ИЗВЕШТAJO РЕАЛИЗАЦИЈИПЛАНА РАДА
ПУ,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ
радне 2019/2020.год.

Бољевац, септембар2020.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ,,НАША РАДОСТ,, БОЉЕВАЦ РАДНЕ 2019/20.ГОД.

Годишњи план рада Предшколске установе „Наша радост,, Бољевац за радну
2019/2020.годину донет је на Управном Одбору11.09.2019. одлука бр:335-4/19. 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 и 55/13 ).
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 2019/2020.година почела је 02. септембра 2019.
- За време зимског распуста Установа није прекидала са радом.
- До 16.03. 2020. рад ПУ,,Наша радост,, Бољевац се одвијао по усвојеномГодишњем
Плану рада установе.
- Установа је због проглашења Ванреног стања у земљи, због епидемије и спречавања
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 од 16.03.2020. године прешла на
онлајн рад.
- За време ванредног стања са децом су реализоване активности путем: Вибер група са
родитељима, фејс - бук странице установе, сајта установе.
- Од 16.03.2020. – до – 08.06.2020. установа није радила, деца нису долазила. Долазиле
су књиговодствене раднице, чистачице, домари, стручни сарадник, директор, чланови
тимова по потреби.
- Од 08.06.2020. – установа је почела са радом Одлуком Кризног штаба Општине
Бољевац по Инструкцијама у вези са поступањем предшколских установа поводом
отварања објекта за пријем уписане деце у време трајања епидемије COVID - 19које су
донели Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство
здравља.
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.
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Радне 2019/20. године у ПУ,,Наша радост,, Бољевац уписано је 172 детета,у самој
Установи уписано је 128 детета, на терену 44.
Припремно предшколски програм похађало је 75 детета од тога: на терену 44, у
установи 31 дете.
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)
 2 припремно предшколскегрупе у Установи у Бољевцу (1 целодневног боравка
и 1група у трајању од 4 сата)
 6 припремних предшколских група у трајању од 4 сата (Оснић селу,
Сумраковцу, Савинцу, Подгорцу, Боговини насељу и Боговини селу ).
 Табеларни приказ уписаног броја деце и васпитних група за радну 2019/20.

Бр. Место

јаслене и васпитне групе

1
2

Бољевац
Бољевац

- јаслена - млађа група
- јаслена - старија група

Бројгру
па
1
1

3

Бољевац

- млађа васпитна група

1

22

4

Бољевац

- средња васпитна група

1

24

5

Бољевац

- старија васпитна група

1

30

6
7
8

Бољевац
Бољевац
Боговина
насеље
Боговина
село
Сумраковац
- ппп
Оснићсело
Подгорац
Савинац

- ппп – целодневни боравак
- ппп - четворосатни
- ппп - четворосатни

1
1
1

16
15
7

- ппп - четворосатни

1

5

- ппп - четворосатни

1

8

- ппп - четворосатни
- ппп - четворосатни
мешовита од 5 до поласка у
школу

1
1
1

6
12
6

9
10
11
12
13

Бројдец
е
7
14

Припремни
Предшколски
Програм
Бројг Бројд
рупа
еце

Број
група
2
6
8
5
7
Бројгрупа : 13
Бројдеце :172

Бољевац - ппп
Терен - ппп
Припремне предшколске групеукупно
Бољевац – јаслене и васпитне групе
Бољевац - укупно
Укупно у ПУ,,Наша радост,, Бољевац
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Број
деце
31
44
75
97
128

