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На основу члана 126. став 4. тачка 17) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и члана 87. став 2. 

тачка 15) Статута Предшколске установе ,,Наша радост“ Лучани број 513/1 од 

23.03.2018. године, директор Предшколске установе ,,Наша радост“ Лучани, подноси 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ 

 ЗА 2021/22 годину 

 

 

I  УВОД  

 

Извештај о раду установе је законска обавеза директора којим се извештавају 

Управни одбор и оснивач о раду Предшколске установе «Наша радост» ( даље: 

Установа) у претходној радној години. 

Основ за подношење овог извештаја је Годишњи план рада за радну 2021/22 

годину и Решење о давању сагласности на исти Скупштине општине Лучани, док 

законски оквир представљају Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), Закон о предшколском образовању и 

васпитању (''Сл. гласник РС'', број 18/10 и 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 - др. закон, 

10/19 и 86/19 - др. Закон, 157/20 – др. закон, 123/21 – др.закон и 129/21), Статут 

Предшколске установе «Наша радост» Лучани и други законски, подзаконски и интерни 

акти који обухватају васпитање, образовање, негу и исхрану, здравствену и социјалну 

заштиту деце предшколског узраста. 

 

 

 II  КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА   

 

 1. Установа  

 

Установа је основана Решењем Скупштине општине Лучани број 705/18-69 од  

27.02.1969. године и Одлуком о оснивању Дечјег вртића „Наша радост“Лучани број 06-

47/04-01 од 28.12.2004. године, којим је престало да важи првобитно решење, и 

функционише више од пола века, а од 2013-те године под називом Предшколска 

установа „Наша радост“ Лучани, и задовољава потребе корисника са територије 

Драгачева, тј. општине Лучани. 

 Данас Предшколска установа „Наша радост“ обавља своју делатност 

предшколског образовања и дневне бриге о деци у два наменски изграђена објекта: 

- у Лучанима, објекат «Наша радост», Радничка бб, где се налази и седиште и  

- у издвојеној јединици „Бамби“ у Гучи, Змај Јовина бб. 

- поред ових објеката васпитно-образовни рад се у радној 2021/22 години одвијао 

у теренским групама у посебно адаптираним просторијама при основним школама (у 

Котражи, Горачићима, Горњем Дубцу, мешовитој групи у Котражи, простору Месне 

заједнице Лучани, а по потреби где год се створе услови имајући у виду број деце 

потребних за формирање група и заинтересованости родитеља). 
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Предшколска установа је основана за задовољавање потреба корисника са 

територије  Општине Лучани, која спада у ред средње развијених опшптина, некада са 

развијеним привредним потенцијалом а сада у позицији стагнације. Укупан број 

становника по последњем попису је испод 20.000, са тенденцијом даљег одлива, не само 

у руралним деловима већ и у варошицама, Гучи и Лучанима. Такође старосна структура 

становништва иде ка све старијима и директно утиче на рад вртића иако постоји тежња и 

стратегија да се што већи број предшколске деце обухвати васпитно-образовним радом.  

Географске локације објеката су одговарајуће у обе варошице и објекти 

располажу са дворишним површинама намењеним за одмор и рекреацију  деце. 

Друштвено окружење објеката је повољно из разлога што су у питању географски 

мале варошице и концентрација установа од битног значаја је лоцирана на ужем 

подручју. 

 Предшколска установа „Наша радост“ своју делатност обавља у два наменски 

изграђена објекта. 

 

1. Објекат у Лучанима 

- Објекат из 1980. године је површине 952 нето квадратних метара, има 8 

опремљених соба у којима се налазе васпитне групе, опремљене према 

нормативима за рад, свака према узрасту деце која се ту налазе. Опрема се 

обнавља према могућностима а велики удео у томе имају васпитачи у самосталној 

изради дидактичког материјала и средстава за рад. Уз сваку групу се налази и 

мокри чвор прилагођен деци предшколског узраста и гардеробни простор са 

ормарићима и местом за пресвлачење. У оквиру објекта је и заједничка просторија 

(сала) за групни рад са децом, извођење већих активности, приредби и сл. За рад 

васпитача и пријем старанака постоји посебна просторија, која служи и за 

састанке Управног одбора, Савета родитеља, тимова итд. 

 Рад стручног сарадника, педагога, одвија се у посебној просторији а рад 

медицинске сестре на превентиви у амбуланти опремљеној према нормативу из 

одговарајућег правилника. 

- У оквиру објекта налази се и призводна кухиња која припрема око 550 оброка за 

децу у вртићу, опремљена према стандардима и која испуњава хигијенско-

техничке услове за рад. Уз производни део налазе се и магацински простор за 

прихват хране. 

-  У објекту у Лучанима је и седиште Установе, ту су распоређене  канцеларије за 

директора и административно-техничко особље, уз посебно адаптиран простор за 

одлагање архивске грађе. 

- У оквиру објекта је и вешерница. 

- Грејање овог објекта врши се даљинским путем, преко система оближње 

фабрике МБ „Наменска“ на који је прикључена и готово цела варошица Лучани. 

- Двориште је површине 54 ара, скромно је опремљено, са прилично застарелим 

справама за игру деце на отвореном простору. С обзиром на такво стање 

дворишта, израђени су пројекти партерног уређења дворишта, чија реализација 

зависи од финансијских могућности, којима је предвиђено осавремењивање и 

детаљно искоришћавање целог дворишта. 

У радној 2018/19 години завршени су радови на реконструкцији и реализацији 

пројекта «Енергетске ефикасности» на објекту у Лучанима. 

 Објекат је комплетно реконструисан јер су се поред онога што је било 

предвиђено Пројектом енергетске ефикасности (замена столарије крова са 
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изолацијом и подна и спољна изолација) извршили радови и на реконструкцији 

водоводне и канализационе инсталације, електро инсталације и потпуно нове 

најсавременије грејне инсталације (донација «МБ Наменска» Лучани). 

До почетка радне 2021/22 године у оквиру објекта «Наша радост» у Лучаним 

дограђене су две васпитне собе са пратећим просторијама, укупне бруто 

површине 200м2, које су у потпуности опремљене за боравак деце у још две 

васпитне групе, чиме се повећао капацитет за прихват деце и смањење листе 

чекања за упис (средства из донације «МБ Наменска» Лучани, а непосредни 

извођач радова фирма «Панекспрес» из Лучана).  

 

2. Објекат у Гучи, издвојена јединица установе „Бамби“ Гуча 

- Објекат из 1982. године је површине око 1094 нето квадратних метара, и има 9 

опремљених соба у којима се налазе васпитне групе, опремљене према 

нормативима за рад, свака према узрасту деце која се ту налазе.  Као и у објекту у 

Лучанима собе су опремљене старајући се да се што више приближи стандардима, 

у чему велику улогу имају васпитачи, самоиницијативно. 

 Такође постоје и нешто већа сала, просторија за васпитаче, просторија у 

којој се одржавају  састанци, канцеларија за главног васпитача и амбуланта са 

свим потребним елементима. 

- У вртићу „Бамби“ Гуча постоји производна кухиња са свим припадајућим 

елементима уз који се налази магацински простор за одлагање намирница, и 

вешерница. 

- Грејање овог објекта се врши самостално из наменски изграђене просторије са 

котлом на чврсто гориво и простором за одлагање угља. 

- Двориште је површине 37 ари, оскудно опремљено и такође је обухваћено 

пројектом партерног уређења, после чије реализације ће добити модеран и 

функционалан изглед. 

 

У току 2019/20 године изграђене су две васпитне собе при постојећем објекту, 

средствима која су одобрена од стране Министарства без портфеља, задуженог за 

популациону политику. Собе су комплетно опремљене намештајем и спремне за 

пријем деце јесленог и васпитног узраста У оквиру овог пројекта набављене су и 

нове справе и мобилијар за двориште вртића «Бамби» у Гучи, док је партерно 

уређење земљишта (постављање подлоге од безбедносне гумене подлоге) урадила  

установа из својих средстава.  

 

3. Васпитно-образовни рад са децом припремног предшколског узраста у радној 

2021/22 години се одвијао при сеоским школама (Котража, Горачићи, Горњи 

Дубац), користећи адаптиране просторије самих школа, настојећи да се испоштују 

стандарди. При наведеним школама осим просторије за непосредан рад користе се 

и други ресурси као што је школска кухиња, школско двориште и сл. 

 

Простори у установи су уређени у зависности од узраста деце, у складу са 

педагошким, естетским, здравственим и безбедносним аспектима организовања 

простора. Опрема и намештај, зидови топлих боја, играчке и материјал стварају 

предуслов за бављење слободно изабраним активностима и излажењу у сусрет 

индивидуалним потребама и интересовањима деце. 
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Вртић је опремљен рачунарима и интернет везом који се користе у васпитно-

образовном раду и раду административног особља. 

Може се закључити да су објекти израђени плански за намену вршења делатности 

дневне бриге о деци и васпитно-образовни рад, али да им је потребно у одређеним 

деловима реновирање и адаптирање, па и реконструкција (објекат «Бамби» Гуча). Степен 

искоришћености простора је велики с обзиром на обухват деце (23 групе, око 500 деце у 

оба објекта), и док је проблем листе чекања у Гучи решен доградњом две собе, очекује се 

исто и у Лучанима проширењем постојећих смештајних капацитета (дограђене 2 собе) и 

растерећењем постојећих прекобројних група, односно формирањем нових мешовитих 

група у објекту, а измештањем деце Припремног предшколског програма у издвојене 

објекте ван седишта установе (просторије МЗ Лучани). 

 

2. Организација рада 

 

 Програм предшколског васпитања и образовања у Предшколској установи ''Наша 

радост'' остварује се у трајању:  

- целодневном 10 сати дневно 

- полудневном 4 сата дневно 

 Предшколски програм остварује се током радне године, која је истоветна 

школској години, и то од  01. септембра текуће године до 31. августа наредне године. 

 У складу са потребама процеса рада, пословања и остваривања општег интереса, 

радно време је регулисано Статутом Предшколске установе „Наша радост“ Лучани и 

Кућним редом. 

 Радно време Установе је од  6,00-16,00 часова, сваког радног дана. 

- целодневни боравак од 06,00 до 16,00 часова (радно време васпитног особља у првој 

смени је од 06,30 до 12,30 часова, а у другој смени од 9,30 до 15,30 часова, у сменама 

организовано је дежурство васпитног особља и то 1. смена од 6,00 до 12,00 часова, друга 

смена од 10,00 до 16,00 часова ); 

- полудневни боравак са једном сменом од 08,00 до 12,00 часова. 

 

3. Број група и број деце  

 

Након уписног рока у августу за радну 2021/22 годину уписано 542 деце у 22 

јаслене и васпитне групе. Упис је трајао током целе радне године а коначан број у месецу 

јуну 2022. године у односу на све облике рада био је 540 у 23 васпитне групе:  

 

 Број деце Број гупа 

Јаслице (узраст 1-3 год)  147 6 

Вртић (узраст 3- 5,5 год) 281 10 

ППП-целодневни боравак 84 4 

ППП-4 сата 28 3 

УКУПНО 540 23 
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Број група и деце по објектима: 

 

 Објекат ,,Наша радост“ у Лучанима 

 Број деце Број група 

Јаслице (узраст 1-3 год)  78 3 

Вртић (узраст 3- 5,5 год) 160 5 

ППП-целодневни боравак 44 2 

Укупно: 282 10 

 

Вртић ,,Бамби“ у Гучи 

 Број деце Број група 

Јаслице (узраст 1-3 год)  69 3 

Вртић (узраст 3- 5,5 год) 108 4 

ППП-целодневни боравак 40 2 

Укупно: 217 9 

 

ВО рад при Основним школама 

 Број деце Број група 

ОШ „Котража“ 13 1 

ОШ „Горачићи“ 10 1 

Горњи Дубац 5 1 

Мешовита група 

(Котража) 

13 1 

Укупно 41 4 

 

 

III  КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време СО Лучани, 

установи је био дозвољен број од 47 запослених. Како то није било довољно за 

реализацију ВО рада и нормално функционисање, у складу са прописима о запошљавању 

у јавном сектору, донет су измене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у ПУ „Наша радост“ Лучани, систематизивано је 58 

извршилаца. Ангажовано је још 4 запослених у оквиру дозвољене квоте од 10% од 

запослених на неодређено време, у свим структурама.  

У складу са тим радна 2021/22 година је завршена са укупно 56 запослених у 

Установи и још 6 запослена у оквиру дозвољених 10%, и реализована је већина 

програмских задатака у оба објекта и на теренима. 

 

Васпитно-образовни рад реализован је са 28 васпитача и 10 медицинских сестара. 

Установа запошљава једног стручног сарадника- педагога и једну медицинску сестру на 

превентивној зравственој заштити.  

У радној 2021/22 Установа је ангажовала и два приправника - стажиста, 

омогућивши им да уз надзор ментора са лиценцом савладају програм увођења у посао и 

стекну услов за полагање испита за лиценцу.  
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Подаци о стручности  
Профил 

стручности 

 

VII 

 

VI 

 

V 

 

IV 

 

III 

 

II 

 

I 

 

Укупно 

Директор 1       1 

Васпитачи 14 14      28 

Мед.сестра    14    14 

Стр. сарадник 1       1 

Адм.послови 2   2    4 

Куварица    3 3   6 

Спремачица       6 6 

Домар-ложач    2    2 

Укупно: 18 14  21 3  6 62 

 

 

IV  ПЛАНИРАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

На основу члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) одређена је следећа структура и 

распоред у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

 

Васпитачи у целодневном боравку: 

 1. 30 сати - Непосредан рад у групи 

 (реализација планираних активности, праћење деце и њиховог развоја) 

           2. 5 сати - Планирање васпитно-образовног рада, припрема за рад и вођење 

 педогошке документације 

           3. 2 сата  – Сарадња са породицом и друштвеном средином (учешће у 

 организовању трибина, родитељских састанака, јавних манифестација) 

           4.   2 сата - Стручно усавршавање ( стручно усавршавање у установи, рад у 

 стручним тимовима, радним групама, коришћење стручне литературе, похађање 

 акредитованих програма стручног усавршавања и стручне посете 

           5.  1 сат - Израда средстава за рад и уређење простора 

 

  Укупно: 40 сати 

  

Васпитачи у припремним предшколским групама: 

  1. 20 сати - Непосредан рад у групи 

 (реализација планираних активности, праћење деце и њиховог развоја) 

             2. 10 сати - Планирање васпитно-образовног рада, припрема за рад и вођење 

 педогошке документације 

            3. 2 сата – Сарадња са породицом и друштвеном средином ( учешће у 

 организовању трибина, родитељских састанака, јавних манифестација) 
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            4.   2 сата - Стручно усавршавање ( стручно усавршавање у установи, рад у 

 стручним тимовима, радним групама, коришћење стручне литературе, похађање 

 акредитованих програма стручног усавршавања и стручне посете 

            5.  6 сати - Израда средстава за рад и уређење прострора 

             Укупно: 40 сати 

 

 Медицинске сестре у групи: 

 1. 30 сати - Непосредан рад у групи 

 (реализација планираних активности, праћење деце и њиховог развоја) 

           2. 5 сати - Планирање васпитно-образовног рада, припрема за рад и вођење 

 педогошке документације 

           3. 1,5 сат – Сарадња са породицом и друштвеном средином (учешће у 

организовању  трибина, родитељских састанака, јавних манифестација) 

           4. 2 сата - Стручно усавршавање (стручно усавршавање у установи, рад у стручним 

 тимовима, радним групама, коришћење стручне литературе, похађање 

 акредитованих програма стручног усавршавања и стручне посете) 

          5.  1,5 сат - Обезбеђивање општих хигијенских услова, израда средстава за рад и 

 уређење простора 

     Укупно: 40 сати 

 

 Медицинска сестра на превентиви: 

 

1. 36,5 сати  – Непосредна реализација превентивне заштите 

2.  1,5 сат – Сарадња са породицом 

3.  30   минута - Сарадња са здравственим институцијама 

4. 30  минута – Стручно усавршавање и стручно-организовани послови 

5. 1 сат - Планирање и евидентирање реализованих задатака 

     Укупно: 40 сати  

 

Стручни сарадник-педагог 

1. 25 сати – Непосредни рад на стручним пословима 

2. 6 сати – Припрема и стручно усавршавања 

3. 5 сати – Вођење документације 

4. 3 сата – Сарадња са породицом 

5. 1 сат –  Сарадња са друштвеном средином 

     Укупно: 40 сати 
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V  СПИСАК ВАСПИТНОГ ОСОБЉА ПО ЗАДУЖЕЊИМА КОЈИ СУ 

РАДИЛИ У РАДНОЈ 2021/22 ГОДИНИ 

 

1.  Подаци о васпитном особљу 

 Презиме и име Стр. спрема Радно место  Ангажовање Лиценца 

1.  Гордана Миличевић васпитач 

Директор  

од 06.08.2021. у 

првом мандату 

100 % Да 

2.  Павловић Ивана педагог стр. сарадник 100% Да 

3.  Димитријевић Драгана 
мед. сестра-

васпитач 
јасл. група 100% Не 

4.  Теофиловић Станојла 
мед. сестра-

васпитач 
јасл. група 100% Да  

5.  Пејовић Даринка мед. сестра јасл. група  100% Да 

6.  Јовановић Ана 
мед. сестра-

васпитач 
јасл. група 100% Да  

7.  Мајсторовић Бојана 
мед. сестра-

васпитач 
јасл. група 100% Не  

8.  Ђорђевић Новка мед. сестра 
прев.здр.зашт. и 

нега 
100% Да 

9.  Милосављевић Љиљана васпитач млађа група 100% Да 

10.  Гавриловић Нада васпитач млађа група 100% Да 

11.  Суруџић Славица васпитач средња група 100% Да 

12.  Бојовић Биљана васпитач средња група 100% Да 

13.  Обреновић Драгана васпитач ПП програм 100% Да 

14.  Ружић М. Миланка  васпитач ПП програм 100% Да 

15.  Зириковић Вера васпитач ПП програм 100% Да 

16.  Шкулетић Маријана васпитач ПП програм 100% Да 

17.  Тимотијевић Драгана васпитач старија група 100% Да 

18.  Ружић С. Миланка васпитач старија група 100% Да 

19.  Антонић Марија васпитач старија група 100% Да 

20.  Даниловић Ивана* васпитач старија група 100% Да  

21.  Ђоковић Драгица 
мед. сестра-

васпитач 
јасл. група 100% Да 

22.  Лазовић Зорица мед. сестра јасл. група 100% Да 

23.  Величковић Снежана мед. сестра јасл. група 100% Да 

24.  Дмитрић Љиљана васпитач мешовита васп.  100% Да 

25.  Савић Вера васпитач средња група 100% Да 

26.  Величић Драгица васпитач млађа група  100% Да 

27.  Дмитрић Милкица васпитач ПП програм 100% Да 

28.  Шушић Ђурђа васпитач мешовита група 100% Да 

29.  Бошковић  Александра васпитач средња група 100% Да 

30.  Достанић Јасмина васпитач мешовита васп. 100% Да 

31.  Радоњић Тоња васпитач мешовита група 100% Да 

32.  Радичевић Катарина васпитач ПП програм 100% Да 

33.  Главоњић Марина васпитач ПП програм 100% Да 
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34.  Ћирјаковић Славица васпитач ПП програм 100% Да 

35.  Дмитрић Ирина Васпитач млађа група 100% Да  

36.  Нешовановић Јелена 
мед. сестра-

васпитач 
јаслена  група 100% Не 

37.  Велисављевић Марија Васпитач породиљско 100% Да   

38.  Мијаиловић Светлана Васпитач  мешовита група 100% Да  

39.  Петрићевић Александра* 
мед. сестра-

васпитач 
мешовита група 100% Не  

40.  Вујичић Марина 
мед. сестра-

васпитач 

мешовита јасл. 

група 
100% Не  

41.  Наташа Костић* Васпитач  породиљско 100% Да  

42.  Тадић Маријана* васпитач породиљско 100% Да   

43.  Радосављевић Јована васпитач породиљско 100% Да  

44.  
Славковић Басарић 

Душица* 

замена одс. 

