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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ
Подаци о оснивању установе:

Прва предшколска установа на подручју општине Шамац основана је 1976.
године.Почела је са радом 26.06.1976. године под називом Дјечији вртић „Радост“ Шамац.
У току ратних дешавања између 1991. и 1994. године вртић је потпуно девастиран и
уопште није радио. Након што је урађена санација објекта обданиште је поново основано
Одлуком СО Шамац , број 01-023-106/94 од 07.10.1994. године и преименовано у Дјечије
обданиште „Радост“ Шамац.
Ју Дјечије обданиште „Радост“ Шамац, организована је и усклађена Одлуком о
усклађивању организовања и рада Јавна установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
број 07-022-74/11 од 30. марта 2011. године , Одлука СО Шамац о измјени Одлуке о
усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац број
07-022-15/11 од 31.јануара 2011. године.
Међутим, поступајући по Закону о предшколском васпитању и образовању („Службени
Гласник РС,број 79/15),стављена је ван снаге горе наведена Одлука о усклађивању
организовања и рада ЈУ Дјечије обданиште“Радост“Шамац, те је на редовној сједници СО
Шамац донешена Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ број 07-022-106/16 у којој је између осталог промјењен назив установе у
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“РАДОСТ“ШАМАЦ.
Због оснивања нове Организационе јединице у Обудовцу, било је потребно извршити
допуну Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈПУ „Радост“ Шамац што је и учињено на
XXVIII редовној сједници Скупштине општине Шамац одржаној 27.02.2019.године.
На основу тога УО ЈПУ „Радост“ Шамац на својој осмој редовној сједници одржаној
30.08.2019.године усвојила Одлуку о Допуни Статута на коју је добила Сагасност
Оснивача 17.09.2019. године.

Подаци о називу установе:
Пуни назив:ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“РАДОСТ“ШАМАЦ
Скраћени назив: ЈПУ“Радост“Шамац

Предшколски програми по којима установа ради:
1.ЦЈЕЛОВИТИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ
2.СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ
3.ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.

Акти донесени на нивоу установе:

Пословници:Пословник о раду Управног одбора, Пословник о раду Стручног вијећа и
Пословниик о раду Савјета родитеља.
Статут:усаглашен са законом, као и Допуна Статута
Правилници:Правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних мјеста,
Правилник о раду, Правилник о платама и накнадама и другим примањима запослених,
Правилник о канцелариском пословању, Правилник о рачуновођству и ревизији,
Правилник о интерним о контролним поступцима, Правилник о начину и роковима
вршења пописа и услађивања књиговођственог стања са стварним стањем, Правилник о
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јавним набавкама, Правилник о заштити од пожара, Правилник о начину пријема дјеце
(усклађен са Законом о предшколском васпитању и образовању, „Сл.гласник РС“
бр.79/15), Правилник о заштити и здрављу на раду и акт о процјени ризика за радна мјеста
у радној средини.
Колективни уговор: Појединачни колективни уговор.

Подаци о организационим јединицама које се налазе у саставу установе (назив, година оснивања):

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“РАДОСТ“ ШАМАЦ је до септембра 2019.
године био једини објекат на Општини Шамац, када са радом почиње, након више од 40
година нова организациона јединица у мјесној заједници Обудовац и чији је процес
регистрације ушао у завршну фазу.
Осврт на стање у предшколском васпитању и образовању на подручју општине (постоји ли акциони/
развојни план?):

У протеклој радној години, а до појаве епидемије Корона вируса (covid-19)
предшколским васпитањем и образовањем у обје организационе јединице било је
обухваћено стотинупедесетшесторо дјеце у цјелодневном боравку. У задње вријеме
видљиво је повећано интересовање родитеља за боравак њихове дјеце у нашим
установама и поред све већег одласка младих људи у потрази за бољим материјаним
условима живота. Капацитети Установ су: Шамац 85-оро дјеце у три предшколске и једна
јасличка група, Обудовац 48-оро у двије мјешовите предшколске групе. Уз Сагласност
Оснивача за проширењем тај број би могао бити повећан за 20% како би сви
заинтересовани родитељи добили могућност коришћења наших услуга. Међудим због
пандемије корона вируса тренутно радимо са смањеним капацитетом јер је број дјеце
ограничен на 20 по групи. Ово ограничење нас је довело у незавидан положај јер нам је на
чекању остао већи број дјеце, па чак и један број ранијих корисника чији смо полазак
морали одгодити до даљњег, тачније док епидемиолошка ситуација не буде повољнија. У
ту групу спадају дјеца чије мајке не раде.
На подручју Општине Шамац у периоду од 2015. до 2020. рођено је 515 дјеце (узраста
од 1 године до поласка у школу). Због пандемије изазване корона вирусом, (Covid-19),
Институт за јавно здравство РС издао је препоруке у којима стоји да максималан број
дјеце по групи не може бити већи од 20. Поштујући мјере у новој радној 2020/21. години у
нашу Установу у Шамцу уписано је 75-оро дјеце, а у Обудовцу 40-оро што је скоро двије
групе мање него прошле године. Ми се искрено надамо да ће спровођење препорука
уродити плодом и да ћемо у наредном периоду моћи уписати још 30-оро дјеце (петоро по
групи), а што је и договорено на Активу директора одржаном 25.08.2020.године. У
зависности од епидемиолошке ситуације, у периоду од марта до јуна 2021.г.би требао
бити спроведен Припремни програм у години пред полазак у школу који похађају сви
шестогодишњаци шамачке општине. Сви они ће имати прилику кроз остваривање
основних циљева и задатака предшколског васпитања и образовања, а у складу са личним
потребама, интересима, способностима и потенцијалима да се социјализују и припреме за
даље школовање.
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1.1.ОСВРТ НА ПРОШЛОГОДИШЊИ РАД УСТАНОВЕ (ПРЕТХОДНА РАДНА
ГОДИНА)
Услови за рад током протекле школске 2019/2020. године, а до појаве пандемије
Корона вируса били су на задовољавајућем нивоу.
Радни простор је, сходно годишњим добима и планираним манифестацијама
адекватно и благовремено уређиван и украшаван како би дјеци, њиховим родитељима,
али и другим лицима који су посјећивали нашу Установу боравак био што пријатнији.
За уређење амбијента заслужне су васпитачице које су у раду са дјецом имале потпуну
креативну слободу.
Укратко о активностима до мартовског прекида рада
-успјешно је реализован Годишњи програм рада за школску 2019/2020. годину до средине
марта мјесеца када смо због двомјесечног карантина прекинули са радом;
-успјешно примјењиван Програм предшколског васпитања и образовања којим је било
обухваћено 150-оро дјеце у цјелодневном боравку, такође до половине мјесеца марта;
- рад се темељио на тимском раду и добрим међуљудским односима;
-имали смо коректну сарадњу са Општином Шамац, а нарочито интензивну са Кризним
штабом општине током свих мјесеци пандемије;
- на жалост, сарадња са друштвеном средином била је дјелимично реализована. До појаве
корона вируса старија група била је једино у посјети Начелнику општине јер све остале
планиране посјете Јавним установама и радњама биле су отказане због појаве корона
вируса.
-одржане двије јавне приредбе поводом Дјечије недјеље (прва недјеља октобра), Нове
године уз додјелу пакетића и 8. марта, посвећене мајкама;
-учествовали у градској манифестацији „Зимска чаролија на ушћу“ , петог дана који је
био посвећен обиљежавању Дјечије нове године. На жалост, ове године због отказивања
нисмо ревијално учествовали на другом по реду такмичењу рецитатора са шамачке
општине, а поводом 15.априла, Дана општине;
-интерно смо обиљежили Јесењу, али не и завршну свечаност јер смо у том периоду (јуни
мјесец) радили са минималним бројем дјеце уз поштовање свих препоручених хигијенскоепидемиолошких мјера;
-у оквиру његовања традиције и обичаја обиљежена је само Крсна слава Установе- Св.
Никола,
православни Божић, али не и Васкрс (вишедневним активностима током
Цвијетне недјеље) због раније горе наведених оправданих разлога;
-имали смо добру сарадњу са родитељима
-редовна наплативост од корисника услуга
- редовне исплате плата радницима, накнаде путних трошкова,топли оброк чак и периоду
када због вируса нисмо радили
-обавезе према добављачима се редовно измирују...
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1.2. ЧЕМУ ЋЕ СЕ ПОСВЕТИТИ ПАЖЊА У НАРЕДНОЈ РАДНОЈ ГОДИНИ
Пажња стручног кадра биће као и до сада усмјерена ка што квалитетнијем и
ефикаснијем васпитно-образовном раду са дјецом кроз игру као најважнијој
методи у овом узрасту, свакодневном уређивању центара у радној соби у којој
дјеца бораве, стручном усавршавању особља, правилном и редовном вођењу
педагошке документације, припреми и реализацији планираних учећих
активности. Планирање манифестација, сарадња са родитељима, Јавним
установама на нивоу општине као и предшколским установама на регији, а и
шире што омогућава богаћење искуства у пракси зависиће од повољне
епидемиолошке ситуације. То упућује на редовно праћење и планирање у тзв.
ходу..
Ипак, највећи приоритет у раду биће спровођење хигијенскоепидемиолошких мјера препоручених од Института за Јавно здравство РС. Оне се
прије свега односе на правилан развој хигијенских навика код дјеце. Ове године
приоритет ће бити игре на отвореном и то сваки пут кад временски услови то буду
дозвољавали. Укључивање педијатра, логопеда, стоматолога и других стручних
сарадника у рад Установе ради пружања што боље стручне помоћи како дјеци
тако и родитељима такође ће зависити од повољне епидемиолошке слике.
Набавка нових разноврсних дидактичких средстава, материјала, опреме и
уређаја, као и набавка стручне литературе за све васпитне групе и даље ће нам
остати у плану и нећемо пропустити ни једну указану прилику ако до ње дође.
Ове године намјера нам је проналаском донатора опремити реквизитима
двориште нове организационе јединице у Обудовцу. Затим посијати траву на
цијелој површини дворишта као и украшавање прилаза вртића разним украсним
бињем и цвијећем.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

