Током радне 2018/19. године педагог за физичко васпитање Установе је реализовала своје
задатке у следећим областима:
ОБЛАСТ РАДА

ЗАДАЦИ

Планирање
и
програмирање
васпитно
образовног рада

- Учествовање у изради годишњег планарада ПУ са
акцентом на годишњи план рада педагога за физичко
васпитање.
-Израда месечних планова рада стручног сарадника
педагога за физичко васпитање.
-Израда тромесечних извештаја о раду.

ПЕРИОД
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Јул
2019.год.
Задња
недеља
текућег
месеца
- Учествовање у изради плана сопственог стручног Током
усавршавања и професионалног развоја.
године
-Учествновање у процесу набавке дидактичког материјала
са посебним фокусом на област физичког васпитања и Током
расподела истох по објектима.
године
-Учествовање у изради предлога пројекта ,,Инклузивно Јун
–
предшколско васпитање и образовање“ , под називом ,, август
Због наше деце – повежимо се“.
2019.
године
Праћење
и -Праћење дечијег развоја и идентификација потреба и
вредновање
афинитета деце кроз предлагање активности за подстицај Током
васпитно
развоја.
године
образовног рада
- Посматрање и анализа васпитно образовног рада на
нивоу детета, васпитне групе,објекта за време редовних и
циљаних боравака у објектима и васпитним групама, са Током
доминирајућим освртом на активности из области године
физичког васпитања.
- Обиласци су праћени консултацијама, сугестијама, Током
заједничким акцијама и активностима, по потреби године
заједничким састанцимма и други видови стр. размене у у
оквиру инструктивн-педагошке активности.
Рад
са - Саветодавно – инструктивни рад са васпитачима,
васпитачима
одвијао се током године кроз редовне обиласке вртића, са Током
акцентом на моторички развој деце и организовања године
спортских активности у вртићу.
- Писање и слање недељних и месечних планова рада Новембар физичких активности деце узраста од 3 до 6,5 година ( децембар
реализовање 2 пута недељно) за вртиће који у својим 2018.
објектима поседују салу за физичко васп. (,,Невен“ , године.
,,Сестре Букумировић“, ,,Мала Сирена“).
-Демонстрација
активности
физичког
васпитања Током
примерених узрасту групе у салама и собама вртића уз године.
присуство васпитача ,
-Помоћ при осмишљавњу уређења холова, сала, тераса и Током
дворишта вртића, као и реализација истог.
године
-Израда спортских реквизита за објекте ,,Мала сирена“, Април
,,Невен“ и ,,Сестре Букумировић“.
2018.годин
е

НОСИОЦИ
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа

Маја
Чабаркапа

Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
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Рад са децом

Рад
родитељима

-Рад са децом се одвијао у оквиру редовних обилазака
објекта и у оквиру реализације посебних програма
-Реализација
активности
физичког
васпитања
прилагођених узрасту деце.
-Пружање подршке деци из ПУ,,Чика Јова Змај“ при
учествовању у различитим спортским манифестацијама
са -Осмишљавање и организовање различитих активности
родитеља и деце.
- Пружање подршке родитељима на сајму спорта , у
оквиру организације програма LIX open.

Рад
са
директором,
стручним
сарадницима, и
личним
пратиоцем детета
Рад у стручним
органима
и
тимовима

- Сарадња са директором и стручним сарадницима
одвијала се у оквиру рада стручних тимова,радних група
кроз заједнички рад и редовну размену информација на
састанцима и путем мејла.
-Сарадња и размена информација са ментором, педагогом
за физичко васпитање са општине Звездара.
-Учешће у раду тима (присуствно на састанцима) за
инклузивно образовање.
-Учешће у раду васпитно образовног већа
-Учешће у раду тима(присуствно на састанцима) против
насиља, злостављања и занемаривања.
-Учешће у раду педагошког колегијума
-Учешће у раду пројектног тима
предшколско васпитање и образовање“

Сарадња
са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима
и
јединицом
локалне
самоуправе

,,Инклузивно

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Новембар,
2018.
године

Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Maja
Чабаркапа

Током
године

Маја
Чабаркапа

Маја
Чабаркапа

Током
Маја
године
Чабаркапа
Током
Маја
године,
Чабаркапа
према
Маја
плану
Чабаркапа
рада
Маја
тимова и Чабаркапа
стручних
Маја
актива
Чабаркапа
Јул
– Маја
август
Чабаркапа
2019.
године
Током
Маја
године
Чабаркапа

- Сарадња и размена са другим ПУ у Београду и Србији у
виду посете, стручних састанака, консултација о раду
стручних сар. и унапређењу васпитно образовне праксе.
-Сарадња и учествовање деце из ПУ ,,Чика Јова Змај“ на Новембар,
LIX OPEN манифестацији у организацији Сајма спорта
2018.
године
-Сарадња са Секретаријатом за образовање и дечију Април,
заштиту на реализацији ,,Дечији маратон“.
2019.
године
-Сарадња са удружењем ,,Пријатељи деце Вождовац“ на
организацији манифестације ,,Змајада“.
Мај, 2019.
године
-Сарадња и са организацијом ,,Жабац Олимпијада“ и Мај,
учесвовање деце из ПУ,,Чика Јова Змај“.
2019.годин
е
-Сарадња са организацијом ,,РТС кроса“
Мај,
2019.годин
е
-Сарадња са организацијом ,,Спортска бајка“ ,
организација учествовања деце из ПУ ,Чика Јова Змај“.
Јун, 2019.
године
-Сарадња са ПУ ,,11. април“, организација учествовања Јун, 2019.
екипе на Шаховском турниру.
године
-Сарадња са огранизацијом ,,Ролеријада ПЛУС“
Јун, август
2019.
године

Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
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-Вођење документације и припрема за рад се одвијала у
оквиру редовних задатака.
-Присуство на хоризонталној размени на тему ,,Традиција
„

Током
године
Октобар,
2018.годин
е

Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа

-Стручни актив ,,Афективно везивање“

Октобар,
2018.
године
Новембар,
2018.
године

Маја
Чабаркапа

Децембар,
2018.
године
Децембар,
2018.
године
Фебруар,
2019.
године
Март,
2019.
године
Април,201
9. године

Маја
Чабаркапа

-Стручни актив ,,Јутарње телесно вежбање“

-Основно оспособљавање за пружање прве помоћи
-Семинар ,,Конфликти између наставника и родитеља и
стратегије решавања“
-Стручни скуп ,,Монтесори
планирање/учење“
Вођење
документације,
припрема за рад
и
стручно
усавршавање

метода

и

пројектно

-Стручно предавање ,,Заразне болести у дечијем
колективу. Правилна исхрана деце у предшколском
узрасту. Физичка активност“.
-Педагошко веће ,,Артикулационе способности и
фонолошка свесност и разумљивост говора код деце
предшколског узраста“
-Стручна конференција за васпитаче ,,Средина за учење“
Април,
2019.
године
-Стручни актив ,,Центри за развој говора и активности за Април,
подстицање говорно језичког развоја код деце“
2019.
године
-Стручни сусрети медицинских сестара васпитача ,,Улога Мај, 2019.
медицинске сестре васпитача у подстицању учења и године
развоја детеа кроз заједничко учешће деце и одраслих“
-Стручни актив ,,Ментори и приправници“
Мај, Јун,
2019.годин
е
-Семинар ,,Подстицано окружење у вртићу“
Јун, 2019.
године
-Педагошко веће ,,Игре са ризицима“
Јун, 2019.
године
-Хоризонтална размена ,,Игре са ризицима“
Јул , 2019.
године

Маја
Чабаркапа

Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
Маја
Чабаркапа
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13.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЛОГОПЕДА
Током радне 2018/19.године логопеди Установе реализовали су своје задатке у следећим
областима:
ПЕРИОД
ОБЛАСТ РАДА
ЗАДАЦИ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
Планирање
и - Учешће у изради годишњег плана рада јул-август
програмирање
ПУ .
2019.год.
васпитно
- Учешће у изради годишњег извештаја јун-јул
образовног рада
рада ПУ са акцентом на годишњи извештај 2019.год.
рада стручног сарадника логопеда.
- Израда месечних планова рада стручног последња
сарадника логопеда.
недеља текућег
-Израда тромесечних извештаја о раду месеца
логопеда.
- Учешће у изради плана сопственог током године
стручног усавршавања и професионалног
развоја.
- Учествовање у планирању мера током године
индивидуализације
и
припреми према
плану
индивидуалног васпитно-образовног плана рада тима.
за децу са посебним образовним
потребама.
-Учествовање у изради предлога пројекта јун-август
,,Инклузивно предшколско васпитање и 2019.године
образовање''које спроводи МПНТР.
Праћење
и - Посматрање и анализа васпитно
вредновање
образовног рада на нивоу детета, васпитне
васпитно
групе,објекта за време редовних и циљаних током године
образовног рада
боравака у објектима
и васпитним
групама, са доминирајућим освртом на
активности из области говорно-језичког
развоја.
- Праћење и анализа примерености облика,
метода и средстава васпитно образовног
рада са потребама и могућностима деце,
као и деце са проблемима у говорно током године
језичком развоју.
- Праћење развијености говора и
подстицање говорно-језичких функција током године
код деце на раном узрасту.
Рад
васпитачима

са - Упознавање васпитача са актуелним
говорно језичким поремећајима код деце, у
току боравка у објектима .
- Саветодавно инструктивни рад се одвијао
у току боравка у вртићима , првенствено са
темама о говорно језичким проблемима
код деце из васпитне групе и превентивним
активностима за рад са децом из области
развоја говора.
-Рад са васпитачима и медицинским
сестрама васпитачима на попуњавању
Развојних
скала
за
процену

НОСИОЦИ
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Тим за инклузивно
образовање.

Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић

Дубравка
Кобац
Данка Поповић

Дубравка
Кобац
Данка Поповић

током године

Дубравка
Кобац
Данка Поповић

током године

Дубравка
Кобац
Данка Поповић

децембар
2019.године

Дубравка
Кобац
Данка Поповић
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комуникативних способности деце на
основу запажања о развоју деце.
-Рад
са
медицинским
сестрама
васпитачима на реализацији
пројекта
,,Рано препознавање поремећаја говора и током године
социо-емоционалног развоја деце''-јасле
,,1001 радост''.

Рад са децом

Рад
са
васпитачима
и
стручним
сарадницима
на реализацији пројекта
,,Вртићи без граница 3''.
-Рад
са
медицинским
сестрама
васпитачима на припреми резимеа радова
за пролећне и јесење ССМСС.
-Реализација стручних актива за васпитаче
и
медицинске
сестре-васпитаче
на
тему:,,Центри за развој говора и
активности за
подстицање
говорно
језичког развоја“.
- Израда ,,Корисних савета логопеда'' и
другог штампаног материјала као стручних
упутстава
за
васпитаче
и
родитеље/старатеље, са темама из области
развоја говора и начинима подстицања
истог.
- Логопедска процена говорно језичког и
графомоторног статуса деце
ППП
(четворочасовног и целодневног),као и
деце осталих вртићких и јаслених група
(по позиву васпитача, медицинске сестре
васпитача или родитеља/старатеља) .
-Превентивни рад са децом у оквиру групе
,базиран на вежбама логомоторике,
графомоторике,
богаћења
речника,
акустичке анализе и синтезе итд.
- Праћење развоја говорно
језичких
функција код деце у групи.
-Учествовање у изради педагошких
профила деце и планирање мера
индивидуализације за децу којој је
потребна додатна подршка, као и изради
ИОП-а.
-Рад са децом у оквиру логопедског
саветовалишта.