запослене 

мешовита јасл. 

група 
100% Не  

45.  Димитријевић Јелена* 
замена одс. 

запослене 
мешовита група 100% Не  

46.  Станић Биљана* 
замена одс. 

запослене 
ПП програм 100% Не  

47.  Рацић Весна* 
замена одс. 

запослене 
мешовита група 100% Не 

48.  Николић Милица* 
замена одс. 

запослене 
мешовита група 100% Не  

49.  Кузмановић Милица* 
замена одс. 

запослене 
мешовита група 100% Не  

50.  Милинковић Ивана* 
мед. сестра 

васпитач 
јасл. група 100% Не  

 

*запослене су примане на одређено време и ангажоване су у складу са новим прописима 

о запошљавању код корисника јавних средстава, у складу са чланом 155. став 3. тачка 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања, у оквиру дозвољених 10% од броја 

запослених на неодређено време, а најдаље до 31.08.2022. године, односно као замене 

одсутних запослених или су у радном односу по основу члана 187. Закона о раду до 

истека породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и посебне неге детета.  

 

 

2. Подаци о техничком и административном особљу 

 

 

 Презиме и име Стр. спрема Радно место  Ангажовање Лиценца 

1. Радичевић Љубомир 
Дипл. 

правник 
секретар 100 % да 

2. Богићевић Биљана 

Специјалиста 

струковни 

економиста 

Руководилац 

финансијско-

рачуноводствених 

послова 

100% - 
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3. Јовичић Славица Ек. техничар 

Референт за 

финансијско-

рачуноводствене 

послове – 

магационер 

100% - 

4. Чакаревић Јована Ек. техничар 

Референт за 

финансијско-

рачуноводствене 

послове – 

благајник 

100% - 

5. Илић Виторка  кулин. техн. Шеф кухиње 100% - 

6. Тадић Аница кувар кувар 100% - 

7. Јанковић Мирјана техн. кувар кувар 100% - 

8. Илић Катарина кувар Кувар 100% - 

9. Васиљевић Весна кулин. техн. Шеф кухиње 100% - 

10. Кузмановић Невена кулин. техн. кувар 100% - 

11. Кузовић Радојка ОШ спремачица 100% - 

12. Алексић Радмила ОШ спремачица 100%  

13. Станић Јелена ОШ спремачица 100%  

14. Шулубурић Весна ОШ спремачица 100%  

15. Царевић Сања ОШ спремачица 100%  

16. Новичић Жаклина ОШ спремачица 100%  

17. Стојковић Синиша средња домар 100%  

18. Ружичић Владимир средња домар/ложач 100%  

19. Алемпијевић Слађана ОШ 
замена одсутне 

запослене 
100%  

20. Радуловић Драгана  кувар 
замена одсутне 

запослене 
100%  

 

  Директор установе је Гордана Миличевић, у првом мандату од 06.08.2021. 

године. 

 Одлуком директора уз мишљење Васпитно-образовног већа за руководиоца 

објекта и послове магационера у објекту „Бамби“ Гуча, распоређена је Тоња Радоњић, а у 

објекту „Наша радост“ у Лучанима послове руководиоца обавља васпитач Јасмина 

Достанић. 

 Послове превентивне здравствене заштите и неге у оба објекта обављала је  

медицинска сестра  - Новка Ђорђевић, до тренутке одласка у пензију а након тога 

медицинска сестра – васпитач, Ана Јовановић. 

 

 

VI    ГОДИШЊИ  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„НАША РАДОСТ “  ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

На састављање и подношење финансијског извештаја који чини завршни рачун за 2021. 

      годину примењују се следећи прописи: 
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- Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр. 54/09…149/20); 

- Закон о буџету Републике за 2021. годину (''Сл. гласник РС'' бр. 84/19); 

- Уредба о буџетском рачуноводству (''Сл. гласник РС'' бр. 125/03 ... 27/20); 

- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 

(''Сл. гласник РС'' бр. 49/10 ... 63/16); 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном планау за 

буџетски систем (''Сл. гласник РС'' бр. 16/16 ... 15/20); 

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средства и корисника средстава организација обавезног 

социјалног осигурања   (''Сл. гласник РС'' бр.18/15 ... 151/20); 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 

стопама амортизације (''Сл. гласник РС'' бр. 17/97 ... 24/00); 

- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна (''Сл. гласник РС'' 

бр.101/18), као и други прописи Републике и акта установе која дефинишу ову 

област. 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем (''Сл. гласник РС'' бр. 33/15 ... 101/18); 

- Поред наведених прописа којима је уређено буџетско рачуноводство, буџетски 

корисници су дужни да примењују и друге прописе Републике, аутономне 

покрајине и локалне самоуправе, којима су ближе уређена поједина питања.    

    

 
                                       ПРИХОДИ 

  КОНТО ОПИС ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО ИНДЕКС 

742300 споредне продаје добара и услуга 150.000,00 148.100,00 98,73% 

791100 приходи из буџета 84.907.500,00 80.920.428,66 95,30% 

  УКУПНО 85.057.500,00 81.068.528,66 95,31% 

 

 Предшколска установа  своју делатност заснива на дневном збрињавању деце, и за 

остваривање своје основне делатности, а у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр. 88/17, 23/17, 10/19, 6/20 и 129/21), изворе 

финансирања остварује делом из Буџета локалне самоуправе, делом од стране  

Министарства просвете преко средстава која оно издваја за припремни предшколски 

програм у трајању од 4 сата дневно и делом од родитеља – средства родитељског динара 

предвиђена за ваннаставне активности (зимовање, излет, осигурање). Такође, део 

средстава остварује се од добровољних трансфера правних и физичких лица.  

 

 

                 ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

КОНТО ОПИС ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО ИНДЕКС 

411100 плате, додаци и накнад запосл. 51.920.000,00 51.646.636,29 99,47% 

412100 допр. за пенз. и инв. осигур. -посл. 5.970.000,00 5.939.363,36 99,49% 

412200 допр. за здрав. осигурање - посл. 2.675.000,00 2.659.801,77 99,43% 

413142 поклони за децу запослених 370.000,00 368.890,00   

413100 накнаде у натури 370.000,00 368.890,00 99,70% 
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414121 бол. преко 30 дана (ковид) 20.143,62 20.143,62   

414100 испл. накн. за време одсус. фонд 20.143,62 20.143,62 100,00% 

414311 социј. давања прил. одлас. у пензију 590.000,00 573.478,00   

414314 

помоћ усл. смрти запосл. или чл. 

пор. 75.256,38 0,00   

414300 отпремнине и помоћи 665.256,38 573.478,00 86,20% 

414411 помоћ у медиц. лечењу запослених 45.000,00 0,00   

414400 помоћ у медиц. лечењу запосл. 45.000,00 0,00 0,00% 

415112 
накнаде за превоз на посао и са 

посла 2.050.000,00 1.989.828,18   

415100 накнаде трошкова за запослене 2.050.000,00 1.989.828,18 97,06% 

416111 јубиларне награде 750.000,00 736.825,88   

416100 награде зап. и остали посеб. расх. 750.000,00 736.825,88 98,24% 

421111 трошкови платног промета 145.000,00 102.640,20   

421100 трош. пл. промета и банк. услуга 145.000,00 102.640,20 70,79% 

421211 услуге за електричну енергију 1.400.000,00 1.296.212,59   

421222 угаљ 870.000,00 821.328,00   

421225 централно грејање 2.040.000,00 2.029.412,00   

421200 енергетске услуге 4.310.000,00 4.146.952,59 96,22% 

421311 услуге водовода и канализације 200.000,00 171.483,40   

421324 одвоз отпада 520.000,00 497.745,60   

421300 комуналне услуге 720.000,00 669.229,00 92,95% 

421411 телефон (интернет) 120.000,00 103.165,72   

421414 услуге мобилног телефона 40.000,00 27.494,35   

421429 остале ПТТ услуге 30.000,00 14.768,00   

421400 услуге комуникација 190.000,00 145.428,07 76,54% 

421511 осигурање зграда 25.000,00 21.357,45   

421512 осигурање возила 40.000,00 0,00   

421513 осигурање опреме 70.000,00 62.425,50   

421521 осигурање запослених 100.000,00 99.889,70   

421523 
осиг. деце (од одг. према трећим 

лиц.) 145.000,00 127.199,74   

421500 трошкови осигурања 380.000,00 310.872,39 81,81% 

421911 радио телевизијска претплата 45.000,00 41.496,00   

421919 остали трошкови 22.000,00 1.858,00   

421900 остали трошкови 67.000,00 43.354,00 64,71% 

422111 трошкови дневница - исхр. на с.путу 30.000,00 9.372,44   

422121 
трошкови превоза на службеном 

путу 70.000,00 3.000,00   

422131 трошкови смештаја на служб. путу 180.000,00 174.705,00   

422100 трошк. служ. путовања у земљи 280.000,00 187.077,44 66,81% 

422910 остали трошкови транспорта 0,00 0,00   

422900 остали трошкови транспорта 0,00 0,00   

423212 услуге за одржавање софтвера 230.000,00 227.256,00   
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423200 компјутерске услуге 230.000,00 227.256,00 98,81% 

423311 
услуге образов. и усаврш. 

запослених 5.000,00 2.000,00   

423321 котизација за семинар 70.000,00 57.200,00   

423391 издаци за стручне испите 20.000,00 0,00   

423300 услуге образ. и усаврш. запосл. 95.000,00 59.200,00 62,32% 

423419 остале услуге штампања 100.000,00 46.170,00   

423432 објављ. тендера и инфор. огласа 30.000,00 22.230,00   

423449 остале медиј. услуге (сајт, пуш. муз.) 80.000,00 57.480,00   

423400 услуге информисања 210.000,00 125.880,00 59,94% 

423521 правно заст. пред домаћ. судовима 40.000,00 1.738,80   

423500 стручне услеге 40.000,00 1.738,80 4,35% 

423711 
репрезентација (Дан 

установе,Слава..) 180.000,00 112.180,00   

423700 репрезентација 180.000,00 112.180,00 62,32% 

423911 
остале опште услуге (прање 

тепиха...) 70.000,00 39.630,00   

423900 остале опште услуге  70.000,00 39.630,00 56,61% 

424211 услуге образовања 247.500,00 228.000,00   

424200 усл. образовања културе и спорта 247.500,00 228.000,00 92,12% 

424331 
услуге јавног здравства - инсп. и 

анал. 610.000,00 598.442,10   

424300 медицинске услуге 610.000,00 598.442,10 98,11% 

424911 
ост.спец.ус.(ППП зашт;без.на р; 

мер) 250.000,00 166.560,07   

424900 остале специјализоване услуге 250.000,00 166.560,07 66,62% 

425112 столарски радови  30.000,00 30.000,00   

425117 
електричне инсталације (лед 

расвета) 460.000,00 458.800,00   

425119 ост. усл. и мат. за тек. одр. зг.-радиј 250.000,00 236.084,82   

425191 
тек.попр. и 

одрж.остал.обј.(двор.бех.) 0,00 0,00   

425100 тек. попр. и одржав. зграда и обј. 740.000,00 724.884,82 97,96% 

425119 
ост. попр. и одрж.опреме за 

саобраћај 30.000,00 0,00   

425261 текуће поправке и одрж. oпреме 260.000,00 240.888,32   

425200 текуће поправке и одрж. oпреме 290.000,00 240.888,32 83,06% 

426111 канцеларијски материјал 160.000,00 121.710,00   

426121 расходи за радну униформу 230.000,00 219.280,04   

426131 цвеће и зеленило 10.000,00 0,00   

426100 административни материјал 400.000,00 340.990,04 85,25% 

426311 
стручна лит. за редовне потр. 

запосл.  170.000,00 142.459,50   

426312 стручна лит. за образ. запослених  10.000,00 0,00   

426300 матер. за образов. и усавршав. зап. 180.000,00 142.459,50 79,14% 

426411 бензин 60.000,00 24.390,91   
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426400 материјал за саобраћај 60.000,00 24.390,91 40,65% 

426611 матреријал за образовање - дидакт.  450.000,00 361.002,00   

426600 матер. за образов. култ. и спорт 450.000,00 361.002,00 80,22% 

426811 хемијска средства за чишћење 650.000,00 585.708,61   

426819 остали материјал за одржавање 520.000,00 412.620,51   

426823 намирнице за припремање хране  7.500.000,00 6.313.648,57   

426800 матер. за одрж. хигијене и угост. 8.670.000,00 7.311.977,69 84,34% 

426911 потрошни материјал 190.000,00 135.132,56   

426913 алат и инвентар 270.000,00 268.353,60   

426919 остали материјал за посебне нам.  45.000,00 23.631,96   

426900 материјали за посебне немене 505.000,00 427.118,12 84,58% 

482131 регистрација аута 15.000,00 0,00   

482191 остали порези 10.000,00 0,00   

482100 остали порези 25.000,00 0,00 0,00% 

482211 републичке таксе 10.000,00 0,00   

482251 судске таксе 40.000,00 15.891,00   

482200 обавезне таксе 50.000,00 15.891,00 31,78% 

511451 пројектна документација 1.197.600,00 359.280,00   

511400 пројектно планирање 1.197.600,00 359.280,00 30,00% 

512611 опр. за образов. (маш. за сушење)  0,00 0,00   

512600 опр. за образ. науку, кул. и спорт 0,00 0,00   

                           УКУПНО 85.057.500,00 81.048.290,16 95,29% 

  

 Из табеле, може се видети, да у структури остварених расхода највећу ставку чине 

расходи  за запослене – плате по основу цене рада, социјални доприноси на терет 

послодавца и накнаде. Зараде за запослене раднике су исплаћиване у складу са Законом, 

а по Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама.  

 Следећи по величини су расходи за материјал, односно трошкови намирница за 

припремање хране, трошкови одржавања хигијене, трошкови дидактичког материјала.     

 Што се тиче сталних трошкова, највећа ставка су трошкови: електричне енергије, 

трошкови централног грејања, угља, водовода и канализације.   

 У 2021. години значајна средства издвојена су за специјализоване услуге, радови: 

- постављање лед расвете у објекту ''Бамби'' у Гучи. 

 За потребе кухиње у објекту у Лучанима, издвојена су значајна материјална 

средства за набавку ситног инвентара од инокса, првенствено набавка инвентара за 

пренос хране (термоси, затворене посуде, прибор...). 

 Од сталних трошкова највећа ставка су трошкови електричне енергије, трошкови 

централног грејања, угља, водовода и канализације. 

 Трошкови службених путовања, услуга по уговору и специјализованих услуга 

сведени су на најнижи ниво, уз услов да задовоље законом предвиђене стандарде.  

 Текуће поправке и одржавање опреме и објеката вршене су у складу са 

материјалним могућностима и безбедносним потребама за сигуран боравак деце у 

установи.  
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У 2021. години започета је исплата средстава у износу од 359.200,00 динара, за потребе 

израде пројектне документације намењене за доградњу 2 дечије собе у Лучанима.   

 

 Дат је Финансијски извештај за 2021. годину, по завршном рачуну за исту, 

који се односи на фискалну тј. календарску годину, док се Извештај о раду установе 

подноси за радну (школску) 2021/22 годину, која траје од 01.09.2021. – 31.08.2022.  

године. 

 Спроведене су три јавне набавке у 2022. години (Набавка намирница за 

припремање хране у установи, Набавка угља и Набавка електричне енергије) док се  

Набавка опреме за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани – 2 професионалне машине 

за сушење веша и преносивих рачунара, није спровела у складу са донетим Планом 

набавки за 2022. годину, и планирана је за последњи квартал текуће календарске 

године. 

 У осталом делу финансијског пословања радило се у складу са донетим 

Финансијским планом установе за 2022. годину. 

 

Утврђивање резултата пословања: 

Остварени приходи ................................................................................... 81.068.528,66  

Извршени  расходи ...................................................................................  81.048.290,16      

Суфицит .......................................................................................................       20.238,50  

  

Остварени суфицит (родитељски динар) у износу од 20.238,50 динара биће пренет 

као нераспоређени вишак прихода и примања за наредну фискалну 2022. годину, и биће 

опредељен за извршење текућих расхода у складу са извором финансирања. 

 

 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

 

 Програмске активности 

 

На основу извештаја о раду васпитних група, извештаја о раду актива и стручних 

тимова, извештаја рада и директора и стручног сарадника, праћења реализације 

активности на нивоу Установе, сачињен је Извештај о реализацији васпитно-образовног 

рада. 

 

Програм неге и васпитања реализовао се у свим групама, а нарочито је у овом 

аспекту рада поклањана пажња млађим узрастима (до 4 године). 

 

У раду са децом узраста од 1 до 6,5 година реализоване су следеће активности: 

- праћење процеса адаптације деце у првим месецима боравка у васпитној групи; 

-  сарадња са породицом кроз индивидуалне контакте и родитељске састанке у циљу 

олакшавања процеса адаптације деце. 

-   упознавања и снимања статуса, потреба и могућности деце са циљем даљег 

планирања рада; 

-  реализација активности и садржаја са циљем усвајања културно-хигијенских навика 

и осамостављивања; 
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- кроз игру и музичке активности, графичко и ликовно изражавање, активности 

подстицања интелектуалног развоја, активности комуникације, језичке и драмске 

активности реализовани су програми и садржаји који прате и подстичу развој детета. 

 Избор садржаја, активности и тема имао је полазиште у: 

- потребама и потенцијалима деце, али и сваког појединачног детета 

- резултатима праћења дечјег развоја и напредовања  

- карактеристикама и специфичностима  узраста деце; 

- каракеристикама и специфичностима саме групе; 

- различитим условима рада и окружењу предшколске установе; 

- Правилнику о  општим основама предшколског  програма који васпитач користи 

као прописани документ у свом раду. 

Овакав приступ планирању и реализацији рада, имао је за циљ да се поспеши 

развој дечије самосталности, радозналости, сазнајних вештина, омогући добру 

социјализацију, а на узрасту од 5,5 до 6,5 година стави нагласак на активности које су 

најнепосредније везане за припрему за полазак у школу.  

 

Током радне 2021/2022. године у објектима Предшколске установе „Наша радост“ 

реализоване су програмске активности разрађивањем одређених тематских целина и 

васпитно – образовних области кроз следеће кораке: планирање, реализацију, праћење и 

вредновање. О свом раду васпитно особље је водило документацију кроз књигу рада 

васпитача, медицинске сестре васпитача и стручног сарадника. Посебан облик 

документовања рада васпитача и праћења дечијег развоја и напредовања представља 

израда портфолија. Уважавајући карактеристике и узрасне специфичности групе деце са 

којом раде, стичући увиде у њихове потребе и интересовања, ослањајући се на ресурсе и 

могућности саме установе и његовог окружења, васпитачи су реализовали различите 

програмске садржаје. 

 

 
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ ДО 3     
 ГОДИНЕ 

 

 

У оквиру предшколске установе постоји пет јаслених група (млађа, старија и 

мешовита у објекту у Лучанима и млађа и старија у објекту у Гучи.  

Приоритетни задаци у раду са децом јасленог узраста до 3 године су били: 

Адаптација деце на нову средину и помоћ деци и родитељима да лакше прихвате 

вртић 

Долазак детета у предшколску установу преставља нову ситуација и за дете и за 

родитеља, тако да је непходна сарадња свих који учествују у васпитном процесу-

родитеља, васпитача по потреби и стручног сарадника.  

Септембар месец протекао је у упознавању родитеља и деце са правилима у 

предшколској установи. Први месец у радној години посвећен је адаптацији деце и 

интезивној сарадњи родитеља и васпитача у циљу бољег упознавања навика и потреба 

деце. Родитељи током првог месеца имају прилику да сагледају колико је важно да буду  
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део васпитног процеса у групи, и да активно учествују у реализацији васпитно-

образовних активности. 

Превентивно-здравствена заштита 

Превентивно здравствена заштита спровођена је кроз правилну исхрану деце, 

адекватно облачење, негу деце, боравак на ваздуху, дезинфекцију површина и играчака, 

као и спровођене мера прописаних од стране министарства у циљу сузбијања ширења 

COVID-19 вуруса. 

