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ПЛАН РАДА П.У.,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ
за радну 2017/18 годину
МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
-Стање објекта
Објекат Установе је изграђен 1978.године. Услови у којима деца бораве су оптимални и
подлежу одређеним нормативима .
Радне 2017/2018.године Установа ће свој рад реализовати у 12 група. У објекту у Бољевцу
у 6 група и то у : 2 јаслене, 2 васпитне, 2 Припремне предшколске групе .
У адаптираном школском простору у 6 припремних предшколских група у сеоским
срединама : Валакоњу ,Боговина –село, Боговина-насеље, Оснић- село,
Сумраковац,Подгорцу (где је наменски грађен објекат).
Све групе пре почетка радне године Установа уређује, припрема за почетак нове радне
године . У току радне године радиће се на одржавању хигијене, текућем одржавању
Стање и развијеност Установе
Установа је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за обављање законом
утврђених делатности. То се види кроз висок степен организованости рада у домену васпитнообразовног рада, неге, здравстене, социјалне заштите и исхране, као и у осталим активностима
везаним за функционисање установе.
Установа стално реализује бројне послове у домену инвестиционог и текућег одржавања
објеката установе и група на терену са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих
услова рада.
Објекти Установе
Реализација Годишњег плана рада остварује се:
- у самој Установи у Бољевцу
- наменски зиданом објекту у селу Подгорцу
- и адаптираним школским просторимау селима : Боговини насељу, Боговини селу,
Оснић селу, Сумраковцуи Валакоњу.
ПУ ,,Наша радост,, у Бољевцу у свом саставу има кухињу која је реновирана и подлеже
ХАЦЦП стандарду и задовољава потребе Установе.
Капацитет и обухват деце Капацитет Установе у Бољевцу је 140. Број уписане деце је
мањи од капацитета. Обухват предшколске деце у Бољевцу је 100% , али је мали број
рођене деце, У припремно предшколским групама на терену има места, нема рођене деце.

Просторни услови рада
Зграда је наменски грађена 1978.годне и укупне је површине 850 m2.Дворишни простор је
велики ,опремљен дворишним мобилијаром, учионицом за боравак деце на свежем ваздух.
У Установи постоје: 6 радне - васпитне собе, 6 дечијих санитерних просторија, Хол који је
по потреби и Тв и фискултурна сала, тријажна соба, канцеларије, кухиња, вешерница,
магацински простор, санитарне просторије за одрасле. Котларница која је дограђена
између јасленог и васпитног дела.
 Опремљеност установе
Радни простор је богато опремљен и стално се унапређује.
Групе су опремљене : потребним намештајем(дечје столице, дечји столови, теписи,
ормари),аудиовизуелним средствима (касетофон, ДВД плејер, телевизор),
кутићима(кухиње, фризера, продавнице, позоришта, лутака, магнетне табле, играчкама...)
и дидактичким материјалима.
Радне собе за целодневни боравак деце су опремљене креветићима са пратећом опремом
(душеци, постељине, навлаке,). Све просорије су климатизоване. Намештај по радним
собама је већином замењен новим.
Канцеларије су опремљене канцеларијским намештајем и потрбним електронским
уређајима: компјутерима, штампачима, копир апаратом.
Кухиња је реновирана и подлеже ХАЦЦП стандардима.
Магацински простор чине замрзивачи, ормари са полицама за намирнице.
Вешерница је опремљена машинама за прање и сушење веша, ваљком и пеглом за пеглање.
Санитарни простори су у функцији деце и одраслих.
Све просторије се редовно одржавају
Инвестиционо одржавање, уређење објеката и дворишта
Објекат
ПУ,, Наша
радост,,
Бољевац

Групе на терену

Врста радова
- сређивање мокрог чвора
- одржавање котла и грејне мреже
- замена дотрајалог намештаја ( ормара,
столова,столичица, полица, креветића......)
- набавка деч.постељине, завеса, радне одеће и
обуће
- молерско фарбарски радови
- сређивање тераса
- заштите за радијаторе
- замена дотрајале столарије
- текуће одржавање
- уређење дворишта, ограде, справе за игру
- поправке и санације,
- кречење по потреби

Начин
обезбеђења
средстава
- Установа
- Установа и
Оснивач
- Установа

- Установа и
Оснивач
- Установа и
Оснивач

Реализација: поправке, сервисирање машина и кухињских уређаја, постојећих аудиовизуелних средстава, набавке дотрајале опреме и потребе текућег одржавања.

Пројектне активности предшколске установе ,,Наша радост,, Бољевац
Р.
Б.