Тим за инклузивно
образовање

током године

Пројектни
ВБГ3

март
2019.године

Данка Поповић
Дубравка Кобац

април
2019.године

Дубравка Кобац
Данка Поповић

током године

Дубравка Кобац
Данка Поповић

Дубравка
септембар
Кобац
2018.Поповић
јун 2019.године

септембар
2018.-јун
2019.године
септембар
2018.-јун
2019.године

тим

Данка

Дубравка
Кобац
Поповић

Данка

Дубравка
Кобац
Поповић

Данка

током године Тим за инклузивно
према
плану образовање.
рада тима

током године
(сваке среде у
месецу)
Рад
са -Саветодавно
консултативни
и током године
родитељима/стар инструктивни
рад
са (сваке среде у
атељима
родитељима/старатељима кроз логопедско месецу)
саветовалиште у вртићу ,,Шећерко''.
- Израда ,,Корисних савета логопеда'' као
стручних упутстава за васпитаче и током године
родитеље/старатеље, са темама из области
развоја говора и флајера ,,Логопед у
вртићу''.
-Реализација
тематских
родитељских јануар,
састанака :,,Припрема деце за полазак у фебруар,март2

Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Данка Поповић

Данка Поповић
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Рад
са
директором,
стручним
сарадницима, и
личним
пратиоцем детета
Рад у стручним
органима
и
тимовима

школу'' за припремне групе.
019.године
- Сарадња са директором и стручним
сарадницима одвијала се у оквиру рада
стручних тимова,радних група кроз током године
заједнички рад и редовну размену
информација на недељним састанцима
(понедељком) и путем мејла.
-Учешће у раду тима за инклузивно
образовање.
-Учешће у раду актива за развојно
планирање.
-Учешће у раду васпитно образовног већа.
током године,
-Учешће у раду пројектног тима ,,Вртићи према плану
рада тимова и
без граница 3''.
-Учешће у раду пројектног тима стручних
,,Инклузивно предшколско васпитање и актива
образовање''.
-Учешће у раду педагошког колегијума.

-Учешће у раду комисије за пријем деце у
ПУ као сарадник приликом уписа.
-Учешће у раду Тима за подршку развоја
дигиталних компетенција код запослених и
деце.
Сарадња
са - Активна сарадња са Удружењем логопеда
надлежним
Београда и Србије.
установама,
- Активна сарадња и размена са другим ПУ
организацијама,
у Београду и Србији у виду посете,
удружењима
и стручних састанака, консултација о раду
јединицом
стручних
сарадника
логопеда
и
локалне
унапређењу васпитно образовне праксе.
самоуправе
- Сарадња са Домом здравља Вождовац и
Развојним саветовалиштем.
-Сарадња са Општином Вождовац, ГЦСРодељење
Вождовац,
ДЗ
Вождовац,НВО,,Креатива''
у
оквиру
пројекта
,,Инклузивно
предшколско
васпитање и образовање''.
- Сарадња са Факултетом за специјалну
едукацију и рехабилитацију оствaрена је
кроз
реализацију
вежби
студената
логопедије
из
предмета
,,Језички
поремећаји код деце''.
-Сарадња са Факултетом за специјалну
едукацију и рехабилитацију остварена је и
кроз
заједничка
истраживања,
објављивањем радова и учествовањем на
стручним скуповима.
- Сарадња са Заводом за психофизиолошке
поремећаје и говорну патологију проф.др
,,Цветко Брајовић'', реализована је кроз
редовно упућивање деце са говорнојезичким и другим одступањима у
психофизичком развоју, као и њиховом

Дубравка Кобац
Данка Поповић

Дубравка Кобац
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић

током године,
Дубравка Кобац
јун 2019.године
Данка Поповић
новембар
2018.године
Дубравка Кобац
током године
Данка Поповић
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
током године

током године
јун-јул
2019.године

Дубравка
Кобац
Данка
Дубравка Кобац
Данка Поповић

Дубравка Кобац
март – април Данка Поповић
2019.године
Дубравка Кобац
током године
Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Током године
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Вођење
евиденције
и
стручно
усавршавање

даљем праћењу.
-Вођење
документације,евиденције
о
логопедској процени и праћењу деце
(
развојне скале за процену комуникативних
способности код деце и формулар процене
говорно језичког развоја ).
-Координација при организацији семинара
и едукација за запослене на нивоу ПУ
,,Чика Јова Змај''.
ВО веће ,,Разматрање иѕвештаја о раду за
радну 2017/2018.годину и плана рада
Установе и предшколског програма ПУ за
радну 2018/2019.годину.
-XI Стручна конференција Медицинских
сестара васпитача ПУ Србије.
-Стручни актив:,,Афективно везивање“.

Дубравка
Кобац
Данка Поповић
Током године
Данка Поповић
Током године.
Септембар
2018.године

Данка Поповић

Октобар
2018.године
Октобар
2018.године
-Семинар:,,Музика и развој говора“
Октобар
2018.године
Хоризонтално учење и размена,,Традиција'' Октобар
2018.године
-Трећи симпозијум логопеда Србије: ,,Рана Октобар
интервенција у логопедској пракси“.
2018.године
-Стручно
предавање:,,Превенција Октобар
дискриминаторног понашања у ПУ“- 2018.године
Драгана Коруга.
-Семинар:,,Моја
васпитна
група
је Новембар
посебна“.
2018.године
-Конференција:,,Инклузивно образовање – Новембар
пут развоја образовања Србије“.
2018.године
-Стручни састанак:,,Смернице за скрининг, Новембар
дијагностику и интервенцију код деце са 2018.године
ПСА“.
-Округли сто:,,Колико смо спремни на Новембар
дигиталне промене у образовању“ ПУ 2018.године
Нови Београд.

Данка Поповић

-Актив логопеда стрчних сарадника Јануар
запослених у предшколским установама- 2019.године
ПУ Звездара.

Дубравка Кобац
Данка Поповић

Манифестација
Дани
предшколаца Јануар
Врачара:,,Право је време за разговор – 2019.године
дилеме и нове теме“.

Дубравка Кобац

-Стручни скуп:,,Монтесори метода и
пројектно учење“.
Семинар:,,Обука стручњака за примену
конкретних поступака у циљу побољшања
функционалности особа са сметњама у
менталном развоју“.
-ВО веће:,,Артикулационе способности,
фонолошка свесност и разумљивост говора
код деце предшколског узраста“.

Фебруар
2019.године
Март
2019.године

Данка Поповић

Април
2019.године

Дубравка Кобац
Данка Поповић

-Реализација стручних актива:,,Центри за Април
развој говора и активности за подстицање 2019.године
говорно језичког развоја“.

Дубравка Кобац
Данка Поповић

Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Данка Поповић

Дубравка Кобац
Данка Поповић
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-Семинар:,,Дечје ликовно стваралаштво и
сценска уметност“.
-Семинар:,,Подстицајно
окружење
у
вртићу“.
- ВО веће:,,Игре на отвореном – авантура
откривања“.
-Стручни актив: ,,Портфолио“

Мај
2019.године
Јун
2019.године
Јун
2019.године
Јун
2019.године

-Национални
научни скуп ,,Методе
процене у специјалниј едукацији и
рехабилитацији“',рад на тему:,,Изговор Децембар
гласова и разумљивост говора код 2018.године
петогодишње и шестогодишње деце“Београд.
-XVI
Међународна научно-стручна
конференција ,,Постојећи изазови у
специјалној
едукацији
и
рехабилитацији“,рад
на
тему:,,Карактеристике
развојних
способности деце предшколског узраста“Суботица.
-II
Међународна
научно-стручна
конференција
,,Мултидисциплинарни
приступи у едукацији и рехабилитацији“,
радови на теме: ,,Вербално памћење код
дечака и девојчица предшколског узраста“
и ,,Слоговна свесност, препознавање риме
и
фонемска
сегментација
деце
предшколског узраста“- Сарајево.
-VI Стручно – научни скуп са
међународним учешћем ,,Актуелности у
едукацији и рехабилитацији особа са
сметњама
у
развоју“,
рад
на
тему:,,Артикулационе способности деце
предшколског узраста“-Београд.

Март
2019.године

Април
2019.године

Мај
2019.године

Данка Поповић
Дубравка Кобац
Дубравка Кобац
Данка Поповић
Дубравка Кобац
Проф.
Славица Голубовић
ФАСПЕР,
асистент
Невена
Јечменица,
ФАСПЕР, Дубравка
Кобац
Проф.
Славица Голубовић
ФАСПЕР,
асистент
Невена
Јечменица
ФАСПЕР, Дубравка
Кобац
Проф.
Славица Голубовић
ФАСПЕР,
асистент
Невена
Јечменица
ФАСПЕР, Дубравка
Кобац
Проф.
Славица Голубовић
ФАСПЕР,
асистент
Невена
Јечменица
ФАСПЕР, Дубравка
Кобац
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14.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА
Током радне 2018/19 год., у односу на Планом предвиђене активности, социјални радници су
радили на реализацији следећих задатака:

ОБЛАСТ РАДА

Планирање
програмирање
социјалног рада

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦ
И-ЈЕ
-Учешће у изради годишњег извештаја о јул-август
2019.
и раду ПУ.
-Учешће у изради годишњег плана рада
јул-август
ПУ.
2019.
ЗАДАЦИ

-Учешће у реализацији преласка деце из фебруарјаслица у вртић- друштвено осетљиве март
групе.
2019.године
- Учешће у пријему деце у ПУ по април-јун
конкурсу за 2019/20. годину
2019.
током
године
Активности
на
-Рад у уписној комисији.
током
унапређењу
године
социјалне функције у
- Учешће у формирању и структуирању јул-август
ПУ
васпитних група.
2019.године
- Праћење и анализирање попуњености
капацитета на нивоу групе :јаслице- током
године
вртића

Рад са васпитачима

-Рад на Правилнику о организовању
летовања и зимовања деце из друштвено
осетљиве групе.
- Размене информација о деци и
породици,
у
циљу
сагледавања
породичног и ширег социјалног контекста
и
услова
одрастања
деце
кроз
индивидуалне разговоре, увид у радне
књиге васпитача и осталу расположиву
документацију
-Пружање помоћи и подршке васпитачима
у раду са децом – породицом из
друштвено осетљиве групе.
-Израда обавештења о комуникацији са
породицама из друштвено осетживих
група.
-Сагласност ГЦСР
Руска 4 о
укључивању стручних радника Одељења
Вождовац у изради
Приручника о
поступању у различитим ситуацијама у
раду са друштвено осетљивим групама.

НОСИОЦИ
социјални
радници
социјални
радници
Гордана
Трмчић
Гордана
Трмчић
Гордана
Трмчић
социјални
радници
социјални
радници

март
2019.године

социјални
радници

током
године

социјални
радници

током
године

социјални
радници

август
2018.године

социјални
радници

фебруар
2019.године

директор,
социјални
радници
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-Пружање
стручне
помоћи
родитељима/старатељима и упућивање у
током
надлежне
институције
где
могу
године
остваривати права домена социјалне и
Рад са родитељима
дечје заштите.
односно старатељима
-Остварени
индивиуални/тимски
разговори са родитељима/старатељима у
током
циљу решавања породичних проблема.
године
-Редовни
недељни
састанци
са сваки
директором ПУ и стручним сарадницима. понедељак
током
године
-Редовни
тромесечни
састанци
са
Рад са директором,
представницима
ГЦСР-Одељење
стручним
Вождовац
а
на
предлог
директора
ПУ. На током
сарадницима
и
састанцима
разматрани
актуелни
године
педагошким
проблеми
у
раду.
По
потреби
укључени
асистентом
чланови уписне комисије.
-Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних током
тимова и комисија. Размена информација године
са терена.
-Информисање запослених из домена
социјалног рада (дечји додатак, провера
радне способности...)
Рад са запосленима у -Учешће у раду комисије и прослеђивање
Установи
захтева релевантној институцији.
-Посредовање у поступку заштите од
злостављања на раду.
-Учешће у раду тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.
-Учешће у раду уписне комисије ПУ.