Васпитне активности током неге спровођене су: вербалном поруком, физичким 

контактом,показним вежбама, а циљ је био научити децу да им лична хигијена буде 

задовољство. 

Истовремено, активно се радило на формирању физиолошких навика.   

Реализација васпитно-образовних активности планираних Годишњим планом рада 

Установе 

  Реализација васпитно-образовног рада, одвијала се у складу са Основама 

програма неге и васпитања деце узраста до 3 године, Развојним планом установе, 

Предшколским програмом Установе .Васпитно-образовне активности у јасленим 

групама планирају се према развојним могућностима деце, њиховим потребама и 

интересовањима, ослањајући се на ресурсе предшколске установе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАСЛЕНИХ ГРУПА 

 

      -   Јаслене групе у објекту у Лучанима 

       С обзором да је наша установа у процесу транзиције преласка на Нове основе 

предшколског програма  васпитања и образовања , васпитно образовни рад је 

јасленим групама мењао се у смеру прилагођавања новим прописаним захтевима. 

Васпитачи у јасленим групама су кренули од прилагођавања простора новим 

стандардима. Медицинске сестре су показале иницајитиву у промени приступа 

васпитно-образовном раду. Није лако се изместити од досадашњег начина рада и 

прилагодити новим изазовима, али медицинске сестре су покушале да изађу из датог 

оквира и примене новине из „Година узлета“ 

    У објекту у Лучанима постоје три јаслене групе са укупно 78-оро деце. Васпитно-

образовни рад се одвијао у складу са потребама и интересовањима деце.   

    Мешовита јаслена група - Лучани 

    СЕПТЕМБАР 

Мешовита јаслена група у Лучанима формирана је у септембру 2021.године. Група броји 

23деце.Период до доласка деце искористити за сређивање собе, израдити потребна 

средства зареализацију васпитно- образовног рада, дезинфиковати сав игровни материјал 

, као и радни простор. 
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Уредити кутак за родитеље. 

Активности : 

- Формирање групе 

 -Уређивање собе 

- Адаптација деце 

- Обавили смо разговор са родитељима чија деца крећу у вртић у другој половини 

септембра 

- Исхрана и нега деце 

У овом месецу одржан је родитељски састанак 6.9.2021. чије су следеће тачке дневног 

реда: 

- Састав групе ( међусобно упознавање) 

- Адаптација деце 

- Режим дана 

- Избор делегата у Савету родитеља 

- Текућа питања 

 

Одржан је родитељски састанак 29.9.2021.на коме се бирао представник члана у савету 

родитеља испред мешовите јаслене групе. 

 

ОКТОБАР 

 

У оквиру октобра одржана је Дечија недеља чији је мото био : ,,Дете је дете да га волите 

и 

разумете“. Дечија недеља је трајала од 04.10-8.10.2021. године. 

Организоване активности у оквиру Дечије недеље у складу са могућностима деце. 

Моторичке активности 

НОВЕМБАР 

ТЕМА – „Воће“ 

- Разгледање сликовница на којима су илустроване слике разног воћа (препознавање шта 

јена слици, именовање) 

- Бојење апликација воћа 

- Физичке активности (ходање , трчање, провлачење) 

ТЕМА –“ Домаће животиње“ 

- Имитирање оглашавања домаћих животиња (како каже кока, како каже пиле...) 

- Класификација играчака домаћих животиња од понуђених 

- Моторичке активности 

- Обележили смо Светски дан детета (20.11.) 

ДЕЦЕМБАР 

ТЕМА- „Младунци домаћих животиња“ 

- Именовање имена младунаца домаћих животиња 

- Чиме се они хране 

- Прављење кокошинца где живе коке и пилићи 

- Песма: ,,Једно мало пиле“ 
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Тема – “Деда Мраз“ 

- Разговор о пакетићима и кићењу јелке 

- Бојење Деда Мраза 

- Слушање песме: ,,Деда Мразе не скрећи са стазе“ 

- Бојење новогодишње јелке 

Деца су добила Новогодишње пакетиће који су им подељени на њихову велику радост. 

 

ЈАНУАР 

ТЕМА- “Зима“ 

- Разговарамо о зими 

- Правимо грудве од папира 

- Учимо песмицу: ,,Зима , зима, е па шта је“ 

- Бојење Снешка Белића (ликовне активности) 

ТЕМА- „Божић“ 

- Разговарамо о Новој години, шта су радили, како су провели празник 

Ликовна активност- Од пластелина правимо украсе за јелку 

 

ФЕБРУАР 

ТЕМА- “Моје тело“ 

- Именовање делова тела (глава, труп, руке , ноге) 

- Прање руку 

- Учење песмице ,,Перем руке“ 

- Моторичке активности 

- Физичке активности 

Тема – “Шумске животиње и њихови младунци“ 

- Именовање, кретање где живе и чиме се хране 

- Читање приче ,,Мали зека“ 

- Ликовна активност (бојење апликације ,,Мали зека“) 

- Физичке активности 

 

МАРТ 

ТЕМА- „Моја породица“ 

- Ко чини породицу (мама, тата, брат, сека...) 

- Како се зову 

- Украшавање честитки за маме 

- У сусрет 8. марту 

- Моторичке активности 
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- Физичке активности 

ТЕМА- „Омиљена играчка“ 

- Именовање и делови играчке 

- Како се играм са мојом играчком 

- Слушање песама 

АПРИЛ 

ТЕМА - „Васкрс“ 

- Разговарамо са децом о Васкрсу,о животињама које су симболи Васкрса 

- Украшавамо јаја 

- Учимо песмице:“Шарена јаја“ и „Весели зека“ 

 

ТЕМА- „Да будемо уредни“ 

- Културно хигијенске навике 

- Прање руку, лица, зуба 

- Учење песмице ,,Купање“ 

- Моторичке активности 

МАЈ 

ТЕМА – Зечеви 

- Разговарамо са децом о зечевима,колика је то животиња,како изгледа,где живи 

- Бојење шаблона зечева 

- Учење песмице:“Зеко,зеко зекане“ 

- Физичке активности 

- Започели смо пројекат „Наш оркестар“ 

ЈУН 

ТЕМА – “Шта то зуји?“ 

- Ослушкивање звукова у природи 

- Читање приче „Медвед и пчеле“ 

- Бојење шаблона пчеле 

- Слушање песмица прилагођене овом садржају 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

На месечном нивоу родитељи су доносили папирне и влажне марамице, као и креме за 

личну хигијену. 
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У оквиру нових основа са којима смо кренули,родитељи су доносили материјал који је 

био потребан да би направили целине у собама. 

Родитељи су својим средствима уједињени, донирали телевизор за собу. 

Старија јаслена група – Лучани 

Септембар 

 

Група је формирана у првој недељи месеца септембра. Групу чине деца узраста 2 до 3 

године. Укупан број деце који је уписан на почетку нове радне године је 32. Из млађе 

јасличне групе прешло је 21 дете. Накнадно је уписано 11 деце. Укупан број дечака у 

групи је 21, а девојчица 12. У току септембра, имали смо следеће активности: 

-формирање група, 

-сређивање собе, 

-адаптација деце, 

- нега и исхрана. 

Родитељски састанак одржан је 6.9.2021. године. Дневни ред: 

- Избор делегата за члана Савета родитеља 

- Упознавање са режимом рада установе 

- Упознавање са планом рада за ову радну 

годину 

- Текућа питања 

Октобар 

Обележена Дечија недеља под слоганом ,,Дете је дете да га волите и разумете“. Низом 

активности заједно са децом смо обелезили ову недељу.  

Ликовне активности: прављење паноа заједно са децом (осликавање дланова и 

остављање отисака на хамеру) 

Физичке активности: организовали игре спретности у складу са могућностима у соби. 

Музичке активности: извођење дечијих песама уз пратњу хармоника  

Последњег дана, ове дивне недеље је активност ,,ДРУГ – ДРУГУ“. Том приликом у госте 

су нам долазили другари из мешовите јаслене групе. 

У оквиру редовних активности сестре на превентиви, извршено је мерење тт деце, као и 

мерење висине. 

 

Новембар 

Тема: ,,Поврћијада“ 

-Облик, величина, боја, укус. 

- класификација поврће- воће 

- Бојење апликација воћа 

Тема: ,,Ветар дува, ветар свира“ 

-ветар, киша, сунце 

-учење песмица ,,Ветар дува, ветар свира“ 

-цртање и бојење облака, сунца, кишобрана. 

Физичке активности – трчање, скакање, провлаћење. 

Групне игре - Иде маца око тебе. 
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У месецу новембру обележили смо: 

Међународни дан толеранције (16.11.) 

Светски дан детета (20.11.) 

 

Децембар 

Тема : Зима , зима е па шта је 

-временске прилике( киша, снег) 

-прављење пахуње од изгужваног папира 

-учење песмице ,, Зима , зима е па шта је“ 

Тема: Зимске радости 

-сакупљање снега са терасе и прављење грудви 

-посматрамо падање снега и водимо разговор са децом о снегу (које је боје, шта све 

можемо да направимо од снега) 

-правимо Снешка Белића са децом на тераси 

Тема: У сусрет Деда мразу 

-разговор о предстојећим празницима 

-цртање и бојење јелке 

-учење песмице ,, Деда Мразе не скрећи са стазе“ 

Тема: Играмо се играчкама које нам је донео Деда мраз 

-покретна игра: Иде ловац Пеца 

-слушамо песму: ,, Зека и снег“ 

 

Јануар 

Тема: Нова година 

Тема : Божић 

-разговор о протеклим празницима 

-доживљаји за време празника 

Тема: Зима 

-разговор о зими 

-ликовна активност ( Снешко Белић у игри) 

-читамо причу ,,Мудри дедица“ 

-учимо песмицу ,, Деда мраз“ 

 

Фебруар 

Тема: У сеоском дворишту 

-разгледање сликовница, именовање, опонашање, шта нам дају домаће животиње, чиме 

се хране, ко брине о њима... 

-бојимо апликације домаћих животиња 

Тема: Дивље животиње и њихови младунци 

-именовање, јављање, кретање, где живе, чиме се хране 

-разгледање сликовница 

-читање приче ,, Вук и седам јарића“ 

-бојење апликације ,,меда зека“ 

 

Март 

Тема: Моја породица 

-разговор о породици (са ким деца живе, где живе) 

-учимо рецитацију ,, Ја сам мама мала“ 
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Илустарција приче ,, Црвенкапа“ 

-физичке активности 

Тема: Најбоља мама на свету 

-разговарамо о мамама, бакама, теткама... 

-слушање песме ,,Најбоља мама на свету“ 

-спремамо кореографију за извођење песме за Дан жена. 

-бојимо хаљине за маме (апликације) 

Тема: Шта раде наше лутке“ 

-идемо у посету породици лутака 

-опонашамо како беба плаче 

-перемо луткама одело 

-водимо лутке у шетњу 

-играмо се са луткама ,, Ринге ринге раја“ 

Тема : Моје тело 

-учимо песмицу ,, Шта све имам ја“ 

- радимо отискивање дланова и стопала 

-радимо групни рад 

-игра ,, Трка конобара“ 

- кораци 

 

Април 

Тема: Мале бубе, цветове љубе“ 

- бојимо апликацију бубамаре 

- опонашање звукова из природе 

- слушање песме ,,Зум, зум, ... 

Тема: Ускршње јаје 

- организујемо прикупљање куваних јаја 

- учимо песмицу ,, Ускршње јаје“ 

- бојимо јаја разним  техникама 

Тема: Пролеће небом облаке ниже 

- пратимо промене времена 

- разговарамо о свему што видимо са нашег прозора (њихање грана...) 

- разгледамо сликовнице са цвећем 

- слушање песмица 

Физичке активности – скакање, превртање, колут напред... 

 

Мај 

Тема.Сунчани дан 

-разговор о Сунцу 

-играмо се игри сенки 

Тема: Да будемо уредни 

-демонстрација прања руку 

-демонстрација прања зуба 

-игра вунице 

-њишемо се као ветар 

Физичке активности – ходамо на прстима, на петама. 

Тема: Игре различитим природним материјалима 

-игре папиром 
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-игре кутијама и поклопцима 

-игре са водом 

-моделовање пластелина 

Тема: Црвене се јагоде и трешњице 

-именујемо воће 

-деца боје апликације јагоде 

-моделујемо помоћ пластелина трешње и јагоде 

-игра ,, Берем, берем јагоде“ 

 

                                                Сарадња са родитељима 

Поводом Новогодишњих празника доносили су накит за јелку. 

На месечном нивоу доносе потребне марамице.  

У оквиру нових основа са којима смо кренули, родитељи су доносили сав материјал који 

је био потребан да би направили целине у собама, као и материјал за сензорну таблу. 

 

                                                 Стручно усавршавање  

10.9.2021. васпитно – образовно веће одржано у Лучанима 

22.2.2022. васпитно – образовно веће одржано у Лучанима 

20.9.2021. актив медицинских сестара – васпитача ( на нивоу објекта) 

21.12.2021. актив медицинских сесара – васпитача 

22.2. 2022. Актив медицинских сестара- васпитача 

 

Млађа јаслена група –Лучани 

Ова група броји 29 оро уписане деце од чега је кренуло 22, 13 дечака и 9 девојчица. 

 

СЕПТЕМБАР 

У току овог месеца имали смо следеће активности:  

- Сређивање собе 

- Адаптација деце 

- Нега и исхрана 

Родитељски састанак одржан је 7.9.2021.  

- Договор о распореду доласка деце 

- Избор делегата за савет родитеља 

Текућа питања 

 

ОКТОБАР 

Обележена дечија недеља под слоганом ,,Дете је дете, да га волите и разумете“.  

Овом приликом смо сачинили поклон честитке и поклонили друг-другу.  

-Физичке активности:игре спретности у складу са могућностима у простору 

-Музичке активности:Извођење дечијих песама 

 

НОВЕМБАР 

Тема за овај месец била је ,,Воће“, ,,Поврће“, ,,Јесен“. 

-Облик и величина, боја и укус 

-Класификација воће-поврће 

-Бојење апликација воћа и поврћа 
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-Физичка активност ,,Беремо воће“ 

-Осликавамо воће-темпере 

Све деца су на наш захтев донела лишће које смо пресовали или стављали у провидну 

фолију коју су деца газила и слушала како шушти.  

 

ДЕЦЕМБАР 

Тема ,,Домаће животиње“ 

-Разгледамо сликовнице 

-Разговор о животињском станишту, исхрани 

-Ликовна активност ,,Кока“ 

-Песмица ,,Кока и пилићи“ 

Тема ,,У сусрет Деда мразу“ 

-Разговор о предстојећим празницима 

-Показујемо садржаје са ликом деда мраза 

-Организујемо сусрет, сликање, доделу пакетића 

 

ЈАНУАР 

Тема ,,Нова година“, ,,Божић“, ,,Зима“ 

-Разговор о протеклим празницима 

-Доживљаји за време празника 

-Разговорр о зими 

-Цртамо кредама пахуље 

-Посматрамо временске прилике 

 

ФЕБРУАР 

Тема ,,Дивље животиње“ 

-Разгледамо сликовнице, опонашамо звукове 

-Бојимо апликацију ,,Зец“ 

-Рецитација ,,Мали зека плаче“ 

-Бројалица ,,Еци пеци пец“ 

-Причамо бајку ,,Црвенкапа и вук“ 

 

МАРТ 

Тема за овај месец је ,,Моја породица“ 

Водимо разговор са децом о породици (мама, тата, бака, дека, сека, бата...) 

- Подстичемо их да именују чланове породице 

- Кроз игре улога ближе објашњавамо чланове породице 

Тема ,,8.Март“ 

- ,,Цвеће за маму“ 

- Правимо честитке 

- Рецитација ,,Моја мама“ 

Настављамо игре улога(водимо лутке у шетњу, хранимо, пресвлачимо...) 

 

АПРИЛ 

Тема ,,Пролеће“  

-Разговор о весницима пролећа 

-Рецитујемо песме ,,Љубичица“, ,,Висибаба“ 

- Покретна игра ,,Берем цвеће“  
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Тема ,,Ускрс“ 

- Разговор о јајима, врсти и пореклу 

- Цртамо ускршња јаја 

- Графичко ликовна активност у сарадњи са родитељима 

- Покретна игра ,,Ринге ринге раја“ 

 

МАЈ - ЈУН 

Тема ,,Јагоде“ 

-Покретна игра ,,Берем, берем јагоде“ 

-Прича ,,Маша и медвед“ 

-Јагодице црвена- ликовна активност 

 

Тема ,,Трешње“ 

-Рецитација ,,Трешњице, трешњице“ 

-Обликујемо трешње од теста у боји 

-Беремо трешње, пакујемо у корпу  

-Водимо разговор о лету, мору, базену... 

-Лепо време користимо за боравак на тераси 

 

Сарадња са родитељима: Током ове школске године родитељи су учествовали у 

адаптацији деце, доношењу материјала за опремање простора. У току дечије недеље 

сакупили су новац и купили играчке као и полицу за одлагање истих. На месечном нивоу 

доносе марамице и пластичне чаше. У оквиру нових основа доносе материјале за рад и 

организацију активности. 

 

Стручно усавршавање: 

-Васпитно образовно веће одржано у Лучанима 10.9.2021. 

-Васпитно образовно веће одржано у Лучанима 22.2.2022. 

-Актив медицинских сестара 20.9.2021. 

-Актив медицинских сестара 21.12.2021. 

-Актив медицинских сестара 22.2.2022. 

 

Јаслене групе у објекту „Бамби“ – Гуча 

Млађа јаслена група 

Од периода када је група формирана радили смо на адаптацији деце, затим на развоју и 

усавршавању усмерених и слободних активности кроз следеће области: 

 

Развој говора: 

Све активности и дешавања у групи се прате говором. На развоју говора деце се 

свакодневно ради и у свим приликама: 

 Тапшање уз речи деци познтих ташунаљки које деца понављају имитирајући 

тапшање приликом чега деци демонстрирамо исто 

 Имитирање слогова код чега старија деца одмах понављају изговорене слогове, 

док млађа прво слушају неко време а затим понављају понеки слог 



29 

 

 Вежбамо са децом давање инструкија за извршење одређених радњи као што је 

позовите мацу, покажите куцу на слици, донеси меду 

 Именујемо предмете са децом, а то се реализује приликом храњења и пресвлачења 

деце уз њихову заинтересованост 

 Организовали смо игру чаробним врећама и за њу користили различите играчке 

које су деци занимљиве 

 Свакодневно листамо сликовнице и причамо о њиховој садржини, деца се играју 

коцкама при чему их мотивишемо тако што ређамо коцке и гооримо деци шта 

радимо и подстичемо их речима да раде исто. 

Упознавање околине: 

Ова област је свакодневнозаступњена у активностима и слободним играма деце. 

Организујемо различите активности у оквиру ове области како би деца упознала свет 

који их окружује. 

Опажамо и пратимо промене у природи као што су: дува ветар, пада киша, сунце, снег. 

Затим посматрамо траву, цвеће, дрвеће, ослушкујемо цвркутптица и звукова у природи. 

Приликом ових активности упознајемо се са животињама, где живе, чиме се хране, 

опонашамо њихово јављање и кретање. Истражујемо предмете у природи. У овој области 

заступљене су често игре препознавања емоција, за које смо користили свакодневне 

ситуације када су деца љута, нерасполозена или насмејана; разговарали со о присутним 

облицима емоција и њиховим узроцима, тражили смо начин како да их орасположимо и 

насмејемо. 

Организовали смо разне активноати као што су: ,,Шта видимо кроз прозор“, ,,Ухвати 

птичицу“, ,,Ослушни шта се чује“... 

 

Физичке активности: 

Физичке активности су вид активности најзаступљенији у овом узрасту. С обзиром да је 

у овој групи имало деце која још увек нису  тада била самостална да ходају, пре свега 

смо радили на њиховом проходавању уз придржавање. Организовали смо различите 

видове активности из ове области, као што су: пузање, провлачење кроз препреке, игра 

балонима и лоптама различите величине, бацање лопте у кош корпу, котрљање лопте, 

добацивање, куглање, сакупњаље лоптица, слободно трчање, скакање, игре у сали, вежбе 

за развој различитих група мишића... 

