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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА П.У.,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ
за радну 2020/21. годину

Увод
Годишњим планом рада Предшколске установе ''Нашарадост,,Бољевац'' (у даљем
тексту Установе) у складу са школским календаром и Предшколским програмом
уређује се време, место, начини и носиоци остваривања програма васпитања и
образовања као и друга питања од значаја за функционисање Установе.
ПланрадаУстановеза 2020/2021
урађенјеузпоштовањеинструкцијеМинистарствапросвете, науке и технолошкогразвоја
дел.бр.610-00-00317/2020-01 и Министарстваздрављабр.530-01-45/2020-10, Извештаја о
реализацијипланарадаустановеза 2019/2020.
Годишњипланрадазарадну 2020/2021.годинуизрађенјенаосновусегменатадатих у
упутствуМинистарствапросветенауке и технолошкогразвоја бр.610-00-677/2020-07 од
17.08.2020.годсадржимоделефункционисањаустанове и то:
I -Радустанове у пуномкапацитету
II - Радустанове у ограниченомкапацитету
III - Прекидостваривањанепосредноградасадецом у одређеномвременскомпериоду
С тим у везиорганизацијарада у
даљемпериодуприлагођавасеепидемиолошкојситуацијинаследећиначин:
- Предоласкадецепроветравањесвихпросторија, децинфекцијакваке,
раднихповршина, прекидачазаструју, славина, намештањедезобаријеранаулазу,
прскалицазадезинфекцијурукунабази 70% алкохола . . .
- Довођењедецеод 6,30h до 7,50h помогућствуистиродитељилистаратељ
- Обавезна потврда од педијатра да је дете може да буде у колективу. Циљани
лекарски прегледи при првом упису у колектив,као и послеодсуствовања због
болести, других разлога
- Дезинфекцијаобуће, руку ( потапањеруку), поуласку у зграду
- Преузимањедецеодродитељанаулазнимвратима – сарадникнапревентиви,
мед.сестраваспитач, васпитач
- Мерењетепературебезконтактнимтопломером, подоласку и у токудана –
сарадникнапревентиви и мед.сестарваспитач, васпитач
- Поуласку у групуобавезнопрањерукусапуном( као и пре и послејела, игре,
боравканасвежемваздуху. . .)
- Позавршеномпријемудецедезинфекцијаулазногпростора, 7,50 – 08,00h
- Доручак, ручак, ужина у трпезарији и групимлађеваспитнеуздистанцуод
1,5метра. ( обавезнопрањерукупре и послејела )
- Завремеодсуствадецеизгрупепроветравањепросторија
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-

Дневниодмор, спавање, распоредкреветићанадистанци у положајуглава - нога
У токуборавкадецечешћадезинфекцијамокрихчворова ( завремедоручка, у
времедневногодмора)
Играчкепослеигреодложитинаодређеномместудопрања – дезинфекције
Детепредатиродитељунаулазнимвратима
Боравакдецеогранизоватитакодавећидеовременапроводенаотвореном( терасе,
двориште ).
Светепихепогрупама и ходницимауроловати.
Плишанеиграчкекао и играчкекојенемогудаседезинфикујусклонити и
недаватидецизаигру

Имајући у видудасу и даљенасназимерезаспречавање и сузбијањезаразнеболести
COVID 19, као и да и даљепостојиопасностодширењаовезаразнеболести, запосленису у
обавезидаправилноносемаске,дезинфикујутелефонепридоласкунапосао,
смањесоцијаланадружења и придржавајусепрописанихинструкција.
Ове радне године радиће се на реализацији пројекта за енергетску санацију објекта.
Пројекат енергетске санације прошао је на конкурсу Министарства енергетике (
општина је спровела јавну набавку за извођење радова). Радови на објекту треба да
почну у октобру месецу. За време извођења радова установа ће у договору са
родитељима организовати рада.
I ПЛАН РАДА ПРЕШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ,,НАША РАДОСТ,,БОЉЕВАЦ
У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ

Полазне основе
Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно
здравствену исоцијалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.
Оснивач установе је ОпштинаБољевац.
Годишњи план рада за радну 2020/2021. годину доноси се за период од 01. септембра
2020. до 31. августа 2021. године на основу :
- Закона о основама система образовања и васпитања
- Закона о предшколском васпитању и образовању
- важећим Основама програма предшколског васпитања и образовања
- Закона у области социјалне и здравствене заштите
- Извештаја о раду Предшколске установе ''Нашарадост,,Бољевац'' у 2019/20.
години
- Исказане потребе родитеља
Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно-здравствене и
социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:
- буџетаОпштинеБољевац (делатност се финансира на основу закона у висини
80% трошкова)
- буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у
делу финансирања програма)
- уплата родитеља
- осталих прихода (спонзорства, донације)
Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:
- броја уписане деце
- формираних васпитних група
- броја запослених
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- материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме,
дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе
детаљно разрађених кроз финансијски план.
Циљеви и задаци функционисања Установе у радној 2020/2021.години
- да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан
физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 0,6 -6,5 година;
- да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног
рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
- да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство
васпитних утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у вртићу;
- да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног
рада;
- реализација Припремног предшколског програма у циљу што боље спремности
предшколаца за полазак у школу;
- да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
- да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног
простора у коме бораве, живе, раде, уче деца;
- да брине о условима рада запослених, као и њиховом материјалном положају;
- да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и
одраслима (радионице, страни језик, дечја галерија, рекреација и сл.) у вртићимa или
културном центру Установе;
- пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђених Статутом.
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 васпитно- образовног 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 са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих
услова рада.
Објекти Установе
Реализација Годишњег плана рада Установе остварује се кроз рад:
- у самој Установи у Бољевцу
- наменски зиданом објекту у селу Подгорцу
- и адаптираним школским просторимау селима : Боговини селу, Боговини
насељу, Лукову, Савинац, Сумраковцу.
ПУ ,,Наша радост,, у Бољевцу у свом саставу има кухињу која задовољава
потребе Установе.
Број деце и васпитних група за радну 2020/21.
У овој радној години уписано је укупно 148 детета од тога 81предшколаца ( 43
предшколаца у Бољевцу, и 38 на терену), мали број уписане деце је због пада
наталитета и миграције младих.
У Установи у Бољевцу уписано је 106детета, од тога 43 предшколаца.
У складу са тим за ову радну годину формиране су :
 2 јаслене групе ( млађа од 1 - 2 године, и старија од 2 -3 године)
 3 васпитне групе ( млађа, средња и старија васпитна група)
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2 припремно предшколске групе у Установи у Бољевцу (2 целодневног боравка)
6 припремних предшколских група у трајању од 4 сата (Лукову, Сумраковцу,
Савинцу, Подгорцу, Боговини насељу и Боговини селу).
Обухват деце у години пред полазак у школу је велики у самом Бољевцу 100% ,
а на територији Општине 97 % .
Установа остаје отворена и за друге облике рада и услуга у циљу задовољења
потреба породице и деце пре свега. Понудом различитих садржаја рада и промоцијом
квалитетног васпитно образовног рада планирамо већи обухват деце.
- Начин и поступак( потпуног/постепеног) повратка уписане деце као и упис нове
деце вршиће се у складу са епидемиолошко - безбедном ситуацијом у општини.
Критеријум за повратак: запосленост оба родитеља, просторни капацитет установе и
кадровска могућност установе, ОдлукаКризногштаба о радуустанове.
Стање опремљеностиустанове
Врстапросторије

Радна соба

Дечје санитарне
просторије
Сала на спрату

Кухиња
Магацинске
просторије
Котларница
Вешерница
Канцеларије

Стањеопремљености
Дечјестолице, дечјистолови, теписи, ормари, касетофон, ДВД
плејер, телевизор, кутић: кухиње, фризера, продавнице,
позоришта, лутака, магнетнетабле, играчке и
дидактичкиматеријали.
Радне собе за целодневни боравак деце су поред наведеног
опремљене креветићима са пратећом опремом (душеци,
постељине, навлаке,), клима уређаји.
Свака просторија састоји се од 2 тоалета, има 4 лавабоа,
просторије су опремљене дозаторима за течни сапун.
Струњаче велике, мале, струњачасаваљкастимоблицима,
стативезамалифудбал, греда, обручеви, колица за одлагање
спортских реквизита , тобоган велики, кућица, тунел за
провлачење, падобран, вијаче, чуњеви, лопте......
Судопере, радни столови, висећи ормари, фрижидери,
вештачкавентилавија ( аспиратор), апарати за припремање
хране, шпорет, 2 једноетажне рерне, машина за прање судова.....(
недостаје кухињски прибор, шерпе )
Замрзивачи, ормариса полицама за намирнице, судове....
Котао за парно грејање на пелет ,опрема и алатизапоправку и
одржавање
Ормари, вешмашина, машиназасушењевеша, ваљакзапеглање,
пегла, ормаризасмештајдечјихпостељина, чаршава, фротира
Канцеларијска опрема-столови, столице, ормари, компјутери,
факс, телефони, копир апарат, клима уређаји