социјални
радници,
стручни
сарадници и
сарадници
социјални
радници
директор,
социјални
радници,
васпитачи

социјални
радници

током
године

социјални
радници

током
године
април-мај
2019.године

Гордана
Трмчић
социјални
радници

током
године

Гордана
Трмчић

током
године

Гордана
Трмчић

-Учешће у раду комисије за прослеђивање током
године
Рад
у
стручним захтева за процену радне способности.
органима
и
-Учешће у изради пројекта“ Инклузивно
јун-јул
тимовима
предшколско
васпитање
и
2019.године
образовање“које спроводи МПНТР.
- Учешће у раду тима за инклузивно током
образовање
године

Сарадња
са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима
и
јединицом локалне
самоуправе

социјални
радници

Гордана
Трмчић
Алтана
Егелић
Алтана
Егелић

- Посредовање у поступку заштите од током
злостављања на раду
године

социјални
радници

-Сарадња са социјалним, образовним и
здравственим установама :
ГЦСР
Одељење
Вождовац,Одељење
Звездара, Одељење Палилула, Одељење током
Раковица,
године
Дом здравља,
Полицијска управа Вождовац,
Школе и друге ПУ,

социјални
радници
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Сигурна кућа,
Женски аутономни центар,
Центар за заштиту одојчади, деце и
омладине:
матерински
дом
и
прихватилиште за ургентну заштиту
злостављане деце.
-Непосредна сарадња са интерресорном
комисијом
у
јединици
локалне током
године
самоуправе.
-Сарадња са градским институцијама у
циљу
унапређивања
хуманитарних
активности:
-Традиционално учешће на конкурску
“Снежна
чаролија“у
организацији
Прихватилишта за децу и Града Београда
за избор најлепше маске, украса, честитке
Деда Мразу – Установа је освојила
захвалницу за учешће на конкурсу, 10
вртића захвалницу, а вртић ,,Наша деца“
прву награду за нај честитку.
-„Новогодишња кутија“одржана је у
великој дворани Сава Центра. У сарадњи
са васпитачима акцијом је обухваћен
велики број деце из маргинализованих
група ПУ. Програм је осмишљен од
стране Секретаријата за образовање и
дечју заштиту , Град Београд.
-Вођење евиденције о раду кроз дневник
рада, месечне планове и извештаје, као и
тромесечно извештавање о раду.
-Стручно усавршавање:
Предавање:„Превенција
дискриминаторног понашања
Драгана Коруга предавач.

у

ПУ“-

Алтана
Егелић

децембар
2018.године

социјални
радници

током
године

социјални
радници

октобар
2018.године

социјални
радници

децембар
Конференција за васпитаче:,,Средина за
2018.године
учење,
извор
грађења
односа,
интегрисаног учења и богаћења искуства
детета“-Тара.

Гордана
Вођење
Трмчић
документације,
припрема за рад и
стручно
март 2019. социјални
Актив социјалних радника ПУ Звездара
усавршавање
године
радници
,,Чигра“.
Семинар:,,Обука стручњака за примену
април
конкретних поступака у циљу побољшања
2019.године
функционалности особа са сметњама у
менталном
развоју“-хуманитарна
организација ,,Дечје срце“.
април
Трибина на Факултету политичких
2019.године
наука:,,Социјални радник у ПУ и
Школама- положај и перспективе“

социјални
радници
Гордана
Трмчић
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14.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
На основу Правилника и Упутства за спровођење превентивнe здравствене заштите од стране
Министарства здравља сарадници за унапређивање превентивне здравствене заштите реализовали су
током 208/2019. године, у складу са структуром послова, а ослањајући се на Годишњи план
превентивне здравствене заштите Установе , задатке и садржаје из Програма превентивне здравствене
заштите.Медицинске сестре које раде у области превентивно здравствене заштите стекле су лиценце
за самостално обављање послова у области здравља од Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије.
Сарадници за унапређивање превентивне заштите своје задатке реализовали су у односу на следеће
области рада:
ОБЛАСТ РАДА

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА
- Учествовање у изради Плана превентивне здравствене заштите у оквиру
1.Планирање
и Годишњег плана установе- септембар
програмирање
- Учествовање у координацији стручно-медицинског рада између свих
превентивне
радника Установе, здравствених институција и породице у складу са
здравствене заштите
Програмом-током године
- Рад на прикупљању и обради података за Извештај о реализацији
превентивне здравствене заштите ПУ који обухвата: „Извештај о
одсуствовању деце из здравствених и нездравствених разлога, Извештај о
санитарно хигијенском надзору“, „Реализација Програма „Здрав вртић“
Градском заводу за јавно здравље-јануар, јун
-Рад на месечном извештавању Сектора за превентивну заштиту и
контролу квалитета исхране о епидемиолошкој ситуацији у Предшколској
установи, броју и сумњи на инфективна обољења, броју запослених са
ванредним санитарним прегледом и повреде деце- месечно
-Учешће ураду Актива медицинских сестара на превентивној здравственој
заштити, присуство на састанцима сарадника за унапређивање превентивне
здравствене заштите и представника Секретаријата за дечју заштиту и
Градског завода за јавно здравље Београд о битним темама из области
превентиве, актуелној епидемиолошкој ситуацији, обједињеној набавци
средстава, прибора за одржавање опште и личне хигијене, санитетског
материјала и осталим набавкама, организацији и терминима Стручних
скупова за медицинске сестре васпитаче и Стручних скупова превентивне
здравствене заштите, размени искустава и предлога за решавање и
уједначавање начина решавања актуелних проблема и потешкоћа у раду,
упознавање са планом сарадње са Градским заводом за јавно здравље
поводом одржавања предавања, трибина и родитељских састанака у свим
ПУ Београда-тромесечно
- Подршка директору за наставак реализације манифестације „Фестивал
здравља“, учествовање у изради плана здравствено васпитних активности
сарадника на реализацији превентивне здравствене заштите
-Медицинске сестре на превентиви у вртићима свакодневно су
спроводиле задатке из Програма. Опште стање деце праћено је кроз
свакодневну јутарњу и продужену тријажу у свим објектима, осим у
четрнаест објеката где је медицинска сестра била присутна сваки други
дан. У објектима «Сестре Букумировић», «Мала Сирена», «1001 радост»,
«Чика Јова Змај», «Невен» и «Дизниленд» распоређене су по
двемедицинске сестре како би превентивни рад био присутан и у
послеподневним часовима.
- Учешће у осмишљавању планова подршке и праћења за децу са посебним
здравственим потребама ( у сарадњи са педијатрима, родитељима и
- 162 -

2.Праћење спровођења
задатака при стварању
оптималних услова за
правилан
психофизички развој,
очување и унапређење
здравља деце

запосленима), током године
-Прикупљање,обрада и анализа података о извршеним превентивним
прегледима, здравственом стању деце и епидемиолошком стању на нивоу
Установе. - током године
- Прегледима и предузетим третманом, лабораторијским испитивањима
разлозима одсуствовања деце и здравствених разлога прослеђују се на
сваких 6 месеци Градском заводу за јавно здравље. У периодуод
01.07.2018.-30.06.2019. одсуствовања деце због болести најчешће су била
узрокована акутним инфекцијама горњих респираторних путева (7053-је
деце), запаљење средњег уха (885-оро деце), бронхитис (688-оро деце),
грипа (69-оро деце), стрептококне ангине – 82-је деце, пнеумоние – 15-оро
деце, од цревних заразних болести (enterocolitis, diarrhea, salmoneloza) –
361-но дете, варичеле – 316-оро деце, шуге – 2-је деце, инфективне
мононуклеозе – 8-оро деце. У ПУ 11579-оро деце одсуствовало је због
патолошких стања – обољења, док је 12402-је деце према нашој
евиденцији, у односу на дијагнозе и потврде педијатра (током периода од
01.07.2018. -30.06.2019. године).
- Активности на формирању, усвајању и неговању здравих навика код
деце: - одржавање личне хигијене (хигијена лица, руку, уста, зуба и коже,
употреба тоалета, чистоћа одеће и обуће...); Правилна исхрана (квалитет,
квантитет и начин исхране); заштита животне средине (хигијена
просторија и околине, отклањање отпадних материја и вода); физичко
рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу
здравља деце; спровођење превентивно-корективних вежби; укључивање
родитеља кроз активну сарадњу и едукација родитеља на неговању здравих
навика. – током године
- Праћење развоја и здравља деце и рано откривање поремећаја и болести
уз благовремено предузимање мера санације – дневно праћење
здравственог стања детета ( изолација болесног детета по потреби);
планирање и спровођење здравствене неге деце; увид у пријем ново
уписане деце (здравствено стање, вакцинални статус и анамнестички
подаци); периодична контрола раста и развоја (мерење висине и телесне
тежине); систематски стоматолошки прегледи деце; Рано откривање
болести и благовремено упућивање на предузимање корективних мера;
Спречавање сузбијање ширења заразних болести; превенција повређивања
деце; припрема деце за организовани одмор и рекреацију; Вођење
здравствене документације. – током године
- Планирање општих мера заочување и унапређивање здравља ( контрола
хигијенско- епидемиолошких услова вршила се провера одржавања:
чистоће, температуре, влажности,
проветрености и осветљености
просторије. ; Хигијенске исправности и начина припремања, допремања,
сервирања и квалитета хране; Хигијена кухињског блока, посуђа и
инвентара; Хигијена санитарних просторија; Уређаја и хигијенске
исправности воде за пиће; Личне хигијене запосленог особља; организација
спровођења дезинфекције, дезинсекције и дератизације објекта; Редовоно
обаваљање санитарних прегледа; Поштовање прописа о радној одећи и
обући. - током године
-Праћење спровођења задатака при стварању оптималних услова за
правилан психофизички развој, очување и унапређење здравља
децеодвијао се при редовним задацима при обиласку објеката, при
праћењу процеса здравствене неге, хигијене, исхране и расподеле оброкатоком године
- Контрола општих хигијенско- епидемиолошких услова спроведена је од
стране епидемиолошке службе Дома здравља у свим објектима ПУи том
приликом спроведена је епидемиолошка анкета од стране епидемиолога о
санитарно хигијенским условима објеката – једном годишње
- Праћење здравствено- епидемиолошког стања и предузимања
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3. Радса медицинским
сестрама васпитачима,
сарадницима
на
реализацији
превентивне
здравствене заштите,
немедицинским
особљем

противепидемијских мераусарадњи са надлежним институцијама – након
пријаве инфективног обољења
- Сарадња са Републичком санитарном инспекцијом, Вишим санитарним
техничарима Секретаријата за дечју заштиту, иницирање и праћење
реализације наложених мера и решења у сарадњи директором и
техничком службом – током године
-Опремање приручних апотека санитетским материјалом, требовање и
расподела прибора, средстава и папирне конфекције, евиденција о подели
потрошног материјала-током године
-Oдржавали су се договорени састанци са родитељима деце са алергијама
на намирнице где је договарано да се у складу са препоруком педијатра
изврше елиминационе корекције у јеловнику за свако дете, а измењени
оброци без алергена припремани су под надзором дијететичара Установе током године
-Одржавани су састанци са родитељима деце са хроничним незаразним
обољењима, васпитачима и сарадницима на реализацији превентивне
здравствене заштите, консултације са педијатрима (астма, дијабетес
мелитус, ковулзије, епилепсија, алергије, цистична фиброза, тромбофилија,
ектопија тестиса, Дампингов синдром) - током године
- Код постојања здравствене докуменатције о алергији на намирнице их
исхране одржавани су састанци са родитељима и запосленима, 115-оро
деце има измењен режим исхране –
током године
- У овом извештајном периоду поступало се према упутствима изабраног
лекара – педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано; да дете има
привремену контраиндикацију и да због ње није вакцинисано; да дете има
трајну контраиндикацију на основу потврде Стручног тима и не може бити
вакцинисано.Медицинске сестре свакодневно су пратиле вакцинални
статус деце и водиле евиденцију.
- Стручно мишљење Градског завода за јавно здравље поводом
обележавања дечјих рођендана достављено је запосленима како би почело
да се примењује – октобар.
- Активности из програма “Здрав вртић” спровођене су у складу са планом
програмских здравствено васпитних активности. Број реализоваих
активности био је већи од планираних због активног учешћа сарадника на
реализацији превентивне здравствене заштите, васпитача и родитеља на
манифесацији «Фестивал здравља». Остварен је већи број активности од
планирах на тему «Алергије». На иницијативу директора Установе, четврту
годину за редом припреман је и одржан «Фестивал здравља» у објекту
„Мала сирена“ у 13.06.2019.године са почетком у 16:30 часова. По визији
директора Установе циљ манифестације је презентовање широј јавности
метода и начина рада са децом у свим вртићима ПУ «Чика Јова Змај».
Директор и сарадници одржали су више састанака са медицинским
сестрама на превентиви поводом организације „Фестивала здравља“. Ова
манифестација приказала је активности које су рађене са децом током
претходне радне године од стране медицинских сестара на превентиви и
васпитача. У оквиру фестивала своје запажене продукте рада на тему из
области Програма „Здрав вртић" представили су родитељима и деци,
уваженим гостима сарадници и васпитачи, као и представници Градског
завода за јавно здравље, Црвеног крста Вождовца и Дома здравља
Вождовац.– током године, јун 2019. године
-Рад се одвијао кроз пружање подршке и едукацију медицинских сестара
које реализујуПрограм (унапређивање вођења здравствене документацијездравствени картон, вођење евиденција..). У овом извештајном периоду
осмишљене су нове евиденционе листе: евиденција повреда у ПУ за
сараднике за унапређивање ПЗЗ, евиденција за пресвлачења постељине,
прања колица за транспорт хране као и за дезинфекцију фрижидера. - 164 -