Затим радимо активности као што су амбалажне кутије- ношење, преношење, вучење, 

просипање, пресипање. Активност прстима: низање, слагање. 

 

Ликовне активости: 

Организовали смо најразличитије активности из ове области у складу са могућностима 

детета. Деца цртају линије и различите облике воштаним бојама, фломастерима, дрвеним 

бојама, воденим бојама, темперама. 

Отискивали смо шаке и правили цвеће за маме. Поводом Васкрса организовали смо 

радионицу са родитељима где смо заједно са децом шарали и бојили јаја.Организовали 

смо активности разним врстама папира, који су деца гужвали, цепкали, правили лоптице 

и сакупљали. Дечије радове смо изложили на пано. 
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Музичке активности: 
Музика је свакодневно заступљена у свим сегментима рада, јер делује умирујуће на децу 

и изазива позитивно расположење. Деца слушају песмице са ЦД-а, препознају их, певају, 

изводе покрете рукама, ногама и целим телом. 

Покретне игре: ринге, ринге раја, иде маца око тебе, мали зека скаче, Ивин воз, ђиха-

ђиха, бројалице, гегалице, ташунаљке... 

 

Родитељски састанци 

06.09.2021.  одржан родитељски састанка на ком смо се упознали са родитељима, 

договорили се око распореда поласка деце у вртић као и њиховој адаптацији. Изабрали 

члана савета родитеља ( Иван Броћић ). 

30.09.2021. одржан други родитељски састанак. 

11.02.2022. одржан трећи родитељски састанак. 

 

Сарадња са породицом 

08.10.2021.поводом Дечије недеље организовали смо са родитељима доношење слаткиша 

које смо поделили деци. 

12.11.2021. обележили смо Дан љубазности, том приликом родитељи су донели 

апликације цвећа, срца... 

25.12.2021. родитељ С.В., поклонио је новогодишњу јелку за групу 

27.12.2021. родитељи С.В., Б.М., и М.Д., купили су телевизор за млађу јаслену групу. 

22.03.2022. родитељи су купили тепих за нашу собу 

 

Сарадња са директором и стручним сарадником 

Сарадња се одвија кроз редовне посете групи, сугестије, савети, предлози у вези са 

васпитно-образовним радом.  

Одржана два разговора са директором у решавању проблема који је настао у случају 

детета П.Ф., и С.О. 

03.03.2022. директор прегледао радну књигу 

23.5.2022. одржан је састанак са директором, стручним сарадником и радницима вртића, 

тема састанка је била реконструкција вртића која треба треба да се одради, смештај деце 

док трају радови. 

 

Сарадња са локалном заједницом 

07.11.2021. посета радника библиотеке 

08.03.2022. група је добила разне играчке 

Поводом новогодишњих празника општина је донирала пакетиће за децу 

 

Сарадња са колегиницама 

Договор о раду, тимовима 

Присуство ВО већима, активима, семинарима 

09.09.2021. ВОВ договор о раду за 2021/2022. годину 

13.10.2021. тим за самовредновање 

22.02.2022. ВОВ 

08.03.2022. приредба поводом 8. март 

14.03.2022. прављење и укасашавање позивница за дан вртића 

01.04.2022. прослава дана вртића 

15.04.2022. приредба у Дому културе 
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25-28.11.2021 стручни сусрети мед. Сестра Соко бања 

19-26.03.2022 семинар „Године узлета“, Лучани 

 

Сарадња са сестром на превентиви 

Мерење телесне висине и тежине 

 

Старија јаслена група 

 

Старија јаслена група је формирана 6.09.2021 из млађе јаслене групе прешло је 16-оро 

деце, извршен је пријем 14-оро. 

Сва деца су рођена у периоду од 1.03.2019-28.02.2020. 

Једно дете је исписано због пресељења, двоје нису кренули у вртић поред више позива 

(Ж.Д и Д.Л) 

Накнадно је уписано још једно дете С.Н. Школску годину завршавамо са 28-оро деце, 14 

дечака и 14 девојчица. Сва деца у септембр 

у прелазе у млађу групу. 

7.09.2021 одржан је родитељски састанак на коме смо договорили распоред поласка деце 

у групу. Такође су родитељи упознати са епидемијским мерама против пандемије ковида  

19. 

Током школске године, радили смо на развоју деце кроз усмерене и слободне активности 

кроз следеће области: 

Развој говора и комуникације: 

-игре налога и задатака (дај, узми, донеси, дај још) 

-један теби- један мени (наглашавање на много и сл) 

-игре именовања (особа, предмета, делова тела и сл) 

-рецитовање песмица 

-дружење са сликовницама 

-дружење са другарима из мешовите и млађе јаслене групе 

-дружење са библиотекаркама 

-игре прстима-породица 

-домаће и дивље животиње 

-воће и поврће 

-мале драматизације 

-позоришна представа- ко се то чује 

-правила понашања у групи. 

Упознавање околине 

-промене у природи-годишња доба 

-жива и нежива природа 

-мој вртић 

-истаживање предмета- комбиновање, својства односи 

-моје тело – здраве навике, лична хигијена, употреба ноше 

-саобраћај- путујемо 

-поврћијада- препознајемо по боји, укусу, мирису, по облику 

-конструктивни материјали коцке 

-кутак кухиње 

-наше лутке 

-прославе рођендана 
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-цртани филмови 

Физичке активности 

-задовољавање потребе деце за физичким активностима 

-кретање- разне врсте 

-превентивне вежбе 

-игре у сали- обручеви, лопте, балони 

-фина моторика –(убацивање перли, низање, цепкање, гужвање, вајање, савијање) 

-имитирање кретања животиња 

- 

Музичке активности 

Музика је заступљена током активности, ствара ведро распопжење, подстиче 

покретљивост. 

-покретне игре- „Иде маца“, „Ринге раја“, „Ивин воз“ , „Јеж“, „Пролећно коло“, „Пролеће 

је процвало“, „У шумици зека“. 

-певање и слушање музике са cd-a 

-бројалице, разбрајалице, ташунаљке 

 

Ликовне активности 

-отискивање- цртање тачкица 

-зидне новине- групни радови 

-шарање по папиру – (воштане, дрвене, водене боје, фломастери) 

-бојење бојанки 

-игре са тестом и пластелином 

-креде 

цепкање, гужвање, прављење лоптица од различите врсте папира 

-прављење новогодишњих украса 

-цвет за мамин празник 

-украшавање јаја 

-уређење собе- годишња доба 

 

Сарадња са породицом 

Индивидуални разговири- адаптација, договори, решавање проблема. 

Родитељски састанци: 

I-7.09.2021 

II- 28.09.2021 

III- 29.03.2022 

Родитељ члан савета родитеља – М.Буквић 

 

-писање комуникација – обавештења, чланци 

-вибер група – фотографије, информације које се односе на рад установе, групе, размена 

информација 

-Дечија недеља- активности 

-Нова година- приредба, пакетићи 

-приредба поводом 8 марта 

-радионица са родитељима поводом ускршњих празника (остале нису одржане због 

ковид мера) 

-друг-другу – размена играчака 

-родитељи су купили јелку и украсе 
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-прослава рођендана у групи 

-учешће на приредби у културном центру у Гучи поводом Дана установе. 

 

Сарадња са друштвеном средином 

Ковид мере су нам ограничавале и онемогућиле контакте са друштвеном средином у 

пуној мери. 

-Дечија недеља- 7.10.2021- посете библиотекама 

Новогодишњи пакетићи- донација општине Лучани 

1.04.2022- прослава Дана установе 

-15.05.2022- притредба у културном центру Гуче 

 

Превентива- уведен превентивни дневник. 

 

Мешовита јаслена група  

 

У току протеклог периода обухватили смо наведене области које смо прошли кроз 

реализацију различитих игара и активности (усмерене, слободне). 

 

Области које смо обухватили васпитно-образовним радом су следеће: 

Упознавање околине: 

Ова област је свакодневно заступљена у активностима и слободним играма деце. 

Да би деца што ближе упознала свет који их окружује, организовали смо различите 

активности из ове области. 

Деца су напољу увек када временске прилике то дозволе и том приликом посматрају 

природу и промене у њој о којима и разговарамо, учимо рецитације, организујемо и разне 

активности на отвореном прилагођене њиховом узрасту. 

Организовали смо игре са лишћем (сакупљамо на гомилу, шетамо по лишћу, 

ослушкујемо звук који правимо итд.) 

Играмо се на снегу, правимо Снешка, грудвамо се... 

Организовали смо активности на бетону (цртање кредама, игра са водом, прскалице, 

кофице...) 

У овој области заступљене су игре препознавања емоција, користили смо свакодневне 

ситуације када су деца љута, нерасположена или насмејана. Том приликом разговарали 

смо о пристутним облицимаемоција и њиховим узроцима. 

Користили смо разне приче и песме са „умереним страхом“, које ће деца лако 

прихватити. 

Играли смо се игре улога у оваквим активностима и то користили као повод за разговор 

са децом. 

На овом узрасту деца преопознају различите емоције и потребно је оспособити их и да их 

превазилазе на најбољи начин. Мирисали смо разне бочице и препознавали шта је у 

њима било (сок, парфем, сирће...) и том приликом добили смо најразличитије одговоре 

од деце. Обилазили смо двориште вртића и саму унутрашњост објекта, деца су 

посматрала, именовала, постављала питања. 

Развој говора 

Развој говора је свакодневно заступљен у реализацији активности и слободних игара. На 

развоју говора се ради у свим приликама. 
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Деца су самостална, постављају питање, траже одговор, одговарају на питања, именују 

предмете, именују храну коју једу, делове тела и одеће, ословљавају именом своје 

другаре из групе, васпитаче, чланове породице. 

Заинтересовани су за песмице, приче, бајке. Захтевају да читамо. 

 

Бајке: „Три прасета, „Црвенкапа“, „Вук и 7 јарића“, 

препричавају, помажу- допуњују једни друге. 

Причице: „Вук“, „Рукавица“, „Ветар“. 

Рецитације: „Зеко“, „Пролеће“, „Јежић“, „Птичица“, „Маша“, 

„Патак“. 

За активност: „мале драматизације“ користимо гињол лутке. 

Физичке активности 

Физичке активности су свакодневно заступљене. 

Превентивни задаци: 

-стварање услова за уравнотежен – складан развој мишићно-коштаног система, 

-спрецавање деформитета, отклањање недостатака, 

-развој брзине, спретност, координације. 

Подстицајни задаци; 

Подстицај фине моторикеруке (сакупљање, убацивање, пљескање) 

Подстицајни развој и усавршавање основно сложених моторичких радњи: 

-ходање( полако, брзо) 

-ходање између препрека и савладавање препрека на различите начине, 

-ходање по узаној површини, ритмичко ходање (брзо, полако) 

-бацање, гурање, котрљање, пењање, 

 

-развијање способности орјентације у простору (наппред-назад, изпред- иза, горе- доле). 

-успостављање контроле покрета, практична самоконтрола 

-усвајање културе моторике (неке традиционалне игре моторичког типа ритмике и плеса: 

„Коло“, „Лопте“, „Ухвати 

лептира“, „Врапчићи“, „Костина игра“, 

Музичке активности 

Музика је део свакодневнице боравка у групи. Деца започињу дан слушањем лаганих 

мелодија које се прожимају кроз доста видова активности. 

Деца су често иницијатори за пуштање музике и певање песама које су већином научили. 

Приликом спавања пуштамо музику за спавање која је комбинација класичне музике и 

успаванки. 

Организујемо и покретне игре, игре које подстичу развој за певање и развој гласа, певамо 

ташунаљке, играмо у колу („Јеж“, „Риге раја“, „Ласте проласте“, „Костина игра“, „Иде 

маца опо тебе“ итд ) имитативне игре, игре за праћење ритма, као и стваралачке 

активности у овој области. 

Ликовне игре 

Деца радо учествују у ликовним активностима, цртају линије, шкрабају, сликају прстима, 

отискују, сликају ваљцима, игре са папиром, цртање по бетону, цртање водом. 

 

Користили смодрвене бојице, оловке, фломастере, воштане боје, темпере, креде, воду. 

У сарадњи са родитељима који су донели материјал за рад, цртали смо Снешкиће за 

дочек Нове године. 

Деца су бојила, сецкала маказама, лепила лепком. 
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За 8. март са очевима су правили честитке за маме: (цртали, лепили, цепкали). 

За Ускрс су бојили јаја са родитељима, лепили, шарали јаја, правили апликације, 

користили украсне перле, светлуцав прах.  

Често смо организовали активности са тестом. Деца су месила, гњечила, лупкала, 

развијала са оклагијом тесто. 

Правили су лоптице, глистице, грудвице. 

Годишњим планом рада планиран је календар значајних активности. 

Све активности су реализоване у складу са узрастом и могућностима деце. 

Сарадња са породицом 

6.09.2021 год- Родитељски састанак 

14.09.2021 год- Родитељи донели играчке и потребан материјал за кутиће 

4.10.2021 год –Родитељи су се одазвали акцији „Чеп за хендикеп“ 

7.10.2021 год- За активност друг- другу родитељи су донели поклончиће. 

 

23.11.2021 год- Родитељи су донелио материјал потребан за активност (сликовнице, 

бојанке, фломастере) 

29.11.2021 год- Родитељи су се одазвали акцији прикупљања материјала за израду 

декорације за дочек 

Нове године. 

15.4.2022 год- Одржана је приредба поводом Дана установе у Дому културе. 

Родитељи су учествовали у изради костима и декорације. 

21.4.2022 год- Одржана радионица поводом Ускрса, родитељи су донели потребан 

материјал (јаја и средства за украшавање). У сарадњи са децом активност је протекла у 

пријатној атмосфери. 

План сарадње са локалном заједницом 

Дружење са школама, институцијама културе ( градска библиотека, центар за културу), 

здравствене установе. 

7.10.2021 год- радници библиотеке долазили су у посету поводом Дечје недеље. 

Деца су се дружила, слушала рецитације и причице које су им читали, разгледали 

сликовнице. 

15.4.2022 год- Група је учествовала на приредби поводом Дана установе у Дому културе. 

План сарадње са директором и стручним сарадником 

14.9.2021 год- договор о раду 2021/2022 

Сарадња са колегиницама 

14.7.2021- У сарадњи са колегиницама из јаслених група направљен је план о 

раализацији активности за Дечју недељу. 

4.10.2021- спортске активности 

5.10.2021- „У свету бајки и сликовница“ 

6.10.2021- Позоришна представа „Црвенкапа“ 

7.10.2021- Друг- другу 

8.10.2021- Слатки дан 

29.11.2021- Израда декорације „Снешкићи“ за дочек Нове године 

14.3.2022- Израда позивница и декорације за 1.04 Дан установе 

15.4.2022- Учествовали на приредби 
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IX РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ ОД 3 

ГОДИНЕ ДО 5,5 ГОДИНА 

 

  ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ МЛАЂИХ ВАСПИТНИХ ГРУПА 

Годишњи извештај о раду млађих васпитних група 

 

 

Млађа васпитна - Лучани 

 

Септембар: 

            Тема „- Ми у новој групи“ 

 

Октобар: 

Тема „Капи“ 

 

Од 4.10. – 8.10.2021 – Дечија недеља 

Мото „Дете је дете да га волите и разумете“ 

4.10.2021.г.наша је група садила „Дрво генерације“ 

Обележен је  „Светски дан чистих руку“ 

 

Новембар: 

Тема „Јесен“ 

Обележили смо : 13.11.2021.г.- Дан љубазности 

                              16.11.2021.г.- Дан толеранције 

                               20.11.2021.г.-Дан детета 

 

Децембар и јануар 

Тема „Зима“ 

Обележили смо : Нову годину 

                              Божић 

                             Савиндан 

28.12.2021. год. - Учествовали смо у приредби поводом Нове године 

 

Фебруар 

Тема „Животињски свет“ 

 

Март 

Тема „Осећања“ 

Обележен је 8.март –Дан жена- приредба за маме 

Април: 

Тема : „Пролеће је стигло“ 

Обележен 1.април – Дан вртића 

                  7. април – Слава вртића 

21.априла направљена је радионица са родитељима, где су родитељи и деца 

фарбали васкршња јаја. 
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Млађа васпитна –Гуча 

 

Млађа васпитна група броји 27-оро деце (15 девојчица и 12 дечака) рођених 2018. и      

2019. године. Из старије јаслене групе је прешло 22 

деце. 

Септембар- месец адаптације,предвиђен за уређење простора, међусобно упознавање, 

праћење развојних могућности појединаца и групе,интересовања деце.  

 

Тема месеца била је Другарство.  

 

Заједно смо ушли у нову собу и у сарадњи са родитељима кренули у уређивање собе и 

центара интересовања користећи у великој мери амбалажни материјал. Главни циљеви у 

раду са децом су нам били развијање културно-хигијенских навика, осамостаљивање у 

практичним и радним активностима, неговање позитивних емоција. 

 

Одржали смо два родитељска састанка поштујући све епидемиолошке мере. 

Пратећи интересовања деце а у складу са временским приликама, одлучили смо да у 

месецу октобру кренемо са темом Јесен. Радићемо је и проширивати све док то буде 

пратило дечје интересовање. 

 

Мото Дечје недеље је био:“ Дете је дете да га волите и разумете“.  

 

Активности које смо одрадили са њима у потпуности су пратиле узрасне 

могућности детета.Упознале смо децу са неким од основних права детета из Буквара 

дечјих права, ликовне активности смо имали у дворишту вртића, засадили смо дрво 

генерације, учествовали смо у Јесењој шетњи кишобранима до Дома културе где су нам 

несебично помогли родитељи да их одведемо и вратимо, организован је полигон у сали 

где су показали своју спретност, у госте су нам долазили гости из библиотеке и 

организовали смо акцију Друг- другу где су деца размењивала ручно израђене поклоне. 

 

Родитељи су на непосредан начин учествовали у свим активностима деце и васпитача- 

доносили су потребан материјал, помагали су у 

декорацији кишобрана и шетњи до Дома културе, набавили су нам потрошни и 

хигијенски материјал. 

Кроз активности које су пратиле тему децу смо упознале са јесењим плодовима, 

основним бојама и бојама јесени, променама у природи ,јесени у селу и граду, јесењим 

радовима , припремали смо зимницу, обележили смо Дан чистих руку(15.10) , Дан здраве 

хране(16.10) , крозигру причали о животињама.. 

 

Играли смо се отискивања кромпира, скупљање и лепљење листића, скупљање 

гранчица...Израдили смо семафор понашања и договорили се да свако дете за свој 

рођендан има свој дан, дан када радимо само оно што оно жели и воли. 

 

Месец новембар смо тематски надовезали на претходни месец. Тако смо наставили да 

причамо о животињама, младунцима, животу у шуми, променама у природи, скупљали 

смо суво лишће, спремали дрва за зиму, паковали зимницу, користили сваки леп дан за 

боравак напољу.  
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Обележили смо Дан љубазности(13.11) ,Дан толеранције(16.11), Дан детета(20.11) 

пригодним активностима прилагођене узрасту а уједно и водећи рачуна о 

епидемиолошкој ситуацији и тренутно важећим мерама заштите. 

 

Месец децембар смо започели са новом темом- Зимске радости. Промена временских 

прилика подстакла је децу да причамо о хладноћи,зими, снегу, облачењу, играма напољу, 

променама у природи, баба Зими, Деда Мразу, празницима. 

 

Простор у радној соби је реорганизован, центри су добили своја нова места водећи 

рачуна да су у центру они центри који су децинајинтересантнији. 

 

Са родитељима смо кренули у акцију прикупљања украса за јелку у соби а узели су и 

учешће у уређивању новогодишњег кутка у сали. 

Родитељи су радо учествовали и у организацији обезбеђивања новогодишњих пакетића. 

Дан деце са инвалидитетом (3.12) обележен је активностима у радној соби- игра Ћорава 

бака. 

 

У раду смо почели да користимо НТЦ систем учења песама. Деца нам на овај начин 

лакше усвајају текст а израђене песме им остављамо по соби како би их асоцирале и 

подстакле на нове идеје. 

