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УВОД
Предсколско васпитање и образовање је саставни дио јединственог система
васпитања и образовања и представња основу за учење и цјеловит развој дјетета. То је
дјелатност од општег интереса и обухвата узраст од рођења дјетета до поласка у школу.
Предшколско васпитање има за циљ подстицај физичког, интелектуалног, социоемотивног развоја као и развој говора, комуникације, креативности и стваралаштва код
дјеце. Учење треба бити засновано на стицању искустава, проналажењу интересовања,
проширивању знања о себи, оплемењивању емоција како би се мијењало понашање дјеце
у позитивном смијеру, односно формирала и развијала сва позитивна својства његове
личности.
Социјализацију можемо навести као један од најважнијих процеса у развоју дјетета.
Предшколским васпитањем треба обезбиједити задовољавање како дјечијих тако
друштвених потреба, а при томе поштујући и уважавајући права и могућности самог
дјетета. Ради унапређења физичког и менталног здравља најмлађих, јавља се потреба за
друштвеном бригом о њима, али не само у интересу дјеце и родитеља већ као сегмент
цјеловите стратегије друштвеног развоја којим се обезбјеђује будућност читаве
генерације.
У нашој локалној заједници може се примјетити да расте интересовање за
предшколско васпитање и образовање. На то указује чињеница да из године у годину
расте број дјеце која су обухваћена неким видом васпитно-образовног рада (цјелодневни
боравак дјеце у предшколској установи, заинтересованост за припремни програм у години
пред полазак у школу). Општина као оснивач брине да образовни кадар који ради са
дјецом задовољава критеријуме прописане законом и да колико је у могућности
планираним буџетом омогућава добре услове за рад и безбједан боравак дјеце у
установама. У октобру мјесецу започети су радони на новој организационој јединици у
Обудовцу, а завршени су средином августа. Почетак рада планиран је за 02.09.2019.
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Предшколским васпитањем и образовањем, у цјелодневном боравку, у протеклој
школској 2018/2019. год. било је обухваћено 104-оро дјеце узраста од годину до 6 година.
Једна група од 19-оро дјеце предшколског узраста била је обухваћена Припремним
програмом у години пред полазак у школу, у трајању од три мјесеца. То је 21,3 % у
односу на укупан број рођене дјеце на шамачкој општини. Овим бројним стањем нису
обухваћена дјеца, њих око 50, са подручја мјесних заједница Црквине, Горње Слатине и
Обудовца јер се Припремни програм у години пред полазак у школу спроводио у
Основним школама.

Број рођене дјеце на подручју
Општине Шамац

Година рођења

2014.

121

2015.

98

2016.

94

2017.

110

2018.

108

Извјештај о раду има за циљ презентовање података о реализацији Годишњег
програма рада, примјени Програма предшколског васпитања и образовања, организацији
рада у установи, броју дјеце који током године прође васпитно-образовни програм,
материјална средства којим установа располаже, али и остале активности које су
реализоване током школске године.
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На почетку школске 2018. године у нашу установу уписано је стотину дјеце у
цјелодневном боравку. Бројно стање дјеце по групама представљено је следећим
табеларним приказом:
Узраст дјеце

Старосна доб дјеце

Број дјеце

Број група

Јаслички
узраст

1-3 године

18

1

Вртићки

3-4 године

25

1

узраст

4-5 година

27

1

5-6 година

30

1

У периоду од 01.03. до 31.05.2019. године организован је Припремни програм у
години пред полазак у школу. Овај програм реализовала је васпитачица Тања Николић
која је била ангажована са Бироа за запошљавање. У групи је боравило 19-оро дјеце 2013.
годиште, а која предходно нису била обухваћена ни једним видом васпитно-образовног
рада.