4.Рад са децом

током године
-У проналажењу оптималних решења за ситуације које нису свакодневне и
уобичајене за брзо и правовремено реаговање медицинских сестара
приликом повреда деце -током године. Повреда деце током године није
било у већем обиму. Веома се водило рачуна о поштовању процедура када
се оне догоде, а мањи број повреда захтевао је санацију у амбулантама ДЗ
или клиника, као и обавештавање Секреаријата за образовање и дечју
заштиту – током године
-Присуство на обукама за нове приступе у планирању и реализацији
противепидемијских мера за евентуално нове епидемије и пандемијетоком године
- Инструктивно, здравствено - превентивни рад са медицинским сестрама и
васпитачима кроз праћење непосредног превентивно -здравственог рада,
неге и постигнућа деце, праћење реализације планираних активности из
програма ПЗЗ- месечно
- Усмерававање и рад на развијању културно хигијенских навика код деце
и запослених
-Инструктивни, здравствено превентивни рад са техничким и кухињским
особљем- месечно
- Стручно усавршавање медицинских сестара кроз стручне активе- током
године
- Подстицање тимског рада у вртићу и тимску сарадњу- током године
- Одржавање састанака, усмеравање васпитача у превазилажењу и
пружању помоћи код остваривања потреба деце са хроничним незаразним
обољењима, видно су истакнута обавештења у васпитној соби,амбуланти
за децу са здравственим потешкоћама, са индивидуалним разликама у
погледу исхране, културно-хигијенских навика, сна...
-При ванредним здравствено епидемиолошким ситуацијама спровођење
додатних противепидемијских мера
у сарадњи са
референтним
здравственим институцијама (појединачни случајеви обољевања од
салмонелозе, инфективне мононуклеозе, шуге, паразитарних обољења,
шарлах ...)
-Одговарајућим и осмишљеним садржајима здравствено васпитне
активности реализовале су медицинске сестре на превентивној
здравственој заштити са децом, родитељима и васпитачима.Садржаји су се
планирали као самосталне активности или су се прожимали са васпитно
образовним задацима и обезбеђивали подршку здрављу у свим сегментима
живота и рада вртића.Деци се на прихватљив начин приближавала
одређена област као претпоставка формирању и усвајању позитивних
навика, ставова и понашања у односу на њихово здравље.На тај начин
деца су постајала промотери здравог живота у односу на своје вршњаке,
родитеље и породицу. РЗЗЈЗ „Милан Јовановић-Батут“ наставио је
континуирани процес стручног усавршавања кадра кроз једнодневне
семинаре са едукативним садржајима програма „Здрав вртић“ који се
вреднује као програм од националног значаја за територију целе Србије.
а Вождовац.
- Наставило се са реализацијом специфичних садржаја, при чему су се
користила искуства из протеклих година из ове области, као и из ауторских
радова медицинских сестара презентованих на стручним активима.
-Формирање навика које воде очувању здравља, дневна контрола
здравственог стања деце, периодична контрола раста и развоја,
усмерававање и рад на развијању културно хигијенских навика код деце
-Подстицање активне улоге детета у здравствено – васпитном процесу
- Планирање мера правовременог спречавања и раног откривања
поремећаја и болести
-Организовање
иреализовање
систематских
прегледа
деце,редовних,контролних и циљаних, одстране здравствених сарадника
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- Систематски прегледи зуба обављали су се у веома доброј сарадњи са
стоматолоуима из оближњих амбуланти при школама и ДЗ где су
упућивана деца код којих је откривен каријес. Реализовали су се
стоматолошки прегледи, превентивно је урађена флуоризација, а за
заштиту сталних зуба деца припремних група упућивана су у најближе
амбуланте. Здравствено васпитни рад на подстицању и неговању здравих
навика у овој области спроводили су се у свим објектима. Број обављених
систематски прегледа деце је 2985, у току 873 санација, док је 528 санација
завршено.
-Праћење и уочавање одступања у физичком и менталном здрављу
деце,информисање стручног тима Установе
-Вођење здравственог картона за свако дете, поступање по препорукама
педијатара за свако дете са хроничним незаразним обољењима и потребом
здравственим праћењем, консултације са педијатрима
-Учешће у активностима васпитача поводом обележавања Светског дана
без дуванског дима, Светског дана заштите животне средине, Светског
дана вода, Светски дан чистих руку, Светски дан старих, Светски дан
срца...
-Традиционално, током „Октобра- месеца правилне исхране“ спроведене су
активности из области Програма „Здрав вртић“. Деца из вртића
“Невен“учествовала су у завршној манифестацији у ПУ Раковица која је
организована поводом Светског дана хране у организацији Градског
завода за јавно здравље Београд.
- Учешће деце из појединих објеката на ликовном конкурсу „Бактерије и
антибиотици“
- Сарадници за унапређивање превентивне здравствене заштите ишли су у
сврху кординатора са децом на излете у Аранђеловац – октобар; новембар
5.Сарадња
са Сарадња са здравственим установама примарне здравствене заштите са
надлежним
Сектором за превентивно здравствену заштиту Секретаријата за
установама,
дечју заштиту
Удружењима,локалном
Градским заводом за јавно здравље Београд
заједницом
Републичким институтом за јавно здравље „Милан Јовановић-Батут“
Домом здравља „Вождовац“
Заводом за биоциде и медицинску екологију
Сарадња са осталим институцијама и установама
Институтом за мајку и дете „др Вукан Чупић“
Универзитетском дечјом клиником
Високом стуковном, средњим медицинским школама
Комором медицинских сестара и здравствених радника Србије
Сарадња са Сектором за превентивно здравствену заштиту
Секретаријата за дечју заштиту Града Београда је од посебне
важности,током радне године размењивали су се подаци, реализовале су
се се едукације здравствених радника, планирале су се и спроводиле
мере на очувању и унапређењу здравља деце.Свакодневно су се се
пратила деца са хроничним незаразним болестима, сметњама у развоју и
инвалидитетом, како би се обезбедили оптимални услови за њихов
боравак у предшколској Установи.
На основу законске регулативе ГЗЗЈЗ као референтна установа на
нивоу града, за потребе предшколских установа, давао је стручна
упутства и мишљења и вршио надзор кроз:
Службу социјалне медицине која прати активности запослених на
пословима превентивно здравствене заштите кроз стручни надзор ,
извештаје и табеле који се редовно прослеђују из установе,
Службу за здравствено васпитање која прати спровођење програма „Здрав
вртић“ и реализацију осталих здравствено васпитних садржаја
Службу хигијене и епидемиологије која континуирано прати ниво
квалитета хигијене простора у којем бораве деца и запослени, као и
- 166 -

хигијену простора Централне и дистрибутивних кухиња, узорковање
намирница и готових оброка
Службу здравствено санитарних прегледа која перманентно прати
епидемиолошку ситуацију у објектима и врши здравствени надзор
запослених у Установи кроз обавезне годишње и периодичне здравствено
санитарне прегледе
- Деца из већине вртића учествовала су у ликовном конкурсу поводом
обележавања „Недеље здравља уста и зуба“.Послати су ликовни радови на
тему из области здравља уста и зуба, завршна манифестација одржана је у
просторијама Градске општине Вождовац награђени су
деца вртића
„Шећерко“, „1001 радост“, „Бисери“, „Љоља“ која су учествовала у
програму.
- Званичан обилазак ПУ од стране начелника јединице за планирање
здравствених услуга и организацију здравствене заштите Мр сц. мед. Др
Верица Почуча остварен је кроз обилазак вртића „Плави чуперак“ и
упознавање са активностима медицинских сестара.
-састанак са начелником Епидемиолошке службе ДЗ Вождовац, у циљу
договора о извршењу епидемиолошког надзора свих јаслица и вртића ПУ октобар
- Спроведена је епидемиолошка анкета и здравствено епидемиолошки
надзор у свим објектима-током године
-Предавање на тему „Праћење вредности гликемијскеконтроле код
пацијената са дијабетес мелитусом“, „Клиничко испољавање компликација
и лечење акутне и хроничне бубрежне инсуфицијенције, ДЗ Савски венацдецембар
6.Сарадња
породицом