Назив
активности

Циљ

Оправданост
деловања

Носиоци
активности

Време

1

Пројекат за
доградњу
Предшколске
установе

Стварање потребних
услова за боравак деце,
исхрану, дневни одмор,
реализацију васпитно –
образовног рад

Локална
самоуправа ,
( конкуристи
на конкурсе)

У наредном
временском
периоду
кад се обезбеде
средства

2

Пројекат за
енергетску
ефикасност

Спречавање губитка
топлоте, уштеда
енергетских деривата

Реализацијом
пројекта се
обезбеђује безбедност
деце, већи обухват
деце, елиминисање
листе чекања,
Уређење фасаде
објекта, замена
столарије,
спречавање губитка
топлоте,

Донација

У наредном
временском
периоду кад се
обезбеде
средства

Облици рада са децом
Стални облици рада :
- целодневни
- полудневни
- Припремни предшколски програм.
Ове школске године похађање Припремног предшколског програма обавезно је за децу
рођену од 1. марта 2011. до 1. марта 2012. године.
Одмор и рекреација
Свакодневни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста подразумева
равномерно смењивање активности, одмора и рекреације. Свакодневне активности
подразумевају:
- редовне активности које се планирају по узрасту и Основама програма по моделу Б;
- свакодневне рекреативне активности у затвореном и отвореном простору;
- одмора – у виду спавања или тихих активности;
- редован боравак напољу у игри и шетњи.
Установа организује и друге облике одмора и рекреације, у складу са интересовањем
родитеља:
једнодневни излет, екскурзију
За радну 2017/18. годину Установа ће реализовати једнодневнуекскурзију у месецу мају до
Свилајнца и Јагодине, у сарадњи са туристичком агенцијом којa буде изабрана после
спровођења поступка јавне набавке Установе, а у складу са важећим Законом о јавним
набавкама и Правилником о условима и начинима планирања и реализовања екскурзије.
Подаци о броју уписане деце за радну 2017/18. годину
Кроз званични уписни рок, који је организован у периоду од 01. 04. до 31. 05. 2017. године
прикупљена је документација заинтересованих родитеља, на основу које се приступило
пажљивом анализирању документације формирање васпитних група:
 2 јаслене групе ( млађа од 1године до 2 године, и старија од 2 -3 године)
 2 васпитне групе ( млађа и старија мешовитог карактера )
 1 припремне предшколске групе целодневног боравка

 7 припремних предшколских група полудневног боравка
Мрежа предшколских група утврђена је Скупштинском одлуком.
Број уписане деце у тренутку сачињавања Горишњег плана рада je 134 и склон је
свакодневним изменама ( закаснели упис деце припремног предшколског узраста, деце из
социјално угрожених категорија или испис деце............).
- у самој Установи уписано је 98 детета , на терену 36.
- у ППП упсано 61 детета од тога: на терену 36 у установи 25 детета.
Ово је најмањи број уписане деце у Установи задњих година.
Број долазеће деце се мења у току године јер се упис врши током целе године.
Радно време Установеје од 06,00-18,00h:
♦ целодневни боравак од 06,00 до 16,00 сати
♦ полудневни боравак од 07,30 до 11,30 у Установи, на терену прилагођено
радномвремену школе јер су групе смештене у адаптираном школском простору.
♦ стручна служба од 07,00 до 15,00 сати;
♦ остало особље има осмочасовно радно време у оквиру радног времена Установе
Установа обавља своју делатност током године по календару рада који је усклађен са
школским календаром. Радна година почиње 01. септембра 2017.год. и завршава се 31.
августа 2018.године.
Радна година за Припремни предшколски програм почиње 01. септембра 2017. и завршава
се 14. јуна 2018.год.када се деле Уверења о завршеном припремном предшколском
програму.
Дан установе се слави 1.фебруара, тог дана давне 1978.године Установа је почела са
радом. Обележава се свечано уз пригодан дечји програм, пријем гостију са локала и
региона.
Током летњег периода рад васпитача из ПП група са терена је организован у објекату у
Бољевцу.
Обавеза запослених је да сена време, до маја месеца изјасне за термин коришћења
годишњег одмора, када се прави организација рада за летњи период.
За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера:
усмерене, слободне, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужина,
поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних
услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана.
ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

Установа ће и ове радне године радети на реализацији задатака:
- програма неге и васпитања деце до 3 године
- васпитно-образовниог рада на узрасту од 3 до 5,5 година
- припремног предшколског програма
- неге и здравствене заштите деце
- програма инклузивног образовања
- програма исхране
Посебнихпрограма:Школа енглеског језика, Спортска почетница, Радионица за сценски
наступ, глуму и плес, Екскурзија

