PREDLOG

Na osnovu člana 32. stav 1. tačke 6, 8 i 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik RS“, broj 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18) člana 42. stav 1. tačka 36. Statuta Grada Novog
Pazara („Sl. list Grada Novog Pazara“, br. 8/2017) i člana 131. Poslovnika Skupštine Grada
Novog Pazara („Sl. list Grada Novog Pazara“, br. 3/2018), Skupština Grada Novog Pazara, na
sednici održanoj ____________. godine, donela je

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU
PU „MLADOST“, NOVI PAZAR ZA RADNU 2017/2018. GODINU

I
Usvaja se Izveštaj o radu PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2017/2018. godinu, kakav
je dat u materijalu, koji je usvojio Upravni odbor na sednici održanoj dana 10.09.2018. godine.

II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada
Novog Pazara“.

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

Broj: 022-76/18
U Novom Pazaru, __________. godine

PREDSEDNICA
Ifeta Radončić, dipl. ekon.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ
ЗА РАДНУ 2017/18. године

НОВИ ПАЗАР
Септембар, 2018. године

На основу чл 57. ст. 1. тач. 2. Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” број 72/09 и 52/11) и чл. 31. ст. 1. тач. 2 Статута
Предшколске установе “Младост“Нови Пазар, бр. 821 11.10.2011.године, Управни
одбор Предшколске установе “Младост” на седници одржаној 10.09.2018 године,
усвојио је:

И З В Е Ш Т А Ј
O РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ
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I

УВОД

У току претходне 2017/18.године у Предшколској установи ”Младост” рад се
одвијао у складу са Законом о oсновама система образовања и васпитања, Предшколским
програмом, Планом рада предшколске установе ”Младост” за школску 2017/18.годину,
Развојног плана Установе и Основама васпитно-образовног рад предшколске установе.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада установе сачињен је на основу
евалуације и извештаја рада стручних органа, управних, руководећих органа, Тимова
установе, документације васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника,
директора, као и документације установе.
У установи је, на основу Закона о основама система образовања и васпитања,
Закона о предшколском васпитању и образовању и других закона и подзаконских аката
која регулишу ову делатност, организован дневни смештај, васпитно-образовни рад, нега,
исхрана, превентивна здравствена заштита и социјални рад у 5 радних јединица (објеката)
на територији града Новог Пазара.
Тешкоће и специфичност установе представља: територијална разуђеност и
дислоцираност објеката, специфичност услова рада по местима и објектима, дуже радно
време запослених родитеља у приватним предузећима и преклапања у коришћењу дела
простора прве смене објекта “Младост” који користи у раду са децом прва и друга смена
истог објекта. Тешкоће нису утицале на остваривање васпитно-образовног рада са децом.
Остварена је пуна међусобна сарадња и партнерски односи установе, родитеља и локалне
управе у свим областима живота и рада установе.
Подстицај оваквом раду су дали Скупштини града Новог Пазара и њени извршни
органи, те успешна сарадња управног одбора и руководства установе.
Потребе родитеља за збрињавање деце у Предшколску установу су евидентне из
године у годину. Анализом обављеног уписа стичемо увид да немамо могућности да
сместимо децу у њима жељене објекте већ дужи низ година.
Као што је повећана друштвена помоћ и заштита потребна деци изложеној разним
облицима ускраћености, још више је нужна деци са сметњама у развоју за коју се
организују специјални облици рада васпитања, образовања и бриге зависно од врсте и
степена поребне подршке детету.Зависно од решења интерреспрне комисије и проценама
потреба детета, деца са сметњама у развоју распоређена су у редовне вршњачке групе или
развојну групи.
Потребе укључивања деце у установу за организовану бригу, негу, заштиту,
васпитање и образовање деце и у будуће ће расти, па је изградња нових објеката у складу
са потребама деце и породице нужност.
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II

КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Радна година почела је 04. септембра 2017. Године а завршена 14. јуна 2018. год.
за децу ППП. Рад је организован током целе радне године (током зимског и пролећног
распуста, као и у јулу и августу), за сву децу којој је овај вид смештаја био потребан, а
иначе су обухваћени целодневним боравком.
Просторни услови
Предшколска установа „Младост“ у Новом Пазару се налази на адреси:
Луг бр. 1, тел/факс:020/312- 763; e-mail p.u.mladost@hotmail.com. Facebook страница је
predškolska ustanova mladost и веб страница –pu.mladost.rs
Просторни услови предшколске установе "Младост" у Новом Пазару одговарају
нормативима за рад са децом узраста од једне до седам година старости. ПУ “Младост” је
установа са пет наменска грађена објекта опремљена по важећим стандардима и
нормативима за смештај деце узраста од једне године до поласка у школу.
Дворишне површине објеката за активности, рекреацију и игру деце су неуређене.
Спортско рекреативни реквизити су дотрајали и има их само у објекту “Дечја радост” и
делом у објекту “Наше дете” па их је неопходно што пре реновирати и обновити.
И у овој радној години је било штета на објектима предшколске установе које
проузрокују непозната лица у вечерњим часовима (разбијање стакла, сеча ограде, писање
графита по фасади). Установа је предузимала мере и тражила помоћ од локалне
самоуправе чиме је одобрено да сваки објекат поседује видео надзор.
Преглед смештајних капацитета – просторија по објектима и васпитним групама :

Назив објекта
ДВ "Младост"
I смена
ДВ"Дечија радост"
II смена

За
За
За децу са
За
Укупан
Укупна
Површина
јаслени вртићки сметњ. у остваривање
број
повр.смешт.
дворишта
узраст узраст
развоју
ППП
просторија капацитета
6

17

1568 m2

512 m2

6

12

225 m2

--------

5

11

560 m2

316 m2

5

6

14

728 m2

1056 m2

-

1

1

96 m2

--------

5

6

2

4

ДВ"Наше дете"

3

4

ДВ"Дечја радост"

4

Завод Н.П. Бања

-

--

1

ДВ"Пчелица"

3

3

5

11

152 m

642 m2

ДВ"Абу Даби"

2

1

3

6

792 m2

600 m2

СВЕГА

19

23

32

72

4121 м2

3126м2

1

4
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Материјално технички услови
Материјално техничка опремљеност Установе у радној 2017/18. године у оквиру
материјалних могућности Установе започето је уређење просторија за почетак радне
године (кречење, преграђивање, куповина етисона, завеса , нових постељина). У вртићу
„Наше дете“ су почетком радне године отворена улазна врата и ограда на јасленом делу.
Извршена је набавка заштитних лајсни за оштре ивице на зидовима за јаслене групе.
Адаптирана је соба за групу беба (12-18 месеци) у објектима „Наше дете“, „Младост“ и
„Пчелица“ као и соба за развојну групу у објекту „Младост“. Адаптирана је и реновирана
радна соба и купатило у објекту „Наше дете“. Извршена је набавка намештаја потребног
за новоформиране групе. Извршена је набавка 4 лаптопа, 2 штампача за администрацију
установе. У објекту „Дечија Радост“ је постављен видео назор и осветљење простора.
Приликом уређења дворишта у свим објектима водило се рачуна о узрасту деце и
тенденцијама савремене педагогије.

Организација и облици рада
У радној 2017/18.год. рад установе се одвијао по принципу рада по сменама.
Рад у првој смени се одвијао у времену од 600 до 1600 .
Рад у другој смени се одвијао у времену од 1300 до 2130, до када ради друга смена као
један од облика рада у Установи.
Установа је радила сваког радног дана изузев суботе и недеље.
У време државних празника Установа није радила, а за време прослава верских
празника је било организовано дежурство у објекту ДВ “Младост”.
У време годишњих одмора у летњем периоду васпитно-образовни рад се организовао
по устаљеном систему, спајања васпитних група на нивоу дечјих вртића.
Остваривање програма васпитно-образовног рада се одвијало по Правилнику о
општим основама предшколског програма 2006.год. којим су утврђени циљеви и задаци у
свим облицима организованог васпитно-образовног рада са децом : стални облици,
повремени и додатни облици васпитно-образовног рада.
У установи су заступљени следећи облици рада:







Целодневни боравак – рад са децом до 3 године старости,
Целодневни боравак – рад са децом од 3 – 5,5 година
Целодневни боравак – ППП
Полудневни боравак – ППП
Рад са децом са сметњама у развоју
Рад са децом на дужем болничком лечењу у НП бањи и у Здравственом
центру
 Рад на остваривању програма инклузије
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Тим стручних сарадника, дефектолог, главних васпитача, сестара за превентивну и
здравствену заштиту и сарадника за исхрану деце, старали су се о подстицају укупног
психофизичког развоја деце.такође, су учествовали у креирању оптималне средине и
радили на унапређивању васпитно-образовног рада са децом.Велика пажња је поклањана
саветодавном раду са породицом и васпитним кадром. О здрављу деце бринули су сви
запослени а посебно медицинске сестре на превентиве и лекари Дечијег диспанзера.За
време целодневног боравка деца су имала три оброка,о квалитету исхране бринуо је
сарадник за исхрану уз стручну помоћ Завода.
Квалификациона структура запослених
У Установи су заступљени следећи профили према стручности
Број запослених у радној 2017/18. године
Редни број

Профил стручности

Број запослених

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Директор
Помоћник директор
Секретар
Главни васпитачи
Васпитач
Превентивне мед.сестре
Медицинска сестра-васпитач
Педагог
Психолог
Дефектолог-васпитач
Нутрициониста-диететичар
Административни службеник -референт
Шеф рачуноводства
Планер аналитичар
Финансијско рачуноводствени радник (благајник)
Референт за упис и наплату услуга установе
Магационер
Шеф кухиње
Помоћни кувар
Кувар
Сервирка
Спремачица
Вешерка
Домар
Возач
Ложач

1
1
1
5
150
4
51
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
7
16
35
7
8
1
2

Чувар

1
310

28
УКУПНО
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Укупан број запослених у Установи који је у радној 2017/18.години, био потребан
за несметано обављање предшколске делатности износио је 310.
Стање кадрова одговара потребама установе и у складу је са кадровима
систематизације послова и радних задатака.
Кадровска структура обезбеђује квалитет у остваривању програмских задатака и
остваривање веће одговорности у раду, успостављању боље координације рада на свим
нивоима.
У складу са савременим захтевима указује се потреба за пријемом нових стручних
сарадника за остваривање програма васпитно-образовног рад
У марту месецу је у установи усклађена систематизација са новим Законом
(„Сл.гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18) и са Уребом о основама система образовања и
васпитања о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном
сектору („Сл.гласник РС“, бр. 81/17 и 6/18). По новој систематизацији, од 31.03.2018 су
промењени називи следећих радних места:



Главни васпитач / Васпитач - руководилац радне јединице (вртића)



Превентиван сестра / Сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену
заштиту и негу



Нутрициониста – диететичар / Сарадник за исхрану – нутрициониста



Административни службеник –референт / Референт за правне, кадровске и
административне послове



Планер аналитичар / Службеник за јавне набавке



Референт за упис и наплату услуга установе / Референт за финансијскорачуноводствене послове



Магационер / Магационер/економ



Шеф кухиње / Главни кувар



Кувар / Кувар – посластичар



Помоћни кувар



Кафе куварица / Сервирка



Вешерка / Техничар одржавања одеће



Домар / Домар – мајстор одржавања



Чувар / Помоћни радник
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III РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

ДВ
“Абу Даби”

Број
деце

Број
група

Број
деце

Број
група

од 1-3

237

8

129

4

92

5

56

3

15

1

529

21

године
од 3-4
године
од 4-5,5

128

3

44

1

23

1

38

1

12

1

345

7

199

5

115

3

127

4

76

2

19

2

536

16

ППП
89
/целодневни
боравак
138
ППП
/у седишту
ППП
/ван
седишта

3

68

2

36

2

34

1

227

8

7

111

6

125

6

75

4

515

26

413

36

25

3

18

1

4

1

2625

119

Број
деце

Број
група

Број
група

СВЕГА

Број
деце

ДВ “Пчелица”

Број
група

ДВ “Дечија
радост”

Број
деце

ДВ
“Наше дете”

Број
група

ДВ
“Младост”

Број
деце

Узраст
деце

Преглед броја деце обухваћених целодневним и полудневним боравком по
годинама узраста на почетку школске 2017/18. године.