-Саветодавни и васпитно образовни рад са родитељима наставио се
са планираним активностима од уписа детета, првог родитељског састанка у
јуну месецу за новоуписану децу,до свих осталих активности током
трајања радне године. Кроз индивидуалне разговоре са родитељима
приликом узимања података за здравствени картон детета, размењивањем
додатних информација битних за понашање детета, стечених навика,
здравственог статуса детета и на основу тога планирале су се одговарајуће
активности за лакшу адаптацију деце на вртић.Преко здравствених паноа и
табли
родитељи су
имали прилику да добијају
информацијео
превентивној здравственој заштити, о едукативним садржајима
(Респираторне инфекције, Лајмска болест, Вакцинација, Осипне грознице,
Шарлах...) и стваралаштвом деце из ове области.
За свако дете медицинске сестре водиле су Здравствени картон,чији је
саставни део Здравствени лист у који су се за свако дете уписивала
запажања о формирању здравих навика, налази и запажања у вези са
дневном контролом здравственог стања,налази и оцене у вези са растом и
развојем.
Посебан акценат у раду било је свакодневно праћење деце са хроничним
обољењима и деце код које је постојала могућност да се развију одређене
компликације и појаве ризици у току боравка у вртићу.Тим поводом
наставилосе са остваривањем активне сарадње са ординирајућим
педијатрима Дома здравља као и са спровођењем достављених инструкција
за свако дете.
-Учешће на родитељским састанцима у организацији Секретаријата за
дечју заштиту и Градског завода за јавно здравље „Безбедно понашање у
саобраћају“, „Медији и здравље деце у ПУ“, „Епидемиолошки значај
инфективних болести“, -„1001 радост“ вртић, март месец
-Индивидуални разговори са родитељима деце са хроничним незаразним
обољењима, алергијама и другим стањима на јутарњој тријажи или на
договореним састанцима са сарадницима
-Одржавани су заказани састанци родитељима који су одбијали да
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вакцинишу своје дете у Управи са директорем, правником и стручном
службом
-Организовање и активно учешће родитеља у обележавању и промоцији
здравља кроз различите јавне манифестације у Установи-„Фестивал
здравља“ и у другим здравственим и образовним институцијама. Завршна
манифестација поводом обележавања „Светске недеље здравља уста и
зуба“ где су деца из већине вртића учествовала у ликовном конкурсу а
награђени су радови деце вртића „Шећерко“, „Бисери“, „Мала сирена“,
„Наша деца“ која су са родитељима и васпитачима приремили рецитације и
драмске игре на приредби у Општини Вождовац у организацији
стоматолога Дома здравља
-пружањестручнеподршкепородицисациљемунапређивањародитељских
компетенција кроз писане материјале и припремање едукативних садржаја
за родитеље, „Вакцинација“, „Варичела“
- Лекари Градског завода за јавно здравље одржали су радионице за
родитеље у вртићу „сестре Букумировић“ на теме: „Како до здравије
исхране наше деце“; „Колико физичке активности мом детету заиста
треба?“; „Најчешће заразне болести у вртићима- како их спречити?“
7.
Сарадња
са - Сарадња са директором и стручним сарадницима одвијала се у оквиру
директором,
рад
у рада стручних тимова, комисија и радних група кроззаједнички рад и
стручним органима и редовну размену информација на састанцима и путем мејла
Тимовима
- Учешће сарадника на унапређивању превентивне здравствњене заштите у
ширем Тиму за самовредновање
- Учешће у активностима Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
- Педагошки колегијуми
- Учешће у организацији припреме и расподеле оброка услед промене
режима дана. У договору са директором Установе одржавани су састанци
како би се отклониле све могуће непредвиђене ситуације и како би се што
пре запослени, деца и родитељи упознали са новином.
-Учешће у организацији манифестације „Фестивал здравља“ директор
Установе, јун
-Присуство едукацији „Прва помоћ код запослених“ која је у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду.
8.Вођење
-Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање одвијало
документације,
се у оквиру редовних задатака
припрема за рад и -Организовање различитих видова стручног усавршавања у области
стручно усавршавање
превентивне здравствене заштитеу складу са годишњим Планом и
актуелном епидемиолошком ситуацијом:
-План превентивне здравствене заштите за 2017/2018.годину, руководиоци
јасала и сарадници на реализацији превентивне здравствене
заштите,септембар
-Извештај о реализацији плана за 2016/2017.годину,руководиоци јасала и
сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите, септембар
- Присуство сарадника на реализацији и сарадника за унапређивање
превентивен здравствене заштие предавањима, курсевима, семинарима у
сиљу стицања бодова за лиценцну годину – током године
- Установа је обезбедила средства за присуство 13 медицинских сестара на
акредитованом курсу „Принципи професионалне прве помоћи у дечјем
узрасту“ одржаног у априлу 2019. године у Градском заводу за хитну
медицинску помоћ. Циљ је да се медицинске сестре едукују како би се што
професионалније поступало при променама дечјег општег стања,
повредама и како би се упознале са новинама из ове области.
-Присуство три сарадника за реализацију превентивне здравствене заштите
на X стручној конференцији „Јачање капацитета за препознавање и рану
интервенцију код деце са потешкоћама у развоју“ од 08-10.11.2018. године
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на Дивчибарима у организацији Удружења медицинских сестара Србије
- Присуство на акредитованим предавањима „Фестивал здравља“, сви
сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници
на унапређивању превентивне здравствене заштите, Дом војске - октобар
Два
сарадника
на
реализацији
превентивне
здравствене
заштитепрезентовала су стручни рад на тему: „Улога и значај медицинске
сестре на превентиви из угла родитеља“ Ивана Јевтић и Винка Ђокићна
XXIIСтручним сусретима медицинских сестара ПУ Србије, Удружење
медицинских сестара Предшколских установа Србије – Из установе је
укупно било 5 медицинских сестара- Врњачка бања.
- „Исхрана болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом“ – ДЗ
Раковица
- „Комуникационе вештине здравствених радника са пацијентима у
примарној здравственој заштити“ – ДЗ Савски венац
- Градски завод за јавно здравље организовао је акредитовано предавње на
тему: „Значај неге, личне хигијене и хидрације код деце узраста до 6
година“
- Градски завод за јавно здравље организовао је акретовано предавање на
тему: „Превенција повреда у дечјем узрасту“ где је 15 медцинских сестара
присуствовало.
- Два сарадника за унапређивање превентивне здравствене заштите су
присуствовала семинару „Закон о медицинским средствима у примени –
хармонизација прописа Србије са прописима Европске уније“ у области
медицних средстава- април 2019. године
- Два сарадника за унапређивање превентивне здравствене заштите су
присуствовала семинару „Хигијенски услови пропписани за рад у
Предшколским установама“ – април 2019. године
-Учешће пет медицинских сестара из Установе на Традиционалним
јесењим стручним сусретима, Соко бања
-Присуство на акредитованим предавањима „Фестивал здравља“, сви
сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници
на унапређивању превентивне здравствене заштите на теме „Карцином и
фертилитет" Дом војске - април
- „Примена и контрола пацијената у здравственим установама и приватној
пракси“; „Орално здравље и дијабетес“; Приступ пацијенту са дијабетесом
на нивоу примарне здравствене заштите“; „Утицај емоционалне
интелигенције медицинских сестара на комуникацију са пацијентом“ – Дом
здравља Раковица – током године
- Присуство едукацији за родитеље на тему „Масажа беба и развојна скала“
у јаслицама „Невен“ и „Чика Јова Змај 2“.
- Учествовање на различитим манифестацијама у циљу промовисања
Установе и стицања нових знања и вештина, манифестација поводом
обележавања Светског дана хране,Недеље здравља уста и зуба, ...
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14.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСХРАНЕ
План исхране израђују нутриционисти дијететичари предшколске установе на основу
асортимана и количина намирница предложених од стране Комисије за праћење, контролу и
унапређење исхране формиране при Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Он обухвата израду
и реализацију јеловника почев од планирања, организације рада у централним и дистрибутивним
кухињама као и праћење набавке и потрошње намирница и праћење дистрибуције готових оброка.
На пословима планирања, припремања и сервирања оброка радило је укупно 79 радника, од
тога 47 на неодређено (10 кувара, од којих је један на неплаћеном одсуству, 36 сервирке и 1
спремачица која ради на одржавању хигијене при централној кухињи). Радника на одређено време је
било 32, од тога 9 кувара, 21 сервирки, 2 спремачице.
На пословима планирања исхране било је 3 нутрициониста дијететичара на неодређено време (од
којих је један на неплаћеном одсуству), и 1 на одређено (замена за неплаћено одсуство). Од августа
2019. године још један нутрициониста дијететичар је на неплаћеном одсуству, а као замена за њега је 1
нутрициониста дијететичар на одређено време). Тренутно у Установи на планирању исхране је
ангажовано 3 нутрициониста дијететичара (1 на неодређено и 2 на одређено време), док су 2
нутрициониста дијететичара на неплаћеном одсуству.
Просечно дневно припремано је око 9486 оброка (доручак, ручак и ужина). Оброци су
припремани у две централне кухиње и једној самосталној кухињи:
1. у објекту „Чика Јова Змај“ у улици Саве Шумановића 1
2. у објекту „Сестре Букумировић“ у улици Игњата Јоба 69
3. у објекту „Мала сирена“ у улици Каплара Момчила Гаврића 14.
Дистрибуција оброка вршена је у 34 дистрибутивне кухиње у којима су припремани доручак и
кувана (млечна) ужина, а ручак и остале ужине само сервиране.
Током године извршени су радни задаци нутрициониста дијететичара:
1. Планирање исхране која обухвата:
- израду јеловника,
- иновирање старих и израду нових рецептура,
- израчунавање калоријске и нутритивне вредности оброка,
- планирање набавке намирница према јеловнику,
- планирање посебног јеловника за децу на специфичним режимима исхране,
- рад на изради јеловника за сајт ПУ, јеловника са алергенима за кухињско особље и планираног
јеловника за Комисију за контролу, праћење и унапређење исхране,
- ради боље комуникације са корисницима услуга и увида у рад службе, редовно су ажурирани
јеловници и промене на сајту Установе.
- учешће у јавним набавкама за намирнице, средства за машинско прање посуђа, посуђа, ситног
инвентара и апарата.
2. Организација рада у централним и дистрибутивним кухињама је обухватала:
- контролу процеса припреме хране,
- решавање текућих проблема у процесу набавке, производње и дистрибуције хране
- решавање кадровских проблема у дистрибутивним кухињама због одсуства запослених
(боловање, годишнји одмори, крсне славе)
- хигијене просторија, кухињског особља, уређаја и апарата током и после процеса припреме
хране,
- увид у расподелу хране, органолептичку процену готовог оброка, контролу остављених узорака
хране,
- праћење рокова намирница у приручним кухињским магацинима и контролу хигијене магацина,
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- праћење стања опреме и уређаја. У априлу 2019. за потребе централних и дистрибутивних
кухиња набављени су следећи уређаји: две машине за сечење хлеба (објекти „Невен“ и „Мала
сирена“); седам машина за прање посуђа (објекти „Брезе“, „Шећерко“, „Наша деца“, „Дизниленд“,
„Пинокио“, „1001 радост“ и „Бисери“); два професионална шпорета (објекти „Бисери“ и „Наша
деца“; пет фрижидера (објекти „Мала сирена“, „Љоља“, „Невен“, „Сестре Букумировић“ и
„Брезе“).
- пописани су сви апарати који се налазе у централним, самосталној и дистрибутивним кухињама,
- прикупљени су и обрађени подаци о потребама за посуђем, опремом и уређајима за самосталну,
две централне и 34 дистрибутивне кухиње,
- контрола начина сервирања и припреме куваних оброка и
- увид у требовање намирница (врсте и количине).
3. Организација рада у економату и централном магацину обухвата:
- контролу квалитета намирница приликом пријема и пратеће документације о здравственој
исправности заједно са сарадником за спровођење стандарда квалитета смештаја и исхране и
комисијом за пријем намирница,
- праћење потрошње намирница које се користе за исхрану деце на недељном, месечном и
годишњем нивоу,
- узимање бројног стања присуства деце по објектима и контрола требовања намирница по
објектима од стране сервирки.
- уношење података у САП систем
4. Саветодавни рад се реализовао у односу на децу, родитеље и запослене кроз:
- праћење исхране деце, праћење конзумације хране у односу на узраст и потребе деце, развијање
правилног односа деце према хране наглашавајући важност витамина и минерала у здравој
исхрани и усвајање културе обедовања,
- састанке са родитељима по потреби поводом специфичности у исхрани, из верских разлога и
индивидуалних потреба деце.
Поред тога, континуирано се радило на усавршавању носиоца програма исхране, и едукацији свих
запослених који су учесници у ланцу од пријема намирница до сервирања готових оброка.
5. Евалуација рада током године се врши кроз:
- израду месечних извештаја о утрошеним количинама хране Секретаријату за образовање и
дечију заштиту,
- израду извештаја о раду директору,
- израду годишњег извештаја и плана о раду установе у области исхране.
6. Сарадња са друштвеном средином подразумева:
- сарадњу са Градским заводом за јавно здравље израдом планираног јеловника и магацинских
листи утрошених намирница, увидом у броматолошке и микробиолошке анализе оброка узетих од
стране Градског завода за јавно здравље,
- Секретаријатом за образовање и дечју заштиту кроз периодичне састанке,
- Комисијом за праћење, контролу и унапређење исхране кроз периодичне састанке,
- Високом здравственом школом струковних студија у Београду кроз едукацију студената на
практичној настави, струковним удружењем нутрициониста Србије. Студенти на
специјалистичким студијама (смер нутрициониста дијететичар) у оквиру предмета „Промоција
правилне исхране“ били су на практичној настави у објекту „Мала сирена“ 2.11.2019.
- Комисијом за праћење исхране деце у ПУ са нутритивним алергијама и другим
специфичностима у исхрани. У току целе радне године Комисија за праћење исхране деце која су
на специфичним режимима исхране као и служба за исхрану имала је саветодавни рад – састанке
са родитељима и запосленима услед повећаног броја деце која су из разних здравствених и
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нездравствених разлога на специфичним режимима исхране. По подацима закључно са
05.07.2019. у Установи је било укупно 115-оро деце на спефичним режимима исхране, са
најчешћим алергијама на млеко, јаја, орашасте плодове. У 4 објекта нема деце на специфичном
режиму исхране. То су „Звончица“, „Васа Чарапић“, „Колибри“ и „Радосно детињство“, док у
свим другим објектима има деце са потребом да им се адаптира исхрана. Троје деце има
дијагностиковану целијакију (у објектима „Шећерко“ јасле, „Штрумфета“ и „Петар Пан“). Код
једног детета постоји дијагностикована цистична фиброза (објекат „Бисери“) и специфичности су
везане за терапију и праћење детета. У објекту „Сестре Букумировић“, дете коме је
дијагностикована епилепсија услед преписане терапије, понекад не доручкује у вртићу. У објекту
„Чика Јова Змај 1“ код једног детета је дијагностикован дијабетес и специфичност се огледа у
мерењу гликемије и давању терапије као и у праћењу исхране. У објекту „Чика Јова Змај 1“
борави дете код кога је дијагностикована хронична бубрежна инсуфицијенција и због тога има
корекције у исхрани.
Ради лакшег праћења исхране деце са специфичностима у исхрани направљене су и на терен
послате нове табеле за праћење исхране деце на специфичним режимима исхране.
Услед повећаног броја деце са специфичностима у исхрани и постојећег ризика да намирнице које
родитељи доносе ради прославе дечијих рођендана садрже неки од алергена, на нивоу Установе
формирана је Комисија за одређивање начина поступања код организовања прославе дечијих
рођендана, која је сачинила и на терен послала „Протокол о начину прослављања дечијих
рођендана“.
- Организација сајмова, фестивала и других друштвених дешавања у оквиру установе из домена
исхране. Поводом обележавања Светског дана здравља 13.06.2019. је у објекту „Мала сирена“
одржан Фестивал здравља на тему алергије у чију припрему и реализацију су били укључени и
сарадници за исхрану. Сарадници за исхрану су били укључени у организацију „Вашаријаде“ која
је одржана у објекту „Љоља“ 9.10.2019. Присуство на едукативним симпозијумима, семинарима и
курсевима ради стручног усавршавања и стицања услова за лиценцу.
Стручна усавршавања која су похађали дијететичари нутриционисти:
Датум

Стручни
скуп

Организатор

Тема

Место

22.09.201
8.