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ САРАДЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Програм сарадње са друштвеном средином
Сарадња предшколских Установа са друштвеном средином организује се са циљем
да се деца упознају са животом и радом одраслих и односима који владају међу њима.
Сарадња са друштвеном средином на нивоу васпитних група одвијаће се на следећи начин:
- обилазак и посете ближе и шире друштвене средине и околине, разних
привредних,културних, просветних, здравствених и других објеката, фабрика, предузећа и
занатских објеката, аутосервиса, пијаце, здравствене амбуланте, поште, банке, сарадња са
школама, КОЦ-ом, Домом здравља, Туристичком организацијом, Црвеним крстом,
Полицојском Управом Бољевац, Ватрогасним савезом ,Спортским савезом, Центром за
социјални рад, Културно уметничким друштвом ,,Илинско Врело,,,Радио БУМ-ом и
телевизијом Бор, ТВИ ........обиласци приградских поља, села или града.
У току радне године посебно ће се реализовати сарадња са одређеним
институцијама и то:
- Скупштином општине– оснивачем
- Школском управом из Зајечара,
- Сарадња са Заводом за јавно здравље из Зајечара,
- Сарадња са предшколским установама на и ван региона у циљу размене искустава и
реализације заједничких активности. Сарадња и рад васпитача са Удружењем васпитача
Тимочке Крајине
План сарадње са породицом
Сарадња са породицом оствариће се путем осмишљене и плански организоване
делатности, одговарајућим формама и садржајима рада и то у оквиру: васпитне групе,
Установе и групе у целини.
Поред свакодевних индивидуалних контаката са родитељима, планирани суОпшти и
Гупниродитељски састанци на којима ће добити информације о Програму васпитно
образовног рада, превентивно здравственом раду, организацији живота и рада,
Припремном предшколском програму, oко приредби, избора родитеља у Савет родитеља.
Посебан акценат биће на Тематским родитељским састанцима.
Планом адаптације родитељи новоуписане деце моћи ће у периоду адаптације детета да
бораве у групи и заједничким корацима и активностима омогућити лакшу, бржу и
безболнију адаптацију детета. Долазак родитеља је омогућен и кад су ,,Отворена врата,,.
Организоваће се радионице са родитељима, укључивање родитеља у припреми,
организовању и праћењу манифестација и програма: Крос, Дечја недеља, Новогодишњих
дешавања, маскенбала, екскурзије, приредби........
План сарадње са основним школама
Установа има добру сарадњу са школама, припреми предшколски програм се на терену по
селима реализује у школским просторима који су адаптирани .
Сарадња Установе са основним школама се одвија кроз следеће облике:
- Посете деце из вртића школи са циљем упознавања објеката, организације активности у
школском простору, присуствовања часовима првих разреда .
- Посете ђака првака вртићу са циљем учествовања у заједничким активностима у
просторијама вртића и разменом доживљаја и информација.
- Заједничке активности деце из Установе и школе као што су: шетње, прославе, приредбе,
изложбе и друго.
- Заједничко коришћење објеката, терена и других простора

Поред ових програма ПУ,,Наша радост,,Бољевац реализоваће и: програм стручног
усавршавања, реализација планова и програма стручних органа и стручних сарадника,
реализација планова органа управљања, Управног одбора, Савета родитеља.......
План културних и јавних манифестација
Ред.
бр.
1.

Активности
Јесењи крос

2.

Јесењи карневал

3.

Дечја недеља

4.

Позоришна представа

5.

Месец здраве хране –
предавање и изложба радова
Прослава Нове године:
приредбе по групама, дочек
Деда Мраза
Позоришна представа

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Божић – приказ обичаја
Свети Сава – приредба,
драмски приказ о животу
Светог Саве, резање
славског колача
Дан установе – приредба
( израда позивница)
8. март - приредба,
Ускрс – радионица,
изложба, Ускршњи вашар у
порти цркве
Дан планете Земљеизложба радова
Позоришна представа
Пролећни крос РТС
Здравом храном до здравих
зуба зуба – предавање и
изложба радова
Маскенбал - у склопу
црноречких активности

Носиоци активности
Црвени крст, ПУ, васпитачи
директор
ПУ, васпитачи, мед.сес.вас. деца,
родитељи
ПУ, васпитачи, мед.сес.васпитачи,
директор, деца
Дечје позориште, васпитачи,
директор,
ПП групе, васпитачи, патронажна
служба
ПУ, васпито особље, директор,
остали запослени,деца
Дечје позориште, васпитачи,
директор,
Васпитно особље, родитељи, деца
ПУ, васпитачи, свештеници, деца

Време
реализације
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
децембар
децембар
јануар
јануар

Директор, васпитачи, радници ПУ, 1.фебруар
деца
Директор, васпитачи, радници ПУ, март
Туристичка организација и Црква
Директор, васпитачи, родитељи,
април
Туристичка организација и Црква
Васпитачи, деца и Црвени крст

април

Дечје позориште, васпитачи,
директор,
Директор, васпитачи, деца и ОШ
Васпитачи, деца, стоматолог

април
мај
мај

Директор, васпитачи, родитељи, мај
деца, КОЦ

18.

Завршна приредба

Директор, васпитачи, деца

јун

Преглед запослених према профилима стручности
У установи је заступљен рад радника са одговарајућом стручном спремом. Број радника у
Установи је систематизован према Одлуци Скупштине општине о броју запослених на
неодређено време. Ове радне 2017/2018. године добили смо два васпитача (ВШС ) преко
Националне службе за запошљавање из програма Стручне праксе који ће радети годину
дана под менторством и биће нам од велике важности.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
_____________________________________

