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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ РАДНЕ 2020/21.ГОД. 

 

 

 

 Годишњи план рада Предшколске установе „Наша радост,, Бољевац за радну 

2020/2021.годину донет је на Управном Одбору15.09.2020. одлука бр:408-6/20. Њиме је 

утврђено време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и 

васпитања. 

Основна делатност Установе регулисана је Законом о основама система 

образовања и васпитања ( ,,Службени гласник РС,, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 88/17 ). 

Реализација Програма рада Предшколске установе "Наша радост" Бољевац, одвијала се 

у складу са постављеним програмским и оперативним задацима. 

 Активности Установе биле су усмеренена виши квалитет васпитно образовног 

рада, негу, превентивно здравствену заштиту, исхрану деце, сарадњу са породицом и 

друштвеном средином. Максимално су коришћене материјалне и кадровске 

могућности Установе. 

- Радна 2020/2021.година почела је 01. септембра 2020. 

План рада Установе за 2020/2021 урађен је уз поштовање инструкције 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја дел.бр. 610-00-00317/2020-01 и 

Министарства здравља бр. 530-01-45/2020-10, и  Извештаја о реализацији плана рада 

установе за 2019/2020. 

Годишњи план рада за радну 2020/2021.годину садржи моделе функционисања 

установе и то: 

I  -  Рад установе у пуном капацитету 

            II -  Рад установе у ограниченом капацитету 

            III - Прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном временском 

периоду 

 

С тим у вези организација рада прилагођавала се епидемиолошкој ситуацији на 

следећи начин: 

- Пре доласка деце проветравање свих просторија, децинфекција кваке, радних 

површина, прекидача за струју, славина, намештање дезобаријера на улазу, 

прскалица за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола . . . 

- Довођење деце од 6,00 h до 7,50h  по могућству исти родитељ или старатељ 

- Обавезна потврда од педијатра да дете може да буде у колективу. Циљани 

лекарски прегледи при првом упису у колектив,као и послеодсуствовања због 

болести, других разлога 

- Дезинфекција обуће,  руку ( потапање руку), по уласку у зграду 

- Преузимање деце од родитеља на улазним вратима – сарадник на превентиви, 

мед.сестра васпитач, васпитач 
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- Мерење тепературе безконтактним топломером, по доласку и у току дана –

сарадник на превентиви и мед.сестар васпитач, васпитач 

- По уласку у групу обавезно прање руку сапуном ( као и пре и после јела, игре, 

боравка на свежем ваздуху. . .) 

- По завршеном пријему деце дезинфекција улазног простора, 7,50 – 08,00h 

- Доручак, ручак, ужина у трпезарији и групи млађе васпитне уз дистанцу од 1,5 

метра. ( обавезно прање руку пре и после јела ) 

- За време одсуства деце из групе проветравање просторија 

- Дневни одмор, спавање, распоред креветића на дистанци у положају  глава - 

нога 

- У току боравка деце чешћа дезинфекција мокрих чворова (за време доручка, у 

време дневног одмора) 

- Играчке после игре одложити на одређеном месту до прања – дезинфекције 

- Дете предати родитељу на улазним вратима 

- Боравак деце огранизовати тако да већи део времена проводе на отвореном ( 

терасе, двориште ). 

- Све тепихе по групама и ходницима уроловати. 

- Плишане играчке као и играчке које не могу да се дезинфикују склонити и не 

давати деци за игру 

 

Имајући у виду да су и даље на снази мере за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID 19, као и да и даље  постоји опасност од ширења ове заразне болести, 

запослени су се придржавали прописаних инстркција: ношење маски,дезинфикују 

телефона при доласку на посао, смањена социјалана дружења. 

 

Ове радне године изводили су се радови на реализацији пројекта енергетскe санацијe 

објекта. Пројекат енергетске санације прошао је на конкурсу Министарства енергетике 

( општина је спровела јавну набавку за извођење радова).  Радове је изводила Фирма из 

Београда Експертуниверзал. Почетак радова 09.11.2020. године, завршетак радова 

27.02.2021.  

Од 30.11.2020. због безбедности деце у току извођења радова, установа је прешла на 

онлајн рад. 

Установа је у овом периоду прешла на модел  III - Прекид остваривања непосредног 

рада са децом у одређеном временском периоду 

  

 За време онлајн рада због радова на објекту са децом су реализоване активности 

путем: Вибер група са родитељима, фејс - бук странице установе, сајта установе. 