Стручни
скуп-курс

Удружење
медицинских „Исхрана пацијената са Београд
сестара
и
техничара хроничном бубрежном
примарне
здравствене инсуфицијенцијом“
заштите Србије

2

06.10.201
8.

Стручни
скуп-курс

Савез
здравствених
Србије

1

20.10.201
8.

Стручни
скуп-курс

удружења „Прецизни
везни Београд
радника елементи у савременој
стоматологији“

Број
присутни
х

Удружење
здравствених „Комуникационе
Београд
радника Београда
вештине здравствених
радника са пацијентом у
примарној здравственој
заштити“
„Само од нас зависи“
Национални Савез
удружења
Златибор
конгрес са здравствених
радника
међународн Србије
им учешћем

1

09.11.201
8.

Национални Удружење нутрициониста - „Исхрана
деце
у Београд
симпозијум дијететичара предшколских предшколским
установа Србије
установама - ризици“

1

20.11.201
8.

Стручни
скуп-курс

1

28.10.201
8.

Удружење
медицинских „Пријем и нега деце са Београд
сестара
и
техничара отвореним
преломом
примарне
здравствене екстримитета“
заштите Србије

1
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27.12.201
9.

Стручни
скуп-курс

Удружење
здравствених „Пренатална
радика КБЦ Звездара
дијагностика“

Београд

1

26.01.201
9.

Стручни
скуп-курс

Удружење
медицинских
сестара
и
тахничара
примарне
здравствене
заштите Србије

„Примена и контрола Београд
закона
о
правима
пацијената
у
здравственим
установама и приватној
пракси“
Удружење
медицинских „Орално здравље и
Београд
сестара
и
техничара дијабетес“
примарне
здравствене
заштите Србије
Савез
удружења „Стручно
–
Београд
медицинских
сестара методолошко упутство
предшколских
установа за спровођење неге и
Србије
превентивно
–
здравствене
заштите
деце у предшколским
установама – улога и
задаци
медицинске
сестре“
Савез
удружења „Здраво живо – знање за
Београд
медицинских
сестара здравље “
предшколских
установа
Србије
Друштво
санитарних „Желим, хоћу и морам
Београд
техничара и и инжењера да знам – како живети
Србије
са целијакијом“
Удружење
здравствених „Системско и локално
Београд
радика КБЦ Звездара
лечење хроничних рана“

2

02.02.201
9.

Стручни
скуп-курс

05.03.201
9.

Стручни
скуп-курс

06.03.201
9.

Стручни
скуп-курс

30.03.201
9.

Стручни
скуп-курс

12.04.201
9.

Стручни
скуп-курс

10.05.201
9.

Стручни
скуп-курс

Друштво
нутрициониста „Метаболички синдром
Београд
дијететичара Србије
у различитим животним
добима“

2

1

1

1

1

1

Отежавајуће околности у реализацији Програма исхране су:
▪

Недовољан технички капацитет централних кухиња у односу на број припреманих оброка уз
тенденцију раста

▪

Неусловност појединих дистрибутивних кухиња у објектима.

▪

Проблеми са набавком намирница (сухомеснати производи, риба, производи од воћа и поврћа)
због нереализованих уговора.

▪

Организација рада у Установи захтева већи број радника на пословима припремања и
сервирања оброка, како би се епидемиолошки ризици свели на минимум. Број радника на овим
пословима се смањио због раскида уговора о раду или одласка у пензију, а услед примене
Уредбе о забрани запошљавања пријема нових радника није била.

Редовно се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих просторија у којима се
припремају оброци или чувају намирнице .
Ради боље комуникације са корисницима услуга, а у циљу сагледавања стања и потреба
везаних за исхрану у Установи, анкетирали смо руководиоце јасала и сестре на реализацији послова
превентивне здравствене заштите.
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Анализа анкете:
1.Прихваћеност оброка код деце:
а) Деца радо прихватају оброке 45%
б) Деца делимично прихватају оброке уз мотивацију боље прихватају 47%
в) Деца делимично прихватају оброке уз мотивацију и даље не прихватају 5%
г) Деца не прихватају оброке 3%

Прихваћеност оброка
5%

3%

Деца радо
прихватају оброке
45%

47%

Деца делимично
прихватају оброке
уз мотивацију боље
прихватају

2. Деца најбоље прихватају:
а) ручак 41%
б) ужину 37%
в) доручак 17%
г) воле све подједнако 5%

Деца најбоље прихватају
ручак

ужину

доручак

21%

воле све подједнако

34%

14%

31%

Од припремљених оброка деца највише воле да једу:
- шпагете 33%
- пасуљ 29%
- пире кромпир и кромпир паприкаш 21%
- мекике и прженице 17%
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3. Деца најчешће не прихватају:
а) ручак 35%
б) доручак 65%

Деца најчешће не
прихватају
ручак

доручак

35%
65%

Најмање воле да једу :
- броколи и карфиол 33%
- купус 8%
- грашак 8%
- ђувеч 8%
- жито, просо 20%
- попару 12%
- млеко 11%
4. У праћењу исправности прибора и средстава за рад учествује 95%, а 5% не учествује.
5. У 100% објеката на видном месту стоје писана упутства која се од стране службе за исхрану
шаљу на терен.
6. Сви прате примену писаних упутстава од стране службе за исхрану.
7. Теме из области исхране које је потребно обрадити:
Највише су заинтересовани за:
- обуку сервирки 11%
- Нутритивне алергије 21%
- хигијена и лична хигијена 10 %
- остале теме ( транспорт и чување хране, здрава храна, специфичности у исхрани, дневни унос
витамина и минерала, дезинфекција, требовање, сервирање хране ) 58%
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Највише су
заинтересовани за
обуку сервирки

10%

Нутритивне
алергије

21%
58%

хигијена и лична
хигијена

11%

остало

8. Просечна оцена запослених који раде на сервирању хране:
- за припрему оброка ( од 1-5 ): 4,72
- за одржавање хигијене ( од 1-5 ): 4,67
9. Предлози за унапређење рада у кухињи:
- обезбеђивање посуђа, кухињске опреме и климе 47%
- одржати обуку за нове сервирке 13%
- обезбедити више особља за рад у кухињи 10%
- обезбедити редовно сервисирање и поправку апарата 8%
- обезбедити довољно униформи 7%
- коригивати јеловнике 6%
- реновирање кухиња да би се хигијена што боље одржавала 9%

Предлози за унапређење рада
обезбеђивање посуђа, кухињске опреме и климе
одржати обуку за нове сервирке
обезбедити више особља за рад у кухињи
обезбедити редовно сервисирање и поправку апарата
обезбедити довољно униформи

8%

7%

6% 9%
10%

47%
13%

10. Предлози за унапређење сарадње измењу нутрициониста, сервирки исарадника на
реализацији превентивне здравствене заштите:
- Одличну сарадњу сматра да има 11%
- Више састанака и бољу комуникацију предлаже 51%
- Сматра да би требало обезбедити сервирке/спремачице зазамену у случају потребе у сваком
објекту 15%
- Жели чешће обилазке 23%
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Предлози за унапређење
сарадње
одлична сарадња

22%
18%

11%
више састанака
49%

обезбедити замене
за сервирке
чешћи обиласци

Анализом анкете дошло се до закључка да деца у већини радо прихватају оброке или то чине
уз мању мотивацију 92%.
Ручак као омиљени оброк воли 41% деце и то углавном шпагете, пасуљ, пире кромпир,
кромпир паприкаш, док 65% деце најмање воли доручак и то попару,намазе, качамак.
Одличну сарадњу са нутриционистом сматра да има 11% анкетираних а највише анкетираних
51% сматра да би унапређењу сарадње допринели чешћи састанци и боља комуникација. Највећи број
анкетираних 47% сматра да би обезбеђивање посуђа, опреме, мањих кућних апарата и клима у
кухињи побољшало рад сервирки, а 13% анкетираних да би едукација сервирки допринела
унапређењу сарадње.
Сестре које раде на пословима реализације превентивне здравствене заштите рад запослених
на припреми хране оцењују просечном оценом (од 1 до 5) 4,72 а стање хигијене оценом 4,67.
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15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ
Уписна комисија именована је решењемод стране директора ПУ „Чика Јова Змај“ Лидије
Хутовић, на основу члана 45.став 3 тачка 16) Статута ПУ “Чика Јова Змај“, бр 1362/I-1 од
23.3.2018.године.
Уписна комисија се именује непосредно пред Упис деце за радну годину.
Комисија има следећи задатак :
- да прегледа и изврши проверу приложене документације и саставља листе заинтересованих
родитеља/старатеља за упис деце
-формира васпитне групе (прелазак из јаслица у вртић)
-саставља обавештења о пријему деце у Установу
-даје обавештења потребна за комисијски пријем деце
-доноси одлуку о пријему деце
-доставља писане извештаје о свом раду сваког месеца Директору установе
Уписна комисија :
-прати бројно стање деце по групама током читаве године и води статистику за Предшколску установу
-даје податке о Упису деце и доставља тражене информације Градском секретаријату за образовање и
дечју заштиту
-сарађује са Центром за социјални рад Вождовац
-сарађује са Директором и тимовима на нивоу Предшколске установе
-сарађује са стручним сарадницима и сарадницима на нивоу Предшколске установе
-обавља консултације са руководиоцима објеката по питању уписа
-сарађује са службом аналитике и службом рачуноводства
-издаје потврде за верификоване приватне предшколске установе
Уписна комисија поступа по:
-Закону о предшколском васпитању и образовању
-Статуту ПУ“Чика Јова Змај“
-Правилнику о ближим критеријумима за упис деце
-Правилнику о раду Уписне комисије за ПУ“Чика Јова Змај“
Уписна комисија је током радне 2018/2019.г примила 3359 захтева за упис деце у Предшколску
установу.
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16.ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ред.
Извор прихода

Износ

% учешћа

број
1.

Средства буџета Града

2.

СредстваУстанове

3.

Донаториопрема
УКУПНО

18.901.517,06

151.978
19.053.495,06

ИЗВОРИ ПРИХОДА
Ред.
Изворприхода

Износ

% учешћа

број

2.

Средства буџета Града
Кориснициуслуга
(дечије уплате само
евидентирамо
од
1.1.2016.)

4.

Донатори

1.

974.993.457,46

231.809.106,90

Средствадобијена од
5.
оснивача-Општина
6.

Укупно

1.206.802.564,36

7.

Осталиприходи

16.362.246,22

УКУПНО

1.223.164.810,58
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Целодневни боравак - БРОЈ ДЕЦЕ
2018
Ред.бр
.

