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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ,,НАША
РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ РАДНЕ 2016/17.ГОД.
Основна делатност Установе регулисана је Законом о основама система
образовања и васпитања ( ,,Службени гласник РС,, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 ).
Реализација Програма рада Предшколске установе "Наша радост" Бољевац, одвијала се
у складу са постављеним програмским и оперативним задацима.
Активности Установе усмерене су на 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.
Велика пажња је посвећена стварању бољих услова за рад, стручном усавршавању,
сарадничким односима са породицом и локалном заједницом, обнављању и
осавремењавању опреме, набавци игровно-дидактичког и другог материјала за игру и
учење.
Радне 2016/17. године у ПУ,,Наша радост,, Бољевац уписано је 152 детета од тога 83 у
Припремни предшколски програм. Припремни предшколски програм се раелизовао у 8
припремних предшколских група и то 2 у самој Установи и 6 на терену у адаптираним
школским просторима у селима ( Лукову, Сумраковцу, Оснић селу, Подгорцу,
Боговини насељу и Боговини селу )
Табеларни приказ уписаног броја деце и васпитних група за радну 2014/15.годину.
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Дeлатност Установе одвија 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 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.
- Радна година за Припремни предшколски програм почела је 01. септембра 2016. а
завршила 13. јуна 2017.год. када су подељена Уверења о завршеном припремном
предшколском програму.За време зимског распуста Установа није прекидала са радом.
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.
Током године реалиозовани су програми ,,Спотрска почетница,,у сарадњи са
Спортским савезом Бољевац.
Инклузивно образованње је дефинисано законом и усмерено на дугорочно
унапређење рада са децом која требају додатну подршку.За једно дете из припремне
предшколске групе у Сумраковцу примењен је ИОП. За пет детета урађен је педагошки
профил и мере индивидуализације ( Бољевац, Подгорац и Боговина село ).
Програм ''Дечје недеље,, под слоганом : „Нећу да бригам хоћу да се играм!“
реализован је од 03.10. до 07.10.2016.год. :

Активности које су обележиле наш рад:


Представе :

- 04.10. 2016.год. луткарска представа ,,Мали диносаурус,, Пепино – Ниш у Установи
- 18.03.2017. - ,,Залеђено краљевсто,, представа за сву децу- сала Коц-а

- 21.03.2017. – обележен Дан васпитача – луткарска представа,, 3 прасета и вештица
Веца,,- у извођењу васпитачица
- 29.03. 2017. – дечији мјузикл ,,Девојчица из шуме,,
- 30.03. 2017. – Музичка представа Симеон Јаничев
- 19.05.2017. – позоришна представа ,,Успавана штрецилија,,
- 08.06.2017. – позоришна представа ,,Чаробни колач,,- сала Коц-а
 Приредбе:
 22.11. 2016. –Пригодна приредба деце из предшколске групе као знак
добродошлицедеци из дома без родитељског старања
 29.12.2016. – новогодишње приредбе за родитеље по групама
- 27.01.2017. – Свети Сава – приредба посвећена Св.Сави, резање славског колача у
присуству свештеника
- 07.02.2016.- Приредба поводом 8 марта у сали Установе, учешће група из Бољевцавелико присуство родитеља и групе пензионерки
 01.06.2017. – Завршна приредба у сали Коца ,,Пут око света,, учешће деце ПППприсуство званица из локалне самоуправе, предшколских установа са регоина,
друштвене средине, пензионера
 Награде и похвале
На завршној приредби 01.06.2017.год. директор установе Весна Милијић похвалила је и
наградила књигом децу која су својим радовима освојила награде на конкурсима :
- На Међународној смотри читалаштва ,,Читалићи 2017,, - Стефан Ђошевски из
ППГСумраковац освојио је I место у категорији Креативци.
- На ликовном конкурсу ,,Осмехни се здраво,, групни рад деце ППГ из Бољевца
освојио је II место ( Филип Митић, Ема Ђорђевић, Димитрије Балашевић,
Милица Живковић. Кристијана Шаренац)
- На међународном фестивалу дечјег стваралаштва ,,Креативна чаролија,,
похваљен је ликовни рад Јована Мартиновића из ППГ Оснић село.
- Директор установе је том приликом јавно похвалила рад свих радника Установе.
Jеднодневнa екскурзијa:
Jеднодневнa екскурзијa деце припремних предшколских група ПУ ,,Наша радост,,
Бољевац , од Бољевца до Свилајнца и назад реализована 19. маја 2017. године.
Деца су обишла Природњачки музеј и Дино парк у Свилајнцу у Јагодини одгледали