НАЗИВ УСТАНОВЕ

ОПШТИНА

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА“РАДОСТ“ШАМАЦ
ОБИЛИЋЕВ ВИЈЕНАЦ ББ
ОБУДОВАЦ бб
ШАМАЦ
ОБУДОВАЦ
ШАМАЦ

E-mail АДРЕСА

djecijeobdanistesamac@yahoo.com

АДРЕСА
МЈЕСТО

ДИРЕКТОР

Број поште

76230

Факс

054/620882

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ТЕЛЕФОН У
УСТАНОВИ

МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОН

МАРИЈАНА ДУЈКОВИЋ

054/620-880
054/622-010

065/754-046

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА

БРОЈ ДЈЕЦЕ У УСТАНОВИ

115

БРОЈ ГРУПА У УСТАНОВИ

6

БРОЈ МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ РАДНИКА УСТАНОВЕ
Медицинских радника

Васпитача

Стручних сарадника

УКУПНО

__

12

___

12

ОБЛИК ВЛАСНИШТВА (јавни,
приватни)

ЈАВНА УСТАНОВА

ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА (дјечији
вртић, клуб за дјецу, група за игруиграоница, вртић у природи)

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

БРОЈ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ
РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМИ

ДВА
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3. ПРОСТОР И КАПАЦИТЕТИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБЈЕКТА
ЈПУ „РАДОСТ“ ШАМАЦ-ШАМАЦ

ПРОСТОРИЈА

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

I ОБАВЕЗНИ ПРОСТОР
БРОЈ РАДНИХ
СОБА И
ПОВРШИНА
ПРОСТОР ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
КОМУНИКАЦИОНЕ
ПРОСТОРИЈЕ –
ХОДНИЦИ

4

234.40

1

330.00

1

6.24

2

32.18

4

33.77

3

11.17

КУХИЊА

1

33.62

ТЕХНИЧКИ БЛОК

4

75.87

ГАРДЕРОБА
САНИТАРНИ
ПРОСТОР ЗА
ДЈЕЦУ
САНИТАРНИ
ПРОСТОР ЗА
ОДРАСЛЕ

II ВАЊСКИ ПРОСТОР
ПРОСТОР ЗА ИГРУ
ДЈЕЦЕ
(ДВОРИШТЕ)

1

2.935

ПРОСТОР ЗА
КОМУНИКАЦИЈУ

2

36.86

ПРИЛАЗНИ ПУТ И
СТАЗЕ

1

10.00

ПРОСТОР ЗА
ВОЗИЛА

1

30

ЕКОНОМСКИ
ПРОСТОР

1

III ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ

ПРОСТОР ЗА
ВАСПИТАЧЕ

1

-

ПРОСТОР ЗА
РОДИТЕЉЕ

1

-

ТРПЕЗАРИЈА

1

330.00
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НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБЈЕКТА
ЈПУ „РАДОСТ“ ШАМАЦ-ОБУДОВАЦ

ПРОСТОРИЈА

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

I ОБАВЕЗНИ ПРОСТОР
БРОЈ РАДНИХ
СОБА И
ПОВРШИНА
ПРОСТОР ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
КОМУНИКАЦИОНЕ
ПРОСТОРИЈЕХОДНИЦИ

2

114,48

1

53,93

1

19,18

1

8,32

2

13,52

2

7,56

КУХИЊА

1

18,48

ТЕХНИЧКИ БЛОК

1

14,19

ГАРДЕРОБА
САНИТАРНИ
ПРОСТОР ЗА
ДЈЕЦУ
САНИТАРНИ
ПРОСТОР ЗА
ОДРАСЛЕ

II ВАЊСКИ ПРОСТОР
ПРОСТОР ЗА ИГРУ
ДЈЕЦЕ
(ДВОРИШТЕ)
ПРИЛАЗНИ ПУТ И
СТАЗЕ
ПРОСТОР ЗА
ВОЗИЛА
ЕКОНОМСКИ
ПРОСТОР

1

450

1

207,08

1

188

1

III ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ

ПРОСТОР ЗА
ВАСПИТАЧЕ
ПРОСТОР ЗА
РОДИТЕЉЕ
ТРПЕЗАРИЈА

1

14,82

1

-

1

-
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Процјена употребљивости намјене и планови за одржавање простора.

Грађевински објекат је изграђен 1976. године.За овакав тип објекта вијек трајања је 100
година. С обзиром да је поплава уништила све осим конструкције и вањске столарије
завршена је санација објекта и набавка опреме и намјештаја . ФОНДАЦИЈА НОВАК
ЂОКОВИЋ у сарадњи са УНИЦЕФОМ и УНДП финансирала је радове на санацији
објекта и набавци опреме уз подршку многобројних донатора, надлежног Министарства
Просвјете као и Министарства Породице,омладине и спорта.
Објекат је функционалан,максимално искоришћен,одговара потребама дјеце, двориште
повезано са радним собама у приземљу путем великих тераса.
Васпитачи својим креативним идејама уљепшавају простор у коме бораве дјеца и на тај
начин се труде да им боравак у установи буде што пријатнији и љепши.
Оно што је у наредном периоду битно је да се простор за боравак дјеце редовним
одржавањем што дуже сачува као и постојећа опрема и техника.
Објекат у Обудовцу завршен са изградњом јуна 2019. Почео са радом у септембру, тј од
нове радне године. Сви грађевински радови су завршени, а процес регистрације је при
крају. Објекат је опремљен у складу са свим педагошким нормама и стандардима
прописаних законом.Остало је још уредити двориште и опремити га одговарајућим
справама и реквизитима.
Периодична процјена ризика од опасности у објектима – мјере редовног одржавања простора:
У циљу процјене ризика од опасности у објекту именована је комисија која ће сваког мјесеца вршити
процјену,евидентирати и предлагати мјере за отклањање истих.Комосија ће радити у саставу: Спасо
Лазић,Сања Бабић,Рада Шарац.
Редовно ће се одржавати ентеријер и екстеријер и правовремено отклањати настали кварови.
Напомена: Да ли постоји документација о извршеној процјени стања?
Прије настајања елементарне непогоде детаљну процјену ризика на радном мјесту извршила је овлаштена
установа „Енергџи, Акт о процјени ризика на радном мјесту.Поред тога постоји документација комисије у
виду евидентних листова.
Још постоје и Записникци о техничкој контроли хидрантске мреже; прегледу громобранске инсталације;
стручној анализи и прегледу електро инсталације; извршеној обуци и провјери знања радника из области
заштите од пожара
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4. ОПРЕМА: ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАНО УЧЕЊЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ „РАДОСТ“ ШАМАЦ