1.

2.

септембар

Бесплатан
боравак

2019

новемба децемба
октобар р
р
јануар фебруар март

апр
ил мај

јун

јул

авгу
ст

Избеглице-расељени
са

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Косова
Дете палог и рањеног
борца (инвалидод 1.
до

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4. категорије)
Дете без родитељског

5

5

5

5

5

5

5

6

7

6

6

5

3.

старања
Детекорисника

4.

МОП-а
Специфична.

25

24

24

25

26

26

26

23

21

21

18

17

5.

породичнаситуација
Децасадијагнозом Ш-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6.

16
Децаометена
развоју

2

2

/
2

13

14

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14

14

14

15

15

15

15

14

13

у

7.

Ш-17

8.

Децаизсигурнекуће

/

9.

Tрећедете
Укупно

429

/

474

449
494

/

/

/

/

453

462

468

471

498

508

515
5

518

/

/

476

479

524

525

//
480
525

/

/

/

481

427

417

467

454

507

535

517

525

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Ред.бр
.
Регресиранборавак

10

0,00%

11

923
9

946

1

1

1

2

2

2

2

3

8

8

11

11

11

14

946

944

478

3530 3619

964
942
944
944
1
3769 3682 3693 3712

3749

3761 3752

3746

3749

259
3
3741
3

5338 5458

5685 5534

5638

5637 5654

5200

4775

4533

908

916

521

1 – 2000

1

1

2001 - 3000

1

1

3001 - 4000
12

9
9934

5.427(01.01.2017.-5590)
Укупно
(10+11+12)

864

944

897

942

951

5555

5181

943 934
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17. ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
16.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
I
Чланови Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ именовани су решењем Скупштине
града Београда бр. 112-1102/16-С, дана 29.12.2016. године и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бoрко Бодирога, представник јед. локалне самоуправе;
Бојан Бојић, представник јед. локалне самоуправе;
Љубиша Дашић, представник јед. локалне самоуправе;
Наташа Ђукановић, представник родитеља;
Бојан Бурић, представник родитеља;
Пеђа Шупут, представник родитеља;
Јасмина Марковић, представник запослених;
Александра Крањц, представник запослених;
Владимир Митић, представник запослених.

II
На I (конститутивној) седници одржаној дана 18.01.2017.године, за председника Управног одбора
изабран је Борко Бодирога, представник јед. локалне самоуправе, а за заменика председника, Јасмина
Марковић, представник запослених.
III
Дана 30.11.2018. године, пре истека мандата, Наташа Ђукановић, представник родитеља је разрешена
дужности члана Управног одбора, решењем Скупштине града Београда, бр. 118-1093/18-С, због
престанка основа по којем је именована у орган управљања (полазак детета у школу), у складу са
чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17, 27/18-др.закони и 10/19).
IV
Решењем Скупштине града Београда, бр. 112-1094/18-С од 30.11.2018.године за члана Управног
одбора именована је Мила Арсић Милошевић, представник родитеља.
V
У радној 2018/2019 години, односно од 01.09.2018. до 31.08.2019. године, одржано је 13 седница (10
редовних и 3 ванредне-телефонске) следећом динамиком:
-

XXII редовна седница, дана 11.09.2018. године;
XXIII редовна седница, дана 30.10.2018. године;
XXIV редовна седница, дана 05.11.2018. године;
XXV редовна седница, дана 21.12.2018. године;
XXVI ванредна (тел.) седница, дана 31.12.2018. године;
XXVII редовна седница, дана 18.01.2019.године;
XXVIII редовна седница, дана 11.02.2019.године;
XXIX редовна седница, дана 26.02.2019.године;
XXX редовна седница, дана 20.03.2019.године (претходно заказана за 14.03.2019. год, али није
одржана због недостатка кворума);
XXXI редовна седница, дана 01.04.2019.године;
XXXII ванредна (тел.) седница, дана 16.05.2019.године;
XXXIII ванредна (тел.) седница, дана 12.07.2019.године.

VI
На седницама које су одржане у наведеном периоду Управни одбор је донео 50 одлука.
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VII
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и другим законима, Управни одбор
је у наведеном периоду доносио одлуке неопходне за несметано функционисање и рад Установе и то:
-

-

усвајање Извештаја о раду ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18 год.
усвајање Извештаја о раду директора ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18 год.
усвајање и доношење Годишњег плана рада ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2018/19 год.
усвајање и доношење Предшколског програма ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2018/19 год.
Извештај о раду Управног одбора за радну 2017/18 год.
усвајање и доношење Финансијског плана за 2019. год;
усвајање и доношење Плана јавних набавки за 2019. год;
ребаланс Финансијског плана-укупно 4;
измене и допуне Плана јавних набавки-укупно 2;
именовање Централне пописне комисије;
усвајање Извештаја о расходу и попису непокретности и покретне опреме,
инвентара у употреби, стања материјала у магацинима, стања новчаних средстава
и обавеза и потраживања за 2018. год;
усвајање Извештаја о пословању за 2018. годину;
усвајање и доношење Правилника о вођењу евиденције доласка и одласка са посла
и одсуства са рада у току радног времена запослених у ПУ „Чика Јова Змај“;
усвајање и доношење Правилника о потрошњи горива службених возила ПУ ''Чика
Јова Змај'';
усвајање и доношење Правилника о коришћењу средстава за репрезантацију у ПУ
''Чика Јова Змај'';
усвајање и доношење Упутства о употреби факсимила у ПУ „Чика Јова Змај“;
сагласност на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ
„Чика Јова Змај“;
усвајање Извештаја о раду директора за период од 01.09.2018. до 28..02.2019.год.

VIII
Мандат Управног одбора траје четири године, односно до дана 29.12.2020. године.

16.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља ПУ „Чика Јова Змај“ је у радној 2018/19 години одржао 2 седнице и то:
1. дана 11.09.2018.године уз присуство 22 члана од 30;
2. дана 26.10.2018. године уз присуство 22 члана од 30.
На седницама су разматрана питања из надлежности Савета родитеља и то:
-

разматрање Извештаја о раду ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18 год;
разматрање Извештаја о раду директора ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18 год;
разматрање Предшколског програма ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2018/19 год;
разматрање Годишњег плана рада ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2018/19 год;
предлагање представника родитеља, односно другог законског заступника детета у орган
управљања-Управни одбор Установе;
предлагање представника Савета родитеља и његовог заменика за Општински савет родитеља;
Савет родитеља Установе има своје представнике, који узимају активно учешће у : стручном
Активу за развојно планирање, у Комисији за избор радних листова, као и другим обавезним
тимовима (Тим за самовредновање, Тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе) и
комисијама Установе.
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18. ПРИЛОЗИ
18.1. Прилог број 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''Чика Јова Змај''
Београд
Саве Шумановића 1
Дел број:
Датум:

Објекат: ____________________________

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕГЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
са децом узраста до 3 године
за радну 2018/2019. годину

1. Наведите измене у простору у циљу креирања средине за учење као трећег васпитача?
2. Наведите које просторе ван објекта сте користили као средину за учење и развој и на који начин?
3. На који начин омогућавате интеракцију деце са децом старијег (вртићког) узраста?
4. Наведите планиране активности са децом старијег вртићког узраста ?
5. На који начин сте пратили развој говора код деце?
6. Шта садрже центри за развој говора у вашем објекту?
7. Наведите активности које сте користили за подстицање развоја говора.
8. Која сте средства израдили за подстицање развоја говора (наведите у којим групама)?
9. На који начин сте родитље укључили у фромирање и оплемењивање центара интересовања?
10. Које активности сте користили приликом адаптације деце?
11. Наведите облике рада које сте користили приликом укључивања родитеља у периоду адаптације
деце?
12. Које активности сте користили у развијању културно-хигијенских навика код деце?
13. На који начин пратите развој и напредовање деце?
а) кратке дневне белешке
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б) чек листе за праћење развоја деце
в) скале процене
г) чек листе за праћење деце у одређеној активности
д) _______________________________________________________
14. На који начин документујете напредовање у развоју деце?
а) индивидуални портфолио
б) групни портфолио
в) интерактивне свеске
г) ____________________________________________________
15. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег развоја и
напредовања?
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. На који начин сте укључили родитеље у процес израде портфолија деце?
17. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим аспектима развоја
током протекле године?
а) индивидуални разговори са родитељима
б) анализа дечијег портфолија са родитељима
в) интерактивна свеска
г) _______________________________________________________
18. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?
а) месечни план
б) дечији продукти
в) родитељски састанци
г) приредбе
д) радионице
ђ) сајт Установе
е) фото-записи
ж) _____________________________________________________
19. На који начин су родитељи иницирали активности које унапређују рад објекта? Наведите и које су
то активности.
20. Наведите које тематске родитељске састанке сте реализовали (наведите теме и групе у којима су
реализовани)?
21. Да ли сте упознати са:
- „Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ ("Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
да / не
- „Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности“ („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018)
да / не
-Интерним документима – Кораци поступања у ситуацији сумње или дешавања насиља и обрасцем за
пријаву насиља, злостављања и занемаривања деце
да / не
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22. У чему вам је потребна подршка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања?
23. На кој начине би вам било најкорисније да се оснажите на тему заштитие од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања?
24. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду?
-Тимом за инклузивно образовање:
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
-Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-Тимом за самовредновање:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
25. Предлози за унапређење рада стручних тела:
- Васпитно-образовно веће:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-Колегијум:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-Актив за развојно планирање:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
-Актив ментора и приправника:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-Узрасни активи:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
26. У чему сте сарађивали са стручном службом?
а) састанци са колективом у објекту (различите теме)
б) инидивидуалне консултације (различите теме)
в) подршка у раду са децом (појединачна деца или група деце)
г) вођење документације (Књига неге и в-о рада, портфолија...)
д) сарадња са родитењима (индивидуални разговори, родитељски састанци)
ђ) припрема и реализација пројеката
е) писање и реализација акционог плана
ж) стручно усавршавање
з) подршка у писању радова за стручне сусрете
и) унапређење тимског рада и климе у објекту
ј) сарадња са локалном заједницом
к) припрема и реализација манифестација
л) ____________________________________________________________________
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27. У чему вам је потребна подршка стручне службе?
28. Како бисте унапредили сарадњу са стручном службом?
29. Које сте активности подршке реализовали у раду са породицама из друштвено осетљивих група?
30. Са којим објектима сарађујете и на који начин?
1. У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
Установе социјалне и здравствене заштите

НАЗИВ УСТАНОВЕ НАПОМЕНА

Установе културе (музеји, позоришта, библиотеке)
Образовање и наука
Знаменитости
Спорт и рекреација

32. У којим манифестацијама сте учествовали? Наведити на који начин и које групе.
1. Вашаријада
2. Светски дан чистих руку
3. Дечија недеља
4. Чика Јовина Недеља/ Дан Установе
5. Фестивал здравља
6. Слава вртића/јасала
7. Празници
8. Светски дан детета
9. Змајада
10. Друге манифестације – наведите које:
33. Који пројекти се реализују у вашем објекту и које групе су укључене?
34. Наведите називе семинара за које мислите да вам омогућавају унапређивање постојећих
компетенција и стицање нових сазнања.
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35. Које сте тешкоће имали приликом писања Књиге неге и васпитно-образовног рада?
36. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2018/2019.години:
36.1. Шта је било добро?
36.2. Шта би могло да буде боље?
36.3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а унапредила је
рад објекта? Опишите укратко активност.
6.3.1. Ко је иницирао ту активност?
а) васпитач
б) родитељ
в) директор
г) стручни сарадник
д) ______________________________
33.4. Тешкоће са којима сте се суочавали у васпитно-образовном раду:
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18.2. Прилог број 2.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''Чика Јова Змај''
Београд
Саве Шумановића 1
Дел број:
Датум:

Објекат: _____________________________

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
са децом узраста од 3 до 5,5 године
за радну 2018/2019. годину