 

У јануару је био смањен број долазеће деце како због распуста тако и због неповољне 

епидемиолошке ситуације. Све активности које су реализоване биле су у складу са темом 

из претходног месеца. 

 У периоду од 24.1. до 28.1. вртић није радио- кризни штаб општине Лучани затворио је 

вртић због веома лоше епидемиолошке ситуације 

у Гучи. У овом периоду васпитачи су одрадили комплетну дезинфекцију и чишћење 

вртића. 

Месец фебруар смо започели са новом темом- Чистоћа је пола здравља.Тему су 

иницирала деца питањима зашто вртић није радио. Како их и иначе никада нисмо 

оставили без одговора на питања, тако смо и кренули да разрађујемо и проширујемо 

нашу нову тему. Причали смо о хигијени, чистоћи, здрављу, понашању у купатилу, пре и 

после јела, зашто носимо маске, зашто и када идемо код доктора, зашто смо болесни, шта 

су вируси а шта бактерије... 

 

Направили смо центар за игу и учење- код доктора- донели смо мали креветић, мали сто 

и столицу, направили чекаоницу а родитељи су нам донели дрвене шпатуле, докторски 

сет, кутије и бочице од лекова, шприцеве...Центар је заиста био омиљено место за игру и 

учење, ту су се лечиле лутке, коцке, аутићи, васпитачице... 

 

Упоредо смо почели да се припремамо за обележавање Дана жена. Договорили смо се да 

направимо приредбу за маме. Деца наше групе су увежбавала кореографију за песму 

Маме су праве даме. Деци смо направиле крунице од рајфова за косу а украсни папир у 

боји злата су нам обезбедили родитељи.  

Због епидемиолошке ситуације, маме нису могле да присуствују нашој приредби али смо 

се зато потрудили да им направимо лепе поклоне и да им пошаљемо снимак приредбе. 
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Драматизација приче Каријус и Бактус подстакла је децу да у току слободних активности 

праве позориште у соби. То нам је био јасан знак да треба да отворимо нову тему- 

Бајковити свет.  

У току игре причали су о вилама, вештицама, бабарогама, вуковима, чаробним 

штапићима. У собу смо донели гињол лутке, мало позориште, књиге и сликовнице  

бајкама. Свакодневно смо им читали бајке, тражили одговоре на питања о ликовима, 

мењали ток и крај приче. Направили смо три кућице за три прасета (кутије, картон, 

слама, гранчице...) где су нам родитељи несебично помагали и давали идеје.  

 

Правили смо чаробне штапиће, велики картонски дворац- место где ће се деца ликовно 

изражавати и место где ће кретати њихова игра без краја, драматизовали смо бајке, 

правили скицу за причање приче(Златокоса) и играли се гињол луткама у свим 

приликама. 

Упоредо са овим активностима кренули смо у припрему за обележавање Дана установе 

(приредба планирана и реализована 15.4.). Припремали смо кореографију за песму Хоп 

мали зеко где смо у сарадњи са родитељима обезбедили деци костиме зеца. 

 

Велики картонски дворацје премештен на терасу тако да је ту добио своју нову улогу- 

играћемо се и цртати када не можемо у двориште. Наставили смо читање бајки и у 

априлу, сада већ бајке о вилама, чаробницама, лептирима. Све ове активности су нас 

водиле у припрему активности за обележавање Ускрса. Организовали смо радионицу са 

родитељима- украшавали смо јаја и простор у и испред радне собе. 

 

Родитељи су веома често доносили амбалажни материјал, пластичне и картонске кутије и 

гајбе. Све то нам је служило за игру и прављење нових играчака којима је век трајања 

био кратак. 

 

При повратку са мини одмора и прославе Ускрса, кренули смо у нове приче и нове теме. 

Лепо време је мамило напоље и будило жељу за новим знањима. Наша тема за наредни 

период је била Пролећна сликовница. У оквиру теме причали смо о биљкама, птицама, 

трави, бубицама, сунцу, киши, младунцима, животињама, цвећу, инсектима, учили смо 

нове песме и игре и кроз све то смо усвајали основне математичке појмове.  

Простор у соби је реорганизован. Донели смо материјале потребне за истраживачки 

центар (рукавице, инсектаријум, лупе, направили смо микроскоп, саксије, земљу, 

семенке...).  

Тераса је у свакодневној функцији за игру. Ту су кретале наше шетње, упознавање 

природе, ишли смо до реке да видимо сиву чапљу и рибице, жабице, слушали смо песму 

птичица, тражили смо мравиће, лептириће, ипитивали смо глису за коју смо мислили да 

је змија, правили смо гнездо за птице, брали смо цветиће, мирисали их, научили зашто је 

коприва здрава, дували балоне од маслачка...на тераси смо правили кућицу за меду ако 

случајно сврати.  

Посетили смо цркву у Гучи, улазили смо у њу, играли се у порти. У сарадњи са 

родитељима засадили смо цвеће испред вртића па смо тако и учили делове биљке а 

уједно и развијали појам лепог и корисног.  

Непосредно смо учествовали на РТС кросу- навијали смо за наше другаре из старијих 

група. У току ове радне године одрадили смо пуно непланираних ствари- ствари на које 

су нас одвукла деца и њихово интересовање а које су у исто време биле продуктивне и за 

њих и за нас. Сарадња са родитељима је кренула у правом смеру тако да у наредном 
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периоду исту треба неговати и унапређивати. Деца су напредовала у свим аспектима 

развоја. У групи је створена пријатна и радна атмосфера тако да исто тако треба 

наставити. 

 

Годишњи извештај о раду средњих васпитних група 

 

Средња група Лучани 

 

У школској 21/22. год. планирани су и реализовани следећи пројекти 

октобар: пројекат: „Дарови јесени“ 

 

- Дечија недеља - мото: „Дете је дете да га волите и разумете“ 

новембар: пројекат: „У свету бајки“ 

- 13.11. Дан љубазности 

- 16.11. Дан толеранције 

 

децембар и јануар: - У усрет празницима 

- 28.12. - Приредба и дружење са Деда Мразом 

- 27.1. - Дан Светог Саве 

 

фебруар: „Зимске радости“ 

 

март: пројекат - „Моје породино стабло“ (28.2 -18.3) 

- 8.3. - Приредба за маме 

март и април: 21.3 - 5.5. - пројекат - „Стигло је пролеће 

1.4. - Дан вртића 

7.4. - Слава вртића „Благовести“ 

21.4. - Васкршња радионица са родитељима 

ВОВ 

10.9.2021. 

11.10.2021. 

21.2.2022. 

 

Средња група –Гуча 

 

Средња група броји 32 деце, од тога 29-оро је прешло из млађе групе и три детета су 

новоуписана. Због епидемиолошке ситуације број долазеће деце је варирао, а вртић је у 

јануару био затворен једну недељу по препоруци Општинског штаба за ванредне 

ситуације. 

Пратећи дечију игру и интересовања долазили смо до различитих тема које смо у току 

ове године обрађивали. 

За месец септембар узели смо тему „Заједно“. Заједно смо организовали простор 

адаптирали децу и много пажње посветили смо праћењу дечијих интересовања. Њихово 

интересовање довело нас је до следеће теме „Кућа“. Временом смо тему проширили и на 

наше куће, куће других животиња ... Од картонских кутија деца су направикла макете 

кућа, стамбених зграда у којима живе. 
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Ове године прославили смо и дечију недељу под мотоом „Дете је дете да га волите и 

разумете“. Причали смо о дечијим правима и обавезама, учили рецитације, одгледали 

позоришну представу „Мачке из високог друштва“. 

Наредна тема коју смо обрадили била је „Прославе, славе, обележја и празници“. До ове 

теме дошли смо захваљујући усхићености деце поводом прославе рођендана у вртићу. 

 

Следећа тема је била „У свету бајки“. Подсетили смо се познатих бајки па смо 

проналазили неке нове – непознате бајке, мењали смо крај бајки... Највише интересовања 

код деце изазвала је активност где смо правили кућице ликова из бајки. 

Наредна тема коју смо обрадили „Све се смеје – пролеће је“ а до ове теме дошли смо у 

току шетње где су деца коментарисала промену времена и уочавала промене у природи. 

 

На нашу следећу тему „На путовању“ дошли смо захваљујући одласку једног детета на 

путовање и његовој причи о том путовању. Много пажње изазвале су приче, филмови о 

опасним животињама из мора и океана. 

Деца су била јако заинтересована за теме активно учествовала у осмишљавању 

активностикоје смо обрађивали. Свако дете напредовало је својим темпом по свим 

аспектима развоја. 

 

Сарадња са породицом 

 

Утоку ове године одржана су три родитељска састанка и једна радионица за родитеље. 

Родитељи су купили ТВ и тепих за собу, финансирали гардеробу за игру поводом 

облежавања Дана установе. И у току ове године све битне информације размењивали смо 

путем вибер групе, али и индивидуалних разговора на иницијативу или родитеља или 

васпитача. 

 

Годишњи извештај о раду старијих васпитних група 

 

Старија васпитна група –Лучани 

 

 

Октобар: Дарови јесени 

 

Дечија недеља – мото „Дете је дете да га волите и разумете“ 

 

Планиране активности: 

-Права детета; упознавање са Конвенцијом о правима детета 

- Еколошке активности – чишћење лишћа у дворишту вртића 

- Јесењи кишобрани ( шетња кроз наше место са украшеним кишобранима јесењих 

мотива) 

- Ликовне активности (плато испред Дома културе) 

- Спортске активности ( такмичарске игре, полигон) 

-  Позоришна представа у Дому културе „Мачке из високог друштва“ 

- Израда поклона за мог најбољег друга 

 

Сарадња са породицом: 
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-Припрема кишобрана од јесењих плодова 

  

Новембар „То сам ја-то смо ми“ 

16. новембар –Обележен дан толеранције 

 

Децембар 

„Зимске радости“ 

28.12.2022.г.- Подела новогодишњих пакетића и новогодишња приредба у вртићу 

 

Јануар-фебруар ( групе биле спојене без теме) 

 

Март 

„Моје породично стабло“ 

08.03.2022.г.Обележен Дан жена-приредба за маме 

Април 

„Пролеће је стигло“ 

01.04.2022.-Приредба поводом Дана вртића 

07.04.2022,-Обележена слава вртића „Благовести“ 

21.04.2022.- Одржана Ускршња радионица 

Мај 

„Ми у саобрађају“ 

20.05.2022.год. Одлазак на излет у зоо врт у Врњачку бању 

Започет пројекат „Инсекти“ 

У току године одржана два родитељска састанка 

-6.09. 2021.г. 

-18.05.2022.г. 

 

Старија група –Гуча 

 

Пратећи дечју игру и дечја интересовања биране су теме: „Промене у природи“, „Ја “, 

„Зима“, 

 

„Празници и обичаји“, „У свету бајки“, „Осећам“, „Станишта и животне заједнице“, 

„Свет животиња“. 

Теме су изазвале интересовање деце, а реализоване активности биле су у функцији 

остваривања постављених циљева. Заступљене методе и облици рада дозвољавали су 

деци могућност избора и активног учења. Сва деца су напредовала у свим аспектима 

развоја. 

 

-ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ- 

Постављени циљеви односили су се на: свеукупан телесни развој, развој спретности, 

развој моторике,развој равнотеже, развој координације, јачање дечјег организма, 

прилагодљивост променљивим условима, обогаћивање перцептивних искустава кроз 

сопствену самосталну активност (посматрањем,додиривањем, слушањем), задовољавање 

потребе деце за кретањем и игром, овладавање сопственим телом у простору, 

усавршавање координације око-рука. 
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Код све деце се примећује напредак у физичком развоју (развоју спретности, развоју 

координације,развоју равнотеже, развоју моторике). Постављени циљеви реализовани су 

кроз: 

~физичке активности: јутарњу гимнастику, вежбе спретности, вежбе издржљивости, 

вежбе за одржавање равнотеже, вежбе опуштања, вежбе за рамени појас и руке, полигон, 

трчање, трчање са 

обиласком препрека, вежбе за корекцију равних стопала, вежбе за корекцију кичме, 

скакање,провлачење; 

~игре: око соколово, телефони, чаробна торба, слагалице, проналажење грешака, шта је у 

врећици,ћорава бака, гусеница, место у колони, кретање по макети, плива-тоне, игра 

налога, у туђим ципелама; 

~покретне игре: расте, расте (са свим својим варијацијама), авиони, ко ће брже, ко ће пре, 

пронађи ме, 

јагодице, залеђени, вук и јагње, лети лети; 

~остало: шетње, игре на отвореном, игре у дворишту вртића, игре лоптом, крос. 

 

-СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ И ДУХОВНИ РАЗВОЈ- 

 

Постављени циљеви односили су се на: развијање вештина кооперације, сарадње и 

договарања; развијање позитивних емоција; подстицање деце да учествују у 

традиционалним играма; развијање позитивне слике о себи; познавање, разумевање и 

придржавање правила лепог понашања; познавање стратегија за решавање 

интерперсоналних проблема; изграђивање сопственог начина за изражавање 

емоција прихватљивих за друге; осетљивост на осећања других људи; емоционалну 

стабилност; изградњу свести о припадности култури и традицији свог народа и 

познавање друштвених догађаја и живота своје средине. Циљеви су реализовани кроз: 

разговоре, приче, дружење са старијом децом, драмске импровизације, драмске игре и 

игре (ћорава бака, у туђим ципелама, игра поверења, туширање лепим порукама, 

огледало осећања, клацкалица, вођена машта, ланчани покрет, друштвене игре, 

кооперативне игре, традиционалне игре, упознавање обичаја, масирање, групно цртање, 

цртање својих 

жеља...). 

Примећује се напредак у социо-емоционалном и духовном развоју код све деце, нарочито 

у развоју самопоштовања. Деца у игри сарађују и размењују искуства, помажу једни 

другима. Често се договарају о избору и правилима игре. Спорадично долази до 

конфликта, углавном због играчака. 

 

-КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ- 

 

Постављени циљеви односили су се на: подстицање посматрања и упоређивање, 

проширивање знања о свету око себе, подстицање деце да запажају, да упоређују и 

откривају сличности и разлике, подстицање истраживања и аннализирања информација, 

формирање појмова о величинама, формирање појмова о величинама по супротности, 

познавање простора око себе и правца кретања, способност решавања проблема, 

ослањањем на логику, способност класификовања предмета, способност формирања 

скупова,утврђивање припадности одређеном скупу, формирање појма бројева (до пет), 

познавање места броја у бројевном низу, схватање разноврсности животних облика, 

откривање узајамне повезаности живог и неживог света, познавање сопственог тела, 
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познавање предмета и њихових особина, познавање узрочно-последичних веза и 

карактеристика појединих годишњих доба. Циљеви су реализовани кроз разговоре, 

приче, игролике активности, огледе, посматрање, решавање проблемских ситуација, 

шетње и игре (лети,лети; расте, расте; искључи трећег; настави логички низ; настави као 

што је започето; где шта стојим ,место у колони; шта могу одређеним делом тела; 

решавање загонетки и питалица...). 

Већина деце разуме просторне односе, разуме узрочно-последичне везе, именује све боје, 

разуме појам скупа и може да формира скуп са одређеним бројем чланова, разуме појам 

броја (до пет). Већина деце слакоћом врши сабирање и одузимање до броја 10. Такође, 

већина деце препознаје и именује 

геометријске облике и тела. По налогу васпитача већина деце успешно извршава задатке. 

 

-РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈЕ И СТВАРАЛАШТВА- 

~комункација~ 

Постављени циљеви односили су се на: способност јасног изражавања, тачног изговора 

свих гласова, способност учешћа у разговору, способност слушања, разумевања и 

памћења, способност комуникације са другима, способност активног учествовања у 

разговору, стицање социјалног искуства кроз драмске активности, способност 

невербалне комуникације, откривање себе као теме и средства драмског изражавања, 

способност подражавања гласова и радњи, подстицање говорног стваралаштва, 

смишљање 

нових речи, мењање краја приче, смишљање прича, богаћење дечјег речника, прављење 

нових прича од делова прича. 

Циљеви су реализовани кроз: приче, препричавање, драматизације, драмске 

импровизације, разговоре, учење стихова, учење стихова НТЦ системом, стваралачко 

причање, мењање краја приче, прављење нових прича од делова познатих прича. 

 

Већина деце чисто изговара све гласове, може да преприча причу, реченице су им јасне и 

граматички исправне, зна ко су учесници у причи, разуме главну идеју приче. 

Велико интересовање деце изазвало је учење стихова НТЦ системом, драматизације 

прича, решавање загонетки и питалица, као и приче уз очекивани след догађаја, 

смишљање нових прича (прича под називом „Орао Коки“). 

 

~ликовне активности~ 

Способност уочавања боја као својства предмета, способност приказивања људи и 

животиња, богатство облика и боја, маштовитост која се огледа у богатству детаља, 

способност да се линијом и облицима изрази пропорција, осетљивост за пластику. 

Постављени циљеви су реализовани кроз: илустрације, цртање, вајање, комбиновање 

техника, рад природним материјалима. 

Код све деце се примећује напредак у ликовном изражавању. Ликовни радови су пунији 

детаља, умеју да нацртају човека, животиње, биљке. Велико интересовање деца показују 

за рад са природним материјалима (дрво, лишће, плодови, зрневље, семенке...). 

 

~музичке активности~ 

Постављени циљеви односили су се на: интересовање за музику, способност певања 

умереним гласом без напрезања, разликовање музичке динамике, способност слушања, 

упознавање са различитим врстама музичких инструмента и способност стваралачког 

изражавања својих емоција музичким средствима. 
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Циљеви су реализовани кроз: певање, слушање музике, учење песама, свирање на 

различитим инструментима, слушањем и погађањем одређених инструмената. Деца воле 

да слушају и уче нове песме, а нарочито су им занимљиве плесне кореографије 

(кореографија уз песму Лепотица и звер) којом су се деца представила на приредби 

поводом Дана установе. 

 

-САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ- 

Током ове радне године одржана су четири родитељска састанка (6. 9. ; 24. 9. ; 28. 3. и 18. 

5. 2022. године), као и једна ускршња радионица. Обављено је шеснаест индивидуалних 

разговора са родитељима о напредовању и понашању деце у групи. Родитељи су путем 

вибер групе добијали информације о васпитно-образовном раду у групи. Уз помоћ 

родитеља вршене су промене у радној 

соби, тако што су родитељи учествовали у уређивању центара за децу. 

 

-САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ- 

Током године обављани су договори о раду на нивоу објекта. Такође, обављени су 

договори о организацији дечје недеље, обављени договори о организацији прославе дана 

вртића и славе, договори о превентивним мерама заштите, договори о организацији 

излета, договори око организације приредбе за Нову годину и Осми март, договори око 

избора активности за дечји часопис, договори око украшавања 

позорнице, договори око новогодишње декорације. 

 

-САРАДЊА СА СЕСТРОМ ЗА НЕГУ И ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

Током године вршени су договори о поштовању превентивних мера у установи, које су у 

зависности од епидемиолошке ситуације биле појачане. 

 

-САРАДЊА СА КОЛЕГИНИЦАМА- 

Током године обављани су договори о раду и размењивана су искуства. Такође, 

обављени су договори око прославе Дана вртића и славе вртића, договори о организацији 

кроса, договори о организацији приредби за Нову годину и Осми март, договори о 

организацији излета у зоо-врт. 

 

-САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ- 

Општина Лучани донирала је пакетиће деци наше установе. 

 

5. 10. 2021. године организовано је цртање кредама испред Дома за културу, спорт и 

туризам. 

6. 10. 2021. године организоована је Јесења модна ревија испред Дома за културу, спорт и 

туризам. 

8. 10. 2021. године организована је позоришна представа у Дому за културу, спорт и 

туризам. 

22. 12. 2021. године организована је позоришна представа у Дому за културу, спорт и 

туризам. 

15. 4. 2022. године одржана је приредба поводом Дана установе у Дому за културу, спорт 

и туризам. 