По завршетку радова, чишћења, сређивања унутрашњег и дворишног простора, 

санитарних прегледа, дезинфекције установе, установа је почела са радом 10.03.2021.   

Деца су уз поштовање свих прописаних мера кренула у вртић уз обавезне 

потврде педијатра. 

У време летњег периода, годишњих одмора, имали смо мали број деце по 

групама, поштовали смо Инструкције, социјалну дистанцу у игри, васпитном раду, за 

време оброка. За време спавања креветићи су били на прописаној удаљености а деца 

лежала по принципу глава - ноге. 

Подаци о броју уписане деце за радну 2020/21. годину 
Радне 2020/2021.године уписаноje 148 детета, (током године број уписане деце се 

мењао  закаснели упис деце припремног предшколског узраста, деце из социјално 

угрожених категорија или испис деце )у самој Установи уписано је 106 детета, на 

терену 42.у ППП уписано 81 од тога: на терену 38 у установи 43 детета. 
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У складу са тим за ову радну годину формиране су:  

 2 јаслене групе ( млађа од 1- 2 г., и старија од 2 -3 г.) 

 3 васпитне групе ( млађа, средња и старија ) 

 1 припремне предшколска група целодневног боравка 

 7 припремних предшколских група полудневног боравка ( Бољевцу, Лукову, 

Сумраковцу, Савинцу, Боговини селу, Боговини насељу и Подгорцу ). 

Мрежа предшколских група утврђена је Скупштинском одлуком. 

 

Табеларни приказ уписаног броја деце и васпитних група за радну 2020/21. 
Број група и деце у време израде извештаја 

 

 

Место 

 

Јаслене и васпитне групе 

Припремни 

Предшколски 

Програм 

  Бројгру

па 

Бројдец

е 

Бројг

рупа 

Бројде

це 

Бољевац - јаслена - млађа група 1   4   

Бољевац - јаслена - старија група 1   8   

Бољевац - млађа васпитна група 1 17   

Бољевац - средња васпитна група 1 22   

Бољевац      - старија васпитна група 1 12   

Бољевац - ппп – целодневни боравак   1  24 

Бољевац - ппп - четворосатни   1  19 

Луково - ппп - четворосатни   1    6 

Боговина 

насеље 

- ппп – четворосатни   1    5 

Сумраковац       - ппп - четворосатни   1    6 

Савинац - ппп - четворосатни   1    5 

Подгорац - ппп - четворосатни    1  14 

Боговина 

село 

- ппп - мешовита група 1 6(2пред

школца) 

   2 

      

Бољевац - ппп   2  43 

Терен – ппп  

 

  5  38 

Терен – мешовита група  1   6 (2+4)   

Бољевац – јаслене и васпитне групе  5   63   

Бољевац - укупно  7 106    

Припремне предшколске групе   7 81 

Укупно у ПУ,,Наша радост,, Бољевац: 

- Бројгрупа :    13 

-  Бројдеце :     148 
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Преглед  запослених према профилима стручности  

 

Р. 

б. 

Извршилац НК КВ ВКВ ССС ВШС ВСС Број 

извршилаца 

  1. Директор           1            1 

  2. Сарад. дефектолог      1           1 

  3.  Сар. на превен. здр.зашт.           1            1 

  4. Секретар      1           1   

  5. Логопед      0,5        0,5 

  6. Васпитач        13          13 

  7.  Васпитач      1           1 

  8. Мед.сест.васп.    4   4 

  9. Шеф рачун.         1             1 

10. Благајник         1             1 

11. Радник на посл. тек.одрж    1             1 

12. Куварица     1              1 

13. Сервирка     1    1 

14. Домар     1              1 

15. Чистачица       3                3 

16. Вешерка                         1                1 

17. Референт фин.послова      1  

 СВЕГА:      4     3      7     15     4,5         33,5 

 

 Један васпитач (Тамара Драгановић) – преко програма националне службе. 

 

Дeлатност Установе одвијао се кроз рад служби:                       

            -      васпитно образовног и превентивно здравственог рада 

-      правних и општих послова 

-      књиговодствено-финансијских послова и  

            -      набавке и одржавања 

            -      исхране 

Радно време Установеје од 06,00-18,00h.  