позоришну представу ,,Успавана штрецилија,, обишли золошки врта, слободно време
провели на Ђурђевом брду и у повратку имали паузу на Грзи.
Из припремних предшколских група на екскурзију је ишло 69 детета у пратњи 7
васпитача, сарадника и директора.
 Ову годину су обележили Радови на реновирању кухиње који су почели
26.12.2016.год. а завршени и монтирана нова кухињска опрема
10.02.2017.године.Установа је урадела пројекат реконструкције, а локална самоуправа
изнашла средства за реализацију. Укупна вредност реновирања кухињског простора
износила је 3.679.268,00 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. Организују са семинари у Установи
као и присуство семинарима ван Установе.
Васпитачи, медицинске сестре васпитачи , сарадник и стручни сарадници планирају
и редовно се укључују у активности стручног усавршавања који се организују.
Установа обезбеђује и стручно усавршавање других запослених.
Установа прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања, води
евиденцију, вреднује резултате. Евиденција се чува у документацији запослених .
Реализација плана сарадње са породицом
Током овог периода поред свакодевних индивидуалних контаката, са
родитељима смо реализовали Опште и Гупне родитељске састанке на којима су
информисани о Програму васпитно образовног рада, превентивно здравственом раду,
организацији живота и рада, Припремном предшколском програму, oко приредби,
избора родитеља у Савет родитеља ......
Посебно су организовани тематски родитељски састанци:
- ,,Адаптација деце,,
- ,,Припрема деце за полазак у школу,,
Родитељи новоуписане деце, који су могли и желели, у периоду адаптације
детета боравили су у групи и заједничким корацима и активностима омогућавали
лакшу, бржу и безболнију адаптацију детета.Долазак родитеља је омогућен и кад су
,,Отворена врата,,
Родитељи су били активни учесници у припреми, организовању и праћењу
манифестација и програма: Крос, Дечја недеља, Новогодишњих дешавања - подела
пакетића, радионице са родитељима :
- Новогодишњу (15.12.2016. - ,,Писмо за Деда Мраза) и
Ускршњу ( 05.04.2017.- Ускршња икебана)
у реализацији екскурзије 19.05.2017.),
завршне приредбе (01.06.2017.),
маскенбала ( 08.06.2017.)..... и свакодневног рада
-

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 Дечије недеље и Кроса за срећније детињство
- Приредбе поводом Нове године,
- Организација Кроса РТС-а 12.05.2017.год.

- Присуством и учешћем на приредбама поводом обележавања Дана основних школа и
њиховим присуством на нашем дану Установе.
- Посете школама, упознавање са школом на позив учитеља.
У адаптирано школском простору реализовали смо Припремни предшколски програм и
то : у селу Лукову , Сумраковцу , Оснић селу, Подгорцу, Боговини селу и Боговини
насељу.
 Припремна предшколска група из Сумраковца укључила се са школом у пројекат
Читалићи и на Међународној смотри читалаштва ,,Читалићи 2017,, освојили прво
место у категорији ,,Креативци,,.
Реализација Плана сарадња садруштвеном средином:
Отвореност ка друштвеној средини представља важну карактеристику наше
Установе. Кроз овај сегмент рада у протеклом периоду остварили смо присуство
предшколске Установе у свим сегментима живота ширег окружења и тиме приказали
свој рад, издигли делатност на виши ниво и тиме оплеменили живот суграђана.
Активности са децом у овом контексту су се одвијале према Предшколском програму и
Плану рада Установе у функцији реализације програма васпитно образовног рада и
према актуелним понудама и догађајима, иницираним од стране Установе или локалне
заједнице.
За реализацију васпитно образовног рада и стручног усавршавања сарађивали смо
са стручним институцијама, установама и удружењима, Министарством просвете,
Школском управом Зајечар, Струковним републичким и регионалним удружењима:
директора, стручних сарадника, васпитача и медицинских сестара-васпитача, и
предшколским установама Зајечарског и Борског округа.
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, установама културе, библиотеком, центром за социјални рад,
поштом, Борском Радио-телевизијом ( прилози о раду, дечјој недељи, радовима на
реовирању кухиње ),Спортским савезом ,занатским радњама, продавницама, поштом,
Домом здравља ,Ватрогасцима, саобраћајним полицајцима и др.
Реализована су предавања, посете, дружења:
– „Превенција гојазности код младих“ патронажа ДЗ и ЦК
- Чувај се ти“ – безбедност деце – сарадња са Црвеним крстом
– Посета Зубара, превентива, правилно прање зуба
- Безбедност деце у саобраћају, филм „ Пажљивко“- ми у ЦК
- Стоматолог у вртићу – Хигијена зуба – строматолог ДЗ
- 18.12. 2016. – посета градске библиотеке – деца припремног предшколског програма
- 15.05.2017. – Посета зубара, патронаже и црвеног Крста поводом Недеље здравља
уста и зуба, учешће на конкурс Завода за јавно здравље ,,Тимок,,Зајечар ,,Осмехни се
здраво, где је групни рад деце предшколске групе освојио 2 награду.
- 16.05.2017. – Посета Ватрогасаца и демонстрација гашења пожара – присуство деце
свих група
- 30.03. 2017. – Симеон Јаничев- наставник музичког, пензионер у сарадњи са децом
ОШ 9 српска бригада из Бољевца одржао је деци из установе музичку представу
Сарадња са Спортским савезом :
У организацији Спортског савеза Бољевац два пута недељно одржавала се Спортска
почетница за децу из припремних предшколских група Установе. Учествовали смо на
Уличним тркама у организацији Спортског савеза - октобра месеца.
Карате клуб је одржао кратак прогарам са циљем да анимира децу да се прикључе овом
клубу у савладавању борилачких вештина.
 Редовно смо се јављали на Конкурсе националне службе за запошљавање.