година

64

3

На болничк
ом лечењу
На дуж.
болничком
лечењу
Са
сметњама у
развоју

УКУПНО

791

26

466

16

396

17

279

11

108
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На основу извештаја из радних јединица, увида у рад актива, праћења реализације
активности на нивоу Установе, сачињен је извештај о реализацији васпитно-образовног
рада.
Полазећи од основа програма васпитно–образовног рада са децом узраста од 1– 6,5
године, приликом планирања основних задатака и садржаја неге и васпитно-образовног
рада у складу са потрбама и интересовањима деце овог узраста, ове године посебан
акценат је био стављен на реализацији циља индивидуализације као облика подстицања
развоја детета.
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У раду са децом реализоване су следеће активности.
-

-

активности праћења процеса адаптације деце у првим месецима боравка у вртићу
активности сарадње са породицом кроз индивидуалне контакте и родитељске
састанке, у циљу олакшавања процеса адаптације деце и породице на укључивање
детета у Установу
активности упознавања и процена, потреба и могућности деце са циљем даљег
планирања рада
реализација активности и садржаја са циљем усвајања културно-хигијенских навика
и осамостаљивања
кроз игру и музичке активности, графичко и ликовно изражавање, активности
подстицања интелектуалног развоја, активности комуникације, језичке и драмске
активности реализовани су програми који прате и подстичу развој детета.

Избор садржаја, активности и тема имале су полазиште у: карактеристикама и
специфичностима узраста деце, карактеристикама и специфичностима саме групе;
различитим условима рада и окружењу самог вртића; у Основама програма предшколског
образовања и васпитања, Правилнику о општим основама предшколског програма који
васпитач користи као прописани документ у свом раду.
Овакав приступ планирању и реализацији рада, имао је за циљ да се подстиче
развој дечје самосталности, радозналости, сазнајних вештина, омогуће добру
социјализацију а на узрасту од 5,5 до 6,5 година ставе нагласак на активности које су
најнепосредније везане за припрему за полазак у школу.

Извештај о реализацији приоритетних задатака програма неге и васпитања деце
узраста до три године
У радној 2017/18. години програмом неге и васпитно-образовног рада са децом
узраста до 3 године било је обухваћено 529 деце која су била распоређена у 21 васпитних
група по објектима. У раду са децом овог узраста посебна пажња придавана је јединству
неге и васпитног рада, успостављању правилног ритма живљења и богаћењу васпитне
средине у којој деца бораве.
Следећи препоруке из основа програма васпитно образовног рада медицинске
сестре - васпитачи су се трудиле да остваре богату интеракцију на релацији васпитач –
дете, да прихвате и разумеју дечије сигнале, да запажају промене и на њих адекватно
реагују, да развијају и подстичу многе активности деце. Квалитет реализованих
активности у групама је варирао и у односу на области васпитног рада и у односу на
ангажовање медицинских сестара - васпитача појединачно. Садржаји из области развоја
говора и ове године су једнолични и са честом репродукцијом песмица, па очекујемо већу
креативност и чешће коришћење лутки /драматизација/ и других подстицајних средстава у
развоју говора, јер сматрамо да је на најранијем узрасту добар говорни модел васпитача од
пресудног значаја.
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Циљеви физичко-сензорног, социјално-емоционалног и интелектуалног развоја
оствариле су се кроз следеће облике рада:
игра,
моторичке активности,
сензорно-перцептивне активности
музичко-ритмичке активности
сазнајне активности
Један од задатака установе био је да помогне деци, која први пут долазе у њу, да
превазиђу тешкоће које проузрокује излазак из породичне средине и успоставе соцоемоционални однос са медицинском сестром - васпитачем. Сходно томе посебну пажњу
смо посветили период прилагожавања.
На основу сазнања из одељка “Психички развој” из Основа програма васпитно –
образовног рада медицинске сестре - васпитачи су пратиле промене у васпитној групи у
току месеца и своја запажања уносиле у књигу рада онда када су била актуелна. Запажања
су се односила на поједино дете и на групу у целини и представљала су основу за
сажимање програма рада са децом за наредни месец. У програму су се предвиђале могуће
активности из области неге и васпитног рада и превентивне здравствене заштите.
Активности су у току рада дограђиване и мењане у складу са сигналима за промену које
су деца слала обзиром на своја интересовања и понашања. Приликом планирања садржаја
за васпитно - образовни рад максимално је вођено рачуна о потребама и могућностима
деце.
У реализацијама медицинске сестре - васпитачи су евидентирале оно што је урађено, шта
су користиле од средстава и на који начин су се ангажовале.
У запажањима је била значајна критичка оцена о изведеним активностима али недостајали
су предлози који би довели до бољих резултата, предлози за промену организације и
израду средстава праћење и посматрање детета, документовање дечијих постигнућаизрада Портфолија, израда индивидуалних планова за развој детета, извештавање
родитеља о постигнућима детета.
Уочена потреба медицинских сестара - васпитача да планирање и евидентирање
ставе у функцију побољшања квалитета свакодневног рада са децом навело нас је да
урадимо самовредновање у овој области.
Важно место у раду са децом овог узраста имала је сарадња са породицом у циљу
подстицаја дечјег развоја, што је допринело подизању свеукупног квалитета рада са децом
овог узраста. Родитељски састанци реализовали су се кроз: свакодневне индивидуалне
разговоре са родитељима; месечне према плану рада; више пута према договору; на
иницијативу родитеља, медицинске сестре-васпитача, стручних сарадника. Они су имали
за циљ укључивање родитеља у процес неге и активности предвиђених програмом рада.
Индивидуални разговори и саветодавни рад са родитељима обављали су се чешће него
што су били евидентирани.
Видно је да у евиденцији родитељских састанака не стоје закључци по свакој тачки
дневног реда. Родитељски састанци треба да буду осмишљени, информативни и
едукативни. Предлажемо темељније посвећивање овом сегменту рада медицинских
сестара - васпитача. Едукативни родитељски састанак на тему злостављање и
занемаривање деце треба планирати у свим вртићима и у свакој васпитној групи.
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Извештај превентивних сестар
У радној 2017/18. години програм рада сестара за превентивну заштиту и негу
реализован је на основу плана и програма службе у циљу стварања што бољих услова за
правилан раст и развој деце. Обезбеђени су неопходни санитарно-хигијенски услови за
неометан раст и развој деце у току године. Санитарни преглед радника је обављен два
пута у току године. Представама ђака из медицинске школе и пригодним активностима у
свим јасленим групама облележена је Дечија недеља. Имали смо добру сарадњу са
Заводом за јавно здравље. У договору са њима је одржано низ едукативних предавања на
теме:
1.
2.
3.
4.

Ноћно мокрење код деце ( фебруара и јула месеца);
Пружање прве помоћи;
Морбили;
Здрави зуби

У објекту ``Дечија радост`` у току месеца здраве исхране одрађена је и радионица са
родитељима и децом уз максимално учешће васпитача, медицинских сестара,
нутриционисте и кухињског особља.
У ДВ ”Младост” одржан је у мају семинар на тему “Помози ми да урадим сам”.
Учествовали смо на семинарима које организује Удружење медицинских сестара Србије.
На активима су презентовани радионице – пројекти који су реaлизовали тимови
медицинских сестара из свих објеката. Пет пројеката је изабрано да буду презентовани на
стручним сусретима медицинских сестара Србије, избором квалификоване комисије за
избор радова Удружења. Три пројекта су изабрана за пролећне сусрете а два за јесење.
У реализацији активности на нивоу установе у току године уз руководиоце радних
јединица и превентивне сестре су имале максимално учешће, конкретно:
На представи, Зимске чаролије
На Фестивалу стваралаштва младих,
Излету ППП на Копаонику,
Балонијади и свечаном испраћају предшколаца и њиховом
манифестацији “Растимо уз плес”
5. Као и сусретима модерног и традиционалног плеса у Пожаревцу.
1.
2.
3.
4.

учешћу на

Сестре за превентивну заштиту и негу састају се сваког месеца и договарају о даљем раду
да би се послови идентично обављали а све у складу са условима појединачних објеката.
Оваквим радом смо постигли подизање нивоа превентивне здравствене заштите и
стварање подстицајне средине за стварање здравих навика ко деце.
Систематски је праћен обављање васпитно-образовног рада у вртићу.
У свим објектима обезбеђен је простор за формирање још по једне јаслене групе. На
првом активу медицинских сестара обрађена је стручна тема ``Учешће сестара за
превентивну заштиту и негу у току адаптације``.
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Преглед броја деце по васпитним групама и објектима деце узраста до 3 године
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Извештај о реализацији приоритетних задатака програма васпитно-образовног рада
са децом узраста од три године до укључивања у програм припреме за школу
Школске 2017/18.године у Установи је било 881 дете обухваћено програмом
васпитно-образовног рад намењеном деци од 3 - 5,5 година, деца су била распоређена у 23
васпитних група. Васпитно-образовни рад са децом овог узраста одвијао се на основу
важећих Основа програма предшколског васпитања и образовања (Сл.гласник РС
бр.6/1996.године) и Правилника о општим основама предшколског програма
(Сл.гласникРС бр.14/26.године) разрађених у моделу Б.
Узимајући у обзир постојеће просторне могућности и опремљеност, један од
циљева био је и обогаћивање физичког простора да би се исти прилагодио
најразноврснијим потребама и интересовањима деце. У раду са децом овог узраста водило
се рачуна о прилагођавању садржаја дечијим могућностима, охрабривању и вођењу детета
у његовим самоактивностима и отклањању препрека и ограничења који стоје на путу
сазнања и самоувида.
Приликом планирања, реализовања и евалуације полазило се од услова и
опремљености Установе. Све остале активности предвиђене Програмом рада биле су
усклађене и у функцији што успешније реализације и евалуације рада са децом овог
узраста.
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Типове активности васпитачи су разрадили зависно од потреба, могућности и
интересовања деце. Поред испланираног увек је била отворена могућност да се у току
извођења васпитно-образовног рада активности прилагоде у циљу подстицања дечје
самосталности и ангажованости. У зависности од обласи и теме, фронтални облик рада
треба да уступи место групном и индивидуалном раду.
Већина васпитача је користила своје способности и креативност да реализује
активности преко драмских, ликовних, музичко - ритмичких игара.
Поједине тематске целине провлачиле су се више месеци што је зависило од креативности
васпитача и проналажење нових садржаја за остварење истих.
У већини васпитних група васпитачи су уз консултације са стручним сарадницима,
у оквиру тима на нивоу вртића, осмишљавали и реализовали садржаје за формирање
посебних способности деце у појединим областима.
Увидом у педагошку документацију васпитача утврђено је да се васпитачи редовно
припремају за рад, а реализоване садржаје бележе на прави начин и сходно потребама
програма предвиђеног за одређене узрасте.
Панои за родитеље у свакој васпитној групи постоје, и током године нису уочени већи
пропусти, сем појединачно повећаног броја апликација уместо текстуалних садржаја који
би родитељима требали да послуже као орјентација за рад код куће.
Васпитно-образовни рад васпитачи су планирали по аспектима развоја, а остваривање
васпитно-образовног програма са децом овог узраста одвијао се кроз систем активности.
Сходно томе деци је било омогућено да учествују у следећим активностима:
из области физичког развоја у телесним, перцептивним и здравствено-хигијенским
активностима;
из области социјално-емоционалног развоја у друштвеним, афективним и
еколошким активностима;
из области когнитивног развоја у откривачким, логичким и практичним
активности;
из области развоја комуникације и стваралаштва у говорним, драмским, ликовним,
музичким и плесним активности.
Тимски рад васпитача у планирању и реализацији васпитно-образовног рада био је
на завидном нивоу, а то се види кроз сарадњу са стручним сарадницима који су били
координатори разраде планова у вртићима. Резултати ове сарадње виде се кроз радионице
које су биле организоване целе године на релацији васпитач - дете - родитељпредставници локалне заједнице.