Радно време:  

- целодневног  боравака од 06,00 до 16,00 сати  

- полудневног боравака од 07,30 до 11,30 у Установи,  

- радно време група на терену прилагођено је радномвремену школе 

- административне, правне службеи радно време директора је од 07,00 до 15,00  

Стални облици рада: 

- целодневни боравак деце – 

- четворочасовни програм, припремно предшколски програм  - Програм  намењен деци  

у години пред полазак у школу и остварује сепрема годишњем календару основних 

школа. 

Ове школске године Припремни предшколски програм био је обавезан за децу рођену :      

-   од 1. марта 2014. до 1. марта 2015. године. 

Свакодневни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста 

подразумева равномерно смењивање активности, одмора и рекреације. Свакодневне 

активности подразумевају:  

- редовне активности -  које се планирају и реализују по узрасту и Основама програма 

по моделу Б; 
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- свакодневне рекреативне активности у затвореном и отвореном простору;  

- одмор – у виду спавања или тихих активности;  

- редован боравак напољу у игри и шетњи.  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОГРАМА  РАДА 

Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализовале су 

медицинске сестре васпитачи на основу Правилника о општим основама предшколског 

програма за узраст до 3 године. 

Васпитно образовни  рад са децом од 3-5,5 година и припремни  предшколски  

програм, реализовао се у складу са Општим основама предшколског васпитања и 

образовања, по Моделу Б. 

Евиденција о раду редовно се водила у Књизи неге и васпитног рада и Књизи васпитно 

образовног рада. 

У овом периоду посебан акценат је дат на задацима и реализацији превентивно – 

здравствене заштите. 

Инклузивно образовање је дефинисано законом и усмерено на дугорочно унапређење 

рада са децом која требају додатну подршку.За децу којој је била потребна подршка 

рађен је педагошки профил и мере индивидуализације. 

 Програм ,,Дечје недеље,, реализовао се од 05.10.- 09.10.2020. – мото Дечје 

Недеље: ,,Подељена срећа, два пута је већа ,, У току Дечје недеље имали смо посету 

председника и заменика општине, који су децу обрадовали поклонима. 

 Због епидемиолошке ситуације нисмо у извештајном периоду  

организовали ниједну представу. 

 У извештајном периоду због епидемиолошке ситуације, радова на  

пројекту енергетскесанације објекта нисмо организовали ниједну представу за децу. 

 Радионице  

- Организована је  музичка радионица са родитељима припремно предшколске деце 

преко вибер групе родитеља: 17.11.2020.- израда музичких инструмената 

- Организована је  Новогодишња  радионица са родитељима припремно 

предшколске деце преко вибер групе родитеља 23.12.2020.  – израда Новогодишње 

декорације 

- Организована је онлај Ускршња радионица са родитељима у периду 26.04. -

29.04.2021. 

 Подела новогодишњих пакетића и дружење са Деда Мразом 

Ове године због ситуације са радовима на пројекту енергетске санације објекта и 

ванредне ситуације услед КОВИДА – 19 није било поделе пакетића и сликање са Деда 

Мразом 

 Екскурзија 

Због епидемиолошке ситуације у земљи и мера које смо били у обавези да поштујемо 

није реализована једнодневна екскурзија са децом припремно предшколског програма 

до Свиланца и Јагодине ( припродњачки музеј, Дино парк, ЗОО врт.....) 

 Спортска почетница 

Програм Спортске почетницедва пута недељно за децу припремно предшколског 

програма из Бољевцаове радне године није реализован, због начина рада у измењеним 

условима услед пандемије изазване КОВИДОМ-19. 

 

Иако смо ове године радили у условима пандемије, у једном периоду рад са децом 

одвијао се на даљину због радова енергетске санације објекта,учествовали смо на 

ликовним конкурсима па награде и похвале нису изостале:  
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 Завод за јавно здравље „ Тимок“ Зајечар  , тема: „Гајимо и здраво се 

хранимо“- ТРЕЋЕ МЕСТО, ПП1, Похвалница и награда 

 Васпитачи из наше установе учествовали су на Стручним  скуповима у 

Врњачкој бањи: Сусретање васпитача „Један дан у вртићу“  са радовима 

деце предшколских група. За учешће су добили Похвалнице: 

 Здраве навике за здраве зубе – ЗЗЗТимок Зајечар- ТРЕЋЕ МЕСТО , ПП2 

Похвалница и награда 

 За учешће у пројекту „ЧИТАЛИЋИ 2020“ добили смо Захвалницу 

Ове радне године по спроведеном поступку истраживања и одлуком  Васпитно 

образовног веће и Савета родитеља изабрана је понуда издавачке куће ,,Публик 

практикум,,. Од радних листова изабрано је: за припремне предшколске групе узраст 5-

6 год: Математиком кроз игру до знања, Играм се и учим писање, за средњу групу 

узраст 4-5 година Вртешка знања, а Часопис ,,Крцко,, . 