Организа
циона
јединица

Процјена употребљивости намјене по организационим јединицама на основу Правилника о
педагошким стандардима и нормативима за областпредшколског васпитања и образовања и
Радних књига
Реквизити на
Дидактичка
отвореном
средства,
простору (у
материјали за
Уређаји и опрема
Литература
складу са чл.
рано учење и
36
играчке
Правилника)∗

Све васпитне
групе
опремљене
су са доста
дидактичких
средстава,мат
еријала за
рано учење и
играчака,и
њихов фонд
је на
завидном
нивоу.Углавном путем
донација смо
успјели да
набавимо
доста
квалитетних
средстава и
материјала за
рад.
И нови
објекат је уз
помоћ
донатора
опремљен са
солидном
количином
дидактике и
потрошног
материја.

Свака васпитна група
опремљена је
прилагођеним
намјештајем:
столовима,столицама,
креветићима за
дјецу,ормарима и
полицама за
дидактички
материјал,ормарима за
одлагање кревета и
постељине,теписима,а
у јаслицама и
пултовима за
превијање беба.У
предулазу, тачније
гардероби налазе се и
панои за родитеље,а
сви простори за дјецу
оплемењени су
дјечијим радовима и
декорацијама
васпитача са мотивима
прилагођеним дјеци.
Полице за књиге и
сликовнице постоје у
свим групама и
доступне су дјеци.
Све радне собе имају
табле,паное,
телевизоре,двд,
музичке
линије,климе...Опрема
је прилагођена за рад
по центрима учења.

У обе органозационе
јединице постоје
библиотеке које су
солидно
опремљена:великим
бројем наслова стручне
литературе,
приручника,
дј.литературе,...
Такође, и у радним
собама се изузетно
води рачуна о уређењу
сталног центра
библиотеке који дјеца
радо користе. Књиге
које се налазе у центру
су прилагођене узрасту
дјеце која бораве током
године у њој.
У току дјечије недјеље
прикупљена су
средства и на
београдском сајму
књиге крајем октобра
обновили смо књишки
фонд у вртићу у
Шамцу.

Отворени
простор је
потпуно у
функцији и
прилагођен
потребама
дјеце.
Травнате
површине
редовно се
косе,
редовно се
брине о
украсном
биљу и
садницама
дрвећа које
су прошле
јесени
посађене.
Поред
пјешчаника
у дворишту
направљен
је полигон
од
офарбаних
старих гума
и
постављене
металне
пењалице. У
наредном
периоду
планирано
је уређење
дворишта у
Обудовцу.
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5. ПЛАН НАБАВКЕ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА УЧЕЊЕ
План набавке на основу анализе Радних књига
Динамика
набавке

Напомена

у току
године

На основу сумираних
потреба васпитача на
нивоу установе
направићемо план
набавке.У складу са
материјални могућностима
и постављеним
приоритетима набављаће
се потребна
дидактичактичка средства,
водећи рачуна о квалитету,
дидактичким, естетским
вриједностима и
употребљивости.

У току
године

Покушавамо преко
донаторских средстава
обезбједити средства за
уређење дворишта вртића
како би оно било што
љепше и функционалније.

У току
дјечије
недјеље
или Нове
године.

Поклне најчешће донира
Оснивач.

У току
године и на
Сајму
књиге

Набавка стручне,дјечије
литературе,часописа,књига
и приручника зависиће од
понуде издавачких
кућа,приједлога
васпитача,као и средстава
којим будемо располагали.

Набавка дидактичког, потрошног
материјала и играчака планира се у
зависности од могућности,
програмских активности, исказаних
потреба васпитача и специфичности
узраста за сваку групу посебно.
Детаљан план набавки биће у раднум
књигама васпитача а набавиће се оно
што буде приоритет: потрошни
материјал који се највише користи у
остваривању ликовних, креативних,
али и других активности за које се
укаже потреба.

Играчке

Набавка је планирана . .

Тренутно стање са количином и
квалитетом играчака је
задовљавајуће,а увијек се планира
симболична набавка у виду поклона
од Оснивача током Дјечије недјеље.

Литература

Средства за игре на отвореном

Дидактичка средства и материјали за рано
учење

Назив и опис

Планира се куповина стручне
литературе као и литератуте за
дјецу:
књиге,сликовнице,часописи,радни
листови...у сарадњи са васпитачима.

Остала опрема (кухиња, канеларије, комуникациони простор):

Кухиње: потпуно нове и модерно опремљене укључујући и климе тако да су услови за рад
добри и ризик од кварења намирница и готових јела је сведен на минимум.
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Канцеларије: Опремљене новим намјештајем и опремом, у току протекле године купљена
су и два нова компјутера тако да ће се у току године набављати само потрошни
материјал.
Комуникациони простор: је уређен и повременим излагањем нових дјечијих радова
учиниће га много љепшим и пријатнијим. Ове године доћи ће до мањих измјена тако што
ће се огласне табле измјестити на сами улаз вртића како би се родитељи што краће
задржавали у гардероби. У Обудовцу ће се пријемни простор измјестити из унутрашњости
на сам предулаз вртића.
6. БРОЈ И СТРУКТУРА ДЈЕЦЕ ПО ГРУПАМА *

Узраст

ЈАСЛИЧКЕ ГРУПЕ
Број
Група дјеце Дјечаци Дјевојчице

Задужени васпитачи

Мјешовита
јасличка
група од 1-3

1

15

10

5

2

УКУПНО:

1

15

10

5

2

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ - ШАМАЦ
Узраст:
Вртићка
група 3-4
године
Вртићка
група 4-5
година
Вртићка
група 5-6
година
УКУПНО:

Група Број Дјечаци Дјевојчи.
дјеце

Задужени васпитачи

1

20

10

10

2

1

20

8

12

2

1

20

11

9

2

3

60
ВРТИЋКЕ ГРУПЕ - ОБУДОВАЦ

Мјешовита
вртићка
група: 3-4,5г
Мјешовита
вртићка
група:4,5-6г.
УКУПНО:

1

20

9

11

2

1

20

10

10

2

40

20

20

4
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7. БРОЈ И СТРУКТУРА ДЈЕЦЕ ПО ГРУПАМА
ЈАСЛИЧКЕ ГРУПЕ
Узраст

Група

Број дјеце

Дјечаци

Дјевојчице

Задужени васпитачи

1

15

10

8

2

1

15

10

8

2

Дјевојчице

Задужени васпитачи

0.6-2 г.
1-3 г.
мјешовита
УКУПНО:

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ
Узраст

Група

Број дјеце

3-4 г.

1

20

13

12

2

4-5 г.

1

20

17

11

2

5-6 г.