13

Преглед броја деце по васпитним групама и објектима узраста од 3 -5,5 год
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Извештај о реализацији задатака ППП
У школској 2017/18. години у Установи је било 1148 деце обухваћено припремним
предшколским програмом распоређених у 69 васпитних група. Припрема деце за школу
одвијала се на основу Модел Б Основа програма припреме деце за школу, који је саставни
део Општих основа предшколског програма. Програм припреме деце за школу представља
систем активности и садржаја, као и посебних методичких поступака којима треба да се
подстиче
 интелектуални развој
 социјални развој
 емоционални развој
 мотивациона готовост за оно што их очекују у школи уз развој сазнајних
интересовања потребних за школски начин учења.
И ове радне године један од основних ставова је био да сваком детету пружимо
могућност да се развија до сопственог оптимума условљеног сазревањем његових
фуњција. Подршка учењу и развоју ради успешног старт у школу и мотивација према
свему што га тамо очекује.
Области у које су сврстани васпитно-образовни садржаји и активности путем којих се
остварују општа и посебна припрема за школу су:
Развој говора
Припрема за почетно читање и писање
Развој математичких појмова
Упознавање природне и друштвене средине
Телесно васпитање
Ликовно васпитање
Музичко васпитање
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Један од општих задатака Установе био је да стварајући претпоставке за развој низа
способности, потребних детету у каснијем животу, допринесе спремности деце за полазак
у школу и његово остваривање које је најважнија карика повезивања две институције у
систему васпитања и образовања.
Основне и доминантне активности на којима се базирао овај облик рада су игра и
дечије активности, што обезбеђује аутентичност овог сегмента васпитно-образовног рада
и онемогућава присутну тенденцију школаризације рада са децом овог узраста.

Преглед броја деце по васпитним групама и објектима на нивоу припремних
група у целодневном и полудневном боравку:

1

34

1

138

7

113

6

125

6

75

4

-

-

109

5

227

10

181

8

154

7

64

64

3

3

Број
група

29

УКУПНО
/на нивоу
установе/
Број
деце

2

Број
група

Број
група

68

ДВ”Абу
Даби”

Број
деце

Број
деце

3

Број
деце

Број
група

ДВ
”Пчелица”

Број
деце

ДВ"Дечја
радост”

Број
група

укупно

ДВ"Наше
дете"

89

Број
деце

ППП
/целодневни
боравак
ППП
/у седишту/
ППП
/ван
седишта/

Број
група

ДВ
"Младост”

220

7

515

26

413

36

1148

69

Припремни предшколски програм организован је током целе школске године у
посторијама објеката установе и у групама ван седишта у трајању од четири сата.
Права детета да расте и развија се остваривала су се у квалитетној васпитнообразовној средини која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче
његов укупан психофизички развој. Програм се ослањао на потенцијале детета помажући
му да изрази своје унутрашње потребе, среди своја социјална и сазнајна искуства, у
успостављању емоционалне и социјалне стабилности, подржавајући мотивацију за новим
облицима учења и сазнавања.
У осталим вртићима и предшколским групама ван седишта радило се по моделу "Б"
Правилника о општим основама предшколског програма. Он се ослања на позитивна
искуства васпитно-образовне праксе. Основни циљ је био целовит развој укупних
потенцијала детета и напредовање у сваком аспекту развоја. Уважавањем могућности,
интересовања и потреба сваког детета остварују се циљеви кроз систем активности.
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Језик васпитно-образовног рада
Васпитно-образовни рад као основна и приороитетна делатност одвијао се на
српском и босанском језику. У нашој установи у 2017/18. години имали смо 29 група на
босанском језику које су бројале укупно 467 деце и 40 групе на српском које су бројале
683 деце. Овај број се односи на припремно предшколски програм а у наредној табели
следи детаљан приказ група на разичитим језицима као и мешовитих група како у нашој
установи тако и у групама ван седишта.
БРОЈ ГРУПА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД НА
РАЗЛИЧИТИМ ЈЕЗИЦИМА
Групе
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.

Младост
Д. Радост
Наше дете
Пчелица
Абу Даби
Селаковац
Пожега
Себецево
Багри
Лукаре
Трнава
Жуњевице
Грубетице
Мур
Комиње
Беле воде
Осаоница
Мухово
Шароње
ОС.Меша
Дежева
Постење
Витош
Врановина
Н.Бања
Ковачево
Буче
Брђани
Развојна г.
Болничке г.
УКУПНО

Српски

Број
деце

Босански

Број
деце

Мешовита

Укупно

21
14
15
7
5

688
324
414
204
104

4
2
1
3
1
4
2
1

1
1

1
1
1

779
364
436
273
128
92
15
12
8
27
12

1
1

2
2
1
5
4

91
40
22
69
24
92
15
12
6
25
11

7

5
5
5
5
5
5
41
2625

1

1
1

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
84

7
12
7
5
4
41
6
13
5
4
5
5
5
5
5
41
1918

22

465
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Извештај главних васпитача
Школску 2017/18. годину предшколска установа “Младост” је почела са 31 групом
целодневног боравка, 26 припремних предшколских група, ван седишта 36, 4 болничке и
1 развојном групом. Договорено је да се редовно одржавају састанци на којима ће се
усвајати предлози планова.
Формиран је већи број Тимова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тим за стручно усавршавање, Тим за уводђење у посао
Тим за маркетинг
Тим за естетско и педагошко обликовање простора
Тим за заштиту деце од насиља, злоставњаља и занемаривања
Тим за развојно планирање
Тим за самовреновање
Тим за инклузију
Тим за превентивну и здравствену заштиту
Тим за развој предшколског програма
Тим за писање пројеката
Тим за приредбе и манифестације
Еко тим

У наредној радној 2018/19. години је планирано детаљно навођење активности кроз
све тимове и добра реализација истих.
У претходној радној 2017/18. години је по први пут свечано обележен пријем
предшколаца. У октобру смо обележили “Дечију недељу” на тему “Градимо мостове међу
генерацијама за радост сваког детета”. Месец октобар је месец здраве хране. У објекту
“Дечија радост” су одржане радионице са децом и родитељима, а посебан допринос дали
су васпитачи, нутрициониста, кувари и сервирке. ПУ ”Младост” је добила од паркинг
сервиса два пракинг места која су деца из објекта “Младост” исцртала и сав приход са тог
места иде на рачун предшколске установе “Младост”.
17.октобра кореограф Радомир Крсмановић-Бато је одржао састанак са васпитачима
на који су преложене игре и почели са увежбавањем плеса. У објекту “Младост”
прослављен је 20. новембар – “Дан Сандџака”, васпитачи и деца су организовали
представу на којој су родитељи били гости. У месецу новембру организовали смо
гостовање позоришта Уна сега Сербиа- еколошком представом “Ко то тамо прља”, у свим
објектима. Уживали смо у бесплатном извођењу представе а малишани су добили
сликовнице као поклон. Током целе школске године васпитачи су са децом самостално
извели више представа за децу и родитеље.
У децембру у Дому културе су одржане две представе, “Зимске радости” за децу и
родитеље. Учествовало је 250 деце, а одгледало око 800 гледалаца. Посебно треба
нагласити да су учешће узела и деца са сметњама у развоју у пратњи својих пратилаца. У
децембру је била додела поклон пакетића за децу радника установе и представа “Две
јелке”. Различитим активностима обележени су сви значајни датуми и празници.
По први пут ПУ ”Младост” је учествовала на Фестивалу стваралаштва младих и то у
ревијалном делу са 240 деце која су узела учешће и на Карневалу младих, поводом дана
града. Организован је и једнодневни излет у виду ваннаставних активности на Копаонику
17

за децу припремно предшколског програма. 25. маја, 24 деце из ДВ ”Пчелица”
учествовало је на међународном Фестивалу традиционалних игара и модерног плеас и
освојили специјалну награду жирија за највеселији наступ. Јуна месеца на Градском
стадиону одржан је свечани испраћај предшколаца који је обележен дефилеом, наступом
фолклоре, балонијадом и плесном манифестацијом “Растимо уз плес” где је учествовало
око 900 деце и међу њима 7 деце са сметњама у развоју која су имала личне пратиоце. У
току године на активима васпитача су представљени пројекти-радионице који су
Годишњим планом превиђени за све објекте.
Два пројекта су прихваћена од комисије “Удружења васпитача Србије” у Врњачкој
бањи где су и презентовани. Деца и васпитачи су учествовали на свим ликовним
конкурсима као и на конкурсу Плесне асоцијације. Током целе радне године имали смо
добру сарадњу са родитељима, локалном управом и широм друштвеном зајеницом. Сва
дешавања пратила је Регионална телевизија Нови Пазар.
Остваривање Програма рада са децом са сметњама у развоју
У остваривању Програма васпитно–образовног рада са децом са сметњама у
развоју остварени су циљеви интеграције са децом опште популације кроз рад у развојној
групи, као и редовним васпитним групама и кроз различите облике васпитно-образовног
рада.
Сва деца која су обухваћена инклузијом су присутна у редовним групама при чему
један део активности са њима одрадјује психолог, педагог и дефектолог у зависности од
плана рада, Тако да се та деца укљућују у скоро све радионице у зависности од њихових
могућности.
У раду са овом децом на усмереним активностима је радио дефектолог а резултати
таквог рада су остваривање социјализације и укључивање у живот и рад са вршњацима.
Рад са децом са сметњама у развоју реализовао се у објекту “Младост”. Овим програмом
било је обухваћено 4 деце. Програмом рада обухваћена су деца са сметњама у развоју
свих категорија ометености .
Преглед броја деце са сметњама у развоју
Васпитна група

Деца са
сметњама
у развоју

ДВ "Младост “
Број
деце

Број
група

4

1

ДВ "Наше
дете"
Број
Број
деце
група

/

/
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ДВ "Дечија
радост”
Број
Број
деце
група

/

/

Свега
Број
деце

Број
група

4

1

Остваривање Програма Инклузије

У програм инклузије укључена су деца са сметњама у развоју у редовне васпитне
групе. Било је укључено седморо деце распоређених по узрасту и по објектима установе.
У ПУ “Младост” било је укључено троје деце, у објекту “Наше дете” двоје деце и објекту
“Дечија радост” двоје деце.
У свакој од ових група радио је тим састављен од једног васпитача и медицинске
сестре, родитеља, главног васпитача и стручног сарадника.
Овај програм рада обухватио је низ активности које су имале за циљ што успешније
укључивање деце са сметњама у развоју у редован васпитно-образовни рад групе.
У циљу што успешнијег остваривања програма инклузије реализован је програм
стручног усавршавања медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника укључених
у рад на Програму инклузије.
ДВ
"Младост”
Облик рада

Инклузивни
програм

ДВ "Наше
дете”

ДВ "Дечија
радост”