Савет родитеља изабрао је осигуравајућу кућу - Компанију ,,Дунав Осигурање,, и 

премију од 300,00 динара 

 

 

Рeализација програма стручног усавршавања: 

У Установи се стално ради на личном стручном усавршавању разним 

презентацијама, угледним активностима, темама које се презентују другим 

радницима.Прати се динамика годишњег плана стручног усавршавања. Организација 

семинари у Установи због епидемиолошке ситуације ове године је изостала. Присуство 

семинарима ван Установе.  

Запослени васпитачи, струни сарадници и мед.сестре – васпитачи из наше установе ,  

врло брзо су се организовали и орјентисали на доступне изворе сазнања, као што су 

онлајн обуке, конференције и састанци преко Zoom платформе. 

Запослени на финансијским пословима преко вебинара и Zoom платформе 

присуствовале обуци о изменама у Годишњим финансијским извештајима.  

Тим за професионални развој води прописану евиденцију и документацију о свим 

реализованим облицима стручног усавршавања.   

 

Рад стручних органа и стручних сарадника, тимова,руководећих органа, 

Управног одбора,Савета родитеља, рада директорареализовао се по усвојеним 

годишњим плановима, и о томе се води прописана документација. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ: 

Реализација Плана сарадње са основним школама  

Сарадња са основним школа у нашој општини одвијала се кроз разне заједничке 

активности: организација Дечје недеље и Кроса за срећније детињство, обележавања 

Дана Светог Саве ( учешће деце из ппп са терена ). Посете школама, упознавање са 

школом на позив учитеља.ПО 

У адаптираним школским просторима реализовао се Припремни предшколски програм 

и то : 

 У подручним одељењима ОШ ,,Ђура Јакшић,, Сумраковац у: Сумраковцу и Оснић 

селу и Савинцу 

 У подручним одељењима ОШ ,,Ђорђе Сименовић ,,Подгорац у: селима Подгорац, 

Боговина село и Боговина насеље 

 У подручном одељењу ОШ ,,9 српска бригада,, Бољевац у селу Лукову.
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Реализација Програма сарадње са локалном заједницом 

Сарадња са органима локалне управе одвија се кроз свакодневне консултације о 

финасијама, учешћем на седницама Савета за друштвену делатност, Општинском већу , 

присуство на Скупштини када су нам тачке за разматрање или  усвајање. Сарадња око 

израде и усвајања Стратегије унапређења предшколског васпитања и образовања 

општине Бољевац 2020- 2025. 

Сарадња са друштвеном средином допринела је реализацији циљева и задатака 

Програма васпитно образовног рада са децом. У том погледу посебно је значајна 

сарадња са: школама, црвеним крстом, установама културе, библиотеком, центром за 

социјални рад, поштом,ТВ Бор ( прилози о раду, дечјој недељи), Спортским савезом 

,занатским радњама, продавницама, поштом, Домом здравља, Ватрогасцима, 

саобраћајним полицајцима и др. 

 - 08.10.2020. – у склопу активности за Дечју недељу: Отворена врата-посета:      

  представника локалне самоуправе: преседника општине,и заменика преседника  ( 

слаткиши за децу ). 

- Посета представника Спортског савеза - 30.03.2021. који су донели донацију и виду 

опреме за реализацију физичких активности. 

- Посета ватрогасаца, 4.06.2021. –  – демонстрирање гашења пожара 

Сарадња са представницима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Школске управе у Зајечару 

Сарадња са представницима Министарства просвете Републике Србије, Школске 

управе у Зајечару (просветни саветник, просветни инспектор, сектор за предшколско 

васпитање при Министарству) реализована је кроз консултације, савете, присуству 

састанка. 

Реализација Програма сарадње са предшколским установама унутар и 

ван региона  

Установа је сарадњу са предшколским установа на региону и ван региона реализовала 

кроз следеће активности:  

- сарадња са предшколским установама у погледу реализације активности, 

телефонским путем, путем мејла, вибер група, посете...... 