1

20

14

16

2

1

20

14

14

2

1

20

14

14

2

5

100

72

67

10

Мјешовита
млађа:3-4,5 г
Мјешовита
старија:4,5-6
год.
УКУПНО:

Дјечаци
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7.1. ПОДАЦИ О ДЈЕЦИ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ

ДРУГЕ
СМЕТЊЕ

АУТИЗАМ

ВИШЕСТРУК
Е СМЕТЊЕ

МЕНТАЛНА
ЗАОСТАЛОС
Т

Ж

ТЈЕЛЕСНО
ОШТЕЋЕЊЕ

М

ОШТЕЋЕЊЕ
ГЛАСА,
ГОВОРА,
ЈЕЗИКА

УЗРАСТ

ОШТЕЋЕЊЕ
СЛУХА

Редни
број

ОШТЕЋЕЊЕ
ВИДА

Подаци о дјеци са сметњама у психофизичком развоју која имају рјешење о разврставању
Пол
ТИП ОШТЕЋЕЊА

1.
2.

Подаци о дјеци са сметњама у психофизичком развоју која немају рјешење о разврставању

Коментар: ( Да ли дјеца имају асистента за инклузију, постоје ли индивидуални образовни планови? Навести
добре и лоше стране инклузије дјеце и да ли су родитељи ангажовани као асистенти) .
С обзиром да су ове године изашле Измјене и допуне Закона о предшколском васпитању и образовању, а
које се односе на инклузију, Оснивач није стављао примједбе и имаћемо његову подршку уколико нам се
укаже потреба за асистентом у наредном периоду.

Добре стране инклузије: боравак у вршњачкој групи и социјализација. Дијете са
оштећеним слухом, видом или неким другим физичким хендикепом не треба лишавати
боравка у групи, а поготово када се оно успјешно носи са тим хендикепом и када га група
вршњака прихвата онаквим какаво јесте.
Лоше стране инклузије: Поједини родитељи не прихватају хендикеп свога дјетета и
долазе са увјерењем да ће самим боравком у вртићу десити чудо и нестати сметња.
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8. ПОДАЦИ О РАДНИЦИМА
КЛАСИФИКАЦИОНА
СТРУКТУРА

НК

ПК

КВ

ССС

ВКВ

ВШ

мр

др

УКУПНО
Σ
М Ж

12

ВАСПИТАЧИ

БРОЈ РАДНИКА

ВСС

МЕДИЦИНСКИ
РАДНИЦИ
СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ*

1

УПРАВА
ПОМОЋНОТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ

1

6

УКУПНО

1

7

1

13

2

19

21

* стручни сарадници: педагог, психолог, дефектолог, социјални радник, нутрициониста, љекар

8.1. БРОЈ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ РАДНИКА
ВЕРИФИКОВАНИХ
ВАСПИТАЧИ

12

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

-

ДИРЕКТОРИ И ПОМОЋНИЦИ
ДИРЕКТОРА

1

8.2. ОСВРТ НА КАДРОВСКЕ ПОТРЕБЕ са

НЕВЕРИФИКОВАНИХ

фокусом на

ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ КАДАР.
По тренутно важећем Правилнику о систематизацији радмих мјеста сва радна мјеста су
попуњена.Осам васпитача,колико их је и запослено у установи има одговарајућу стручну
спрему прописану чланом 52.Закона о предшколском васпитању и образовању(Службени
Гласник РС ,број 79/15 и 63/20).
Тренутно имамао једну младу васптачицу на замјени до повратка раднице са боловања и
једну волонтерку до фебруара мјесеца.
Радница у рачуноводству са ВСС примљена је на неодређено због повећаног обима
посла који је настао због оснивања нове организационе јединице у Обудовцу.
Једна кухарица и двије спремачице задовољавају потребе установе, с тим да једна
спремачица прерасподјелом радног времена, помаже кухарици приликом сервирања хране и
поспремања трпезарије у организационој јединици у Шамцу.
У Организационој јединици Обудовац примљено је седам радника, четири васпитача још
годину дана на одређено, стручне спреме задовољавају услове конкурса. Кухарица, домар и
спремачица примљени су у стални радни однос јер су током године показали да су способни
обављати послове на радим мјестима на која су и примљени.
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8.3. ПОДАЦИ О ГОДИНАМА СТАЖА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ РАДНИКА
ГОДИНЕ СТАЖА
Редни
број

УКУПНО

РАДНИК

1.

Васпитач

2.

Стручни
сарадник

3.

Медицински
радник
УКУПНО:

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

4

1

3

-

4

-

-

-

4

1

3

4
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8.4. НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАДНИКА
ВАСПИТАЧИ
СРБИ

12

СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ

МЕДИЦИНСКИ
РАДНИЦИ

УПРАВА

ПОМОЋНОТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ

УКУПНО

2

6

20

1

1

7

21

ХРВАТИ
БОШЊАЦИ

УКУПНО

12

2
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9. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ,
ИСХРАНЕ И ОДМОРА
9. 1. ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ДНЕВНОГ БОРАВКА ДЈЕЦЕ
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ДНЕВНОГ
БОРАВКА ДЈЕЦЕ

ЈАСЛИЧКЕ ГРУПЕ

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ

1.

Пријем дјеце и јутарње активности∗

6.30-8.00

6.30-8.00

2.

Доручак

8.00-8.30

8.00-8.30

3.

Учеће активности дјеце (на отвореном и
затвореном простору)∗∗

9.00-11.15

9.00-11.15

4.

Ручак

11.15-11.40

11.45-14.15

5.

Одмор (пасиван и активан) и активности дјеце

11.40-14.15

12.15-14.15

6.

Ужина

14.15-14.30

14.15-14.30

7.

Игровне активности у центрима за учење или
излазак на отворено

14.30-15.30

14.30-15.30

8.
9.
9.2. ИСХРАНА∗∗∗

НАЧИН ПРИПРЕМАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ
ХРАНЕ

Храна се припрема у властитим кухињама.
Кухиње су опремљене по свим санитарнохигијенским нормативима и под сталном су
контролом санитарне инспекције. Оброци се
сервирају у трпезаријама.Ове године у двије
групе због спровођења хигијенскоепидемиолошких мјера.

БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА

Три оброка дневно: ДОРУЧАК
РУЧАК И УЖИНА.
Јаслице: ДВИЈЕ УЖИНЕ

НАЧИН ФОРМИРАЊА ЈЕЛОВНИКА

Прави се седмични јеловник, а сачињава га
комисија у саставу:
1.шеф кухиње
2.економ
3.директор
Јеловници су истакнути на видним мјестима
у објекту (огласна табла-предулаз ).
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9.3. ГОДИШЊИ ОДМОР
КОЛЕКТИВНИ ОДМОР

ДА
____

НЕ

КОЛЕКТИВНИ ОДМОР У ПЕРИОДУ ОД

По договору

___

9.4. ЦИЈЕНА КОШТАЊА ЦЈЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ДЈЕТЕТА У УСТАНОВИ
-МЈЕСЕЧНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА ЗА
ЈЕДНО ДИЈЕТЕ
- МЈЕСЕЧНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА ЗА
ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ ( за друго дијете 15% попуст)
120.00 КМ
- МЈЕСЕЧНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА ЗА
222.00 КМ ( 102 КМ )
ТРОЈЕ ДЈЕЦЕ (за друго дијете 15% попуст, треће
дијете бесплатно)

Уколико СО Шамац усвоји план буџета за 2021.
годину, економска цијена би била 383,26 КМ.
МЈЕСЕЧНА ПАРТИЦИПАЦИЈА ОСНИВАЧА
Новчано учешће родитеља би износило 31,3% од
укупне економске цијене, а партиципација Оснивача
би у том случају била 68,7% .
∗ Да ли је пријем дјеце флексибилан и да ли се поштују потребе дјеце и родитеља?
∗∗ Да ли дјеца свакодневно имају активности на отвореном простору?
∗∗∗ Описати специфичности исхране

-Пријем дјеце врши се од 06.30. па до 08.00. Уколико родитељи нису у могућности у том
периоду довести дијете, онда они благовремено обавјесте васпитача и директора о
разлозима и тим родитељима се углавном изађе у сусрет.
-У зависности од временских услова се планирају активности на отвореном, ове године ће
се посебно водити рачуна о томе. Васпитачи,али и дјеца радо бирају активности на
отвореном прије него у радној соби, тј.затвореном простору.
-Јеловници се праве у складу са правилником о исхрани дјеце у ЈУ, а у складу са
одобреним буџетским средствима. Исхрана је прилагођена дјеци предшколског узраста.