У току године планирмо замену, поправку електричних апарата, сервисирање машина и
кухињских уређаја, постојећих аудио-визуелних средстава, набавке дотрајале опреме и
потребе текућег одржавања.
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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,
дневни одмор,
реализацију васпитно –
образовног рад

Локална
самоуправа ,
(донације,
конкурси)

У наредном
временском
периоду
кад се обезбеде
средства
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Пројекат за
сређивање
дворишног
простора

Замена дворишног
мобилијара, летња
учионица, сензорне
стазе

Реализацијом
пројекта се
обезбеђује безбедност
деце, већи обухват
деце, елиминисање
листе чекања,
Оплеменити простор
за садржајнији
боравак деце на
отвореном простору

Установа,
Локална
самоуправа,
Донације

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 2014. до 1. марта 2015. 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 2020/21. годину Установа планира једнодневну екскурзијуза децу припремно
предшколског програма у месецу мају до Свилајнца и Јагодине, реализација у
зависности од епидемиолошке ситуације.
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 2020.год. и завршава се 31.
августа 2021.године.
Радна година за Припремни предшколски програм почиње 01. септембра 2020. и
завршава се 18. јуна 2021.год.када се деле Уверења о завршеном припремном
предшколском програму.
5

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.
За време летњег распуста 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

Програм активности за време трајања ''Дечје недеље''
Установа се редовно укључује у реализацију активности у оквиру Дечје недеље
по програму Министарства просвете подмотом ,,Подељенасрећадвапутајевећа,,.
ПланобележавањаДечјенедељереализоваћесе у зависностиодпрописанихмера у
борбипротив COVID-19.
Пројектнеактивности
Овераднегодиненапредлогродитеља и предлогваспитнообразовногвећа у
годишњипланрадабићезаступљене: истраживачкеактивности, садржаји: о традицији,
неговањекултурнебаштине, заштитиживотнесредине,
подстицањедечјегсамопоштовања. Реализоваћесе :
- на нивоу Установе: ,,Неговање традиције и културне баштине,,
,,Екологија у вртићу,, ,,Научно истраживачки рад,,
- на нивоу група: ,,Подстицање дечјег самопоштовања,,, ,,Читалићи,,
Мали пројекти :
Екологија
- Еко патроле
- Уређење средине (ентеријер и екстеријер)
- Брига о птицама , животињама
- Рециклажа
Традиција
- Обогаћивање етно кутка
- Посета селу Илину - етно кућа, дом културе,едукативни центар и илинско врело
- Посело- сарадња са Удружењем пензионера и КУД Илинско врело
- Обележавање Божића, Светог Саве и Ускрса
Читалићи
- Обогаћивање малих библиотека по групама
- Обилазак градске библиотеке и учлањење предшколаца
- Израда „Сликовница моје групе“ – свака група израђује своју сликовницу и
- Презентација сликовнице – начин презентације по избору: драмски приказ,
изложба, вибер групе, фејсбук....
Научно истраживачки рад
- Извођење експеримената са децом и родитељима
- Научни сајам - у дворишту или онлајн извођење експеримената
- Обогаћивање научног кутка
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
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- припремног предшколског програма
- неге и здравствене заштите деце
- програма инклузивног образовања
- програма исхране
Посебнихпрограма:Спортска почетница, Радионица за сценски наступ, глуму и плес,
Екскурзија
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 године добили смо једног раника преко Националне
службе за запошљавање из програма Радна пракса.
Стручно усавршавање запослених
Програм стручног усавршавања обухвата усавршавање васпитачица,
медицинских сестара васпитача и стручних сарадника. Стручно усавршавање васпитача
одвијаће се континуирано током целе године, садржај стручног усавршавања
произилази из програмских посебно приоритетних задатака васпитно-образовног рада,
превентивне здравствене заштите деце.
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ САРАДЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Програм сарадње са друштвеном средином
У току радне године посебно ће се реализовати сарадња са одређеним
институцијама и то:
- Скупштином општине– оснивачем, која је јако битна због финансирања ,
организације рада, помоћи у функционисању, стручним саветима........
- 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
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.
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.
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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.
Ове године сарадња са родитељима одвијаће се у складу са мерама које морамо да
поштујема путем вибер група,индивидуалних контаката са родитељима ван група у
одређеном простору, у дворишту, путем огласних табли које су на улазу.
Организоваће се радионице са родитељима, укључивање родитеља у припреми,
организовању васпитно образовног рада, 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 .
- 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 маскенбал

2.