Организација рада
У току протекле школске године рад у Предшколској установи био је организован у
петодневној радној недјељи.
Сходно захтјевима и потребама родитеља, радно вријеме Установе било је
организовано од 06.30. до 15.30. часова.
Припремни програм у трајању од три сата био је реализован у периоду од 13 па до 16
часова у специјално опремњеној учионици Основне школе.
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Материјални услови, опремљеност инвентаром и дидактичким
средствима

Што се тиче материјалне опремљености установе, може се рећи да је задовољавајућа.
Довољан број дидактичког материјала омогућава несметан рад по групама и реализацију
планираних учећих активности.
Такође помоћ у васпитно-образовном раду омогућава и задовољавајућа количина
играчака, реквизита за извођење физичких активности и развоја моторике код дјеце,
конструктивног и ликовног материјала за развој креативности, пузли, меморијских игара и
др.
И ове године поводом Дјечије недјеље Начелник општине д нашој Установе поклонио
је потребне играчке и дидактички материјал у вриједности од 500,00 КМ. Њих смо
равномјерно распоредили по радним собама, а биле су прилагођене узрастним групама.
Протекле године набавка опреме, играчака, спортских реквизита, дидактичког
материјала... била је усмјерена на опремање нове организационе јединице у Обудовцу,
која још увијек траје и ових дана се сви радови инабавке приводе крају.
Раније је уређена велика тераса јасличке собе која је правилно обезбијеђена и
опремљена одговарајућим реквизитима (капијом која се закључава, вјештачком травом,
малим трициклима, клацкалицама, тобоганом, крупним меканим конструкторима,
спужвеним спортским реквизитима...).
Двориште вртића је велико и састоји се из два дијела. Мањи дио налази се у предњем
дијелу и опремљено је реквизитима који су прилагођени дјеци млађег узрадта. Ту се
налазе: дрвена кућица за игру и провлачење, дворишни сет љуљашки (4 комада),
клацкалица (3 мање и једна већа) као и пластични тобоган. Терен и прилазне стазе
погодне су за кошарку, шутање лопте на мини голове, кориштење обруча свих величина,
обарање чуњева, ношење врећица са пијеском на глави као прављење разноврсних
полигона од набројаних спортских реквизита.
Други дио дворишта је доста већи и погодан је за боравак више група дјеце старијих
узраста. Опремљен је наткривеним пјешчаником за који посједујемо прибор и сетове за
игру у пијеску, полигон од гума које су офарбане веселим бојама. Ту се налазе и три врсте
металних реквизита, за пењање и провлачење, превртање као и вијугава стазица са
округлим дрвеним газиштима.Сви заједно ( метални и гумени) чинеједну лијепо
осмишљену цјелину коју дјеца радо користе.
Веће набавке дидактичког и потрошног материјала врше се у септемру, тј. на почетку
радне године, као и пред новогодишње и осмомартовске приредбе. У зависности од
потребе, уз оно што посједујемо, током године докупљујемо потребан материјал као и
едукативне играчке. На овај начин омогућени су добри и несметани услови за
остваривање планираног васпитно-образовног рада.
Што се тиче количине инвентара ( ормари за радне собе и канцеларије, радни и
трпезаријски столови и столице, креветићи, јаслени кревеци, разне, полице, опрема за
кухињу, котловницу, довољан број комарника, полица за магацин гдје се одлажу играчке
и дидактика... ), задовољава потреб за нормалним радом установе. С обзиром да нам се
број дјеце константно повећава, у предходном периоду смо набавили нове количине
дјечије постељине.
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Подаци о броју дјеце и броју васпитних група
На крају школске 2018/2019. године бројно стање дјеце по групама било је:

Јаслице

Дјеце

Дјевојчице

1

17

7

10

1

17

7

10

3-4 године

1

26

12

14

4-5 година

1

26

16

10

5-6 година
цјелоднев.боравак

1

27

14

13

5-6 година
припремни прог.

1

19

7

12

5

98

49

49

1-3 године
Свега

Група

Дјечаци

Вртићки
узраст

Укупно

Све васпитне групе формиране су у складу са Законом о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС“ бр.79/15 ), Статутом наше установе и Сагласности
Начелника општине на повећање броја дјеце до 20%.
Током године вођена је евиденција о бројном стању дјеце, њиховом свакодневном
доласку као и одсуству. Родитељи су благовремено обавјештавали васпитаче о разлозима
одсуства дјеце.
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Реализација васпитно-образовних активности
Васпитно-образовни рад реализован је по васпитним групама у складу са Програмом
предшколског васпитања и образовања, учеће активности су планиране и реализоване
водећи рачуна о могућностима дјеце одређене узрасне групе. Само тако се могло
омогућити дјеци да успјешно усвоје почетна знања, вјештине и навике путем планираних
исхода учења.

Реализацијом васпитно-образовног
активности утиче се на:
1.
2.
3.
4.