18

9.5. ПЛАНИРАЊЕ И ДОКУМЕНТОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Број група и дјеце

9.5.1. НЕПОСРЕДНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
ВРСТА ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ
Предшколски програм
Цјеловити развојни
Специјализовани
пред полазак у школу

Број група и
дјеце

МЕТОДОЛОГИЈА

Мјешовита
Јасличка група:
Васпитна група 1
Број дјеце-15
Млађа група:
Васпитна група-1
Бр. дјеце-20(5)
Средња
Група:
васпитна група-1
бр. дјеце-20(5)
Старија
Група:
Васпитна група-1
Бр. дјеце-20(5)
Мјешовита
Млађа група:
Васпитна група-1
Бр. дјеце-20(5)
Старија
Мјешовита
група:
Васпитна група-1
Бр. дјеце-20(5)

Број
група и
дјеце

6/115(25)

/

Број група и
дјеце

У сарадњи са
Министарством
просвјете и
културе РС, а на
основу Закона о
предшколском
васпитању и
образовању,
уколико се укаже
потреба,
организоваћемо
програм припреме
у години пред
полазак у школу за
дјецу која нису
била обухваћена
ни једним обликом
предшколског
васпитања и
образовања.
Акценат у
реализацији овог
програма је
припрема и
оспособљавање
дјеце, али и утицај
на остале аспекте
психо-физичког
развоја, у првом
реду развоја
говора, физичког
развоја, развоја
маште,
стваралаштва и
креативности...
Број
група и
дјеце

Зависи од
брија
пријављене
дјеце

Број
група и
дјеце

Методологија по Програму предшколског васпитања и образовања РС.
У току реализације васпитно-образовног рада Програм ћемо обогатити
садржајима и активностима,у зависности од потреба дјеце,родитеља и
стручних тимова као и примјеном инструкција од стране Републичког
педагошког завода Републике Српске.
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ГЛОБАЛНО
(ПОЛУГОДИШЊЕ)

9.5.2. НАЧИН ПЛАНИРАЊА
У септембру васпитачки тимови планирају просторне условеуређење радних соба-амбијента у коме бораве дјеца(могуће
центре учења и остали простор за одвијање учећих
активности).Процјењује се стање опреме и дидактичког
материјала,што служи као основ за план опремања и набавку
дидактичког,потрошног материјала,опреме и играчака за
попуну центара учења.Пожељно је навести шта је ургентно и
неопходно,а шта би добро дошло.Потребе се тимски сумирају
и прави план набавки,који се као посебан акт налази у
установи.На основу планова тимова израђује се Годишњи
програм рада као најсложенији дугорочни план Установе.

ЕТАПНО
(ПЕТНАЕСТОДНЕВНО)

Етапни планови се праве тимски(ако је потребно у договору са
директором).Етапа траје оквирно 15 дана, а планирају се
исходи и учеће активности уз избор облика,методе и средстава
рада.
Полазишта за планирање су:добро познавање развојних и
индивидуалних могућности дјеце и предзнања,познавање
могућности и афинитета групе,услови у којима бораве дјецаматеријално окружење,број дјеце у групи,актуелни
садржаји,догађаји итд.

ПРОЦЕСНО (ДНЕВНО)

Етапни планови се разрађују на дневни план који се предвиђа
ток учећих активности у току једног радног дана.План је
увијек једноставан и у облику је сценарија,уз то је увијек
флексибилан и може се мијењати током реализације уколико
се умјесто планиране наметне нека друга активност од стране
дјеце или неког догађаја који је изазвао пажњу и интерес
дјеце(корекционо планирање или планирање у ходу).
Дневним планом јасно се дефинишу и исходи планираних
активности.

ТЕМАТСКО

Односи се на планирање активности које су везане за неки
значајан датум (Дјечија недјеља,јесења
свечаност,Никољдан,Нова Година,Дан жена,Васкрс,Завршна
свечаност..) и актуелна дешавања у окружењу,па се планира и
реализује већи број активности са слични садржајем,који су
везани за ту тему.
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Коментар о планирању:
Планирање спада у у најважније и најсложеније компетенције васпитача и у суштини
представља практичну примјену Програма. Планирање у многоме зависи од знања,
заинтересованости и сналажљивости васпитача.
Планира се тимски и континуирано сво вријеме које дијете проводи у вртићу.
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9.5.3. ДОКУМЕНТОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Седмично се документују:
-реализоване активности из етапног плана,
-активности које су продукт тренутка у животу групе,
-неки важни доживљаји и догађаји и
-примјери добре праксе у васпитно-образовном раду и сарадње
са родитељима и друштвеном заједницом

СЕДМИЧНО

9.5.4. ЕВАЛУАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

НА НИВОУ УСТАНОВЕ

НА НИВОУ СТРУЧНОГ
АКТИВА
ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

НА НИВОУ СТРУЧНОГ
ТИМА

У процесу евалуације полазимо од питања како радимо и
колико је добар рад наше установе,како то знамо,на основу
којих показатеља и шта можемо да урадимо да буде још бољи.
Остварује се кроз евалуацију:васпитно-образовног
рада,сарадње са породицом,друштвеном средином и
школом,културних и јавних манифестација,рада стручних
органа,стручног усавршавања,посјете.
Евалуација се ради четири пута годишње тј.након свака три
мјесеца континуираног васпитно-образовног процеса.

/

Евалуација на нивоу Стручног тима васпитача васпитне групе
врши се након свака три мјесеца и то:
-напредовање дјеце и васпитне групе,
-исходи учења

КОМЕНТАР:

Евалуација на нивоу установе је процес који има за циљ унапређивање васпитнообразовног рада,прихватање одговорности и сагледавање могућности праваца развоја и
промјена у раду Установе.
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10. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

У ОДНОСУ НА
ДИЈЕТЕ

У ОДНОСУ НА
ОСНАЖИВАЊЕ
КОМПЕТЕНЦИЈА
ВАСПИТАЧА

У ОДНОСУ НА
СТАВ ДРУШТВЕНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Активности на унапређењу васпитно-образовног рада у односу на
дијете су:
1.правовремено препознавање и задовољавање потреба
дјеце,посебно примарних потреба,
2.функционално уређење простора и стварање подстицајне средине,
3.праћење примјене дјечијих права
4.обогаћивање васпитно-образовног рада
прославама,свечаностима,посјетама,излетима...