Дечја недеља

3.

Дан старих

4.

Позоришна представа

5.

7.

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

8.

Божић – приказ обичаја

9.

Свети Сава – приредба,
драмски приказ о животу

6.

Носиоци активности
ПУ, васпитачи, мед.сес.вас. деца,
родитељи
ПУ, васпитачи, мед.сес.васпитачи,
директор, деца
ПУ, директор, удружење
пензионера
Дечје позориште, васпитачи,
директор,
ПП групе, васпитачи, патронажна
служба
ПУ, васпито особље, директор,
остали запослени,деца
Дечје позориште, васпитачи,
директор,
Васпитно особље, родитељи, деца,
Културно друштво Врело из
Илина
ПУ, васпитачи, свештеници, деца
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Време
реализације
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
децембар
децембар
јануар
јануар

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

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 - за Дан дечјег
стваралаштва у склопу
црноречких активности
Завршна приредба

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

април

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

април

Директор, васпитачи, родитељи,
деца свих група, КОЦ

мај

Директор, васпитачи, деца

јун

мај
мај

II - ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСЕ УСТАНОВЕ ,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ У
ОГРАНИЧЕНОМ КАПАЦИТЕТУ

У случају преласка на модел функционисања установе у ограниченом
капацитету рад са децом биће реализован искључиво као индивидуалан рад са децом
која похађају установу уз поштовање прописаних епидемиолошких мера заштите. Рад
са родитељима реализоваће се као инсруктивни и информативни путем телефона,
мејла, вибера или пружањем информација родитељима приликом довођења деце у
установу.
Годишњипланрада ПУ,,Нашарадост,, Бољевац у ограниченомкапацитетуза
радну2020/21 израђенјенаосновусегменатадатих у упутствуМинистарствапросветенауке
и технолошкогразвоја бр.610-00-677/2020-07 од 17.08.2020.год
СаставниједеоГодишњегпланарада ПУ,,Нашарадост,, Бољевацза 2020/21 (у
пуномкапацитету).
СадржинуовогдокументачинеобластирадаУстанове у
којимадолазидоодступањаодредовнограда, зарадпоштовањапротивепидемијскихмера.
1.Управљање и организација
2. Контрола опште хигијенских и епидемиолошких услова за време епидемије
covid 19
- Боравак деце организовати тако да се међусобни контакт различитих васпитних
група максимално избегне
Мере заштите деце ради спречавања ширења корона вируса
У циљу превенције ширења корона вируса у вртићима појачати хигијенски надзор уз
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примену мера социјалног дистанцирања и мера дезинфекције као кључних у спровођењу мера
заштите.
- Пријем само деце чија оба родитеља раде уз потврду послодавца да не могу да раде од куће.
- Пријем детета у вртић се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво
и уредно вакцинисано.
3. Остваривање програма васпитно-образовног рада у циљу подршке
добробити и целовитом развоју деце
3.1. Програм адаптације и реадаптације деце биће израђен на нивоу групе у
сарадњи са родитељима
3.2. Васпитно - образовнирадћебитибазираннаинтересовањимадецекако
непосредномреализацијомтако и онлинереализацијом (задецукојанису у вртићу).
Физичкасрединакаотрећиваспитачбићеопреманаискључивоиграчкама
,дидактичкимсредствима и материјалимакојасемогубезбедно и адекватнокористири.
Применомдигиталнихтехнологијаствараћемовиртуелноокружење у
оквирукогаћедецастицатиреалназнања и искуства.
Припремни предшколски програм усмерен је на подршку развијању вештина и
способности, више него стицање специфичних знања и садржаја, које су основа за даље
школовање и целоживотно учење уопште.
Припремни предшколски програм такође се развија као подршка ситуационом
учењу и кроз развијање различитих пројеката на начин и са значајем поменутим у
претходним деловима, при чему се посебна пажња посвећује следећим задацима ППП-а
који су у њих интегрисани:
- Подстицање осамостаљивања
- Подршка физичком развоју
- Јачање социо-емоционалне
- Подршка сазнајном развоју
- Неговање радозналости
- Поштовање индивидуалности и подстицање креативности
- Увођење деце у свет писмености
- Коришћење симбола у игри
- Развијање свести о важности и корисности различитих начина графичког и
других начина симболичког представљањакроз стварање прилика за њихову
практичну употребу у игри.
Током развијања Припремног предшколског програма оствариваће се стална
сарадња са породицом и локалном заједницом, са посебним нагласком на школама у
окружењу у складу са епидемиолошком ситуацијон на нивоу града.
3.3.Радстручнихоргана и тимова– по плану.
4. Партнерствосапородицом