13. 5. 2022. године у сарадњи са Основном школом „Академик Миленко Шушић“ на 

игралишту је одржан крос. 
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20. 5. 2022. године организован је излет у Зоо-врт „Врњци“ и Врњачку Бању. 

15. 6. 2022. године нашу групу је посетио ветеринар Милош Јовичић. 

16. 6. 2022. године наша група је посетила ветеринарску апотеку „Ветал“ у Гучи. 

Током године децу смо водили на спортске терене и игралишта. 

 

У септембру су грађени и развијани другарски и партнерски односи на релацији 

дете/дете, дете/васпитач. Уређивали собу, паное, опремали центре, структурирали 

материјале и окупљали се после дуже паузе.  

Прослављена је Дечја недеља чији је мото: ,,Подељена срећа два пута је већа, 

осликавањем платоа, дружење са представницима Дома културе (деца у Гучи), 

спортским активностима и позоришном представом ,,Црвенкапа“ у изведби деце из Гуче 

и васпитача. 

Теме које су пратиле васпитно-образовни рад су „Моја породица“, „Свет око 

мене“, „Како се некада живело, а како сада“, „Здрава храна“ и др.  

Највећи део активности реализован је на отвореном простору. Обзиром да су деце 

сада старија група, активности које су обухватале упознавање нашег места, важних 

институција и др. Изазвале су велико интересовање.  

На нивоу обе групе орагнизоване су активности на тему екологије, које су трајале 

током целе године, у зависности од временских прилика. Јавила се и идеја о пројекту 

везаном за ову тему, који се може реализовати током наредне радне године. 

Календар важних датума је нашао место у васпитно-образовном раду, па су кроз 

ликовне и музичке активности обележени Међународни дан породице, Дан цвећа, Дан 

жена и многи други.  

Дан установе је реализован кроз низ активности, праћен сарадњом измећу група и 

вршњачким учењем. Деца су била јако задовољна овим начином прославе, јер су били 

активни учесници и могли су да бирају активности према својим интересовањима. 

Сарадња са локалном заједницом и породицом реализована је у већој мери крајем 

радне године, кроз посете и излазак деце из круга вртића. 

 

 

X РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ ПРИПРЕМНОГ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

У току протекле радне године, у установи је припремни предшколски програм 

реализован у 4 групе, у оквиру 2 објекта у Гучи и Лучанима и 3 групе на теренима 

(Горачићи, Котража, Доњи Дубац). 

 

Припремна предшколска група 1 и 2  – Лучани 

 

У школској 2021-2022. години планирани су и рализовани следећи пројекти: 

октобар: „Јесењи дарови“ 

Дечија недеља „Дете је дете да га волите и разумете“ 

новембар: „Јесен у селу - граду“ - 13.11. - Дан љубазности 

- 16.11. - Дан толеранције 

- 20.11. - Дан детета 

 

децембар и јануар: - 28.12.2021. - Приредба и дружење са Деда Мразом 
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- „Зимске радости - прославе и празници“ 

фебруар: „Бајке“ 

март: „Моја породица“ - 8.3.2022. „Приредба за маме“ 

април: „Пролеће“ - 21.4.2022. Дружење се средњошколцима и обележавање Дана 

планете Земље 

мај: „Саобраћај“ - 11.5.2022. Дружење са полицајцима и посета ПС 

- 20.5.2022. Излет у Врњачку Бању и посета Зоо врту 

- 27.5.2022. Посета школи 

јун: „Матура“ - 15.6.2022. Мини - мини матура и журке 

Родитељски састанци 

1.9.2021. 

13.9.2021 

30.9.2021. 

17.2.2022. 

18.5.2022. 

Радионице са родитељима 

21.4.2022. - „Ускршња радионица“ 

ВОВ 

10.9.2021. 

11.10.2021. 

22.2.2022. 

Стручно усавршавање 

- „Са стручњацимана вези 2 - безбедно током епидемије“ (трибине) - 2 сата - Вера 

Зириковић и Маријана Шкулетић. 

- Године узлета „Обука за примену нових Основа предшколског програма“ 

 

  Радови деце из наше установе објављени су у часопису „Малац радозналац“, 

такође су учествовали на регионалној смотри рецитатора у Ариљу „Стих по стих 

пријатељства“, посебно смо поносни на Слободана Маринковића и Софију Јаћимовић 

који су се вратили са наградама. 

 

Припремна предшколска група –Гуча 

 

У месецу септембру група је бројила 40-оро деце, од тога 6-оро деце новопримљено. С 

обзиром да је група бројна,на иницијативу родитеља а уз сагласност директора група је 

подељена у две (ППП1, ППП2). Васпитно образовни рад за обе групе планиран је по 

истом плану и програму.Током овог месеца максимално смо користили лепо време за 

боравак на отвореном. Организовали смо игре по избору деце. Обележили смо Дан 

старих особа тако што нас је посетила једна бака која нам је причала о свом детињству и 

како је проводили своје слободно време. 

 

ОКТОБАР 

Тема се наметнула сама по себи,а у циљу подстицања и подизања дечјег самопоштовања 

нарочито због нове деце. Током реализације ове теме дете смо стављали у фокус кроз 

игру, самопослуживање, свакодневне активности, практичне и кроз рад у радним 

листовима, свесци у вртићу и код куће у виду домаћих задатака. 

Простор смо прилагодили планираној теми. 
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Сарадња са породицом  

- Родитеље смо укључили у сакупљању неопходних материјала за рад (украшавали 

кишобране за јесењу модну ревију, доносили енциклопедије,приче) као и кроз израду 

домаћих задатака. 

Сарадња са локалном заједницом - Плато испред Дома културе, позоришна представа 

,,Мачке из високог друштва“. 

Новембар-Децембар 

Деци се допала песма Јесења соната,често су је певали и играли уз исту. 

Свакодневно смо шетали и посматрали природу, закључивали, коментарисали о 

променама које се дешавају,па смо тако и дошли до теме. 

Тема је трајала док је постојало интересовње деце.Учили смо стихове приче: „Залутало 

поврће“, ,,Деда и репа“, ,,Пут једног жира“, и песме о јесени: ,,Поврћијада“, ,,Позна 

јесен“ итд. 

Причали смо о домаћим и дивљим животињама у јесен, као и песме и приче о њима. 

Затим водене и поларне животиње. 

– упознали њихов начин живота. 

- Упознали смо математичке појмове, дебело - танко, широко-уско, високо-ниско, 

кратко-дугачко..као и геометријске облике (круг, квадрат, правоугаоник, троугао). 

Вршили смо екесперименете са водом, упознали агрегатна стања. Посматрали 

листопадно и зимзелено дрвеће под снегом. Обележили смо значајне датуме као што су: 

Међународни дан особа са инвалидитетом, Дан толеранције, Светски дан детета, Почетак 

зиме, Дан љубазности, Нову годину приредбом на којој су учествовала сва деца. 

 

Сарадња са породицом остварили смо-кроз израду домаћих задатака, 

-доношење материјала за рад 

-кроз опремање просторних целина 

-кроз индивидуалне разговоре 

-у посети нам је био ловац Иван Броћић, родитељ. 

 

Сарадња са локалном заједницом - Посета пијаци 

 

ЈАНУАР 

Деца су била еуфорична у предпразничном расположењу и плановима за прославе 

празника, сходно томе назив теме је ,,Прославе и празници“. У току реализације ове теме 

поредили смо прославе и празнике некада и сад. Просторне целине смо опремили заједно 

са децом. Због епидемије вртић није радио од 24.01‐28.01.2022. год, тако да смо 

планиране активности реализовали током наредног месеца. Учили смо песму,,Божић“, 

,,Рођендан је сада мени и све се пуши“, .као и песме о зими. Читали смо приче: ,,Мраз и 

дечак“, ,,Прича о топлом и хладном ветру. Причали смо како се слави Нова година у 

другим деловима света. Месили смо и правили славски колач, импровизовали како се 

слави слав  ,Божић и рођендан. 

Сарадња са породицом-Планирали смо долазак у групу једне баке, али због 

епидемиолошке ситуације одложили смо. 

Сарадња са локалном заједницом - Посета цркви и Дому културе такође је одложено због 

епидемиолошке ситуације. 
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ФЕБРУАР-МАРТ 

До теме ,,Ми се не бојимо учимо да бројимо“дошли смо тако што смо деци пустали 

музику,па су се посебно заинтересовали за песму учимо да бројимо. Готово да су били 

опседнути, бројали су играчке, децу, тањириће, чаше. Истовремено показују 

интересовање за слова (како се пише моје име, на које слово почиње моје име..). Већина 

деце пише своје име на радовима. Преуредили смо просторне целине према дечјем 

интересовању, а доминантан центар је био манипулативни и истарживачки. 

Организовали смо игре ,,На слово, на слово“, украшавали слова, писали на разним 

подлогама (песак,брашно..). Учили смо стихове о бројевима ,,Опет креће пролеће“, 

,,Добро јутро“, Песме: ,,Ми се не бојимо учимо да бројимо.“, „Љубав је“, химну наше 

земље, ,,Најлепша мама на свету“. Читали смо приче: ,,Гласовита гозба“, ,,Пролећна 

прича“, ,,Три прасета“, ,,Снежана и седам патуљака“... 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

-Израда костима за прославу Осмог марта 

-Кроз опремање просторних целина 

-Кроз израду домаћих задатака 

-Кроз индивидуалне разговоре 

 

Сарадња са локалном заједницом - Посета МУП-у 

Удружење Драгачевско сунце позвало нас је да учествујемо са игром ,,Калинка“ у Дому 

културе. 

 

АПРИЛ-МАЈ-ЈУН 

Приликом изласка деце у двориште често су питали да ли ћемо поново садити нашу 

башту, у којој смо прошле године гајили цвеће, поврће, чајеве.  

Тему ,,Природа је свуда“, повезали смо са живом и не живом природом, као и саобраћај. 

Простор смо структурирали према интересовањима деце, па је овога пута у фокусу био 

истраживачки центар. Учили смо стихове: ,,Човекова околина“, ,,Ускрс“, као и песме 

,,Семафор“, ,,Сунце греје“, ,Ускршње јутро“. Учествовали смо у прослави Дана вртића са 

игром Краљево коло. Организован излет у Врњачку бању, посета ЗОО ВРТУ Врњци. 

Сарадња са породицом  

- Учешће у реализацији прославе Дана вртића 

-Доношење биљака за башту 

- Учествовали су у организацији Мини Мини матуре 

 

Сарадња са локалном заједницом - Деца су учествовала на РТС-овом кросу на стадиону 

ФК Драгачево. 

 

 

Припремна предшколска група- Котража 

 

У школској 2021/2022. години планирани су и реализовани следећи пројекти: 

➢ октобар: „Јаˮ (Моја породица, другари) 

Дечија недеља „Дете је дете да га волите и разуметеˮ 

➢ новембар: „Упознајемо јесење чаролијеˮ 

➢ децембар и јануар: „У сусрет Новој годиниˮ 
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29.12.2021. Приредба и дружење са Деда Мразом 

27.1.2021. Савиндан (приредба) 

➢ фебруар и март: „Ми се не бојимо, учимо да...ˮ 

8.3.2022. Приредба за маме 

➢ април: „Пролећеˮ 

21.4.2022. Ускршња радионица 

➢ мај: „Саобраћајˮ 

20.5.2022. Излет у Врњачку Бању и посета Зоо врту 

31.5.2022. Посета школи 

➢ јун: „Матураˮ 

14.6.2022. Мини – мини матура и журка 

 

Родитељски састанци 

• 6.9.2021. 

• 27.12.2021. 

• 17.3.2022. 

• 21.4.2022. 

 

Радионице са родитељима 

• 21.4.2021. „Ускршња радионицаˮ 

 

ВОВ 

22.2.2022. 

 

 

Припремна предшколска група – Горачићи 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Припремна предшколска група формирана је у септембру и броји 10оро деце, 5 дечака и 

5 девојчица. Обзиром на то да деца до сада нису похађала вртић овај месец смо 

искористили за упознавање деце и васпитача, деце између себе, правила понашања у 

групи, упознавање школских просторија, дворишта, школског парка... Користили смо 

лепо време за боравак на ваздуху, организовали смо шетњу до парка са ђацима из првог 

разреда, играли спортске игре на полигону..Обележили смо Дан старих особа-деца су 

доносила фотографије својих бака и дека, разговарали смо о променама које доноси 

старост, особинама, предностима и манама.. Присуствовали смо представи ,,Петар Пан“ 

у Дому културе у Лучанима, као и Црквеној Слави у Горачићима- 24.септембра.  

 

ОКТОБАР  

 

У месецу октобру тема је била ,,ЈА“ у простору, породици, са другарима,у 

природи... 

Током ове теме деца су се све више упознавала, упознавали су чланове породица између 

себе, упознали смо се и са правима и обавезама које имамо код куће и у школи.... Деца су 

имала домаће задатке(најчешће графомоторичке вежбе).  
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У току дечије недеље учествовали смо на приредби коју смо организовали са учитељима 

и ученицима од првог до четвртог разреда. Имали смо разне активности- ликовне, 

физичке, драмске...делили смо поклоне, друг-другу и тиме обележили ову недељу.  

Простор у соби смо прилагодили одговарајућој теми. Заједно, деца и васпитач, одрадили 

смо пано на тему ,,Имам право да...“ који смо окачили у слободном делу наше собе. 

Учествовали смо на јесењој шетњи са кишобранима која се одржала у Гучи. 

Сарадња са породицом - Родитељи су учествовали у скупљању материјала за рад, 

украшавали су кишобране за Јесењу ревију. 

Сарадња са локалном заједницом - Плато испред Дома културе у Гучи - одржавање 

ревије.  

 

НОВЕМБАР 

 

Свакодневном шетњом до парка примећивали смо промене у природи и 

коментарисали исте и на тај начин смо дошли до теме. Упознавали смо се са годишњим 

добима, њиховим карактеристикама, учили стихове о јесени, разговарали о домаћим и 

дивљим животињама, њиховим особинама, сличностима, разликама, корист и добит коју 

од њих имамо...Доносили смо воће, поврће, правили пијацу. Кроз ову тему поменули смо 

сличности и разлике у селу и граду, какве промене видимо током јесени, шта се мења, 

шта остаје исто..Током целог месеца правили смо наш јесењи кутак. Од пластелина, 

дрвета, јесењих плодова,камења. На крају све то смо саставили и направилли јесењу 

башту у слободном делу собе. 

Обележен је Светски дан толеранције, Светски дан љубазности, Међународни дан особа 

са инвалидитетом.  

Сарадња са породицом-кроз индивидуалне разговоре. 

Сарадња са локалном заједницом-посета продавници 

 

ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР 

 

Кроз разговор сам поменула долазак зиме где су деца почела да објашњавају шта 

се дешава током овог годишњег доба и девојчица Н.П. је прокоментарисала ,,Мраз по 

стаклу шара“ и тако смо дошли до ове теме. Разговарали смо о променама које доноси 

зима, шта се мења, животиње које одлазе, разлике у животу током зиме...Чим је пао први 

снег правили смо експеримент и испитивали стања воде што је деци било веома 

занимљиво.  Цртали смо воденим бојама, правили зимску чаролију на стреч фолији, 

резали пахуље и украшавали простор. Читали смо приче ,,Прича о топлом и хладном 

ветру“, ,,Три Снешка Белића“, ,,Добро дошла зимо“, ,,Стаклени мост“... Када је био јак 

мраз изашли смо на кратко код музеја да видимо како је мраз ,,нашарао“ прозоре. 

Обзиром на то да је месец јануар месец када је зимски распут,  крајем децембра 

разговарали смо о прославама и празницима који нам следе.. Китили смо јелку, учили и 

певали новогодишње песме, стихове ,,Божић“... Подсетили смо се како се људи 

поздрављају за Нову Годину, Божић, за славе...  

Сарадња са  породицом  - Доношење украса за јелку, индивидуални разговори. 

 

ФЕБРУАР 

 

Када смо се вратили са распуста деца су имала много питања, ко је где био, са 

ким, шта су радили...и тако смо дошли до теме ,,Питам и тражим одговор“. 
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Импровизовали смо разна занимања људи, глумили, рецитовали...Ишли смо у посету 

фризерском салону.  Разговарали смо о осећањима, изазивали једни друге на различита 

осећања, покушавали кроз практичне активности да решимо опасне ситуације и изађемо 

из проблема(нпр.заборавили смо да затворимо славину и шта сад?).  

Почели смо упознавање са математичким појмовима, скуповима, играли смо слатку 

математику, сабирали и одузимали бомбоне и ко тачно реши добија једну као награду. 

Бавили смо се данима у недељи, месецима у години, повезивали смо датум рођења са 

годишњим добом и карактеристикама тог месеца.  

Присуствовали смо луткарској представи у кухињи школе 24.2.2022. 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

Како су деца старија и зрелија све више имају интересовање за свет око себе па смо тако 

и назвали нашу тему- ,,У свету око нас“. Разговарали смо и учили о саобраћају, могућим 

превозним средствима којима се можемо возити у нашем месту где живимо, разликама 

између копненог, воденог и ваздушног саобраћаја. Обележили смо Дан мајки учењем 

рецитације ,,Теби мајко“ и прављењем честитки и букета у знак захвалности мајкама. 

Дочекали смо пролеће стиховима ,,Опет креће пролеће“, ,,Збогом зимо, пролеће је“, 

разним ликовним радовима, прављењем цвећа од папира украшавали смо собу... Деца су 

имала интересовање за писање свог имена па смо тако почели да се потписујемо на 

радовима, писали своје име у брашну, кафи... Учили смо стихове о бројевима, читали 

бајке.. Обележен је Дан установе- Први април. 15.априла учествовали у ДОму културе на 

приредби поводом Дана вртића уз песму ,,Поведи ме Петре Пане“. 

 Имали смо радионицу поводом Ускрса, правили смо корпе, бојили јаја, резали, лепили, 

цртали...Кроз Ускршње бојење јаја вежбали смо математику, пребацивали јаја из једне 

корпе у другу, сабирали, одузимали...  

7.априла обележен Светски дан здравља 

Сарадња са породицом-Присуство радионици 

 

МАЈ - ЈУН 

 

Тема у мају месецу била је ,,Сунце греје, све се смеје“. Користили смо слободно време за 

боравак напољу и на тај начин се базирали на живи и неживи свет. Садили смо цвеће, 

упознали делове биљака, шта би било ако се нпр. Биљка извади из земље итд. Повезали 

смо живу и неживу природу и све то кроз практичне активности. Садили смо цвеће, 

заливали, радили експеримент са стављањем цвећа у кутију...  

Учили смо стихове ,,Човекова околина“, ,,Кад би-тад би“, ,,Мишић и звонце“ ,,Живи 

шешир“...  

Обележили смо Дан поште у нашем месту и на тај начин се упознали са темом ,,Како 

поруке путују“.   

Деца су учествовала на РТС-овоом кросу на полигону. 

Припремали смо кореографију за мини матуру ,,Растимо уз плес“. 

Сарадња са породицом- доношење материјала за рад, учешће у организацији и 

реализацији мини матуре 
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Припремна предшколска група Горњи Дубац 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Припремна предшколска група броји 7оро деце, од тога 4 предшколца (4 девојчице) и 3 

млађе деце (2 дечака и 1 девојчица). Тема за месец септембар била је „Другарство“. 

Васпитно-образовни рад за овај месец био је концентрисан на адаптацију деце пре свега, 

на нове другаре, средину, васпитача. Велику пажњу смо посветили хигијени, како руку, 

одеће и обуће, тако и хигијену собе и играчака. Формирали смо правила наше групе. 

Оформили смо знак групе „ЛЕПТИРИЋИ“. Максимално смо користили лепо време за 

боравак на свежем вазуху. Деца су се играла на полигону школе, школском дворишту, 

шетали смо. Учили смо рецитације: „Мала школа“ и „Кућно васпитање“. Са децом 

школског узраста свакодневно се реализује дружење и игра у току одмора. Деца су 

присуствовала представи „Сантиаго“ у Дому културе у Лучанима. 

 

ОКТОБАР 

 

Тема у октобру била је „Јесен“; Годишња доба; воће и поврће; време у јесен; радови у 

јесен; плодови у јесен; зимница... 