рада

путем

учећих

Физички развој
Социо-емоционални развој
Интелектуални развој
Развој говора, комуникације и стваралаштва

Програм је прилагођен узрасним групама и психо-физичким могућностима дјеце
предшколског узраста. Планирање васпитно-образовног рада као и његова реализација
евидентирана је у радним књигама по свим сегментима. Из евалуације васпитнообразовних садржаја може се пратити рад васпитача, напредовање дјеце у групи или
уочити потешкоће на које наилазе васпитачи током рада с дјецом.
Посебно мјесто у реализацији програма заузимају актовности које се односе на
физички развој, развој говора и комуникације као и социо-емоционални развој. Васпитачи
посебну пажњу посвећују прилагођавању дјеце новој средини и животу у групи вршњака
као и контроли емоција, а посебно негативних ( туга, бијес, љутња и др ).
У циљу богаћења психо-физичких способности игра је основна активност и она не
смије бити занемарена.
Из предходног текста може се закључити да васпитачи савјесно приступају
реализацији васпитно-образовног рада путем одговарајућих учећих активности.
Користећи своје богато искуство вјешто уклапају материјална средства која им стоје на
располагању приликом реализације активности и у припреми планираних манифестација
током године. Рад васпитача се свакако може оцијенити веома високом оцјеном, он је
евидентиран у радни књигама, а припреме се могу наћи и у радним мапама.
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Кадровска структура
У спровођењу васпитно-образовног процеса учествовало је 8 васпитача у
цјелодневном боравку и један васпитач у Припремном програму у години пред полазак у
школу. До мјесеца јануара васпитач Тања Николић мијењала је Мирјану Боројевић до
повратка са породиљског одсуства.
Кадровска структура васпитача евидентирана је следећим табеларним приказом:

Редни
бр.

1.

Радни статус

Укупно

Васпитачи

8

8

Квалификациона
сруктура

Радно искуство

ССС

ВШС

ВСС

_

_
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До 1010.г 20.г
1

3

2030.г
4

Програм рада директора и Управног одбора
Програм рада директора протекле школске године реализован је по свим сегментима и
то:
-непосредна организација рада
-сарадња и пружање помоћи васпитачима
-праћење реализације васпитно-образовног рада
-израда извјештаја, анализа, програма, аката (измјене и допуне Оснивачког акта ради
оснивања нове организационе јединице у Обудовцу)...
-рад у групи са дјецом
-активно укњучивање и проналажење могућности за набавку потребне
опреме, играчака, материјала за рад и др.
-сарадња са Оснивачем, другим Јавним установама на подручју општине,
донаторима,родитељима, Министарством...