- На конкурсе Националне службе за запошљавање. редовно смо се јављали.  

На конкурс Радне праксе имали смо једног васпитача приправника – Тамару 

Драгановић 

Сарадња са Заводом за јавно здравље из Зајечара: 

У овом времену пандемије била нам је јако битна сарадња са Заводом. Рађена је 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација установе у Бољевцу и Подгорцу по 

динамици из Уговора, и на позив директора , санитарни преглед радника,узоркована 

вода,узоркована храна,узети  брисеви са радних површина у кухињи и руку и одеће 

запослених у кухињи . 

 

Реализација плана сарадње са породицом         

Током овог периода поред свакодевних индивидуалних контаката, са 

родитељима смо реализовали Опште и Гупне родитељске састанке уз поштовање свих 

мера,на којима су информисани о Програму васпитно образовног рада, превентивно 

здравственом раду, организацији живота и рада, Припремном предшколском програму, 

избора родитеља у Савет родитеља ...... 

- Организована је  музичка радионица са родитељима припремно предшколске деце 

преко вибер групе родитеља: 17.11.2020.- израда музичких инструмената 

- Организована је  Новогодишња  радионица са родитељима деце преко вибер групе 

родитеља 23.12.2020.  – израда Новогодишње декорације 
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- Организована је онлај Ускршња радионица са родитељима у периду 26.04. -

29.04.2021. 

Инспекцијски надзори у радној 2020/21. години:  

У извештајном периоду било је инспекцијских надзора: 

- 26.11.2020. - Санитарни ванредни, ненајављени, инспекцијски надзор, без  

наложених мера, Записник бр.: 530-53-529/2020-10 од 26.11.2020. (инспектор: Љубинка 

Сандуловић). 

- 24.03.2021. – просветни инспекцијски ванредни канцеларијски надзор, 

(републички просветни инспектор Ивана Стефановић)без наложених мера. Број 

Записника 611-00-00118/2021-12 од  24.03.2021. 

- 27.04.2021. – Инспекцијски надзор у области управљања ванредним ситуацијама  

 републички инспектор Министарства унутрашњих послова Сектор за ванредне 

ситуације), наложене мере израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спсавања у ванредним ситуацијама. 

 

 ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

Праћење и вредновање остваривања програма васпитно-образовног рада ПУ,,Наша 

радост,, Бољевац вршила се помоћу могућих техника праћења и вредновања : 

- коришћењем инструмената за самовредновање и вредновање рада у 

одговарајућим областима 

- на састанцима актива васпитача и васпитно-образовног већа, 

- консултацијама са просветним саветником, 

- посетама другим дечјим вртићима и размена искуства са њима, 

- упитницима ( анкетама за родитеље ), 

- документовањем и анализом васпитача и стручних служби .  

 - увидом у дневнике рада  

 - Присуствовањем на  активностима  

 - Извештајима тимова 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА 

Скупштинском одлуком усвојен је Финансијски план ПУ,,Наша радост,, Бољевац. 

Одлуком Управног одбора усвојен је и извештај о попису, план јавних набавки који је 

урађен у складу са Финансијким планом . 

У току 2020. године имали смо триребаланса финансијског плана. 

 

КАЛЕНДАР РАДА  

Установа је радну 2020/2021. годину почела 01.09.2020. године придржавајући се 

календара рада основне школе за школску 2020/2021. годину. 

Установа је од  30.11.2020. прешла на онлајн рад. Боравак деце није безбедан услед 

извођења радова на пројекту енергетске санације објекта. Припремно прешколске групе 

на терерурадиле су по редовном плану. 

Зимски распуст трајао је од 18.12.2020. – 18.01.2021.  

– По завршетку радова од 10.03.2021. Установа је прешла са онлајн рада на нормалан 

васпитно - образовни рад, деца су се вратила у групе . 

Школска година за децу припремно предшколског програма завршила се 18.06.2021 

 

 

ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ 

Годишни план рада ПУ,,Наша радост,,Бољевац донео је Управни одбор 

Установе 15.09.2020.  
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Након доношења Годишњи план рада ПУ,,Наша радост,, Бољевац достављен је 

Оснивачу, Школској управи Зајечар, стручним тимовима. 

 

Извештај саставили: директор и стручни сарадник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Директор                                                                  Председник Управног одбора                                                                                                                  

  Весна Милијић                                                                    Саша Дрндаревић 

______________________                                             ________________________                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