Број
деце

Број
група

Број
деце

Број
група

Број
деце

Број
група

9

9

4

4

8

8

ДВ
”Пчелица”
Број
деце

5

Свега

Број
група

Број
деце

Број
група

5

26

26

Деца са сметњама у развоју и ове радне године била су смештена у редовне васпитне
групе.
Школске 2017/2018. године у установи је било смештено 26 деце са различитим
тешкоћама и сметњама у развоју на основу мишљења интересорне комисије. Број деце са
сметњама у развоју повећава се из године у годину као и степен потребне подршке.
Оваква ситуација отежава рад васпитача обзиром на број уписане деце у групи.
Рад са васпитачима који су у својим групама имали децу са сметњама у развоју
координирао је Тим за инклузивно образовање, а стручну подршку су пружали педагог,
психолог и дефектолог установе.
У нашој Установи је од октобра месеца идентификовано 26 деце са сметњама у
развоју која имају пратећу медицинску документацију и решење Интерресорне комисије
која даје мишљење о укључивању детета и времену боравка у вршњачке групе. Постоји и
број идентификоване деце којој је потребна додатна помоћ али због недовољне сарадње са
родитељима и њиховог негирања да проблем код детета постоји овај број нисмо уврстили
због законских процедура.
У установи је урађено 16 ИОП-а индивидуално образовних планова које свако дете са
сметњама у развоју мора да има обзиром да не може да прати план и програм. Поред Иопа, васпитачи који раде са децом са сметњама у развоју су радили Извештај као закључак
тог индивидуалног плана.
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Остваривање Програма рада са децом на болничком лечењу
Остваривање Програма васпитно-образовног рада са децом на дужем болничком
лечењу се одвијао по принципу полудневног боравка у наменски опремљеном простору
при Заводу Новопазарска бања. Циљеви и задаци васпитно-образовног рада на овом
узрасту су били усмерени на ублажавању ефеката страха од деформитета и спречавању
развоја секундарних сметњи и поремећаја у емоционалном и социалном понашању.
Ове радне године овим обликом рада су радиле 4 групе, Завод Новопазарска
бања, при Здравственом центру у Новом Пазару /педијатрија, дечја хирургија и ОРЛ / .
Са задатком да се болнички дани учине деци пријатним, васпитачи су се трудили да
увесели децу неком игром, играчком, причом, с покретном децом радили су мање
захтевне
активности
а
са
школском
радили
су
и
домаће
задатке.
Васпитно - образовни рад се остваривао у складу са основама предшколског васпитања и
образовања у болесничким собама, играоници, трпезарији, радећи са децом индивидуално
и групно.
Задаци васпитно-образовног програма реализовани су у складу са индивидуалним
потребама деце и њиховим здравственим стањем. У раду су били заступљени сви облици
рада и различити типови активности. Опремљеност дидактичким материјалом била је
солидна.
Број деце у групи дневно је варирао од 15-20 деце јер се радило о болестима које
захтевају различито лечење.
У свој рад васпитач је укључивао болничко особље и родитеље/како мајке у пратњи
деце тако и оне чији је контакт са дететом ограничен на предвиђено време посете/, а
сарадња се одвијала на релацији са васпитачима из вртића и стручним сарадницима.
Васпитач болничке групе се укључивао у стручно усавршавање установе као и у оквиру
Актива болничких васпитача Београда и Србије.
Остваривање додатних и повремених облика рада
Осим Законом утврђених облика васпитно–образовног рада у радној 2017/18.
години у раду са децом су организовани додатни и повремени облици васпитнообразовног рада кроз радионице које су подржавале дечије интересовање, развијале
машту, подстицале радозналост.
Радионице које су активно биле заступљене у извештајној години биле су: ликовна,
драмска, музичка, истраживачка, еколошка. Овај облик окупљања деце првенствено је
имао за циљ да подржи дечија интересовања, развије машту и подстиче дечју радозналост,
као и да пружи могућност дета да има свој лични доживљај.
Извештај Програма „Растимо уз плес“
Програм плесних активности се у радној 2017/18.године као допунски програм
реализовао у периоду од октобра 2017.године до јуна 2018. године у ПУ "Младост" у 5
вртића са 35 васпитача, 69 група ППП са 900 деце учесника.
У назначеном периоду програмске активности су подразумевале обуку васпитача
за извођење плесних кореографија периодично (3 нивоа), обавезу одржавања активности
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за децу 2 пута недељно у трајању од 0,30 х, као и одржавање активности за родитеље - по
један у првом и другом полугодишту.
Програм "Растимо уз плес" у основном облику обуке је јавно приказан са свим
учесницима на "Балонијади", док су плесне кореографије изведене јавно 01.06 2017.године
на Градском стадиону. По други пут ове радне године у организацији "Дечије плесне
асоцијације" предшколци, који су прошли програм "РАСТИМО УЗ ПЛЕС" у својим
вртићима. На Градском стадиону Нови Пазар плесала су деца из наше Установе (900
деце) из свих вртића.
Све групе на нивоу предшколксе установе „Младост“ су учествовале у овој
манифестацији. Треба напоменути да су све групе ван седишта (36) биле део ове свечане
манифестације а посебно треба нагласити учешће деце са сметњама у развоју ( 7 учесника)
уз личне пратиоце.
Координатори програма РАСТИМО УЗ ПЛЕС у нашој Установи су били
васпитачи Ресмија Кораћ и Ајхана Спица.
Остваривање сарадње са породицом
Основе програма васпитног рада сугеришу отворени васпитни систем који
претпоставља да родитељи могу да буду партнери васпитачима у креирању васпитних
поступака. Да би се оваква сарадња одвијала успешно потребно је било држати се
следећих препорука:
-

да поступци предшколске установе и породице буду што усаглашенији
да постоји поверење и спремност за сарадњу за добробит деце.

У циљу адекватног остваривања васпитно – образовног рада став наше установе је
да родитељи не треба да буду само његови посетиоци, већ и активни учесници у
реализацији програма, па сарадњи са породицом придајемо посебан значај. Основни циљ
сарадње вртића са породицом је помоћ породицама да код куће успоставе окружење
стимулативно за развој деце, а с друге стране, добијање повратне информације васпитачу
да разуме децу и родитеље.
Развијајући идеју “Вртић као место живљења” велики број активности у вртићима
реализован је у домену сарадње са родитељима. Сарадња са породицом одвијала се
систематски и плански са јасно формулисаним задацима и утврђеном динамиком њиховог
остваривања, као и уважавањем спонтаних потреба и иницијатива како медицинских
сестара и васпитача, стручних сарадника тако и родитеља.
Образовни ниво сарадње састојао се у
- прибављању и упућивању на савремену психолошко-педагошку литературу
као и литературу из области неге и здравствене заштите која је родитељима
била на располагању;
- давање практичних упутстава на теме за које су се родитељи занимали;
- реализаци тематских предавања из области психологије, педагогије,
социологије и медицине;
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-

реализаци радионица за родитеље на тему у оквиру пројекта “Мама пусти
телефон”.

Информативни ниво сарадње се односе на:
- савете родитеља;
- родитељске састанке;
- информативне табле (централне табле објекта и табле група);
- информативне разговоре приликом пријема и испраћаја деце;
- планирање индивидуалне консултације;
- телефонску размену информација са родитељима када је то било потребно
Ова врста информисања била је најзаступљенија током године, за разлику од “Дана
отворених врата” на чијој афирмацији треба радити у наредној години.
Активно учешће родитеља у животу и раду вртића подразумевало је:
-

учешће родитеља у планирању и реализацији васпитно образовног рада у групи;
учешће у заједничком раду оплемењивања простора;
прикупљање и израду дидактичких средстава за рад са децом;
активно учешће родитеља обезбеђено је и у реализацији прослава, празника,
како на нивоу установе тако и на нивоу група;
реализација радионице у оквиру пројекта “Мама пусти телефон”.

Посебно истичемо учешће родитеља у усмереним активностима деце и њихов
креативан рад у интерактивним радионицама са децом.
Сарадња Установе и породице одвијала се плански и систематски током читаве
године укључујући родитеље и у планирање и програмирање ове сарадње као и
реализацији планираних садржаја.
Остваривање сарадње са друштвеном средином
Досадашње искуство је показало да дечији вртић и његови програми имају ефекта на
развој деце само уколико у рад установе партиципирају не само родитељи већ и локално
окружење. То подразумева не само могућност да локална заједница директно учествује у
животу установе већ и смисаоно повезивање и прожимање садржаја у ове три средине.
Ради остваривања овог циља, наша Установа сарађује са следећим установама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Министарство просвете Републике Србије;
Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања;
Центар за социјални рад;
Интерресорна комисија;
Удружење за помоћ МНРО Нови Пазар;
Удружење психолога Нови Пазар;
Здравствени центар Нови Пазар;
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8. Завод за јавно здравље Нови Пазар;
9. Дечији диспанзер Нови Пазар;
10. Културни центар Нови Пазар;
11. Црвени крст;
12. Средства јавног информисања (локалне медијске куће) ;
13. Предузећа и институције у нашој околини;
14. Културно - просветне институције (основне и средње школе, универзитет, Градска
библотека, музеј, галерија);
15. Центар за децу и омладину`` Дуга``;
16. Невладине организације;
17. МУП Нови Пазар.
Један од најбитнијих аспеката сарадње са друштвеном средином је сарадња вртића
са основном школом. Ове две институције морају тесно сарађивати да би процес преласка
детета из једне у другу установу текао што безболније и успешније. Сарадња вртића са
школом одвија се на следеће начине:
1. размена информација
2. организација заједничких активности и посета;
3. заједничка организација едукативних садржаја (предавања, радионице и сл.) за
васпитаче, учитеље и родитеље.
Тако је сваки објекат по плану и програму водио децу ППП у обилазак школских
часова у зависности од договора са школом која је најближа. Па су деца из ДВ „Дечија
радост“ обишла ОШ ``Рифат Бурџевић Тршо`` у октобру и мају. Деца ППП из вртића
``Пчелица`` су обишла ОШ ``Вук Карадјић`` у новембру и мају. Деца ППП из вртића
``Младост`` су обишла ОШ ``Стефан Немања`` у октомбру и мају. Деца из вртића ``Наше
дете`` су обишла ОШ ``Братство`` у новембру и јуну.Сви они су редовно били на неколико
часова редовне наставе у првом и другом разреду.
При планирању сарадње са друштвеном средином водило се рачуна о томе да
подстиче развој и учење деце, да је примерена њиховим могућностима, безбедна и сигурна
и да омогућава укључивање родитеља.
Циљ ове сарадње је био да делује подстицајно на све аспекте развоја детета, да му
омогућује стицање нових искустава као и да подстиче развој дечјег самопоштовања.
Сарадња предшколске установе са друштвеном средином доприносила је
отворенијем и комплетнијем систему предшколског васпитања и образовања.
И ове радне године настављена је сарадња са предшколским установама, основним
школама, факултетима који школују стручни кадар, музичком школом, градском
библиотеком “Доситеј Обрадовић”, Културним центром, МУП-ом, установама,
предузећима, приватним предузетницима, Здравственим центром, месним заједницама и
др.
Најнепосреднија и најтешња сарадња је остварена са релевантним званичним
институцијама везаним за делатност установе, пре свега са градом Новим ПазарСекретеријатом за јавне службе и социјална питања, Министарством просвете, науке и
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технолошког развоја, Школском управом, просветном инспекцијом, Националном
службом за запошљавање.
Сарадња са невладиним организацијама се огледала пре свега у подршци у раду са
децом са сметњама у раду и стручном усавршавању васпитача и стручних сарадника.
Сарадња са здравственим установама је реализована кроз планирање и заједничке
активности са Дечијим диспанзером и развојним саветовалиштем. У сарадњи са Савезом
слепих и Савезом глувих, групом родитеља оштећеног вида и оштећеног слуха у овој
школској години радили смо на интеграцији деце у редовним групама.
Установа је и ове године наставила сарадњу са Заводом за јавно здравље, кроз
реализацију Програма јавно здравствене контроле у предшколским установама.
Све планиране активности у оквиру културне и јавне делатности реализовале су се
на нивоу група, објеката и на нивоу установе. Обележени су сви значајни датуми из рада
Установе и Општине. Организоване су завршне свечаности и активности са децом
поводом обележавања верских и националних празника утврђених законом.
И ове школске године свечано су обележени верски празници.
У току извештајног периода Установа је дала пуни допринос обележавању Дечије
недеље (крос, маскенбал, драмске, музичке и ликовне активности).
Такође, значајно место у јавним активностима установе су имале активности из
области екологије, а посебно манифестација “Златна јесен”, “Зимске радости” и “У сусрет
пролећу”
На крају радне године поводом испраћаја генерације предшколаца, манифестација
``Растимо уз плес`` коју су извела деца ППП изазвала је велико интересовање и била
окарактерисана као најзначајнији културни догађај у граду.
Све активности културног и јавног карактера су медијски пропраћене.

Остварење Програма рада стручних органа
У раду стручних органа је било присутно јединство и међусобна сарадња, како
међу васпитачима, медицинским сестрама тако и стручним сарадницима и директором.
Остварено је пуно поверење на релацији Управа установе - непосредни реализатори
васпитно-образовног рада и других сарадника.