Управни одбор је у току прошле године одржао четири сједнице на којима се
расправњало о свим питањима везаним за живот и рад установе. У септембру мјесецу
2018. године усвојен је Извјештај о раду за протеклу 2017/18. год. као и ГПР за наредну
радну 2018/19, усвојен је Правилник о дисциплинској и материјалној радника ЈПУ
„Радост“,Усвојен Буџет ЈПУ за 2019 и чланови су информисани о бројном стању и
распореду рада васпитача по групама на почетку радне године.
07.12.2018. одржана је друга редовна сједница на којој су чланови добили
информације о припремамаза прославу славе вртића Св. Никола, плану активности за
новогодишње празнике, почетку пописа имовине Установе, спровођењу јавних набавки,
упутили су захтјев Оснивачу за прекид рада у периоду од 01. До 10. јануара (4 радна дана)
ради кориштења неискориштених дана одмора,али и уштеде пелета за огрев због
смањеног броја дјеце.
21.03.2019. разматрали су се и усвајали Финансијски извештај као и Извјештај о
попису.
17.06. била је и последња редовна сједница УО на којој су разматране и усвојене
следеће тачке дневног реда: Упућени су захтјеви оснивачу на Сагласнос на повећање броја
дјеце у васп. групама за 20% (Закон о предшколском в. и о. чл.10, „Сл.Гл. РС бр.79/15) за
наредну радну годину, као и захтјев на одобрење Колективног год.одмора у периоду од
29.07-16.08. 2019.г. Разматрало се Бројно стање дјеце на чекању и расписан је Оглас за
пријем нове дјеце за радну 2019/20. како у Шамцу тако и у Обудовцу.
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Општа култура и јавна сарадња, сарадња са друштвеном
средином и сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима, у највећој мјери односила се на напредовањe дјеце у групи,
његу и васпитање.
Да би се постигла што приснија сарадња са родитељима обезбјеђен је простор за
размјену информација као и индивидуални разговор родитељ-васпитач.
У току протекле радне године одржавани су заједнички родитељски састанци као и
појединачни за сваку групу гдје су изнешене све потребне информације из живота и рада
васпитне групе. Родитељски састанци били су веома конструктивни на релацији васпитачродитељ уз потпуно међусобно уважавање, поштовање и разумијевање поменутих односа.
Сарадња са друштвеном средином састојала се од: обиљежавања Дјечије недјеље под
слоганом: „Вјерујем у себе“(цртање графита на тему дјечијих права на градском
тргу,посјета Начелнику општине, организована је радионица заједно са родитељима у
склопу хуманитарне акције „Свим срцем за Хелену“,организован је спортски дан у
дворишту вртића за сву дјецу и најзначајнија активност, маскенбал),интерним
активностима обиљежили смо Јесењу свечаност( ове године мало другачије смо
обиљежили свечаност, поред рецитација и слушања пјесама о јесени,правили смо и
изложбу радова од јесењих плодова), јавне приредбе поводом Нове године и Божића (у
склопу градске манифестације „Зимска чаролија на ушћу“ учествовали смо у
обиљежавању дјечије нове године пригодним програмом са дјецом старије васпитне
групе),Осмог марта (јавна приредба у част нашим најдражим мајкама и бакама), у слопу
очувања традиције и народних обичаја обиљежили смо вјерски празник Васкрс низом
активности током Цвијетне недјеље. У априлу смо по први пут учествовали у
Општинском такмичењу рецитатора основних и средњих школа, у ревијалном дијелу. Јун
мјесец обиљежила је Завршна свечаност и испраћај предшколаца који су се од млађих
другара опростили рецитовањем, пјевањем и плесом уз музику омиљених садржаја које су
учили током године. Све ове активности су планиране Годишњим програмом рада.
Дјеца старијег узраста ишла су у посјете и обиласке других Јавних установа и
упознавали се занимањима људи. Током године обишли су и посјетили: Библиотеку,
Основну школу, Ватрогасну јединицу, Станицу полиције, Пошту, Пекару, Градске базене.
Свим активностима предходило је детаљно упознавање са наведеним занимањима у
којима су васпитачи показали своје богато искуство, знање, способност и креативност, а
дјеца су радо својим цртежима, сликама и другим креативним техникама описивала шта
су све видјела и научила током едукативних посјета.

Рад стручног вијећа
Стручно вијеће као стручни орган установе, расправљао је о свим битним питањима
везаним за реализацију васпитно-образовног рада, заједно планирали активности,али и
заједно коментарисали остварени план, детаљно планирали сарадњу са родитељима,
друштвеном средином и сл. О реализованим активностима постоје записници који су
вођени на сједницама Стручног вијећа.
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Превентивна заштита

Изузетна пажња посвећена је превентивној заштити здравља дјеце путем редовног
одржавања хигијене објекта ( радних соба, мокрих чворова, кухиње, хола, гардеробе,
канцеларија и других помоћних просторија у објекту) као и изолацији болесне дјеце.
Имајући у виду да се у нашем објекту припремају три оброка за дјецу, посебно се водило
рачуна о исправности намирница које се користе. О исправности припремљене хране
свједоче и лабораторијски налази узорака које контролише ЈЗУ „Интитут за јавно
здравство“ Добој.

Рад осталог особља
Ненаставно особље извршило је своје обавезе које су од великог значаја за успјешно
функционисање установе. С обзиром да је дошло до значајног повећања броја дјеце и
даље остаје проблем мањка помоћног особља на пословима чишћења и одржавања
хигијене. Једна спремачица се у предходном периоду дошколовала и и могла би бити
прерасподјелом радних обавеза, премјештена у кухињу на радно мјесто сервирке гдје се
такође указала потреба због повећаног броја дјеце.
Од ненаставног особља у установи су запослени:
-референт за материјално-финансијске, административне и економске послове – један
извршилац
-спремачица – два извршиоца
-кувар – један извршилац
-домар-економ – један извршилац
-привремено примљена радница-приправник у рачуноводство због повећаног обима посла,
а који је настао оснивањем нове организационе јединице у Обудовцу.
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