и пружањеподршкепородицама
Онлајнукључивањеродитеља
у
активностикаоекспертазаодређенутемуилиобласткоји у вртићуистражујудеца и
васпитачи
- Подршкадеци у инклузивномпрограмубићереализованапремапотребамадеце и
породицапремаПлану.
5. Подршка запосленима, стручно усавршавање професионални развој
- Подршказапосленимабићепружанакроз:
- Радстручнихоргана, индивидуално и крозхоризонталнеразмене.
- У онлинезаједницамабићепредложенихсаржаја, анализа, дискусија.
-

10

6. Сарадњасарелевантнимустановама

-

КонтинуирањасарадњасаКризнимштабом
СарањасаШколскомуправом
Заводомзајавноздравље
Санитарноминспекцијом
ПредшколскимдиспанзеромДомаздравља

7. Документовање и евалуација

О
свимреализованимактивностимаводитипрописанудокументацију.Континуираносагледа
ватиефектереализованихактивности и предлагатимерезаунапређењарада.
III -ПЛАН РАДА ПУ ,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ У ТОКУ ПРЕКИДА ОСТВАРИВАЊА
НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У ОДРЕЂЕНОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ
2020/21.ГОД

У случају прекида остваривања непосредног рада децом у одређеном
временском периоду све активности рада са децом, сарадња са родитељима, сарадња
са васпитачима, стручним сарадником, директором, стручно усавршавање реализоваће
се онлајн (мејлoм, вибером, телефоном).
Планјебазираннаосновуанализеефеката
упериодупрекиданепосредноградауследпроглашењаванредногстања од 16.03.2020 до
08.06.2020.,
истичемонекеодефекатакојесмокористиликаополазиштезаизрадупланапрекидарада:
- Ефекти реализованих активности васпитно-образовног рада:
- Ефекти реализованих активности подршке деци и породици :
- Ефекти реализованих активности професионалне заједнице :
- Ефекти реализованих активности области управљање и организација:
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно-здравствене и
социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из: буџета локалне
самоуправе, буџета Републике Србије, уплата родитеља и осталих прихода
(спонзорства, донације...)
Како је законска обавеза Установе да Годишњи план рада донесе до 15.
септембра 2020. године, финансијски план за 2021.годину биће донет као посебан
документ.
КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ
Радна година почиње 01. септембра 2020. године, а завршава се 31. августа
2021.године, за припремно предшколски програм 18. јуна 2021.године.
Зимски распуст ће бити подељен на два дела: први део од 31. децембра до 11. јануара,
други део од 1.фебруара до 17. фебруара.
Пролећни распуст почиње 30.априла и завршава се10 маја.
Док ће летњи распуст трајати од19.јуна до 31.августа.
Запослени у Установи имају право да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) - на први дан крсне славе;
2) - припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском
календару
– 7. јануара 2021. године, на први дан Божића;
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3) - припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника – почев
од Великог петказакључно са другим даном Ускрса.
У радној 2020/21. години Установа неће радити у дане државних празника и то:
- Дан примирја у Првом светском рату - 11.11.2020.
- Нова година - 01. и 02. јануара 2021.
- Дан Установе – 01. Фебруара обележава се радно уз пригодан дечији програм и
пријем гостију
- Сретење - Дан државности,15 и 16. фебруара 2021.год.
- Празник рада-3. маја 2021. године
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Годишни план рада Предшколске установе ,,Наша радост,, Бољевац, као и
његове измене и допуне доноси Управни одбор Предшколске установе ,,Наша
радост,,Бољевац, и важи за радну 2020/2021. годину.
Након доношења Годишњи план рада се доставља Оснивачу, Школској управи
Зајечар, стручним тимовима.

ДИРЕКТОР
Весна Милијић
_____________________
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