Унапређење компетенције васпитача је трајан процес,и најбоље је да
сваки васпитач анализира сопствену праксу његујући свој стил рада
и да се у складу са својим потребама и могућностима стално
усавршава како би одржао висок квалитет рада,и одговорио
захтјевима савременог друштва.
да би били успјешни у своме раду сваки васпитач мора:
1.Добро познавати свако дијете и своју васпитну групи,
2.Пратити савремена кретања у педагошкој теорији и пракси,
3.Водити развојни и професионални портофолио у којем
документујр свој рад и напредовање,
4.Продубљивати знање у свим областима с посебним акцентом на
физички развој,
5.Размјењивати искуства и усавршавати умјеће израде играчака од
различитог материјала
6.Примјењивати стандарде,доприносећи унапређивању праксе,
7.Учествовати на семинарима и другим облицима стручног
усавршавања.
Важности раног учења и развоја кроз игру промовишемо стварањем
подстицајне средине и повољних услова живота и рада у
Устаанови,гдје се свако дијете осјећа добро и заштићено.Тежимо да
стварамо вртиће по мјери дјетета,гдје има мјеста за свако дијете,гдје
влада узајамно повјерење у интеракцији са одраслима.
Сви запослени ће бити укључени у сарадњу са локалном заједницом
и шире како би доприњели унапређењу квалитета и промовисали
значај раног учења за свако дијете.
У нашој установи се учи кроз игру,игра се учећи.Приредбе се праве
тако што се узима из свакодневног рада најбоље и склапа у
цијелину.дјеца и на сцени играју,уживају у свом показивању
родитељима,најдражим.Наступи представљају круну нашег
васпитно-образовног рада и помоћу њих скрећемо пажњу јавности
на значај раног учења.
И у току ове године остаћемо досљедни себи наступајући на
самосталним приредбама и учешћем у манифестацијама како у
лаокалној заједници ,тако и шире ако нам се укаже прилика.

∗ Обезбјеђивање квалитетног материјала за учење, стварање услова за непосрено учење путем посматрања
унутар и изван установе у локалној средини. Вишедневне екскурзије нису препоручљиве.
∗∗ Промоција важности раног учења и развоја кроз игру у предшколским установама
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11. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (обухвата: 1) примјену искустава и нових сазнања у васпитнообразовној пракси кроз израду дидактичких материјала и стварања окружења за учење и игру; 2) стално
праћење стручних листова, часописа и друге стручне литературе; 3) извођење огледних учећих активности и
учешће у пројектима; 4) менторство студентима и приправницима 5) учешће на савјетовањима, семинарима,
радионицама, курсевима, трибинама, конгресима, симпозијумима, конференцијама, округлим столовима,
јавним расправама, научним екскурзијама и студијским путовањима; 6) присуствовање огледним учећим
активностима, односно стручним предавањима; 7) учешће у раду стручних органа и стручних друштава; 8)
објављивање стручних радова и публикација; 9) стицање вишег нивоа стручне спреме; 10) аналитичкоистраживачки рад; 11) праћење стручних и научних достигнућа у васпитно-образовном раду.

Сви васпитно-образовни радници (члан 53. Закона о предшколском васпитању и
образовању,Службени гласник РС,број 79/15) ће бити укључени у различите облике
стручног усавршавања,са циљем квалитетнијег обављања послова,унапређивања праксе и
подизања квалитета рада установе.
Стручно усавршавање у радној 2019/2020 години ће се реализовати кроз:
- Примјену искустава и нових сазнања у васпитно-образовној пракси кроз израду
дидактичких материјала и стварања окружења за учење и игру.
- Стално праћење стручних листова,часописа и друге стручне литературе:
Васпитно-образовни радници су у обавези да прате стручне часописе и другу стручну
литературу,која им је доступна да је користе за припрему,планирање и извођење васпитнообразовног рада.
-Извођење огледних учећих активности и учешће у пројектима:
На Стручном вијећу васпитачи ће имати могућностт да се опредјеле за држање
очигледних учећих активности или за учешће у реализацији приредби или
манифестација.То ће зависити од жеље и афинитета васпитача.
- Менторство студентима и приправницима:
За сада се не планира пријем приправника.
-Учешће на свим савјетовањима,семинарима,радионицама организованим од
стране Министарсва просвјете и културе РС,РПЗ РС или Удружења предшколских
радника РС.
- Праћење стручних и научних достигнућа у васпитно-образовном раду:
Обавеза је васпитно-образовних радника да допуњавају и освјежавају знања пратећи
савремене токове, како би постали сигурнији у обављању свог посла.Сталним
стручним усавршавањем се постижу бољи резултати а тако добија не само Установа и
друштво неги и појединац.
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12. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВАСПИТАЧЕ СА ПУНОМ
НОРМОМ (40 САТИ)
Редни
број

ОПИС ЗАДУЖЕЊА

БРОЈ САТИ

1.

КРЕИРАЊЕ ОКРУЖЕЊА ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

30

2.

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

1

3.

НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЈЕЦОМ

2

4.

ИЗРАДА ИГРАЧАКА И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА УЧЕЊЕ

1

5.

ДОКУМЕНТОВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

2

6.

ТИМСКИ РАД И РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

1

7.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

0,5

8.

УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СВЕЧАНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА

0,5

9.

ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ОКРУЖЕЊЕМ

2

10.

13. ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ОКРУЖЕЊЕМ
13.1. ПАТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ
Редн
и
број

Облици сарадње

Ниво сарадње

Вријеме
реализације

Носиоци

Праћење

1.

Родитељски
састанци

(општи) групни

2 до 3 пута
годишње

директор,васпита
чи

записниц
и

2.

Индивидуални
разговори,размје
на информација

узрасне
групе,група
родитеља са
истим
проблемом или
појединца

свакодневно,
по потреби

васпитачи,директ
ор

радна
књига

3.

Посјета
родитеља групи

групе

по потреби

васпитач

радне
књиге

Заједнички
пројекти

Групе: активно
учешће родитеља у
организацији
живота и рада у
групи,јединство
васпитног утицаја
породице и
васпитач,учешће
родитеља у
организацији његе
ВОР-а .непосредни
рад са дјецом
,дружење
дјеце,родитеља и

током године

васпитачи

радне
књиге

4.
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васпитача,прикупља
ње радног
материјала за
одређење
активности.

5.

Савјет
родитеља(ради
по Пословнику о
раду и
Програму рада
који доносе на
првом састанку).

Чланови Савјета
су из 4 васпитне
групе.

предсједник
Савјета
родитеља,
директор

три до четири
састанка
годишње

записник
се трајно
чува

6.

13.2. ПАТНЕРСТВО СА ШКОЛОМ
Редни
број

1.

2.

3.

4.

Облици сарадње

-службени контакти,посјете и
састанци,
-присуствовање свечаностима
и приредбама.
-састанци и контакти с циљем
усклађивања,дјеловања вртића
и школе,
-присуствовање приредбама и
свечаностима.
-састанак васпитача старије
групе и учитеља,
-достављање информација о
дјеци ,
-припремање и реализација
заједничких активности у
просторијама школе или
вртића.
-дјеца старије васпитне групе
ће посјетити ОШ у
Шамцу,упознавање
школе,учитеља,присуствовање
једном часу

Ниво сарадње

Вријеме
реализације

Носиоци

Праћење

установе

током
године

директор

извјештај

установе

током
године

директор

извјештај

у току
године

васпитачи
старије
групе

радне
књиге
старијих
група

мај,јуни

васпитачи
старије
групе

радне
књиге
старије
групе

старија
група

старија
група

13.3. ПАТНЕРСТВО СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Редни
број

Облици сарадње

Ниво
сарадње

Вријеме
реализације

Носиоци

Праћење

1.

Општина
Шамац:Пословање
у оквиру трезора

општине

током
године

директор,админ.радници

извјештај
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2.

Министарсво
просвјете и
културе РС и РПЗ
РС

Републике

током
године

директор

извјештај

3.

Градска
библиотека

старија
група

мај,јуни

директор,васпитачи

радне
књиге

4.

Станица јавне
безбједности
Шамац

старија
група

мај,јуни

директор,васпитачи

радне
књиге

5.

Ватрогасна
јединица Шамац

старија
група

мај,јуни

директор,васпитачи

радне
књиге

Стоматолошка
ординација

старија
група

мај,јуни

директор,васпитачи

радне
књиге

6.

13.4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Редни
број

Облици сарадње

Ниво сарадње

Вријеме
реализације

Носиоци

Праћење

1.

Дјечија недјеља

Групе,установе,мјеста

октобар

васпитачи

радне
књиге,љетопис

2.