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.
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 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 од07.10.- 11.10.2019. –мото ''Дечје недеље'':,, Да
право свако – дете ужива лако ,,
Активности које су обележиле наш рад:
Представе :
- 07.10.2019. - Позоришна представа ,,Циркус,, Пепино – Ниш
- 23.10.2019. – дечја представа ,,Херкулес,, у КОЦ – бесплатно за сву децу
 Приредбе:
- 26.12.2019.- Новогодишња приредба по групама
- 27.01.2020. – Приредба поводом Дана Светог саве
- 06.02.2020. – Приредба поводом Дана установе
- 06.03.2020. – приредба поводом 8 марта по групама.
 Радионице
Организована је Новогодишњарадионице са родитељима по групама:
- 10.12. 2018. – старија васпитна група,, Декорација простора,,
- 12.12.2019. – млађа и средња васпитна група:,,Костими за приредбу,,
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- 16.12.2019. – јаслене групе:,,Новогодишњи украси,,
- 24.12.2019. – припремне предшколске групе - израда украса за јелку.
 Подела новогодишњих пакетића и дружење са Деда Мразом
- 24.12.2019. – Сумраковац, Савинац, Оснић
- 25.12.2019. - Подгорац, Боговина село и Боговина насеље
- 26.12.2019. –приредба новогодишња за родитеље по групама у Бољевцу
- 27. 12.2019. – подела пакетића и дружење са Деда Мразом, журка, сликање
Спортска почетница
Програм Спортске почетнице реализованје два пута недељно за децу припремно
предшколског програма из Бољевца све до 16.03.2020.
Екскурзија –за децу припремно предшколског програма (Свилајнац обилазак:
Природњачког музеја и Дино парка, Јагодина: ,, ЗОО врт, позоришна представа) није
реализована због ванредне ситуације услед COVID-19, и престанка рада Установе.
ПУ,, Наша радост,, Бољевац је у оквиру пројекта ,,Опремање предшколских
установа,, који се финансира из средстава Инструмената претприсутне ЕУ, у оквиру
програма ИПА 2014. добила опрему: кревете са душецима, играчке за 4 радне собе,
ормаре, полице, 2 лаптопа, копир апарат, фото апарате, апарат за пластифицирање, 4
беле табле.
У вези са пројектом,,Супер,, - Подршка реформи система предшколског
васпитања и образовања у Србији реализована је обука васпитно образовног кадра.
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 56 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 је изабрао осигуравајућу кућу Компанију ,,Дунав Осигурање,, и
премију од 300,00 динара
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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 .
Због проглашења ванредног стања Годишњи план стручног усавршавања није
реализовану потпуности ; примењен је и реализован План стручног усавршавања за
време ванредног стања бр.24-1/19 од 30.03.2020. године.
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 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 је организован тематски родитељски састанак:
- ,,Адаптација деце,,
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.
Родитељи су били активни учесници у припреми, организовању и праћењу
манифестација и програма: Крос, Дечја недеља, Новогодишњих дешавања , приредби,
васпитно образовног рада .. . . . .
Организоване суНовогодишње радионице са родитељима:
- 10.12. 2018. – старија васпитна група,, Декорација простора,,
- 12.12.2019. – млађа и средња васпитна група:,,Костими за приредбу,,
- 16.12.2019. – јаслене групе:,,Новогодишњи украси,,
- 24.12.2019. – припремне предшколске групе - израда украса за јелку.
У време кад Установа није радела зог ванредне ситуације сарадња са
родитељима одвијала сепутем вибер група, мејлова, сајта и фејбук странице установе.
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,
- 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.
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У адаптирано школском простору реализовали смо Припремни предшколски програм :
у селу Савинцу, Сумраковцу, Оснић селу, Подгорцу, Боговини селу и Боговини насељу.
Реализација Плана сарадње 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, Борског округа и установама ван нашег округа
из: Алексинца, Сврљига, Пирота, Димитровграда.......
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, Борском Радио-телевизијом (прилози о раду, дечјој
недељи),Спортским савезом,занатским радњама, продавницама, Домом
здравља,Ватрогасцима, саобраћајним полицајцима и др.
Сарадња са друштвеним институцијама у време ванредне ситуације била је од велике
важности. Рађени су тестови на Ковид за раднике установе пре отварања, дезинфекција
уастанове од стране Завода за јавно здравље из Зајечара. Прћење епидемиолошке
ситуације на територији Општине, поштовање свих мера у раду.
 Инспекцијски надзори у радној 2019/20. години:
У извештајном периоду било је инспекцијских надзора:
-13.02.2020. – Инспекцијски надзор републичког санитарног инспектора, Записником
Бр: 530-53-16/2020-10 утврђено је да је установа без ризика, нема наложених мерa
- 20.08.2020. – Канцеларијски инспекцијски надзоррепубличког просветног инспектора
(Драгица Милошевић, бр.легитимације 010), Записник о редовном инспекцијском
надзору у Предшколској установи,,Наша радост,,Бољавац, Број: 614-02-00885/2020-12
од 21.08.2020. Нема наложених мера.
Реализација планакултурне и јавне манифестације
У овом периоду успешно су реализоване разноврсне активности.
Активности
Дечја недеља
Позоришне
представе