Ове радне године одобрили су нам једно лице на конкурсу за јавне радове (Марко
Гокић) који нам је био од велике помоћи у раду око сређивања дворишта и Установе.
На конкурс за Радну праксу почетком године били смо одбијени, поново смо
конкурисали и добили 2 васпитача на годину дана да стекну услове за полагање испита
за лиценцу почев од 1. 09.2017. године.
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
састанцима.

Сарадња са Заводом за јавно здравље из Зајечара.
Рађени санитарни прегледи радника у септембру и марту и августу, дезинфекција,
дезинсекција и дератизација установе по динамици из Уговора. Учешће на ликовном
конкурсу ,,Осмехни се здраво,, и додела награда за дечији рад који је освоји друго
место.
Реализација Програма сарадње са предшколским установама унутар и ван
региона
Сарадња наше установе и установе Зајечарског и Борског региона одвијала се
континуирано током године разменом информација, сугестијама у раду, посетама ....
Организацији и присуство састанцима Актива директора Зајечарског и Борског округа
Присуство васпитача на састанцима и дружењима Удружења васпитача Тимочке
крајине било је редовно.
-22. 04. 2017.године на позив ПУ,,Полетарац,, из Сврљига презентовали смо рад
,,Нешто друго,, са Стручних сусрета васпитача ( Кладово 2015. ).
Реализација плана културних и јавних манифестација
Током године успешно су реализоване разноврсне активности.
Активности

Дечја недеља

Позоришне
представе

Датум одржавања
04.10.2016. - ,,Мали диносаурус,, Позориште
лутака ,,Пепино,,Ниш
-04.10.2016. - ,,Мали диносаурус,, Позориште
лутака ,,Пепино,,Ниш
-18.03.2017. - ,,Залеђено краљевсто,, представа за
сву децу- сала Коц-а
- 21.03.2017. – обележен Дан васпитача –
луткарска представа,, 3 прасета и вештица Веца,,у извођењу васпитачица
- 29.03. 2017. – дечији мјузикл ,,Девојчица из
шуме,,
- 30.03. 2017. – Музичка представа Симеон
Јаничев

Ниво одржавања и
учесници
Установа, деца свих
група
Установа, деца свих
група
- Коц, деца свих
група
Установа, деца,
васпитачи
Коц, предшколци
Установа,деца из
ппп
-Јагодина-деца ппп
са екскурзије

Коц-, сва деца
19.05.2017. – ,,Успавана штрецилија,,
08.06.2017. – ,,Чаробни колач,, - сала коца
- 15.12. 2016. - радионица ,,Писмо за Деда Мраза,,
- 27.12.2016. - подела пакетића и дочек Деда
Мраза на терену: Подгорац, Боговина село и
насеље
- 28.12.2016. - подела пакетића и дочек Деда
Новогодишњи
Мраза на терену: Оснић, Сумараковац, Луково
програм
- 29.12.2016.- Новогодишња приредба за
родитеље
- 30.12.2016.год. извршена је подела
новогодишњих пакетића и дочекан Деда Мраза у
Установи
-Обележен 27. јануар, сечењем славског колача и
пригодном прославом : певање химне,
Дан Светог
рецитовање стихова о Светом Сави, и изложбом
Саве
ликовних дечијих радова на ову тему

Дан Установе

-01.02.2017.год . приредба поводом Дана
Установе на нивоу групе, журка, подела
слаткиша