Јесења
свечаност

Група,установе

васпитачи

радне
књиге,љетопис

3.

Свети Никола –
слава вртића

Групе,установе

децембар

васпитачи

Радне књиге

4.

Нова годинаприредба

Групе,установе, јавни
наступ на градском
тргу

децембар

васпитачи

Радне
књиге,љетопис

5.

8.март,приредба

Групе,установе

март

васпитачи

Радне
књиге,љетопис

установе

јуни

васпитачи

Радна
књига,љетопис

установе

април

васпитачи

6.

7.

Завршна
свечаност:“Како
сам постао
фолирант“
Ревијално
учешће у
Општинском
такмичењу
рецитатора

октобар

Радна
књига,љетопис
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*У току нове радне године планиране активности које се односе на
ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ОКРУЖЕЊЕМ искључиво ће се
изводити само ако хигијенско-епидемиолошка слика буде повољна. Све
док буду на снази мјере Завода за јавно здравство Републике Српске ове
активности се неће спроводити или ће бити услађене са важећим
препорукама!!! Планиране манифестације биће прилагођене раду у
групи или на отвореном уз поштовање физичке дистанце. Тако ћемо
одржати и први родитељски састанак, посебно, за родитеље сваке групе
у дворишту, под маскама и уз прописану дистанцу.
14. РУКОВОЂЕЊЕ - ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
ПОДРУЧЈА РАДА

1. ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
РАДА

2.
ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА И
РУКОВОЂЕЊЕ
УСТАНОВОМ

АКТИВНОСТИ

ВРИЈЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ

-израда ГПР за радну 2020/2021. годину уз поштовање
процедуре доношења,
-учешће у планирању васпитно-образовног рада,
-израда буџетског захтјева и приједлога финансијског
плана за 2021. годину,
-планирање рада Стручног вијећа и планирање
стручног усавршавања васпитно-образовних радника,
-израда плана манифестација,приредби и посјета,
(све у складу са хигијенско-епидемиолошким мјерама)
-програмирање властитог рада.
Организовање живота и рада у установи:
-радно вријеме прилагодити потребама корисника
-орјентациони распоред дневног боравка прилагодити
потребама дјеце и новонасталој ситуацији,
-организовање васпитно-образовног рада,
-стручно усавршавање (само ако епидемиолошка
ситуација то буде допуштала),
-исхрана:обезбеђивање намирница(брига о
исправности,разноврсности,храњивим вриједностима
како би омогућили нормалан раст и развој дјеце),
-организовање материјално-финансијског пословања.
Постављање организације рада:
подјела задужења,пружање потребних информација и
упустава у оквиру 40-часовне радне седмице и
издавање рјешења,распоређивање васпитно-образовних
радника по групама,овлашћења и контроле осталих
радника.
-његовање професионализма:службеним односом
према послу и људима јасно дефинисати
улогу,овлашћења и дужности које треба извршавати,
-организација пријема дјеце,расписивања
конкурса,именовање комисије и пријем дјеце у току
године
-организација систематског(једном годишње) и
санитарног (два пута годишње) радника,
-одлучивање о кориштењу средстава утврђених
финансијским планом,
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА
ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ
ПРАКСЕ,
ОБЕЗБЈЕЂИВАЊ
Е УСЛОВА ЗА
ВАСПИТНООБРАЗОВНИ РАД
И БРИГА ЗА
КВАЛИТЕТ

-благовремено организовати:попис имовине и
средстава,израду периодичног и завршног рачуна
-брига о редовној исплати плата и накнада радницима,
-реализација плана јавних набавки
-примјењивање законских прописа и усклађеност рада
са законом који регулишу ову област,
-израда нових и доградња постојећих аката установе,
-вођење прописане документације и евиденције,
-планирање радних састанака и разговора са
радницима,
-предузимање мјера у случају недоличног понашања
запослених и негативног утицаја на дјецу,
-руковођење рада Стручног вијећа
-планирање и припремање радних састанака Управног
одбора, сарадња са предсједником и члановима УО и
извршавање одлука (ове године би тај вид сарадње
могао бити телефонским путем ради избјегавања и што
мањег излагања могућности заражавања корона
вирусом) ,
-поштовање права дјеце у складу са Конвенцијом.
Задаци и приоритети:
Главни приоритет у овој години је спровођење
хигијенско-епидемиолошких мјера и свођење на
минимум могућност од заразе корона вирусом
унутар наше Установе
Позитивним промјенама и увођењем иновација стално
унапређивати васпитно-образовни рад.
Стварање стимулативног окружења за рано учење
У складу са захтјевима групе обезбједити
набавку:опремепростора за учење,игру и
развој,дидактичка средства,потрошни
материјал,стручне
литературе,сликовнице,часописе,играчке...
Пружити подршку при уређењу простора у коме бораве
дјеца:радне собе,ходници,холови, трпезарије...
комуникација
-поштовање и уважавање других,развијати дух тимског
рада,ширити позитивну енергију,стварати добру
атмосферу,давати директне инструкције,
-добра сарадња са васпитачима и осталим запосленим,
благовремено обавјештавање
запослених,родитеља,органа управљања и стручних
органа о битни питањима за рад Установе
Реализација програма
-створити услове за реализацију:цјеловити развојни и
програм припреме у години пред полазак у школу.
Унапређење рада
-у складу са могућностима ангажовати стручњаке
разних профила као подршку васпитачима.
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4. ЛИЧНИ
ПРОФЕСИОНАЛ
НИ РАЗВОЈ,
РАЗВОЈ
ВАСПИТАЧА И
РАД НА
КВАЛИТЕТУ
УСТАНОВЕ

5.
ПРЕДСТАВЉАЊ
Е УСТАНОВЕ У
ОКРУЖЕЊУ И
ПАРТНЕРСТВО
СА ПОРОДИЦОМ

Властито стручно усавршавање:
-учествовати на састанцима Актива директора
предшколских установа на нивоу регије Добој и на
нивоу Републике Српске,
-посјете другим предшколским установама,
-пратити актуелности у образовној теорији и пракси
-максимално учествовати у реализацији унапређивања
квалитета рада.
Професионални развој васпитача:
-омогућити свим радницима,под једнаким условима
стручно усавршавање,присуство
семинарима,предавањима,стручним скуповима,помоћ и
подршка васпитачима да унапређују праксу.
Педагошка документација: пратити педагошку
документацију(радне књиге,записнике).
Вредновање:остваривање увида у реализацију свих
аспеката рада.
Висок квалитет услуга,пословни успјех,отвореност
Установе,кадровски потенцијал,тимски рад и
међусобно уважавање постављени су као циљ.
Заступање интереса установе и запослених:
у општинским органима и службама,сарадња са РПЗ и
Министарством просвјете и културе РС.
Комуникација са окружењем:локалном заједницом,
школама на подручју општине,предузећима,дјечијим и
хуманитарним организацијама,предшколским
установама у РС,владиним и невладиним
организацијама.
Представљање установе у окружењу:учешће у
припреми и реализацији
манифестација,приредби,сусрета(сугестије,корекције,д
опуне)
Партнерство са породицом:отворена за сарадња са
породицом кроз различитеоблике рада:општи
родитељски састанак,учешће по захтјеву васпитача на
групним састанцима,разговори-најављени и
ненајављени,преко паноа.огласних
плача,анкета,поштовање потреба родитеља...