Датум одржавања
-04.10.2019. – Пепино Ниш, луткарска представа ,,Тамо
далеко,,
-23.10.2019. – ,,Херкулес,, - дечја представа продукција
,,Арс Лонге,, из Београда

Новогодишњи Новогодишње радиоице са родитељима:
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Ниво одржавања и
учесници
Установа, васпитачи,
деца свих група,
,,Пепино,, Ниш
Установа, КОЦ,
деца, васпитачи,
глумци
Установа,

програм

Дан Светог
Саве

Дан установе
Дан 8 марта

- 10.12. 2018. – старија васпитна група,, Декорација
простора,,
- 12.12.2019. – млађа и средња васпитна група:
,,Костими за приредбу,,
- 16.12.2019. – јаслене групе: ,,Новогодишњи украси,,
- 24.12.2019. – припремне предшколске групе
- 24.12.2019. - подела пакетића и дочек Деда Мраза на
терену: Оснић, Сумараковац,Савинац
- 25.12.2019. - подела пакетића и дочек Деда Мраза на
терену: Подгорац, Боговина село и насеље
- 26.12.2019.- Новогодишња приредба за родитеље
- 27.12.2019. – Велика Новогодишња журка
- Обележен Дан Светог Саве 27.јануара - пригодним
програмом: певање химне, рецитовање стихова о
Светом Сави, драмским приказом ,,мед,, изложбом
ликовних дечијих радова на ову тему, подела слаткиша
и жита

групе на терену,
васпитачи, деца,
родитељи

Установа,
васпитачи, деца

Установа,
-Обележен Дан установе 06.02.2020. приредба ( деца
васпитачи, деца,
припремно предшколског програма) за госте и родитеље
родитељи
Установа,
-Обележен Дан жена приредбом по групама за родитеље васпитачи, деца.
родитељи