-8.март- приредба за родитеље по групама.
Учешће све деце
21.03.2017. – обележен Дан васпитача –
Дан васпитача луткарска представа,, 3 прасета и вештица Веца,,у извођењу васпитачица
- 05.04.2017.- радионица ,,Ускршња икебана,,
Ускршња
изложба радова у холу
радост
- 12.04.2017. реализована „Потрага за ускршњим
јајима“,
Дан жена

Екскурзија

Завршна
приредба

Дечији дани
Црноречја

- 19. 05.2017. - реализован је једнодневни излет
до Свилајнца(посета Дино парку) и Јагодине
(посета позоришту ,, Успавана штрецилија,,
обилазак зоо врта и парка Ђурђево брдо'') у
повратку пауза на Грзи
01.06.2017. реализована завршна ,, Пут око
света,, приредба деце припремно предшколских
група представа у просторијама Културно
образовног центра. Сала је била препуна, велико
интересовања родитеља, суграђана и званица
- 08.06. 2017. - Маскенбал: ,,Деца света,,
- 08.06.2017. – позоришна представа ,,Чаробни
колач,,-

Установа, групе на
терену,
представници
Општине, црвеног
крст и центра за
социјални рад

Установа,
свештеници наше
парохије
Установа, деца
средње групе
Групе у Установи и
на терену
Установа
Установа, групе на
терену
ППГ- Свилајнац,
природњачки
музеј, Дино парк,
Јагодина
позориште, Зоо
парк
Припремне
предшколске групе/
сала Коц-а
Установа, Градски
трг, сала Коц-а

Праћење и евалуација годишњег плана рада
Праћење и вредновање остваривања годишњег програма васпитно-образовног
рада ПУ,,Наша радост,,Бољевац је веома битно и имао је за циљ да обезбеди сазнања о
реализацији Програма на објективан начин у циљу анализе постојећег стања и
предузимања мера и одлука у циљу анализе постојећег стања и предузимања мера и
одлука у циљу отклањања евентуалних недостатака.
У Развојном плану Установе посебна пажња посвећена је области васпитнообразовног рада са циљем подизања квалитета реализације и евидентирања васпитнообразовног рада и области дечјег развоја и напредовања.
У оквиру реализације и евидентирања васпитно-образовног рада сагледавали
смо постојеће стање и радели на превазилажењу слабости, недостатака.
У оквиру дечјег развоја и напредовања рађене су листе праћења. У том циљу
радели смо на бољој размени информација између деце, васпитача и родитеља.
Евалуација се односила и на руковођење, организацију и обезбеђивање
квалитета, подела обавеза и задужења, организовање и координисање рада вртића,
самовредновање и вредновање, ресурсе, атмосфери и међуљудским односима, тимски
рад, стручно усавршавање, мотивација за рад и партнерство са локалном заједницом.
Реализација финансијског плана
Управни одбор је усвојио Финансијски план ПУ,,Наша радост,,Бољевац за 2017.годину
и исти је усвојен Скупштинском одлуком.
Финансијски извештаја о пословању ПУ,,Наша радост,,Бољевац за 2016.год.усвојен је
на Управном одбору ПУ,,Наша радост,, Бољевац, исти је усвојен Скупштинском
одлуком.
Сви расходи су извршени са извора и у оквиру одобрених апропријација усвојених
Финасијским планом ПУ,,Наша радост,, за 2016. годину.
Одлуком Управног одбора усвојен је и извештај о попису. У складу са Финансијким
планом урађен је план јавних набавки и спроведене јавне набавке за кухињску опрему,
набавка за намирнице и дрва...........
Реализација програма маркетинга установе
Редовно постављање изложбе дечјег стваралаштва у Установи и ван ње.
Штампање часописа о нашем раду и подела свим родитељима и гостима на Дану
установе.
Подела флајера са саветима за адаптацију деце приликом сваког уписа
Редовно су објављиване информација о нашем рад на Сајту установе.
Објављивање информација о раду и гостовања на локалном Бум радиу и ТВ
станицамаТВ Бору ,,Србија на истоку,,
- 6.10.2016.активности за Дечју недељу ТВБОР
Изјаве и гостовања директора према позиву Радио БУМ-а 10.10.2016.
- 12.01.2017. прилог директора о радовима на реновирању кухиње, репртажа
- 23.02.2017. репортажа о сређеној кухињи на ТВ БОР-у прилог
Календар рада установе
Установа је радну 2016/2017. годину почела 01.09.2016. године придржавајући се
календара васпитно-образовног рада основне школе за радну 2016/2017. годину. Рад у
припремним предшколским групама је трајао до 13.6.2016.год., а у узрасним групама
од 12 месеци до 5,5 година до 31.8.2017.год. Установа није прекидала са радом ни за
време јесењег, зимског, пролећног и летњег распуста.

Председник Управног Одбора
_______________________________
Директор
___________________