Обележили смо дечју недељу разним ликовним, физичким, драмским активностима. 

Читање дечијег закона, израда групног рада деце и васпитача „Јесења девојка“, усвајање 

песмице „Ја имам право“. Организована радионица са родитељима за израду јесењих 

кишобрана. Наредног дана је организована јесења шетња кишобрана која је одржана у 

Гучи ( од вртића „Бамби“ до Платоа испред Дома културе). 

Организоване су спортске игре, као и размена поклона „Друг – другу“. 

У току овог месеца разговарали смо о годишњим добима, времену, радовима у јесен, 

јесењим плодовима. Деца су доносила јесење плодове, које смо пласирали на пијаци, 

исте су „куповали“ и од производа купљених на пијаци правили смо воћну салату коју 

смо одмах потом дегустирали и наредног дана зимницу – шарену салату. Деца су имала 

домаће задатке, графомоторичке, ликовне...Простор прилагођен теми. 

 

НОВЕМБАР 

 

Тема „Животиње и птице“ се надовезује на тему „Јесен“. Деца су међусобно разговарала 

о животињама и због њихових интересовања ова тема је рађена у месецу новембру. 

Поред животиња разговарали смо и о птицама, проширивали и допуњали знања о истим. 

Боравак у природи и разговор о животињама деци је био јако важан, деца су радо 

учествовала у дијалогу. У току месеца обележили смо дан права детета, Светски дан 

толеранције, Светски дан љубазности. Простор континуирано мењан у складу са темом. 

Музички центар богат песмицама о животињама. Прослава дечјих рођендана. 

Сарадња са родитељима, доношење потребног материјала. Израда групног 

рада деце и васпитача „Птице – селице и станарице“. 

 

ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР 

 

За месец децембар-јануар тема „Обичаји, прославе, празници“ обухвата подтеме: почетак 

зиме, славе, венчања, рођења, крштења, рођендани, новогодишњи празници... 

Почетком месеца обележен Међународни дан особа са инвалидитетом. 
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Упознали смо се са годишњим добом – зима и његовим карактеристикама. 

Украшавамо собу пахуљама. Обогатили смо знања о венчању, рођењу, крштењу. Деца су 

доносила слике када су били бебе, па смо исте окачили у соби на пано „Кад смо били 

мали“ уз стихове песмице „Браћу не доносе роде“. У овом месецу смо почели са 

упознавањем слова. Читали смо приче „Шарена зимска прича“, „Мудри дедица“, „Мраз и 

дечак“. Усвајамо речи песмица „Зима“, „Свети Сава“. Одлазак у школско двориште, игре 

на снегу, правимо Снешка Белића. Кићење јелке уз музику. Сарадња са родитељима, 

доношење украса за јелку, индивидуални разговори, новогодишња радионица. 

Одлазак у вртић „Бамби“ додела новогодишњих пакетића и фотографисање. 

У току распуста деца ће прославити Божићне празнике, па смо разговарали о значају и 

значењу Божића, Бадње вечери. Подстицали смо имагинацију и креативно стваралаштво 

(вајање, цртање, сликање)... Соба је уређена у празничном духу. Подсетили смо се како 

се поздрављамо за Нову годину, славе, празнике... Након краће паузе, разговарали смо 

како су се провели на распусту. Обележили смо школску славу уз стихове песмице 

„Свети Сава“. 

Покретне игре, имитативне игре... 

 

ФЕБРУАР – МАРТ - АПРИЛ 

 

Оно што је карактеристично за децу јесте да воле да истражују све оновшто их окружује 

и што им је непознато. Ослушкивајући њихова интересовања почели смо да упознајемо 

све што им је било занимљиво и са чим су се сусретали у својој околини. Тако нам се 

тема „Упознсјемо се са...“ продужила на три месеца. „Упознајемо се са...“; подтеме: 

занимањима, бојама, саобраћајем, деловима дана, природом, словима, скуповима, 

бајкама... 

У данима када су временски услови били лоши, рад се одвијао online. 

Упознајемо се са скуповима, словима, брзалицама, графомоторичке вежбе... 

Играмо игре „На слово, на слово“, „Погоди слово“, „Игра асоцијације“... 

Покретне игре „Рам сам сам“, „Хоки-поки“, „Дан-ноћ“ 

Упознајемо се са појмом занимање; фризер – Креирамо фризуре и дајемо имена; доктор – 

Деца су доносила амбалажни материјал, као и ствари за доктора (мантил, стетоскоп, 

наочаре, шприцеве...) и направили смо малу ординацију где су се деца смењивала у 

улогама доктор-пацијент; дечије интересовање је дуго трајало; полицајац – Разговарали 

смо о овом занимању, цртали „Ми смо мали полицајци“, правимо знак СТОП; 

посластичар – Мали посластичари, деца су доносила састојке за плазма куглице које смо 

правили; стоматолог – Уз апликације смо причали о хигијени уста и зуба, деца су била у 

улози стоматолога; васпитач – Девојчице су биле у улози васпитача; 

У сарадњи са учитељем и школском децом организовали смо приредбу поводом Дана 

мајки. Правили смо руже за маме и честитке. Техником темперама и кесом смо 

направили ружу за маму, коју смо окачили испред собе на пано. 

Саобраћај – разговарали смо о превозним средствима, о разликама између воденог, 

ваздушног и копненог саобраћаја; саобраћајним знацима. 

Правимо „Геометријског човечуљка“, креирамо доворац од геометријских тела и бојимо 

темперама; представа о „Госпођи Коцки и Купи, господину Квадру и Ваљку“. 

Игре у дворишту: „Између две ватре“, „Јелечкиње барјачкиње“, „Вежбе“. 

Читамо бајке: „Златокоса и три медведа“, „Пролећна бајка“, „Чаробни пасуљ“, 

„Ускршњи зека“ 

Разговарамо о природи, „Бонтон према природи“ 



55 

 

Сарадња са родитељима – Постављање знакова „ШКОЛА“, на путу од станице до школе; 

заједно са татама деца су учествовала у постављању истих;  

Индивидуални разговори; Ускршња радионица; Родитељски састанак. 

Долазак новог дечака у групу. 

 

Дан установе. 

Обележен Светски дан здравља. 

 

МАЈ 

 

Тема која је реализована у месецу мају била је „Позвао је мај, све бубе на чај“. Боравак у 

природи и истраживање инсеката. Правимо пчелице од амбалажног материјала; употреба 

пластелина... Гледамо цртани „Пчелица Маја“; Техником Рошархове мрље правимо 

лептириће и качимо на пано испред собе. Истраживали смо о пужевима... Уочавамо и 

посматрамо биљке и њене делове. Усвајамо речи песмице „Десет љутих гусара“. 

Обележавамо Светски дан породице; 

У сарадњи са школом организујемо крос; 

20.05.2022. Организован је излет за децу ППП и старију групу – Врњачка бања. 

Полагање завршне активности у вртићу „Бамби“. 

Одлазак у посету другара из Котраже; Дружење, спортске активности; 

Учествовали смо на приредби поводом дана школе у Котражи. 

Сарадња са родитељима – Индивидуални разговори. 

 

ЈУН 

 

„Коферчић за крај“ је тема за месец јун. 

Припрема кореографије за мини-мини матуру „Растимо уз плес“. Мини-мини матура 

одржана 14.06.2022. Усвајали смо стихове песмице „Морамо се поздравити“. Израда 

групног рада васпитача и деце „Лептирић“ – техника отискивање шаке са темперама. 

Боравак у природи, шетња, покретне игре са школском децом. Правимо сат; правимо 

експеримент „Електрицитет“; 

Водене боје – цртамо. Лето – путујемо... Одлазимо код четвртака на прославу мини 

матуре. Пакујемо коферчић са лепим успоменама из предшколског и завршавамо ово 

путовање. 

Сарадња са родитељима – Учешће у организацији и реализацији мини-мини матуре. 

 

 

XI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕШОВИТИХ ГРУПА 

 

 

Мешовита група 1- Лучани 

 

Септембар  

Протекла радна година обележена је адатацијм деце на нову средину и другаре. 

Половина новоуписане деце долази из приватног вртића, што је захтевало и мало 

другачији приступ адаптацији. Говорило се о другарству, правилима понашања у групи, 

породици и вртићу.  
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Октобар 

 Месец који традиционално почиње Дечијом недељом и у том смислу, иако различита од 

претходних година, посвећена је дечијој игри, активностима по жељи деце и разговору о 

дечијим правима. У већини група подстицане су истраживачке активности, везане за 

јесен и когнитивни и физички развој.  

Новембар је протекао у истраживању животињског света, обрадом прича, басни и 

откривачким активностима. Ово је месец где се је посебан акценат био на развоју 

комуникације и стваралаштва. Обележен је Међународни дан толеранције и Светски дан 

детета. Децембар и јануар су у знаку прослава и жеља. Време које се у свим васпитним 

групама осликавало позитивном и оптимистичном атмосфером. Разговарало се о 

жељама, прославама, свечаним тренуцима... Један део планираних активности, није 

реализован, због зимског распуста и смањеног броја деце.  

 

Долазак пролећа у васпитно-образовној установи, увек значи пуно слободних 

активности на ваздуху, игре на отвореном и подстицање физичког развоја. Теме којима 

су се деца бавила су осећања, пролеће, човек као живо биће... 

Обележен је Дан жена. Деца су на различите начине, кроз ликовне активности 

припремала поклоне за своје маме и баке.  

Обележен је и први дан пролећа, различитим садржајима, у зависности од узраста деце.  

 

Април је традиционално месец који започињемо прославом Дана установе.  

Ове године деца су учествовала у приредби поводом прославе. То им је остало као 

посебан дан овој радној години.Кроз различите ликовне активности, праћене музиком, 

обележили смо ове битне дане у нашем 

календару. Теме које су обухваћене су саобраћај, природа, свет бајки... Крајем месеца 

био је велики православни празник Васкрс, који је обележен кроз разне текстове, приче и 

низ ликовних активности фарбања јаја.  

Мај је протекао у знаку лепог времена, покретних игара, упознавања околине у којој 

деца живе. У Гучи је посећен Музеј трубе, библиотека и Центар за културу и спорт. Деца 

у Лучанима су упознавала природне лепоте свога места. Крајем године започели смо 

пројекат „Књиготека“, као реултат дечијих интересоања. Пуно раличитих родуката је 

настало и овог пројекта.  којe деца користе у свакодневним активностима. Услед примене 

нових основа програна „Године узлета“, у сарадњи са колегиницама и родитељима 

радило се на промени простора у складу са истим.  

Обележен је Светски дан цвећа и Дан планете Земље па су деца обогатила терасе испред 

својих соба, кроз сарадњу са родитељима. Сестра на превентиви је током овог месеца 

организовала активности по групама са темама о очувању здравља и хигијене зуба. Јун је 

протекао у игри и слободним активностима деце, углавном на отвореном простору. 

 

Мешовита васпитна 2 – Лучани 

 

Теме: “Другарство“, “Јесен око нас“, „Све више упознајем“, „Зимске чаролије“, 

„Уметници“. Ове теме смо бирали на основу интересовања деце и питања која најчешће 

постављају, као и путем разговора са родитељима. 

У мешовиту васпитну групу у септембру уписано је тридесет и двоје деце, тј. Двадесет 

девојчица и дванаест дечака. Упознали смо се, уредили собу и договорили се око правила 

понашања групе. Све смо заједно радили кроз игру и једни другима били подршка. 

Атмосфера нам је била пријатна, ведра и радна. 
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Физички развој 

Након посматрања деце и утврђивања нивоа физичког развоја поставили смо циљеве за 

њихов даљи развој. Период адаптације је прошао без већих проблема. У току претходног 

периода код деце се примећује напредовање у физичком развоју. Лако се прилагођавају 

условима у којима се обавља телесна активност,радују се сваком облику физичких 

активности. Циљеви и задаци у оквиру физичког развоја су у потпуности постигнути. 

Свакодневно су биле заступљене вежбе обликовања,покретне игре, вежбе разгибавања, 

ритмичке игре, вежбе за све мишићне групе. Лепо време смо користили за боравак на 

свежем ваздуху и уочавали смо промене у природи. Сва деца воде рачуна о личној 

хигијени и хигијени простора. Воде рачуна о својим стварима,уџбеницима и свом 

прибору. Деца радо учествују у физичким активностима, нарочито у такмичарским 

играма. Постављени циљеви су успешно реализовани захваљујући реквизитима, 

дидактичком материјалу, покретним играма и боравком на ваздуху. Највише воле кад се 

вежбе раде уз музику. Разним активностима које смо свакодневно обављали увежбали 

смо да у исто време користимо више чула. Сва деца самостално обављају здравствено-

хигијенске активности. Лепо време искористили смо за шетњу и боравак на свежем 

ваздуху. Коришћене методе рада су метода демонстрације,метода живе речи и метода 

имитацаје. Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групама. 

Социо-емоционални развој 

Богатство средстава и дидактичког материјала у радној соби утицало је на то да у 

свакодневним активностима постоји велика могућност избора за децу. Група је веома 

сложна када су у питању обавезе. Све више се примећује њихов отворен међусобни 

однос 

као и пружање помоћи другарици/другу у појединим радњама. У односу са људима из 

непосредног окружења имају блиски однос и отворенију комуникацију између себе. 

Упознавањем особина јунака из бајки са којима се индетификују, деца су стекла 

способност препознавања моралних вредности. Трагали смо за лепим изразима које 

можемо рећи другу, другарици, мами, тати...Кроз приче и рецитације разговарали о 

осећањима, а кроз свакодневне ситуације успоставили блиске односе са људима око себе. 

Група је кроз ликовне, физичке, музичке активности каналисала негативне емоције, 

подстицали једни друге да своју енергију користе конструктивно. Постављени циљеви и 

задаци су реализовани и кроз разне активности које смо имали у дечијој недељи. Кроз 

еколошке активности обележили смо први дан јесени и зиме, сакупљали смо јесење 

плодове које смо искористили у ликовним активностима. 

 

Когнитивни развој 

Планирани циљеви су остварени захваљујући разноврсном материјалу који постоји у 

соби, као и лепом времену које смо користили за шетње и боравак на отвореном и 

посматрању промена у природи. Уочавали смо разлике између воћа и поврћа 

(класификовали су по боји, величини и облику), карактеристика годишњих доба. Такође, 

постављени циљеви и задаци остварени су кроз: формирање појма о величинама (велико-

мало, шире-уже, више-ниже, дубље-плиће), просторне односе (лево-десно, напред-назад), 

упоређивање величина (дугачко-кратко, дебље-тање). Користили смо доста очигледних и 

практичних средстава (примера) за рад. Деца су показала заинтересованост и сви су радо 

учествовали у активностима. Научили смо делове дана, њихов редослед, именовање дана 

у недељи. Упознали смо се са домаћим животињама и њиховим користима. Методе рада: 

Метода живе речи, проналазачка метода, метода демонстрације, метода илустрације. 
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Развој комуникације и стваралаштва 

Постављени циљеви су реализовани.Сва деца активније учествују у разговору, могу 

самостално да препричају причу, памте стихове, радо учествују у драматизацији приче. 

Воле да се драмски и ликовно изражавају. Кроз музичке игре и активности пробудили 

интересовање за музику. Многе активности реализовали смо уз музику и тако правили 

пријатнију и опуштенију атмосферу. Развили смо способност потпунијег и сигурнијег 

ликовног изражавања својих идеја уз разговор и коришћење различитих материјала и 

техника. Све радове смо излагали и правили изложбе. Експериметисали смо бојама, 

подстицали и развијали истраживачке тежње. У ликовним активностима се види значајан 

напредак код све деце, јер на цртежима има све више детаља. Сви воле да слушају дечије 

песме, брзо их усвајају и воле да играју уз њих. Уз песме смо користили музичке 

инструменте које су деца са родитељима израђивали. Примећује се значајан напредак у 

говору код деце. Још увек неколико деце не може чисто да изговори све гласове. 

Коришћени су сви облици рада. 

Сарадња са породицом 

- Одржана два родитељска састанка 

-Одржана једна радионица са родитељима (Ускршња) 

-Сарадња са породицом се одвија и кроз индивидуалне разговоре 

-Родитељи су укључени и у уређење кутића и доношење материјала за активност 

Сарадња са локалном заједницом 

-Посета Туристичке агенције 

-Позоришна представа“Мачак из високог друштва“ - Дом културе 

~Јесења шетња под кишобранима 

 

Сарадња са школом 

-Дружење са средњошколцима 

Сарадња са колегама 

Васпитно образовна већа 

-Консултативни разговори о начину вођења књиге,консултације о активностима 

-Интерни састанак 

-Организација приредбе поводом Дана установе 

-Договор о Начину прославе Нове године 

-Договор о начину реализације Новогодишње представе 

Сарадња са директором и стручним сарадником 

 

-Консултативни разговори 

-Договор око реализације представе за Нову годину 

-Посета групи 

Сарадња са сестром на превентиви 

-Мерење ТТ и ТВ 

-Преглед косе 

Стручно усавршавање 

-Године узлета “Обука за примену Основа програма“-19,20,25 и 26.03.2022.год. 

-Тара 

Еколошке активности 

-Обележен први дан јесени 

Обележен Међународни дан старих особа 



59 

 

Светски дан чистих руку 

Светски дан здраве хране 

Обележен Међународни дан толеранције 

Обележен Светски дан детета 

Обележен Међународни дан деце са хендикепом 

Обележен први дан зиме 

Обележен дан жена 

Обележен први дан пролећа 

Обележен Светски дан против пушења 

 

Циљеви и задаци реализовани су кроз развојне области и активности, у складу са 

потребама, могућностима и интересовању деце. Корисили смо различите методе праћења 

кроз које сам пратила развој и интересовањима деце и које су показале колико су деца 

напредовала,задовољна сам напредовањем деце и родитељи су приметили напредак у 

различитим областима. 

  

Мeшовита васпитна група – Гуча 

 

Мешовита васпитна група броји 26оро деце, осам девојчица и осамнаест дечака. 

29.10.2021. исписао се Адам Радојевић, 31.01. исписали се Василије и Илија Петрићевић. 

„Заједно са новим другарима“ била нам је тема месеца септембра. Током септембра 

стварали смо групну климу у којој се свако дете осетити радост заједништва, наклоност и 

љубав. Развијали самосталност, усвајали правила понашања у различитим ситуацијама. 

Дружељубивост, другарство осећање групне припадности били су нам неки од главних 

циљева у месецу септембру. Реализовали смо активности на тему: упознајемо се, у нашој 

соби, упознајемо околину нашег вртића, у игри. 

„Видим, чујем, миришем“ - праћењем интересовања деце кроз имитативне игре и 

слободне активности дошли смо до закључка да нам баш ово буде тема месеца октобра. 

Током реализације ове теме кроз игру, свакодневне, практичне активности уобличили 

смо и обогатили дечје знање. Од 04.до 08.10.2021.године Дечја недеља са мотом „ Дете је 

дете да га волите и разумете“. Обележили смо је разноликим активностима уз сарадњу са 

родитељима и локалном заједницом. Активности су биле: Буквар Дечјих права,  

осликавање платоа испред Дома културе, модна ревија јесењих кишобрана, спортске 

активности, поклон друг другу, слатки дан. 

Тема „Чаролија“ пратила нас је од месеца новембра до половине месеца јануара. Чудесна 

бића заокупљају дечју пажњу и машту, што је било видљиво у бројним приликама док 

смо 

обрађивали задатак у радном листу. Такође се види интересовање за свет бајки па смо сте 

стога определили за ову тему. Старија деца радо слушају приче о бићима из маште, 

интересује их како та бића изгледају, облаче се, хране се, где живе и да ли стварно 

постоје. 

Активности које су реализоване кроз ову тему су: Ја као јунак, Наша прича, 

Осмишљавање приче, Заврши, измени крај приче, Путујућа кљига, посете библотеци, 

присуствовање позоришним представама, дворац о плстичних флаша, маскенбал, 

драматизације, квиз знања на тему бајки. 