Васпитно-образовно веће
Васпитно-образовно веће као стручни орган установе бавио се организацијом рада
установе, организацијом и анализом васпитно-образовног рада и спровођењем стручног
усавршвања радника.
Васпитно-образовно веће је усмеравало рад Стручних актива и подактива
васпитача и медицинских сестара.
Васпитно-образовно веће је у предходној радној години реализовало 4 стручне
теме приказане у табели која следи:
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САДРЖАЈ РАДА

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

I

”Алергије код деце и
индивидуална исхрана”

Нутрициониста сарадникЏемка Синановић

октобар

III

”Програм заштите деце од
насиља, злостављања и
занемаривања”

Стручни сарадник
педагог, Дражанин Нафија

фебруар

Директор Сабина Хоћанин

децембар

Стручни сарадник
психолог, Личина Суада

мај

IV

”Заштита деце од насиља и
злостављања”

V

”Значај изаде дидактичких
средстава”

О раду ВОВ-а већа се водио записник који представља трајни докуменат у раду
Предшколске установе "Младост" из Новог Пазара.
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум у циљу унапређивања васпитно-образовног рада
координира организацијом рада, учествује у узради Предшколског и Годишњег програма
рада Установе, прави план стручног усавршавања васпитача и разматра предлоге тема за
стручно усавршавање, олучује о укључивању у манифестације, обележавање дана
Установе,.
Стручни активи
Стручни активи васпитача и медицинских сестара осим општих задатака, посебну
пажњу даје стручном усавршавању васпитача путем тематских предавања и
интерактивних радионица, учешћу на стручним семинарима у организацији Министарства
Просвете, науке и технолошког развоја Србије, Удружења васпитача предшколских
установа Републике Србије, Савез удружења медицинских сестара предшколских
установа Србије .
Стручни активи васпитача допринели су размени искустава и идеја васпитача
путем тематских предавања, интерактивних радионица и реализацијом угледних
активности уз стручну помоћ стручних сарадника:
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АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

I

Ликовне активности

Тим ДВ “Наше дете“

децембар

II

Екологија

Тим ДВ „Младост“, друга смена

јануар

III

Вртић на отвореном

Тим ППП ван седишта установе

март

IV

Музичке активности

Тим ДВ ``Дечија радост``

мај

V

Игре на отвореном

Тим ДВ „Пчелица“

јун

У прошлој години одржано је 5 седница Стручних актива васпитача на којим су се
размењивала искуства из педагошке праксе у раду са децом.
Актив медицинских сестара - васпитача се у највећој мери бавио питањима
планирања, анализе и унапређивања неге и васпитно-образовног рада и превентивноздравствене заштите деце узраста до три године.
У току школске 2017/18. год. одржано је 5 седница Стручних актива медицинских
сестара-васпитача. Тимским радом медицинских сестара и стручних сарадника, Стручни
актив медицинских сестара је реализовао следећа тематска предавања - радионице:

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

ВРЕМЕ

I

Тема адаптације

Тим превентиве

септембар

II

Тема - и да растем
то могу

Тим ДВ”Младост”
друга смена

новембар

Моторика

Тим ДВ ” Младост” прва
см. и „Наше дете“

децембар

Игром до здравља

Тим ДВ”Абу Даби”

март

Екологија

Тим ДВ “Д.радост” и
“Пчелица”

јун

III
IV
V
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Васпитач-руководилац радне јединице
Функција и задаци васпитача- руководиоца радне јединице је редовно сагледавање
и праћење текућих, организационих активности по вртићима, на нивоу установе и
договарање у свим сегментима делатности.
Током године састанци васпитача – руководиоца радних јединица одржавани су
једном до два пута месечно.
Тематика састанака је била у складу са динамиком и условима реализације
програмских активности, специфичностима периода године, тренутном ситуацијом,
актуелним дешавањима, потребама деце, родитеља, запослених. Такође, васпитачи –
руководиоци радних јединица радили су на планирању активности, планирању сарадње са
средином, давање информација важних за родитеље и запослене, сагледавање стања и
планирање рада техничке службе, упућивање на стручну литературе, дидактике, аудиовизуелних средстава, сарадња са стручном сарадницима.
Остваривање Програма стручног усавршавања
Програм стручног усавршавања сваке радне године надовезује се на садржаје и
ефекте претходних, на задатке планиране развојним планом Установе и на потребе праксе.
У складу са потребама праксе, велика пажња се поклања програм стручног
усавршавања који припрема и организује педагошко-психолошка служба Установе.
Програм стручног усавршавања током више радних година планира се у складу са
уоченим потребама реалне праксе.
У току године запослени у Установи су се укључивали у важне сусрете, семинаре и
обуке за све профиле запослених и сегменте делатности, а сазнања су размењивали кроз
рад стручних органа и тела.
Тако је током радне 2017/18.год.одржано више семинара у просторијама установе,
као и узимање учешћа на стручним сусретима.
 12.03.2018. семинар у ДВ “Младост“, „Кад се лутка у сцену утка“ је
организован за васпитаче у сарадњи са Савезом удружења васпитача
Србије.
 12.04.2018 – Уметност - Извор грађења односа у процесу васпитнообразовног рада, презентација пројекта у Врњачкој Бањи.
 23.06.2018 године у сарадњи са издавачком кућом Клет, организован је
акредитовани семинар за васпитаче кат.број 816 „Упознавање са
савременим методичким приступима дечијем ликовном стваралаштву
деце предшколског узраста.
 08.06.2018 семинар - „Унапредимо себе да бисмо унапредили наставу“
циљу унапређивања наставе на босанском језику.
 07.10.2018 на Дивчибарима 21. стручни сусрети медицинских сестара
презентована су три пројекта:
1. Стварање подстицајне средине кроз игре и активности-Тим
медицинских сестара ДВ.“Дечија Радост“
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2. Креирање подстицајне средине за спонтану активност деце - Тим
медицинских сестара ДВ.“Наше дете“
3. „Мотала-мотала“, Шта дете може само учинити, нека учини само-Тим
медицинских сестара ДВ.“Младост“
 16.05.2018 - Савез удружења здравствених радника- презентовање теме
“Исхрана у току Рамазана“-сарадник нутрициониста.
 05.06.маја семинар- „Помози ми да урадим сам“ у просторијама вртића
„Младост“
Тимски рад у установи је подигнут на виши ниво. Тако да су радионице постале
редовна пракса у свим облицима рада са децом, при чему је свака васпитна група
реализовала више радионица активног типа у току претходне године. Све ове радионице
су имале тематику и иницијативу од стране родитеља, васпитача и стручног сарадника.
Зато су и били организовани посебни програм.
Извештај о пребачају друге смене
Друга смена је у радној 2017/18 години од 04.09.2017. године до 05.02.2018. године
у објекту ДВ “Младост“ – Луг бр.1.
Због планираног рушења старог и изградње новог објекта одлука Управног одбора
је да се друга смена измести у објекат ДВ “Дечија радост“.
По упутству директорке Сабине Хоћанин одржано је низ групних родитељских
састанака у објекту ДВ „Младост“, којима су присуствовали помоћник директора Ивана
Кулундџић, одговорни васпитач Ресмија Кораћ и васпитачи из група, са једном тачком
дневног реда : Пребачај друге смене у објекат ДВ “Дечија радост“
Родитељима су објашњени разлози пребачаја и могућности о даљем статусу
коришћења услуга друге смене. Дате су могућности да деца наставе боравак у другој
смени, да промене објекат, односно смену, да „замрзну“ статус боравка најкасније до
завршетка изградње новог објекта, као и могућност раскидања уговора.
У септембру 2017. У групама је било уписано:
Јаслице:
Вртић:
-

Статус замрзавања места :
Јаслице
- млађа јаслена група –7 деце
- средња јаслена група 6 деце
Вртић:
- мешовита група 8 деце
- млађа група 8 деце
- средња група 13 деце
- старија група 10 деце

млађа јаслена група – 28 деце
средња јаслена група 28 деце
мешовита група 35 деце
млађа група 41 деце
средња група 39 деце
старија група 46 деце
ппп целодневни боравак 24
деце
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ППП полудневни друга смена из ДВ „Младост“ четири групе су пребачене у објекат
„Пчелица“. Двоје деце је прешло у ДВ “Наше дете“, а остала су до краја похађала ППП у
ДВ “Пчелица“
Сви ови пребачаји су извршени 05.02.2018 године
Извештај о евалуацији васпитно-образовног рада
Тим за евалуацију који чине стручни сарадници, васпитачи, медицинске сестреваспитача, бавио се праћењем остваривања предшколског програма.
Реализовао се на више нивоа и то:
 на нивоу Установе
 на нивоу тимова,
 на нивоу вртића,
 на нивоу групе.
Том приликом користиле су се различите технике и методе рада : континуирано
праћење и посматрање деце, остваривање увида у ефекте и продукте процеса васпитнообразовног рада, евиденција рада тимова, педагошког колегијума, записници и извештаји
непосредних руководилаца, годишњи извештај рада Установе, налаз и мишљење
просветног саветника из ресорног министарства, као и повратне информације од стране
деце и родитеља (на родитељским састанцима, кроз анкете са родитељимана).
Евалуација има педагошку сврху и оправдње само ако помаже самоевалуацији.
Васпитачи велики део процеса планирања посветили су евалуацији и самоевалуацији
сопственог рада. Евалуација је срж педагошког ангажмана и посвећивања, те освешћења
нашег деловања. Праћење и процена развоја деце, њиховог понашања, потреба,
напредовања у развоју али и тешкоћа које имају, управо су у функцији планирања
васпитно-образовног рада и процене његове адекватности. Праћењем остваривања
васпитно-образовног рада са децом баве се пре свега непосредни носиоци тог рада
(васпитачи и медицинске сестре васпитачи), индивидуалним праћењем и посматрањем
сваког детета и његовог напредовања у развоју, при чему израђују „портфолија “ за свако
дете. Запажања о деци се евидентирају у радној књизи васпитача, развојној бележници.
Анализе процеса реализације васпитно-образовног рада спроводе се периодично,
на састанцима педагошког колегијума, где се покреће иницијатива за измене и допуне у
раду што се евидентира као записник рада педагошког колегијума. Праћење и евалуација
рада Установе у целини, спроводе и надлежни органи (Управни одбор, Савет родитеља,
Просветни инспецто). Својеврстан начин евалуације јесте и анализа и извештаји које
спроводи Тим за самовредновање рада Установе, користећи методологију препоручену у
Нацрту приручника за самовредновање квалитета рада ПУ. Своје извештаје Тим доставља
надлежним органима,а сумирани извештај се налази у овом документу.
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Извештај тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања у току радне 2017/2018. године
У току радне 2017/18. године Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања је одржао пет састанака и на два Актива васпитно образовног већа тачка
дневног реда је била посвећена овој теми, како би се запослени упознали са Општим и
Посебним правилником о превенцији насиља, злостављања и занемаривања деце.
На редовним састанцима направљена је анализа стања у вртићима, дата су
упутства за васпитаче о текућим активностима, вођена евиденција појединих случајева
и записници са одржаних састанака.
У септембру месецу у свим објектима на видном месту су залепљени плакати
где се детаљно објашњава који нивои насиља постоје, врсте и упутство да у случају ако
постоји сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању деце обавезно треба да се
реагује и да се пријави било ком од чланова установе, лично или на број телефона који
је истакнут на плакатима. Такође су истакнути и плакати који шематски приказују како
се дешава : насиље међу децом, од стране запослених у установи и од стране одрасле
особе која није у групи.
 У октобру месецу у оквиру „Дечије недеље“ је организовано предавање и
разговори на тему „Борба против насиља“.
 У новембру месецу су организоване „игре улога“ као и квиз на тему `` Дани
толеранције``, на нивоу установе.
 У фебруару и марту су органозоване радионице са децом и родитељима
 У априлу је обележен Дан шале и изложба дечијих радова а све у циљу
промовисања превенције насиља.
 У мају месецу је обележен Дан установе, радионице, крос.
 У децембру месецу, у Културном центру је органозована представа за децу и
родитеље „Ледено краљевство“
За превенцију насиља битно је квалитетно планирање васпитно-образовних
активности уз обавезну реализацију социо-емоционалних и физичких садржаја
активности. Сви запослени у установи имају одговорност у спровођењу програма заштите
деце а посебну одговорност има васпитно особље и тимови за заштиту деце на нивоу
вртића, установе и директор.
Програм заштите деце од насиља злостављања и занемаривања, подразумевао је
један сложени процес у коме су учествовали сви запослени у Установи, родитељии и
представници локалне заједнице.
Поштујући општи циљ протокола о унапређењу квалитета живота деце применили смо:
 Мере превенције за стварање безбедних услова за живот и рад у вртићима;
 Едукацијом особља обезбедили смо добру климу за прихватање уважавање и
толеранцију различитости деце;
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 Информисањем свих заполсених и родитеља у свим вртићима, путем родитељских
састанака, желели смо да укажемо шта је потребно да би смо уочили и били
компетентни да унапредимо решавање проблема насиља, злостављања и
занемаривања деце;
 Спровели смо поступке у појединим случајевима и као тим процесуирали Центру
за социјални рад у конкретне теже случајеве злостављања деце у породици и на тај
начин успоставили добре споне са свим установама нашег локалног тима
(педијатрија Дома здравља, Центар за социјални рад и МУП;
 Саветодавним радом, посебно психолошке службе, пружили смо адекватну помоћ
деци и породицама у којима постоје индиције о неком виду насиља.
 Подигли смо ниво свести и одговорности свих појединаца који су укључени у
процес васпитања деце у Установи, родитеља којима су понуђена предавања са
темама о насиљу, злостављању и занемаривању, о емотивном злостављању деце у
реализацији одговорних лица вртића, васпитача и родитеља у свим објектима;
 Осмислили смо анкету за родитеље , коју ћемо поделитии и обрадити у наредној
години.
Евиденција и документацијаЕвиденција и документација о планираним и реализованим
превентивним и интервентним активностима води се на нивоу група:





Васпитачи и медицинске сестре планирају конкретне, превентивне и интервентне
активности из програма заштите у складу са узрастом и потребама деце у групи а
на основу психолошке процене групе у септембру месецу као и белешкама о деци.
У месечном плану планирају се најмање 4 активности посебно обележене и
разграђене у недељном плану. О реализованим активностима води се кртички осврт
и запажања кроз недељне и месечне евалуације.
Процена реализације превентивних и интерветних активности врши се једном
месечно у сарадњи са члановима тима вртића и чланом тима установе. Тромесечни
извештаји и даље се реализују.
У посебној свесци у свакој групи (за први ниво насиља) васпитачи и медицинске
сестре евидентирају случајеве насиља која садржи врсту насиља, учеснике,
примењене мере и ефекте.
IV ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програм превентивне здравствене заштите се спроводи у Установи свакодневним
посматрањем, праћењем активности, а повремено се врши надзор од стране педијатра и
стоматолога из здравственог центра Нови Пазар. Уписом у вртиће за свако дете се отвара
Лични картон за вођење евиденције о здравственом стању детета. Тромесечно се прати
раст телесне тежине-висине, као и систематски прегледи од стране педијатријске службе,
стоматолошка служба врши посету установи уз тематско планиране активности
превенције здравља уста и зуба, као и посете ординацији са одређеним циљем,ради
ослобађања страха од зубара.
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Јавни Завод за здравствену заштиту здравља Краљево врши надзор и узоркује
инвентар, поготову хране. Два пута годишње се врши санитарни преглед свих запослених
у установи.
Полазећи од дефиниције здравља као стања физичког, психичког и социјалног
благостања, превентивном здравственом заштитом настојали смо да задовољимо сва три
аспекта здравља постављајући као основне задатке јачање и заштиту дечјег организма и
оптималан психофизички развој.
У нашој Установи уназад неколико година реализује се програм “Здрав вртић”.
Својим здравствено-васпитним садржајем програм омогућава стицање знања , учење и
формирање навика понашања према здрављу као здравом стилу живота.
Превентивна – здраствена заштита је остваривана према Правилнику и упутствима
за спровођене превентивне здраствене заштите у Предшколским установама, реализована
је кроз процес примене савремених знања уз стручни надзор и сарадњу са одговарајућим
службама.
На реализацији програмских задатака превентивне – здравствене заштите главну
улогу су имале превентивне медицинске сестре уз пуно ангажовање стручних сарадника,
управе установе и епидемиолошке службе Здравственог центра из Новог Пазара.
Остварена је сарадња и са дечјим диспанзером. Урађен је санитарни преглед радника који
су долазили у додир са храном.
У извештајном периоду остварене су навике код већине деце на очувању личне
хигијене, очувању здравља и заштити животне средине.
- остварена је дневна контрола здравственог стања деце;
- остварена је пуна контрола хигијенско-епидемиолошких услова и општег
здравственог стања деце спровођењем систематских прегледа како деце тако и
целокупног особља које ради са децом.
У извештајном периоду није било епидемија нити других облика заразних болести
што је највећа потврда сталне бриге за заштиту здравља деце у овој предшколској
установи.
Успешан рад сестара на превентиви је резултат њиховог сталног стручног
усавршавања. У том смислу било је више интерних едукација сестара на превентиви.

V ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Организованих облика социјалне заштите или рада са децом није било. Установа
нема социјалног радника, али се поклањала велика пажња евидентирању социјално
угрожене деце, деци самохраних родитеља, деци која се налазе на дужем болничком
лечењу. Овој деци установа је обезбедила олакшице у регресирању боравка. У критичним
ситуацијама на плану социјалне заштите установа је успостављала сарадњу са Центром за
социјални рад.
У октобру месецу извршен је увид у све васпитне групе ради идентификације
њихове социјалне структуре и социјалних потреба.
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Захваљујући томе предшколска установа “"Младост" је ипак основне програмске
задатке из Закона о друштвеној бризи о деци остварила пре свега,
 у остваривању социјалних права и правде за децу,
 у подстицању социјалне сигурности и стабилности породице,
 у обједињавању друштвених институција на пружању помоћи, социјалне
заштите и развоја детета.
Тимским радом вршено је информисање родитеља о правима деце у систему
друштвене бриге о деци.
VI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИСХРАНЕ ЗА РАДНУ 2017/18.
ГОДИНУ
Реализација плана оставивања исхране деце у ПУ „Младост“ текла је у складу са
Правилником о Нормативу друштвене исхране деце у установама за децу. Свакодневно су
обезбеђиване довољне количине нутритивно и биолошки вредних састојака неопходних
за правилан физички, емотивни, интелектуални и социјални развој, што је основни циљ
организоване исхране. Тим који се бринуо о спровођењу правилне исхране чинили су:
нутрициониста, главни кувар, превентивне сестре и главни васпитачи. Исхрана је
планирана путем месечних, недељних и дневних јеловника.
Распоред оброка и њихов енергетски удео у дневном оброку за децу која бораве од 6
часова до 16 часова усклађен је са психофизиолошким потребама дечјег организма и
узрасним карактеристикама деце од
1-2 године, 2-3 године, 3-5 година и 5-7 година.
Доручак – 8:00 часова до 9:00 часова
Ужина – 10:30 часова до 11:00 часова
Ручак – 13:00 часова до 14:00 часова
Број припремљених оброка за децу у првој смени кретао се од 1713 до 3663 на
дневном нивоу:
 Објекат „Младост“ од 348 до 993 оброка
 Објекат „Наше Дете“ од 336 до 855 оброка
 Објекат „Дечја радост“ 333 до 807 оброка
 Објекат „Пчелица“ 216 до 546 оброка
 Објекат „Абу Даби“ 102 до 216 оброка
Исхрана деце која бораве у поподневној смени од 13:30 часова до 21:30 часова
такође је планирана на основу препорука за њихове узрасне групе, прилагођена физичким
активностима, поподневном одмору и времену које деца проводе у вртићу.
Ручак је служен од 14:30 часова до 15:30 часова
Због краћег боравка деце у вртићу вечера је служена од 17:15 часова до 18:00
часова а ужина од 19:00 часова до 19 30 часова.
Број припремљених оброка за децу у другој смени кретао се од 186 до 486.
Храна је припремана у централној кухињи у објекту „Младост“ и дистрибуирана у
објекте „Дечја Радост“, „Пчелица“ и „Наше Дете“. У централној кухињи стварани су
оптимални
услови
за припремање хране и за редовно одржавање хигијене и
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дезинфекције. Континуирано су предузимане мере за унапређење исхране деце и
побољшање услова рада. После дужег периода обезбеђена је радна одећа и обућа за
кухуњско особље.
Централна кухиња је опремљена основним уређајима добијеним донацијом. Кварови
на пећницама су били чести и реметили процес припремања хране. Решење у вези
неадекватног дотока и расподеле електричне енергије нађено је уз помоћ сручњака за ту
област. Такође је решен проблем влаге и оштећења зидова због лоше вентилације у боксу
за термичку обраду хране.
Процес припрмања хране отежавала је стара и дотрајала универзална кухињска
машина која се често квари, па би је требело заменити новом. Такође је више пута
долазило до квара бојлера у централној кухињи, што је такође отежавало процес прања
посуђа. Машина за прање посуђа у централној кухињи већ неколико месеци је у квару
због недостатка стручних лица за њену поправку. Због тога су мере хигијене и
дезифекције посуђа појачане. За ручно прање посуђа користе се детеџенти са
дезинфицијенсима на бази активног кисеоника
Капацитет централне кухиње не испуњава захтеве у односу на број деце, али добром
организацијом и ангажованошћу радника кухиње припремане су довољне количине
квалитетних оброка. У процесу припремања хране примењиване су правилне техничкотехнолошке методе за очување хранљивих и нутритивних састојака намирница.
Максимално се водило рачуна о здравсвеној безбедности хране, посебно у периоду када су
температуре биле екстремно високе.
Организација рада у централној и дистрибутивним кухињама функционална је и у
кадровском смислу. За припремање хране брине довољан број кувара и сервирки, који
наизменично раде у првој и другој смени. Нажалост током ове године било је доста
одсуствовања због болести, најчешће коштано-зглобног система.
Координација између централне и дистрибутивних кухиња је добра.
Дистрибуција и расподела хране текла је по плану. Размена информација била је
редовна и благовремена, што је утицало на квалитет исхране. Компетенције и обавезе
међу члановима тима за планирање и припремање хране усклађиване су, а проблеми у
дистрибутивним кухињама решавани у сарадњи са одговорним лицима објеката.
Током године постепено су вршене припреме за измештање Централне кухиње у објекат
„Дечја Радост “.Са стручњацима из локалне самоуправе направљен је конкретан план
измештања кухињске опреме. Поподневна смена је од 02.04.2018.године измештена у
објекат „Дечја радост“ па је храна дистрибуирана из централне кухиње.
Возило за превоз хране је ненаменско, а понекад се користи и у друге сврхе.
Његово одржавање захтева изузетну озбиљност и одговорост. Радници који су задужени за
превоз хране, поред тога што морају са пуном одговорношћу одржавати личну хигијену и
вршити дезинфекцију руку, дужни су да свакодневно одржавају хигијену и врше
дезинфекцију возила, како не би дошло до секундарног загађења хране. Решење би била
набавка наменског возила за превоз хране.
Набавка намирница вршена је према Закону о јавним набавкама. Набављане су
намирнице најбољег квалитета прописаног стандардима. У исхрани деце заступљене су
намирнице из свих група, а по потреби су вршене одговарајуће замене.
Поштован је режим складиштења намирница. Услови за чување намирница су
контролисани, као и рокови трајања, поготово осетљивих намирница животињског
порекла. Залихе су стваране за врло кратак период. Јунеће и пилеће месо требовано је и
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припремано за период од 24 часа. Конзервисани прехрамбени производи и полупроизводи
(рибље конзерве,рибљи штапићи), чувани су под одговарајућим условима. Посебно се
водило рачуна о температурном режиму за ову врсту намирница. Свеже воће и поврћена
набављано је по потрби, али је било проблема по питању оптималне зрелости која је
везана за утицај атмосферских промена.
На основу плана
самоконтроле који је израђен за централну кухињу и за
дистрибутивне кухиње. Стручне службе Завода за јавно здравље су сваког месеца
вршиле испитивања готових оброка према микробиолошком критеријуму за храну на
основу ``Критеријума хигијене хране у процесу производње``. Резултати су били
задовољавајући. Санитарно-хигијенски надзор над централном и дистрибутивним
кухињама редовно је вршен. Узимани су брисеви са радних површина, кухињског
инвентара и руку особља. Резултати су такође били добри.
Санитарни прегледи радника кухиње вршени су сваких 6 месеци на основу Закона о
заштити становништва од заразних болести и Закона о санитарном надзору. У
протеклом периоду није било клицоноштва међу радницима кухиње.
Индивидуална исхрана заузима значајно место у исхрани деце предшколске
установе „Младост“. Планирана је, организована и прилагођавана деци која су на
основу медицинске документације идентификована као деца са посебним потребама у
исхрани. У извештајном периоду имали смо 14 - оро деце са алергијама на храну. За
свако дете припремљен је евиденциони лист који садржи податке о алергији на храну.
Доступан је васпитачима који су одговорни за дете током боравка у нашој установи, ради
информисања, избегавања грешака и ризика за здравље деце. Кухињско особље
припремало је индивидуалне оброке према писаним и усменим упутствима
нутриционисте. Расподелу индивидуалних оброка пратиле су превентивне сестре, и
координирале између родитеља, нутриционисте и главног кувара. Свакодневна сарадња са
превентивним сестрама и редована сарадња са родитељима значајно је утицала на
благовремено организовање индивидуалне исхране. Информације о здравственом стању
деце и евентуалним променама углавном су добијане од родитеља и заједнички праћено
здравствено стање деце. Свака промена стања детета праћена је и исхрана је
прилагођавана. Имали смо један случај да је родитељ доносио доручак за дете, док су
остали оброци припремани у вртићу.
У циљу унапређења исхране редовно је праћено конзумирање хране од стране
деце, поготово када су увођене нове рецептуре. Треба радити на даљем развијању
навика у исхрани и јачању сарадње са родитељима. Деца вртићког узраста нису
користила трпезарију за обедовање, већ су обедовали у радним просторијама. То
представља ризик за здравсвену безбедност хране и здравље деце. Треба настојати да се
организује обедовање у просторији која је намењена за то, трпезарији и развијају правилне
навике у исхрани.
Промовисана је здрава храна и правилна исхрана, подстицано развијање
правилних навика у исхрани и унапређење здравља деце. Континуирано је текла сарадња
са родитељима. Даване су препоруке родитељима деце припремног предшколског
програма за припремање и структуру оброка који деца доносе у вртић као ужину.
Октобар, месец, правилне исхране обележен је разним активностима на нивоу
група и објеката. У објекту „Дечја радост“ одржане су радионице са децом и родитељима
на тему правилне исхране уз активно учешће свих васпитача. Од стране кухињског
особља пропремљен је велики број јела по рецептурама нутриционисте у циљу
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промовисања здраве исхране, развијања позитивних навика код деце и ширења културе
исхране.
Недеља здравља зуба обележена је у вртићу „Младост“ где су организоване радинице
са децом у циљу промовисања правилне ихране за здравље зуба и подстицањем на добар
избор хране. И у свим осталим објектима мотивисани су родитељи деце да путем
правилне исхране утичу на очување здравља код деце. Путем упитника родитељи су се
укључили у кампању за очување здравља зуба деце. Од њих смо добили корисне
информације о навикама у исхрани.
На стручном симпозијуму Удружења нутрициониста-дијететичара предшколских
установа Србије у Нишкој бањи узето је активно учешће са стручним радом на тему
Исхрана и здравље зуба деце Предшолске Установе „Младост“
На симпозијуму СЗРС и Друштва дијететичара-нутрициониста Србије на Златибору
презентован стручни рад на тему `` Исхрана током мецеца Рамазана`` и њен утицај на
здравље. Такође је узето учешће у раду Управног одбора Удружења нутриционистадијететичара предшколских установа Србије
Предлог мера за унапређење исхране и здравствене безбедности хране:
- набавка компјутерског програма за исхрану;
- набавка универзалне кухињске машине
- набавка машина за прање посуђа у дистрибутивним кухињама;
- наменско опремање дистрибутивне кухиње у објекту „Пчелица“
- набавка наменског возила за превоз хране .