Током
године
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14. 1. ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ УСТАНОВЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗВАЊЕ

ДАТУМ
ИМЕНОВАЊА

МАНДАТ

ГОДИНЕ
СТАЖА

Маријана
Дујковић

дипл.васпитач

28.март2017.године

први
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∗ Коментар: Навести лична искуства током руковођењу (потешкоће у раду и добре стране)

Потешкоће:
-У току наредне радне године највећу потешкоћу, а може се рећи и опасност у
спровођењу васпитно-образовног рада као и спровођењу дневне бриге и његе о дјеци
представља пандемија корона вируса Covid-19. То ће бити велики изазов за све радника и
родитеље у наредном периоду.
Добре стране у раду:
- У ранијем периоду због непостојања правне службе имали смо више проблема и лутања,
али личним контактима са управама других предшколских Установа успоставила сам добре
међуљудске односе са колегиницама које ми радо излазе у сусрет савјетима и размјеном
искустава. Такође Начелник Општине је одредио једног општинског правника који је
задужен за сарадњу са нашом Установом. Сада, са ове временске дистанце могу рећи да ми
је олакшан рад када је у питању правна служба.
- Такође уз велико разумијевање Оснивача ријешили смо и дугогодишњи проблем радника
на пословима рачуноводства. У октобру мјесецу путем јавног конкурса примљена је
радница у стални радни однос на мјесто рачуновође.Тако да је финансијско пословање у
знатној мјери олакшано и побољшано, а сарадња са Општинским одјељењем за финансије је
и унапријеђена. Више нема потребе за повременим доласком раднице из општинског
рачуноводства.
-Непостојање других стручних сарадника као што су психолог,педагог,логопед,чија је
стручна помоћ потребна, у значајној мјери је побољшана у протеклим годинама јер смо
успјешном сарадњом са Центром за социјални рад успоставили контакт са логопедом који
два пута седмично долази у ту установу тако да ми родитеље чија дјеца имају проблема са
говором упићујемо на разговор и сарадњу. У Центру је набављен специјални апарат који
помаже рјешавању проблема код дјеце која имају поремећај пажње. Са тим апаратом рукује
специјализована особа која нам се радо ставила на располагање за сарадњу.Усвајањем
Измјена и допуна Закона о предшколском васпитању и образовању, а које се тичу дјеце са
посебним потребама та сарадња ће бити и проширена у скаду са поребама вртића. Такође,
имамо успјешну сарадњу са педијатром из Дома здравља, али и са педијатром из приватне
здравствене праксе.
-дугогодишњи рад директора у групи па самим тим и боље разумјевање проблема са
којим се стручно особље сусреће у раду чиме се избјегавају проблеми на релацији директорваспитач
-добри услови за рад
-остварен добар тимски рад-добра сарадња са свим запосленим,
-представљање установе у јавности-манифестације и приредбе
-сарадња са друштвеном средином и породицом,
-настојање за константним увођењем иновација у васпитно-образовни рад.
-Као резултат заједничког рада је тимски рад који није продукт ничијег наметања, већ
осјећај задовољства заједничким радом и добрим међуљудским одосима, чиме се нарочито
поносимо, и на крају
Задовољство због обављеног посла и постигнутих резултата.
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15. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА
ПОДРУЧЈА РАДА

АКТИВНОСТИ

1. ПЛАНИРАЊЕ,
ПРЋЕЊЕ И
ЕВАЛУАЦИЈА
ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ

Немамо педагога

ВРИЈЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

2. ПРАЋЕЊЕ
НАПРЕДОВАЊА И
ПОМОЋ У РАДУ СА
ДЈЕЦОМ

3. ПАРТНЕРСТВО СА
ПОРОДИЦОМ И
ЗАЈЕДНИЦОМ

4. ЛИЧНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ И РАД НА
КВАЛИТЕТУ
УСТАНОВЕ

5. ПРОМОЦИЈА И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
УСТАНОВЕ У
ОКРУЖЕЊУ
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16. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА
_______________________________________
ПОДРУЧЈА РАДА

АКТИВНОСТИ

ВРИЈЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Немамо стручног сарадника
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17. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВИЈЕЋА
САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА

Разговор о структурама група,размјена
искустава и сазнања о дјеци и
родитељима
Разговор и помоћ на адаптацији дјеце
Усаглашавање потреба за дидактичким и
потрошним материјалом,средствима и
играчкама
Договор око уређења група,центара,паноа
и гардеробе
Разматрање Годишњег програма рада за
радну 2020/2021. годину
Договор око одржавања родитељских
састанака и избора чланова Савјета
родитеља
Етапно планирање-усаглашавање плана
према узрасним групама
Анализа рада тимова узрасних групаевалуација
Поштовање кодекса понашања
запослених радника
Обиљежавање празникаманифестације,приредбе
Реализација стручног усавршавања
Осврт на сарадњу са родитељима и
локалном заједницом
Процјена педагошке документацијеанализа
Информација и анализа понуде стручне
литературе и стручних часописа
Анализа извјештаја са реализованих
организованих посјета
Евалуација сарадње са
породицом,искуства,нове идеје
Прати квалитет васпитно-образовног рада
и предлаже мјере за унапређење

ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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18. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЈАСЛИЧКИХ И ВРТИЋКИХ ГРУПА
(на нивоу организационих јединица)
САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА

ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII
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19. ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА
САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА

ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

Конституисање Савјета родитеља
Упознавање са Пословником о раду
Савјета родитеља
Избор предсједника,замјеника
предсједника и записничара
План рада Савјета родитеља за
2020/2021.године
Упознавање са Годишњим програмо рада
за радну 2020/2021.годину
Извјештај о реализацији васпитнообразовног рада

Актуелна питања

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

+
+
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+

+

+

+
+
+

+

+

Обиљежавање вјерских празника
Сарадња са друштвеном средином и
школама
Организовање рада установе у љетном
периоду

XI

+

Приједлог мјера за унапређење рада
Избор осигуравајуће куће за осигурање
дјеце
Избор фотографа за сликање и снимање
приредбе
Одлучивање о новогодишњим
пакетићима(садржај,цијена,мјесто
набавке)

X

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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20. УПРАВЉАЊЕ – ПРОГРАМ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА
САДРЖАЈИ СЈЕДНИЦА

ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

Усвајање записника са предходне
сједнице
Упознавање са буџетским захтјевом за
2020. годину
Анализа и усвајање Извјештаја о
реализацији ГПР-а за радну 2019/2020.
годину
Доношење Одлуке о усвајању ГПР-а за
радну 2020/2021.годину
Усвајање пословног кодекса запослених
Разматрање и усвајање финансијског
плана за 2021.годину
Разматрање и усвајање Извјештаја о
пословању и завршног рачуна за 2020.
годину
Праћење извршења донијетих одлука и
давање приједлога за успјешан рад
установе у цијелини
Одлучивање у другом степену по
жалбама и приговорима на одлуке
директорима
Рјешавање молби из надлежности
Доношење Статута и других општих
аката,измјене постојећих усаглашавање
са новом законском регулативом
Одлучивање о кориштењу средстава и
пословању установе у складу са Законом
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20.1. УПРАВНИ ОДБОР
Име и презиме

Звање

Именован
испред

Датум
именовања

Предсједник
УО/Потпредсједник/Члан

Варадиновић Славица

економиста

Савјета
родитеља

05.05.2018

предједник

Стајић Марија

проф.
математике

Оснивача

05.05.2018.

поднијела оставку

Гајић Тања

дипл. васпитач.

Стручног
вијећа

05.05.2018

члан

Избор новог члана УО испред реда Оснивача је у току
21. НАПОМЕНЕ
Васпитање и образовање у предшколском узрасту представља снажно средство дјечијег
развоја и свих аспеката дјечије личности.
Дјеца треба да стичу нова знања, да им се подстиче креативност, радозналост, иницијатива
и маштовитост на спонтан, неоптерећујући начин. Свјесни чињенице да дјетињство не
можемо да одгодимо за нека боља времена, тежимо да створимо најбоље услове како би
рано учење код дјеце било задовољство, љепши дио њиховог одрастања и радост откривања
новог свијета.

Број: 01-195/20
Датум: 09.09.2020. год.

Шамац

Предлагач:

Директор
Маријана Дујковић

Предсједник Управног Одбора
Славица Варадиновић
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