Активности планиране годишњим план од 16.03.2020. нису могле да се
реализују, збор престанка рада Установе и онлајн рада са родитељима: ускршње
активности и радионица, екскурзија за децу припремно предшколског програма,
завршна приредба предшколаца, маскенбал у склопу Црноречких активности.
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 ссрадника .
- Увидом у дневнике рада
- Присуствовањем на активностима
- Извештајима тимова
Реализација финансијског плана
Управни одбор је усвојио Финансијски план ПУ,,Наша радост,,Бољевац за 2020.годину
и исти је усвојен Скупштинском одлуком.
Финансијски извештај о пословању ПУ,,Наша радост,,Бољевац за 2019.год.усвојен је
на Управном одбору ПУ,,Наша радост,,Бољевац, исти је усвојен Скупштинском
одлуком.
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Одлуком Управног одбора усвојен је и извештај о попису. У складу са Финансијким
планом урађен је план јавних набавки и спроведене јавне набавке 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 и фејс бук
страници установе.
Објављивање информација о раду и гостовања на локалном Бум радиу и ТВ
станицамаТВ Бору ,,Србија на истоку,,.
ИЗВЕШТАЈ
о реализацији плана рада ПУ „Наша радост“ Бољевац
током трајања ванредног стања
По проглашењу ванредног стања 16.03.2020., општа организација рада
установе током ванредног стања била је у складу са Оперативним планом рада ПУ
„Наша радост“ Бољевац током трајања ванредног стања бр.24/19 од 30.03.2020. године,
и обухватила је следеће активности: организација међусобне комуникације током
ванредног стања (формиране су Вибер групе, васпитачи, директор и стручни сарадници
комуницирали су путем телефона и мејлова- размењивали планове, извештаје,
идеје.../подршка запосленима , стручно усавршавање и професионални развој
(професионално повезивање, умрежавање и учење; брига о радном оптерећењу). Рад је
обухватио и : Обавештавање о дописима, мерама, задужењима; Информисање
мед.сестара васпитача о свим важним питањима; Информисање васпитача централног
објекта о свим важним питањима; Информисање васпитача издвојених група о свим
важним питањима; Информисање помоћног и кухињског особља о свим важним
питањима и Организација уписа деце у предшколску установу.
Установа није радила од 16.03.2020. са радом је требало да крене 11.05.2020.уз
поштовање Инстукција ресорног министарства по првој фази ( потврде да су оба
родитеља запослена и да рад не могу да обављају од куће). Општински кризни штаб је
донео одлуку да се са радом не крене јер епидемиолошка ситуација још није повољна.
Одлуком Општинског кризног штаба почели смо са радом 08.06.2020. по првој фази са
самњеним бројем деце.
Активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи одвијале су се у
правцу
Остваривање комуникације са локалном самоуправом и кризним штабом, праћење и
омогућавање реализације прописаних мера и одржавање хигијене објеката (свих
просторија и средстава), јер су поједине службе радиле у установи и у време ванредног
стања као и на припремама за почетак рада са децом па је било неопходно набавити
прописана средства и обезбедити константно одржавање хигијене у самој установи.
Активности подршке породицама са децом предшколског узраста како да обезбеде
услове за нормално функционисање, учење и развој деце у ситуацији ванредног
стања и кућне изолације обухватиле су: Формирање група за комуникацију са
родитељима; Давање препорука родитељима у виду активности, игара за организацију
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времена деце у кућним условима; Препоручивање родитељима различитих сајтова,
литературе и сл.; Подстицање родитеља на међусобну комуникацију у оквиру
формиране групе ; Препоручивање васпитачима различитих садржаја (активности,
сајтови, литература) у циљу пружање подршке деци и породици; Размена информација,
дилема, препорука у циљу унапређивања пружања подршке деци и породици; Пружање
стручне подршке васпитачима, давање смерница, савета и препорука у организацији
комуникације са родитељима и децом ; Објављивање различитих садржаја на сајту
установе ; Израда формулара за извештавање о реализованим активностима ;
Извештавање о реализованим активностима; Анализа и сумирање информација о
реализованим активностим подршке деции породици и Извештавање о реализованим
активностима.
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.
Календар рада
Установа је радну 2019/2020. годину почела 02.09.2019. године придржавајући се
календара рада основне школе за школску 2019/2020. годину.
Установа није прекидала са радом за време јесењег и зимског распуста.
Установа је због проглашења Ванреног стања у земљи због епидемије и
спречавања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 од 16.03.2020. године
прешла на онлајн рад.
- Од 16.03.2020. – до – 08.06.2020. установа није радила, деца нису долазила.
Долазиле су књиговодствене раднице, чистачице, домари, стручни сарадник, директор
чланови тимова по потреби
- Од 08.06.2020. – установа је почела са радом по Инструкцијама у вези са
поступањем предшколских установа поводом отварања објекта за пријем уписане деце
у време трајања епидемије COVID 19које су донели Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и Министарство здравља.
Завршнеодредбе
Годишни план рада ПУ,,Наша радост,,Бољевац донео је Управни одбор
Установе 11.09.2019.
Након доношења Годишњи план рада ПУ,,Наша радост,,Бољевац достављен је
Оснивачу, Школској управи Зајечар, стручним тимовима.
Извештај саставили: директор и стручни сарадник.

ДИРЕКТОР
Весна Милијић
___________________
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