VII СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Рад стручних сарадника одвијао се кроз : праћење, пружање стручне помоћи,
учешће у циљу стварања оптималних услова за подстицање развоја деце предшколског
узраста. Реализован је кроз следеће области:
 Унапређивање васпитно-образовног рада и стварање оптималних услова за развој
деце,
 Учешће у изради Годишњег и Предшколског програма ПУ ”Младост”;
 Планирање и реализовање програма стручног усавршавања /личног и за васпитно
особље Установе ;
 Учествовање у организовању и раду следећих тела у Установи:Педагошки
колегијум, Активи;
 Рад са родитељима кроз реализацију превентивно социо-едукативних програма
намењених породици и кроз индивидуалне контакте;
 Континуирани контакти са васпитачима и медицинским сестрама у циљу праћења
процеса адаптације деце;
 Снимање и праћење потреба деце, васпитача и медицинских сестара у циљу увида
у статус група и пружање стручне подршке у решавању конкретних тешкоћа;
 Активности на увођењу у посао и праћењу рада приправника васпитача;
 Учешће у избору и набавци стручне литературе, избору и праћењу реализације
додатних програма рада са децом;
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Активности на плану остваривања сарадње са релевантним институцијама,
Развијање свести о правима и одговорностима и неговање међусобног разумевања
и уважавања.
Оснаживање стручне службе до нивоа оптималних могућности уз осигурање
максимума, квалитета сарадње, заједништва, једнакости и партнерства;
Стварање атмосфере у којој ће поштовање личности, једнакости и правичности
омогућити заједничке визије;
Унапређивање односа између стручних сарадника и директора: подизање нивоа
професионалности.

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА ОРГАНА
РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА

Према Закону о основама система васпитања и образовања у предшколској
установи “Младост” су деловали органи управљања (Управни одбор и Савет родитеља) и
органи руковођења (директор установе).
Савет родитеља
Савет родитеља у свом саставу има укупно 21 чланова од којих су 3 представника у
Управном одбору Установе
У извештајном периоду савет родитеља је одржано 2 састанка на ниву установе и
по 5 на нивоу објеката и ван седишта 1 састанак на којима је подржан Годишњи план рада
за 2017/18.год. и дат пуни допринос остваривању акција на побољшању услова рада
установе и боравка деце у установи.
Савет родитеља је успешно остварио улогу координатора рада са родитељима и
укључивању родитеља у свакодневне активности и унапређивање програма васпитнообразовног рада.
Директор
Као непосредни руководилац Установе, поред законом утврђених обавеза директор
је посебно остварио успешне резултате у следећем:
 Своје активности у Установи усмерио је у складу са постављеним стратешким
циљевима развоја Установе и проценом актуелних потреба вртића, деце,
родитеља, колектива, локалне среди.
 У складу са постављеним циљевима доминантне активности су биле на плану
унапређења услова живота и рада деце и запослених у вртићима, пре свега кроз
организацију и реализацију свих активности у сколопу текућег и инвестиционог
одржавања објеката
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Паралелно са тим други важан аспект рада односио се на стварање услова за
квалитетну реализацију васпитно-образовног рада у Установи, кроз обезбеђивање
неопходних средстава за рад, учествовање у креирању плана стручног
усавршавања запослених на нивоу Установе као и конкретна реализација
појединих тема у домену стручног усавршавања запослених на нивоу Установе
као и конкретна реализација појединих тема у домену стручног усавршавања
васпитача и медицинских сестара-васпитача.
У реализацији програмских активности и решавању акутних тешкоћа сарадња са
оснивачем, јавним предузећима на нивоу града , Установама, школама, Заводом
за јавно здравље, невладиним организацијама, Националном службом за
запошљавцање, локалним медијским кућама, ТИК-ом.

У раду руководства Установе континуирано је била присутна сарадња са Управним
одбором и Саветом родитеља.
У свим сегментима рада, директор се континуирано стручно усавршавао кроз
праћење актуелне литературе и учешће на семинарима у области правних и економских
прописа у васпитно-образовној делатности, области руковођења и менаџмента, увођења
стандарда у делатности.

Управни одбор
У радној 2017/18.год. седнице Управног одбора су одржаване динамиком која је
пратила потребе установе.
Остварујући своју улогу Управни одбор као орган упраљања је својим радом и
одлукама допринео законитости рада установе, разматрање финансијских извештаја,
усвајање Извештаја о раду установе за радну 2016/17. годину, усвајање Плана рада
установе за радну 2017/18. годину, давање мишљења о поступку пријема у радни однос
по конкурсу, давање сагласности за све набавке, јачању материјалне основе рада,
остваривању програма васпитно – образовног рада и афирмацији установе.
У извештајном периоду Управни одбор је одржао 6 састанака што говори о
активном учешћу Управног одбора у животу и раду Установе.

IX ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ
Тим за самовредновање рада предшколске установе ,,Младост” у Новом Пазару је
донео одлуку да током радне године 2017-2018 године, реализује самовредновање на све
теме које су обухваћене документом оквира квалитета рада предшколских установа у
Србији. У процес самовредновања су укључени сви актери васпитно-образовног рада у
установи. Тим је најпре планирао своје активности које су убрзо предузете.
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Предузете активности током процеса самовредновања:

састанак тима за самовредновање рада предшколске установе ради израде плана
активности;

подела задужења у оквиру тима;

информисање чланова васпитно образовног већа о активностима везаним за
самовредновање рада предшколске установе;

информисање родитеља на родитељским састанцима који су одржани током
месеца септембра;

информисање чланова Управног одбора о наставку процеса самовредновања рада
предшколске установе;

прилагођиванје инструмената потребама предшколске установе и подручјима
рада;

дистрибуција упитника за васпитаче, стручне сараднике и родитеље;

увид у евиденцију образовно-васпитног рада;

обрада резултата добијених анкетирањем васпитача, стручних сарадника и
родитеља;

анализа документације;

анализа упитника;

израда извештаја о самовредновању рада предшколске установе;

ВАСПИТАЧИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КОЈИ СУ ЗАДУЖЕНИ ЗА
САМОВРЕДНОВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ОБЛАСТИ

Име и презиме
Селма Хоџић

занимање
Стручни сарадник-педагог

Самра Бихорац
Суада Личина
Ајхана Спица
Селма Хоџић
Ивана Сретеновић

Васпитач
Стручни сарадник-психолог
Главни васпитач
Стручни сарадник-педагог
Превентивна сестра

Ивана Кулунџић

Помоћник директора
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задужена област
Предшколски програм,
годишњи план и развојни
план
Васпитно-образовни рад
Дечији развој и напредовање
Подршка деци и породици
Етос
Организација рада и
руковођење
Ресурси