1 . Наведите измене у простору у циљу креирања средине за учење као трећег васпитача?
2. Наведите које просторе ван објекта сте користили као средину за учење и развој и на који начин?
3. На које начине сте подстицали сензибилитет за различитости код деце?
4. На који начин сте пратили развој говора код деце.
5. Наведите активности које сте користили за подстицање развоја говора.
6. Која сте средства израдили за подстицање развоја говора (наведите у којим групама)?
7. Шта садрже центри за развој говора у вашем објекту?
8. На који начин сте родитеље укључили у формирање и оплемењивање центара интересовања?
9. Које сте активности и средства за подстицање графомоторног развоја најчешће користили у раду са
децом?
10. Кроз које активности је остварена сарадња са јаслама?
11. Кроз које активности остварујете интеракцију деце различитих узрасних група?
12. Које активности сте користили приликом адаптације деце?
13. Наведите облике рада које сте користили приликом укључивања родитеља у периоду адаптације
деце?
14. Које сте технике користили за идентификовања дечијих интересовања и потреба приликом
планирања васпитно-образовног рада?
15. На који начин су деца учествовала у формирању и допуњавању својих портфолија?
16. На који начин документујете напредовање у развоју деце?
а) индивидуални портфолио
б) групни портфолио
в) интерактивне свеске
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г) ____________________________________________________
17. На основу чега пишете белешке о деци?
а) кратке дневне белешке
б) чек листе за праћење развоја деце
в) скале процене
г) чек листе за праћење деце у одређеној активности
д) информације од родитеља
ђ)______________________________________________________
18. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег развоја и
напредовања?
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. На који начин сте укључили родитеље у процес формирања и допуњавања портфолија детета?
20. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим аспектима развоја
током протекле године?
а) индивидуални разговори са родитељима
б) анализа дечијег портфолија са родитељима
в) интерактивна свеска
г) _______________________________________________________
21. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?
а) месечни план
б) дечији продукти
в) родитељски састанци
г) приредбе
д) радионице
ђ) сајт Установе
е) фото-записи
ж) _____________________________________________________
22. Наведите које тематске родитељске састанке сте реализовали (наведите теме и групе у којима су
реализовани)?
23. На који начин су родитељи иницирали активности које унапређују рад објекта? Наведите и које су
то активности.
24. Са којим објектима сарађујете и на који начин?
25. Да ли сте упознати са:
„Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ ("Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
да / не
- „Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности“ („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018)
да / не
-Интерним документима – Кораци поступања у ситуацији сумње или дешавања насиља и обрасцем за
пријаву насиља, злостављања и занемаривања деце
да / не
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26. У чему вам је потребна подршка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања?
27. На кој начине би вам било најкорисније да се оснажите на тему заштитие од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања?

28. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду?
-Тимом за инклузивно образовање:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-Тимом за самовредновање:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
29. Предлози за унапређење рада стручних тела:
- Васпитно-образовно веће:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-Колегијум:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
-Актив за развојно планирање:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-Актив ментора и приправника:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-Узрасни активи:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
30. У чему сте сарађивали са стручном службом?
а) састанци са колективом у објекту (различите теме)
б) инидивидуалне консултације (различите теме)
в) подршка у раду са децом (појединачна деца или група деце)
г) вођење документације (Књига в-о рада, портфолија...)
д) сарадња са родитељима (индивидуални разговори, тематски родитељски састанци)
ђ) припрема и реализација пројеката
е) писање и реализација акционог плана
ж) стручно усавршавање
з) подршка у писању радова за стручне сусрете
и) унапређење тимског рада и климе у објекту
ј) сарадња са локалном заједницом
к) припрема и реализација манифестација
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л) __________________________________________________________________
31. У чему вам је потребна подршка стручне службе?
32. Како бисте унапредили сарадњу са стручном службом?
33. Које активности подршке сте реализовали у раду са децом и породицама из друштвено осетљивих
група?
34. Које сте тешкоће имали приликом писања Књиге васпитно-образовног рада?
35. Који пројекти се реализују у вашем објекту и које групе су укључене?
36. У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:
ЛОКАЛНА
НАЗИВ УСТАНОВЕ
ЗАЈЕДНИЦА
Установе социјалне и
здравствене заштите

НАПОМЕНА

Установе
културе
(музеји,
позоришта,
библиотеке)
Образовање и наука
Знаменитости
Спорт и рекреација

37. На који начин је остварена сарадња са основним школама?
38. У којим манифестацијама сте учествовали? Наведити не који начин и које групе.
1. Вашаријада
2. Светски дан чистих руку
3. Екологија
4. Ликовни конкурси
5. Хуманитарне акције
6. Манифестације ван Установе („Цврчак“, „Дедар“...)
7. Дечија недеља
8. Чика Јовина Недеља/ Дан Установе
9. Сајам науке
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10. Фестивал здравља
11. Слава вртића
12. Празници
13. Октобар месец књиге
14. Светски дан детета
15. Фестивал кратких драмских форми
16. Манифестација „Београдска зима“
17. Музеј у коферу
18. Друге манифестације – наведите које:
39. Наведите називе семинара за које мислите да вам омогућавају унапређивање постојећих
компетенција и стицање нових сазнања.
40. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2018/2019.години:
40.1. Шта је било добро?
40.2. Шта је могло да буде боље?
40.3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а унапредила је
рад објекта? Опишите укратко активност.
40.3.1.Ко је иницирао ту активност?
а) васпитач
б) родитељ
в) директор (Управа)
г) стручни сарадник
д) ______________________________
40.4. Тешкоће:
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18.3. Прилог број 3.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''Чика Јова Змај''
Београд
Саве Шумановића 1
Дел број:
Датум:

Објекат: ___________________________

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
за радну 2018/2019. годину
•

Област:

•

Tема:

•

Постављени циљ:

•

Колико сте успели да реализујете планиране активности (заокружите слово):

а) у потпуности су реализоване планиране активности
б) планиране активности су реализоване готово у потпуности
в) успели смо делимично да реализујемо планиране активности
г) нисмо успели да реализујемо планиране активности
•

Укратко наведите активности кроз које сте реализовали акциони план

•

Наведите тешкоће са којима сте се сусретали у току реализације акционог плана

•

На који начин и коме сте презентовали реализоване активности и /или резултате акционог плана?

•

Ослањајући се на Стандарде квалитета рада предшколских установа, заокружите област за коју
сте се определили за наредну радну 2019/2020.годину:
1. Васпитно-образвони рад
2. Подршка деци и породици
3. Професионална заједница учења
4. Управљање и организација

•

Наведите тему у оквиру одабране области:
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18.4. Прилог број 4.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''Чика Јова Змај''
Београд
Саве Шумановића 1
Дел број:
Датум:

Објекат: ___________________________

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
са децом узраста od 5,5 до 7 година (целодневне и четворочасовне групе)
за радну 2018/2019. годину

1. На које приоритетне задатке васпитно-образовног рада сте ставили нагласак (у складу са
карактеристикама групе)?
2. На који начин документујете напредовање у развоју деце?
3. На основу чега пишете белешке о деци?
4. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег развоја и
напредовања?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. На који начин сте укључили родитеље у процес израде портфолија детета?
6. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим аспектима развоја
током протекле године?
7. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?
а) месечни план
б) дечији продукти
в) родитељски састанци
г) приредбе
д) радионице
ђ) сајт Установе
е) фото-записи
ж) _____________________________________________________
8. На који начин су деца била укључена у формирање и одабир прилога за свој портфолио?
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9. Наведите манифестације у којима сте учествовали:
10. Кроз које активности сте сарађивали са основном школом? Наведите ко је шта иницирао.
11. Које ресурсе у локалној заједници сте користили као места за игру и учење?
12. Наведите називе семинара за које мислите да вам омогућавају унапређивање постојећих
компетенција и стицање нових сазнања.
1. Да ли сте упознати са:
- „Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
да / не
- „Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности“ („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018)
да / не
-Интерним документима – Кораци поступања у ситуацији сумње или дешавања насиља и
обрасцем за пријаву насиља, злостављања и занемаривања деце
да / не
14. У чему вам је потребна подршка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања?
15. На кој начине би вам било најкорисније да се оснажите на тему заштитие од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања?
16. У чему сте сарађивали са стручном службом?
а) састанци са колективом у објекту (различите теме)
б) инидивидуалне консултације (различите теме)
в) подршка у раду са децом (појединачна деца или група деце)
г) вођење документације (Књига неге и в-о рада, портфолија...)
д) сарадња са родитељима (индивидуални разговори, тематски родитељски састанци)
ђ) припрема и реализација пројеката
е) писање и реализација акционог плана
ж) стручно усавршавање
з) подршка у писању радова за стручне сусрете
и) унапређење тимског рада и климе у објекту
ј) сарадња са локалном заједницом
к) припрема и реализација манифестација
л) ___________________________________________________________________
17. У чему вам је потребна подршка стручне службе?
18. Како бисте унапредили сарадњу са стручном службом?
19. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2018/2019. години:
16.1. Шта је било добро?
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16.2. Шта би могло бити боље?
16.3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а може
унапредити рад објекта? Опишите укратко активност.
16.3.1.Ко је иницирао ту активност?
а) васпитач
б) родитељ
в) директор
г) стручни сарадник
д) ______________________________
16.4. Тешкоће:
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18.5. Прилог број 5.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''Чика Јова Змај''
Београд
Саве Шумановића 1
Дел број:
Датум:

Објекат: __________________________

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ
Поштовани родитељи,
У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада ПУ „Чика Јова Змај“ и унапређења сарадње
са родитељима, молимо Вас да одговорите на следећа питања.
Анкета се састоји из више питања различитог типа. У неким питањима одговор је потребно
заокружити (један или више), а у неким дописати одговор. Не постоје тачни и погрешни одговори,
стога Вас молимо да одговорите искрено.
1. На који начин сте били укључени у процес праћења и документовања развоја и напредовања Вашег
детета?
а) попуњавање упитника о развоју и напредовању мог детета
б) одабир радова и података за портфолио
в) усмена размена информација са васпитачима
г) ___________________________________________________
2. На који начин су Вас васпитачи информисали са напредовањем Вашег детета у различитим
аспектима развоја током протекле године?
а) индивидуални разговори са васпитачима
б) анализа дечијег портфолија са васпитачима
в) интерактивна свеска
г) _______________________________________________________
3. На који начин сте били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?
а) месечни план
б) дечији продукти
в) родитељски састанци
г) приредбе
д) радионице
ђ) сајт Установе
е) фотозаписи
ђ) ______________________________________________________
4. На који начин сте били укључени у адаптацију Вашег детета на вртић/јасле?
а) обилазак објекта са дететом пре поласка
б) боравак у групи за време адаптације
в) _______________________________________________________
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5. Ако сте учествовали у неким активностима, манифестацијама које је организовала Установа,
наведите које су то активности и коју сте улогу имали (родитељ предавач, родитељ волонтер,
посетилац...).
6. Да ли сте иницирали неку активност која може унапредити рад објекта у који је уписано Ваше дете?
Опишите укратко ту активност.
7. Да ли сте упознати са:
- „Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ ("Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
да / не
- „Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности“ („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018)
да / не
-Интерним документима – Кораци поступања у ситуацији сумње или дешавања насиља и обрасцем за
пријаву насиља, злостављања и занемаривања деце
да / не
8. У чему вам је потребна подршка Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања?
9. На кој начине би вам било најкорисније да се информишете на тему заштитите од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања?
10. Осврт на сарадњу у 2018/2019. години:
10.1. Шта је било добро?
10.2. Шта је потребно унапредити?
10.3. Ваши предлози за унапређење.
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18.6. Прилог број 6.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''Чика Јова Змај''
Београд
Саве Шумановића 1
Дел број:
Датум:

Објекат: __________________________

АНКЕТА ЗА РУКОВОДИОЦЕ
1. Шта сте реализовали успешно као руководилац, поред редовних послова руководица?
2. У чему вам је била потребна подршка?
3. Које су била највеће тешкоће у вашем раду?
4. Од кога сте најчешће тражили подршку?
5. Од кога сте најчешће добијали подршку?
6. У ком сегменту рада бисте требали да се оснажите да бисте били још успешнији на позицији
руководиоца?
7. Шта сматрате да треба да буде нагласак у вашем раду као руководиоца у наредној години?
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