На педагошком колегијуму и Васпитно образовном већу, чланови тима за
самовредновање уз сагласност осталих чланова колегијума одабрали су све горе
поменуте области које ће бити предмет самовредновања у овој радној години. Одлучили
смо се на избор свих области, јер су битан сегмент који даје адекватну слику о нивоу
остварености наше установе у погледу безбедности и сигурности деце у њиховом
напредовању и успеху, личном и социјалном развоју, међусобном уважавању,
толеранцији, развоју одговорности и поверења као и промовисању људских права,
расположивом простору вртића, организацији рада као и квалификацијама ресурса
унутар установе. Предстравници Савета родитеља су упознати са процесом
самовредновања и са њима је постигнута сагласност да подручје самовредновања буду
све области. Временска динамика у току које треба да се изврши процес самовредновања
изабраних кључне области одређена је за крај месеца маја 2018 године.
У фази прикупљања података, тим за самовредновање је користио све доступне
изворе података, како би изабране области биле анализиране што објективније. У свим
областима, примеђени су упитници на узорку васпитача и стручна сараника и родитеља
који су статистички обрађени. Урађена је квалитативна анализа добијених података и она
чини основ за писање извештаја и израду акционог плана за побољшање стања у
предшколској установи. Пре свега су представљени стандарди квалитета рада који су нама
представљали као смернице за анкетирање родитеља, васпитача и стручних сарадника.
“Желимо градити Установу као заједницу оних који се играју и уче, учинити
процес играња и учења видљивим и препознатљивим у свакодневном окружењу вртића, у
професионалном развоју вапитача и подизању квалитета родитељства”.
Побољшавање услова рада, обнављање основне опреме и средстава за васпитнообразовни рад представљају стални задатак Установе за унапређивање квалитета рада са
децом.
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X ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
“МЛАДОСТ” У НОВОМ ПАЗАРУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
ПУ “Младост” у период од 01.01.-31.12.2017. године остварила је следеће приходе који су
дати у табеларном прегледу:
Р. б. Конто
Министарство
Назив конта
Градска
Остали
просвете
управа
приходи
ПРИХОДИ
1
733154
Плате и доприноси
44.859.552,00
2

791111

Плате и доприноси

3

791111-4

Отпремнине

201.194,62

4

791111-12

Јубиларне награде

754.000,56

5

791111-3

Лож уље

6

791111-8

Дрва за огрев и пелет

7

791111-0

Храна и остало

8

742146

10.500.000,00

9

742378

Приходи остварени
по основу пружања
услуга боравка деце
Донације

10

717110

Реакција од лож уља

2.831.281,21

11

741411

12

742411

Повраћај на име
полисе осигурања
Мобилни телефони

13

742411-1

Тендер

14

742411-2

Осигурање деце

116.891.471,93

11.637.723,21
948.223,28
30.392.349,61

25.000,00
16.960,00
117.160,00
8.000,00
286.600,00
160.824.963,21

УКУПНИ
ПРИХОДИ

Р.бр

Конто

44.859.552,00

13.785.001,21

219.469.516,42

Назив конта

Градска
управа

Република

Остали
извори

РАСХОДИ
1.

411111

Плате радника

79.195.600,05

44.859.552,00 10.698.515,75

2.

412111

Доприноси за
пензијско и
нвалидско осигурање

16.092.335,42

78.446,78
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3.

411131

4.

412211

5.

412311

6.

413142

7.

414111

8.

414121

9.

414311

10. 414314
11. 415112
12. 416111
13. 421111
14. 421211
15. 421223
16. 421224
17. 421311
18. 421325
19. 421411
20. 421414
21.
22.
23.
24.
25.

421421
421412
421512
421519
421521

26. 421523
27. 421911
28. 422191
29. 422111
30. 422121

Плате привремено
запослених-уговор о
делу
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапосленост
Поклони за децу
запослених
Породиљско
боловање
Боловање преко
фонда
Отпрмнине
приликом одласка у
пензију
Помоћ
Надоскнаде троскова
за превоз радника
Јубиларне награде
Банкарске услуге
Услуге за
електричну енергију
Дрва за огрев и пелет
Лож уље
Услуге водовода и
канализације
Услуге чишћења
(смеће)
Телефон и телефаx
Услуге мобилног
телефона
Пошта
Интернет
Осигурање возила
Осигурање имовине
Осигурање
запослених
Осигурање деце
РТВ претплата
Превоз у јавном
саобраћају
Трошкови дневница
Трошкови превоза на

174.672,48

6.906.293,38

33.666,82

1.005.771,15

4.902,93
4.290,00

92.476,66

201.194,62

65.189,00
55.465,00
754.000,56
485.280,77
4.437.559,69
948.223,28
11.637.723,21
828.203,00
364.665,94
225.889,31
268.173,44

834.02
27.567,39
6.100

18.130,00
11.669,00
89.335,00
243.737,68

13.288,00
22.516,22
257.940,00

64.400,00
6.929,00
37.606,42
19.360,00
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37.787,00
3.420,00

31. 422131

32. 422199
33. 422321

34. 423211
35. 423221
36. 423311

37. 423321
38. 423412
39.
40.
41.
42.
43.

423520
423599
423711
423911
424331

44. 424351

45. 425113
46. 425115
47. 425117
48. 425119
49. 425219
50. 425261
51. 425281

52. 425291
53. 426111

службеном путу
Трошкови смештаја
на службеном
путовању
Остали трошкови за
пословна путовања
Остали трошкови за
путовања у оквиру
редовног рада
Услуге за израду
софтвера
Услуге одржавања
рачунара
Услуге образов. и
усавршавања
запослених
Котизација за
семинаре
Публикације и
часописи
Адвокатске услуге
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опсте услуге
Услуге јавног
здравља инспекција
и анализе
Остале медицинске
услуге (санитарни
преглед радника)
Молерски радови
Радови на водоводу
Електричне
инсталације
Услуге и материјал
за одржавање објекта
Остале услуге за
текуће поправке
Текуће поправке и
одржавање опреме
Текуће оправке и
одржавање опреме за
јавну безбедност
Трошкови поправке
и одрзавање возила
Канцеларијски

146.932,02

45.218,00

3.865,00
1.369.112,00

23.760,00

15.000,00

37.790,18
17.600,00

3.000,00
86.580,00

2.000,00
1.063.984,13

178.150,00
3.600,00
816.560,00
196.708,00

3.500,00
9.470,00

495.594,00

12.750,00
28.200,00
13.895,00
521.606,43

2.390,36

34.510,00
303.999,00

3.530,00

36.044,40

52.847,40
157.281,88
43

3.390,00

54. 426129
55. 426191

56. 426411
57. 426611

материал
Расход за униформе
остали
административни
материјал
Бензин
Материјал за
образовање

3.000,00
25.225,00

107.720,00
246.296,92

58. 426791

Остали медицински
материјал

59. 426811

Хемијска средства за
цисцење и материал
за одржавање
хигијене

60. 426819

Остали материал за
одржавање хигијене

165.370,30

61. 426821
62. 426911
63. 426919

Храна
Потрошни материал
Остали материал за
посебне намене
Отплата камата фин.
Институција
Казне за кашњење

14.389.631,76

13.691.471,93
34.815,00
7.252,00
692.099,30

70. 512211

Донације
Регистрација возила
Судске таксе
Новч.казне и пенали
по ресењу судова
Намештај

71. 512212

Уградна опрема

72. 512221

Рачунарска опрема

73. 512251

Опрема

74. 512611

Опрема за
образовање

75. 515111

Компјутерс.софтвер

64. 441391
65. 444211
66.
67.
68.
69.

465111
482131
482251
483111

368.465,38
3.920,00

17.537,78
1.660.335,90

5.500,00

8.870,00
200.00

18.900,00
405.83
514,00
144.835,92
50.636,00
2.990,00

562.608,00
500.000,00
72.349,20
206.804,00
99.560,00

107.060,89

276.000,00
160.824.963,21

УКУПНИ РАСХОДИ

44.859.552,00 13.751.998,82
219.436.514,03
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СТРУКТУРА ИЗВЕШТАЈА:
I

УВОД

II КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
- Материјално технички услови
- Организација и облици рада
- Квалификациона структура запослених
III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
- Програмске активности за децу до 3 године
 Извештај превентивне сестре
- Програмске активности за децу до 3 до 5,5 година
- Програмске активности за децу ППП
 Језик васпитно – образовног рада
 Извештај главног васпитаца
- Програмске активности за децу са сметњама у развоју
- Програм инклузије
- Програмске активности за децу на болничком лечењу
- Додатни и повремени облици рада
- Сарадња са породицом
- Сарадња са друштвеном средином
- Програми рада стручних органа
- Стручно усавршавање
- Известај о пребачају друге смене
- Евалуација васпитно-образовног рада
- Извештај тима за заштиту деце од злостављања
IV ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
V ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
VI

ИСХРАНА

VII СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
VIII ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДУЖЕЊА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА
Савет родитеља
Директор
Управни одбор
IX ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ
X ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

45

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
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61.119. st.l.ta.2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja (,,Sl.glasnik RS" br.88/17 i 27/18) i cl.49.st.l.tac.2.Statuta Predskolske
ustanove "Mladost" iz Novog Pazara, br.632 od 04.04.2018.godine, Upravni odbor
Predskolske ustanove "Mladost" iz Novog Pazara, na svojoj sednici odrzanoj dana
10.09.2018. godine, jednoglasno je doneo sledecu

ODLUKU

Usvaja se Izvestaj o radu Predskolske ustanove ,,Mladost" iz Novog Pazara

za radnu 2017/2018 godinu.

Izvestaj o radu Predskolske ustanove ,,Mladost" iz Novog Pazara za radnu

2017/2018 godinu odstampan je uz ovu odluku i cini njen sastavni deo.

Ill
Ova odluka stupa na snagu danom dono^enja i bice objavljena na oglasnoj
tabli ustanove.

Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Stevana Nemanje 2, tel.: 020/313-644

Odeljenje za finansije
Broj: 022-76/18
Datum:27.11.2018.g.

GRADSKOM VECU

Povodom dopisa (predmet br.022-76/18 Predskolska ustanova - Mladost, Novi Pazar,
zahtev za davanje saglasnosti na izvestaj o radu za radnu 2017/2018 br. 1654) posto se izvestaj
o radu odnosi na dve godine Odsek za budzet se vec izjasnio za 2017.godinu. izvrsenje u
2017.godinu je bilo u skladu sa planom, a u 2018.godini izvreSenje do 15.11.2018.g
Pred^kolska ustanova -Mladost je potrosila vise nego sto je planirano. I do kraja 2018.g doci ce
do probijanja plana budzeta.

U Novom Pazaru,

27.11.2018. godine

Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
web:www.novipazar.rs, e-mail:
dRistvene.delatnostifSinovipazar.orp.rs

Odeljenjeza druStvene delatnosti
Sabana Koce 85, tel.: 020/319-580
Datum: 03.12.201$.godinc

Broj : 022-76/18

ODELJENJE ZA SKUPSTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONACELNIKAI
GRADSKOG VECA
ODSEK ZA POSLOVE GRADSKOG VECA

PREDMET: Misljenje u vezi sa zahtevom br. 022-76 od 16.11.2018. godine

Predskolska ustanova ,,Mladosf' Novi Pazar, obratila se SkupStini grada Novog Pazara
zahtevom br. 1991 od 16.11.2017.godine radi davanja saglasnosti na Izvestaj o radu za radnu

2017/18 godinu.
Clanom 22. Statuta grada Novog Pazara (,,sl. list Grada novog Pazara br. 8/17) propisano je da
preduzeeca, ustanove i druge organizacije koje vre javne sluzbe dune su da najmanje jednom
godisnje podnose skup^tini Grada izve^taj o svom radu.
Clanom 42. stav. 1 tacka 36. Statuta grada Novog Pazara (,,S1. list grada Novog Pazara"
br.8/17) propisano je da Skupstina grada Novog Pazara daje saglasnost na IzvesUg o radu
ustanova iji je osniva^^ ili vecinski vlasni Grad.
Sredstva za rad, odrzavanje i ostvarivanje programa rada PU ,,Mladost" Novi Pazar
obezbeduju se u bud^etu grada Novog Pazara,
Upravni odbor predskolske ustanove ,,Mladost" na sednici odr^anoj 11.09.2018. godine,
doneojeOdlukubr.1639 od 11.09.2018. godine o usvajanju Izvestaja o radu.
Iz svega izlozenog misljenja smo daje PU ,,Mladost" ispogtovala zakonsku procedura
koja se odnosi na usvajanje izve^taja o radu od stra^e, organaupravljanja.

Sef Odseka za obrazovanje,/i^?^'^ ^?^
kulturu, sport i prosvetnu inspekcijuli^^^'

- ">.\\ ^'^ *-

U X/^) gl$
'">-9?*i"ri^^-_ •^'''

RUKOVODILAC
Sadik Ugljanin