Тему смо завршили у јануару због смањеног броја долазеће деце а вртић услед 

погоршања 
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епидемиолошке ситуације није радио од 24.01до 28.01. одлуком Кризног штаба. За то 

време су запослени чистили, дезинфиковали, просторије вртића, играчке, напештај и 

извршена је дезинфекција од стране јавог здравља. 

Из теме „Чаролија“ проистекла је заинтересованост за животиње, тако да смо започели 

тему „Упознавање породица животиња“. Деца су доносила у вртић играчке и фигуре 

различитих животиња, дискутовала, размењивала мишљења и искуства о животињама. 

Радо су се уживљавали у ликове животиња, имитирали њихово кретање, покрете, 

ономатопеју. 

 

Пратећи дечја интересовања и њихове реакције на предстојећи празник, и подсаткнути 

темом у којој смо разговарали о осећањима према животињама реализовали смо тему 

„Осећања“ у тоу месеца марта. Користили смо групни, фронтални, индивидуални облик 

рада, верабалну, методу, показивање објашњавање. Структуру и уређење собе и 

просторних целина прилагођавали смо темема уз сарадњу са родитељима. Организовали 

смо осмомартовку приредбу у сали вртића где су учествовале све групе вртића. 

Тему „Пролеће“ реализовали смо у меесецу априлу, упоредо смо и спремали приредбу 

поводом Дана вртића. Организовали радионицу са родитељима поводом празника 

Васкрса. Тема је као и претходне проистекла на основу дечјег интересовања и 

иницирања. 

Месец мај посветили смо инсектима са темом „Зујалице“. Подржавали смо радозналост, 

обогатили искуства и знања о инсектима ии њиховим стаништима. Неговали навике 

одговорног понашања чувања природе, слободно и стваралачко изражавање ликовним 

техникама. 

„Путовања“ била нам је тема месеца јуна. Ова тема је проистекла из разговора о 

годишњем одмору и доласком лета. Правили смо мапе путовања, превозна средства, 

саобраћајне знаке, раскрсницу. Рецитовали и читали приче на тему путовања и 

саобраћаја. Реализовали полигоне и имитативне игре на тему путовања и саобраћаја. 

Богатили речник,развијали фину моторику и координацију око-рука. 

Током целе године имали смо лепи сарадњу са родитељима кроз разговоре, размене 

информација, родитељске састанке, опремање просторних целина, 

радионице....Остварили 

смо лепу сарадњу са библиотеком, Домом културе, локалном заједницом, користили 

спортске терене и плато испред Дома културе. 

Кроз разговоре, посете, размене информација, предлоге,сугестије имали смо лепу 

сарадњу 

са директором и педагогом. Многе активности реалиовали смо заједно са васпитним 

групама и колегиницама из установе. 

Деца су напредовала у свим аспектима разовја, постављени циљеви за ову радну годину 

су 

остварени. 

 

Мешовита група у Котражи 

 

У радној 2021/22. год.  планирани су и реализовани следећи пројекти: 

 

Октобар  - „Ја“ (моја породица) 

Дечија недеља „Дете је дете да га волите и разумете“ 
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 Новембар : „Јесен“ 

 

Децембар и јануар- „Празници и прославе“ 

29.12.2021.г.-приредва и дружење са Деда Мразом 

27.01.2021.г.- прослава Савиндана 

 

Фебруар- „Бајке и басне“ 

 

Март/Април „У сусрет пролећу“ 

08.03.2022.г.-Приредба за маме 

 

Мај –„Позвао је мај све бубе на чај“ 

 

Јун- Саобраћај 

 

Родитељски састанци: 

-06.09.2021.г 

- 27.12.2021.г. 

- 24.03.2022.г 

Радионице са родитељма – 21.04.2022.г. „Ускршња радионица“ 

Сарадња са школом била је у оквиру организовања заједничких приредби. 

 

 

XII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

- Свакодневна контрола општих хиг.услова –у простору где бораве деца и у кухињи 

- Увид у здрав.стање деце-кроз дневну тријажу у свим васп.групама 

- Едукација запослених радника а посебно радника на одржавању хигијене и 

радника на припремању и сервирању хране 

- Активности на формирању здрав.навика –хигијена руку, контрола раста и развоја-

мерење телесне тежине и висине 

- Израда јеловника за октобар у сарадњи са куварицама вртића 

- Активности око хуманитарне акције - Чеп за хендикеп 

- Преглед  деце на вашљивост 

ОКТОБАР 

- Свакодневна дневна тријажа по васпитним групама 

- Активности на формирању здрав.навика ка очувању здравља деце и едукација родитеља 

путем брошура на паноу за ПЗЗ. 

- Дневна контрола општих хигијенско-епидемиолошких услова у установи-одржавање 

чистоће, проветравање просторија, хигијена кухиње 

- Обележавање светског дана здраве хране на тему ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ, 

одржана манифестација на нивоу вртића у сали. Свака група је на себи својствен начин 

обележила овај дан. У госте су нам дошли ЗЈЗ из Чачка, колегинице  из ПЗЗ Чачак, 

педијатријска служба из Гуче. 
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- Присуство сусретима мед.сестара који је одржан на Дивчибарама са презентацијом теме 

- ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО – дидактичка игра. 

- Присуство обележавању здраве хране у МАЛОМ КАПЕТАНУ – Чачак у орган ПЗЗ и 

ЗЈЗ Чачак. 

- Контрола одржавања личне хигијене особља 

- Израда јеловника за новембар у сарадњи са куварицама,оверава директор 

- Преглед косе на вашљивост 

 

НОВЕМБАР 

-Обилазак предшколских група по селима-контрола хиг.услова,мерење висине и тежине 

-Активности на формирању здрав. навика ка очувању здравља деце и едукација родитеља 

на ту тему израдом брошура 

-Организација дератизације 

-Израда табела хигијене објеката – дневно, седмично и месечно 

-Свакодневна контрола хиг.услова – простор где деца бораве, кухиња  

-Увид у здрав.стање деце 

-Едукација деце-активности на формирању здравствених навика код деце – одржавање 

хигијене, исхрана  кроз здравствене активности адекватних за узраст 

-Вежбе за корекцију равних табана 

-Израда јеловника за децембар у сарадњи са куварицама 

-Подела хигијенског материјала по групама  

 

ДЕЦЕМБАР 

-Контрола хигијенских услова где деца бораве  

-Контрола здрав.стања особља-полугодишњи санитарни преглед у циљу откривања 

клицоноша и оболелих - код појаве поз.налаза изриче се мера забране рада до 

обезкличења 

- Контрола раста и развоја-тромесечно 

- Свакодневна дневна тријажа здрав.стања деце  

- Сарадња са колегиницама из Чачка - превентива 

- Сређивање документације 

- Подела хиг.материјала по потреби 

- Здрав.васпитна активност на тему у борби против дув.дима за децу и родитеље 

 

ЈАНУАР 

- Дневна тријажа по свим васпитним групама 

- Значај физ.вежбања,игре,одмора,спавање за правилан раст и развој-здрав.активности у  

предшколским групама 

- Обезбеђење потребних средстава за одржавање хигијене и средстава за дезинфекцију 

- Припрема деце за зимовање-израда анкетних листића за родитеље. 

- Сарадња са ДОМОМ ЗДРАВЉА - систематски преглед пред полазак у школу 

- Сарадња са родитељима –индивидуални разговори 

- Израда јеловника за фебруар 

 

ФЕБРУАР 

-Сарадња са стручним институцијама –Завод за јавно здравље у Чачку, ДОМ ЗДРАВЉА 

у циљу реализације превентивних мера како би очували здравље деце 

-Сарадња са колегиницама из осталих вртића-размена искустава 
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-Здрав.васпитни рад на формирању навика које воде ка очувању здравља деце-развијање 

правилног односа према исхрани 

-Едукација родитеља о исхрани деце путем паноа  

-Контрола санитарно-хигијенских услова, формирање, усвајање и неговање навика  

-Израда табела за спремачице и контрола предходних 

-Сређивање документације 

-Преглед на вашљивост 

 

МАРТ  

Дневна тријажа по свим васпитним групама 

-Значај физ.вежбања,игре,одмора,спавање за правилан раст и развој-здрав.активности у 

предшколским групама 

-Обезбеђење потребних средстава за одржавање хигијене и средстава за дезинфекцију 

-Припрема деце за зимовање-израда анкетних листића за родитеље. 

-Сарадња са ДОМОМ ЗДРАВЉА - систематски преглед пред полазак у школу 

-Сарадња са родитељима –индивидуални разговори 

-Израда јеловника за април 

  

АПРИЛ 

-Обилазак предшколских група по селима-контрола хиг.услова,мерење висине и тежине 

-Активности на формирању здрав.навика ка очувању здравља деце и едукација родитеља 

на ту тему израдом брошура 

-Организација дератизације 

-Израда табела хигијене објеката – дневно, седмично и месечно 

-Свакодневна контрола хиг.услова – простор где деца бораве, кухиња  

-Увид у здрав.стање деце 

-Едукација деце-активности на формирању здравствених навика код деце – одржавање 

хигијене, исхрана  кроз здравствене активности адекватних за узраст 

-Вежбе за корекцију равних табана 

-Израда јеловника за децембар у сарадњи са куварицама 

-Подела хигијенског материјала по групама  

 

МАЈ 

Дневна тријажа по свим васпитним групама 

-Значај физ.вежбања,игре,одмора,спавање за правилан раст и развој-здрав.активности у 

предшколским групама 

-Обезбеђење потребних средстава за одржавање хигијене и средстава за дезинфекцију 

-Припрема деце за зимовање-израда анкетних листића за родитеље. 

-Сарадња са ДОМОМ ЗДРАВЉА - систематски преглед пред полазак у школу 

-Сарадња са родитељима –индивидуални разговори 
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XIII    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА  УПРАВЉАЊА И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА УСТАНОВЕ 
 

 

1. Управни одбор 

 

У оквиру вршења своје улоге управљања установом Управни одбор Предшколске 

установе „Наша радост“ Лучани функционисао је у складу са одредбама Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 

6/20 и 129/21), Закона о предшколском образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ број 

18/10,  101/17, 95/18 – др. закон, 10/19 и 86/19- др. закон 157/20 - др. закон, 123/21 - др. 

закон и 129/21), Статута Предшколске установе „Наша радост“ Лучани и Пословника о 

раду Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ Лучани. 

 

У радној 2021/22 години Управни одбор је обављао своју улогу у оквиру 

четворогодишњег мандата, повереног Решењем о именовању Управног одбора 

Предшколске установе „Наша радост“ Лучани донетог од стране СО Лучани број 06-135-

7/2019-I од 25.10.2019. године и Решењем о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Предшколске установе „Наша радост“ Лучани број 06-86-30/2020-I од 27.11.2020. 

године . 

 

На основу предлога овлашћених предлагача (ВО веће, Савет родитеља и локална 

самоуправа као оснивач) и Решења СО Лучани, Управни одбор Предшколске установе 

„Наша радост“ Лучани, чине: 

 

Представници локалне самоуправе: 

1.  Предраг Плазинић - председник УО 

2. Катарина Ковановић - члан   

3. Кристина Ружић - члан 

Представници родитеља: 

1. Милица Буквић, заменик председника УО  

2. Јелена Бојовић, члан 

3. Наташа Ковачевић, члан 

Представници запослених: 

1. Јелена Нешовановић, члан 

2. Славица Суруџић, члан 

3. Виторка Илић, члан 

 

 У радној 2021/22  години Управни одбор је одржао 7 седница. 

 

 Прва седница у радној години (17. по реду у мандату актуелног УО), одржана је 

15.09.2021. године у Лучанима, на којој су донети Годишњи план рада установе за радну 

2021/22 и План стручног усавршавања. Затим су усвојени извештаји о раду установе за 

радну 2020/21, извештај о раду директора као и извештаји о остваривању  Развојног 

плана за радну 2020/21 годину, Самовредновању и остваривању Годишњег плана рада за 

2010/21 радну годину. Донета је и измена Одлуке о именовању чланова стручног Актива 

за развојно планирање. 
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 Друга седница (18. по реду у мандату УО) одржана је 08.10.2021. године у 

Лучанима, и на њој су усвојене прве измене и допуне Финансијског плана установе за 

2021. годину, и дата је сагласности на друге измене и допуне Правилника о организацији 

и систематизацији Предшколске установе „Наша радост“ Лучани. Седница је одржана 

телефонским путем, због актуелне епидемиолошке ситуације.    

 Трећа седница (19. по реду у мандату УО) одржана је дана 20.12.2021. године и 

донете су прве измене и допуне Годишњег плана рада ПУ „Наша радост“ Лучани за 

радну 2021/22 годину и друге измене и допуне Финансијског плана ПУ „Наша радост“ 

Лучани за 2021. Годину. Седница је одржана телефонским путем. 

 Четврта седница (20. по реду у мандату УО) одржана је у Лучанима 31.01.2022. 

године, на којој су чланови УО усвојили извештаје пописних комисија. 

 Пета седница (21. по реду у мандату УО) одржана је 28.02.2022. године, на којој 

су чланови УО усвојили Годишњег финансијског извештаја ПУ „Наша радост“ Лучани за 

2021. годину  

 Шеста седница (22. по реду у мандату УО) одржана је 04.05.2022. године, на којој 

је дата сагласност на треће измене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у ПУ „Наша радост“ Лучани.  

 Седма седница (23. по реду у мандату УО) одражана је 30.08.2022. године, на 

којој је усвојен предлог Финансијског плана ПУ „Наша радост“ Лучани за 2023. годину, 

и именована Комисија за израду нацрта Статута установе. 

 О свим седницама и одлукама Управног одбора води се уредна евиденција кроз 

записнике и пратећу документацију. 

 Може се рећи да је протекле радне године Управни одбор радио ангажовано, 

доносећи неколико врло важних докумената.   

 Сарадња између чланова Управног одбора, директора и саме Установе био је на 

задовољавајућем нивоу, што је предуслов за успешно функционисање. 

 

 

2. Савет родитеља 2021-22 

 

Савет родитеља у радној 2021/22 години чинили су:  
1. Љиљана Јокановић, млађа јаслена група Лучани 

2. Анђелина Дивљаковић, старија јаслена група Лучани 

3. Мира Радојичић, мешовита јаслена група Лучани 

4. Јелена Веланац, млађа васпитна група Лучани 

5. Марина Јовановић, средња васпитна група Лучани 

6. Милан Пантелић, старија васпитна група Лучани 

7. Јелена Јаћимовић, ППП1 Лучани 

8. Предраг Маркићевић, ППП 2 Лучани 

9. Јована Нешовановић, мешовита васпитна група 1 Лучани 

10. Никола Броћић, мешовита васпитна група 2 Лучани 

11. Иван Броћић, млађа јаслена група Гуча 

12. Милица Буквић, старија јаслена група Гуча 

13. Бранкица Јоковић, мешовита јаслена група Гуча 

14. Милица Обрадовић, млађа васпитна група Гуча 

15. Милана Рајић, средња васпитна група Гуча 
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16. Слађана Станчић, старија васпитна група Гуча 

17. Дијана Миловановић, мешовита васпитна група Гуча 

18. Милица Танкосић, ППП 1 Гуча 

19. Иван Терзић, ППП 2 Гуча 

20. Биљана Мијаиловић, ППП Котража 

21. Ивана Јечменић, ППП Горачићи 

22. Дарко Војиновић, ППП Горњи Дубац 

23. Раде Мечанин, мешовита васпитна група Котража 

 

 Савет родитеља је саветодавни огран установе, који обавља послове у складу са 

законом и Статутом Предшколске установе „Наша радост“. Мандат Савета траје једну 

радну годину и чине га по један представник из сваке васпитне групе. Председник Савета 

родитеља за 2021/22 годину била је Милана Рајић, а заменик председника Јелена 

Јаћимовић. 

 

Прва седница Савета родитеља у радној 2021/22 год., одржана је дана 14.09.2021.  

године у Лучанима на којој је конституисан Савет, упознати су чланови са извештајем о 

раду установе и директора за 2020/21 год. Упознати су са предлогом Годишњег плана 

рада за радну 2021/22 годину и новим Развојним планом установе за период 2021-2024 

година,  родитељи су давали сагласност на избор литературе за припремни предшколски 

програм и остале васпитне групе, давали су предлог за зимовање деце, као и за избор 

дестинације за извођење излета за предшколске групе. Изабрани су и чланови актива и 

тимова у којима учествују родитељи, као и општинског (локалног) Савета родитеља. 

 Друга седница, одржана је 22.09.2021. године, са тачкама дневног реда улога 

Савета родитеља у раду установе и упознавање са директором установе и плановима 

рада..  

 Трећа седница Савета одржана је дана 17.12.2021. године у Гучи, на којој су се 

чланови Савета изабрали осигуравајућу компанију за добровољно осигурање деце и 

разматрали организацију новогодишњих празника.  

 Четврта седница Савета одржана је 20.04.2022. године у Лучанима, на којој је 

изабран извођач излета за децу ППП програма и старијих васпитних група у Врњачку 

бању. 

 

XIV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

 

1. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

Ове радне године није одржан ни један састанак Педагошког колегијума. 

 

2. Извештај о раду Васпитно-образовног већа Установе 

 

 Васпитно-образовно веће сачињавају васпитачи, медицинске сестре, стручни 

сарадник и директор, који учествују у раду Већа, а без права одлучивања. Седнице 

Васпитно-образовног већа је сазивао и њима руководио директор Установе. Рад васпитно 

образовног већа одвијао на седницама у складу са Годишњим планом установе. 

 

Извештај о активностима које су реализоване на седницама Васпитно-образовног већа: 
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Тема/активност време Начин 

реализације 

носиоци 

-Усвајање 

Годишњег 

извештаја о раду 

Установе, 

Извештаја о раду 

директора, 

Усвајање Плана 

рада установе, 

усвајање Плана 

стручног 

усавршвања, 

Давање предлога 

за Финансијски 

план установе; 

Подела решења 

запосленим о 40-

часовној радној 

недељи;“ 

 

 

 

 

 

 

септембар 

2020. 

 

 

 

 

 

 

разговор, 

дискусија 

 

 

 

 

 

директор, 

стручни 

сарадник, 

чланови већа 

 

 Од палнираних шест реализован је један  састанак Васпитно-образовног већа. О 

броју састанака који ће бити реализовани одлучује директор установе. 

 

3. Извештај о раду Актива медицинских сестара Установе 

 

     На састанку Актива , одржаног 20.09.2021.г. на дневном реду је био договор о раду за 

2021/2022.годину. Договорено је да се одрже три састанка Актива, придржавајући се 

годишњег плана рада Актива. Сарадња са породицом биће реализована путем: 

- Родитељских састанака, сви су се сложили да буде три, ако буде потребе и више; 

- Договорено је да буду и три радионице- Новогодишња , за 8. Март и Ускршња. 

Колегинице из Гуче су предложиле и позоришну представу за децу ( у оквиру групе уз 

помоћ родитеља), све у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације. 

- Уређење простора уз учешће родитеља ( заједничке акције, прикупљање 

материјала за рад. 

 

Стручно усавршавање: 

- Одлазак на Стручне сусрете медицинских сестара и васпитача; 

- Похађање семинара; 

- Учешће у прослави Дана установе 

 

Реализација 

 

Одржана су три састанка Актива: 

- 20.09.2021.г. 

- 21.12.2021.г. 

- 22.02.2022.г 
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У свакој групи реализована су најмање три родитељска састанка. 

Радионице су реализоване без присуства родитеља, због тренутне епидемиолошке 

систуације ( медицинске сестре и деца) уз учешће родитеља. Сав потребан материјал 

донели су родитељи. 

- 11.10.2021.г. у сарадњи са колегиницама, реализована је представа за децу у 

оквиру групе. Акције са тодитељима су реализоване у складу са тренутном 

епидемилошком ситуацијом. 

 

4. Извештај о раду Актива васпитача  

 

Током радне 2021/2022. године актив васпитача обавио је активности планиране 

годишњим 

планом рада. 

Одржана су два састанка актива на којима је договорено на који начин ће се обележити 

Дан жена 

– 8. март, и Дан вртића. 

Вршена је и анализа рада актива, као и праћење дечијег развоја и њихово напредовање. 

Радионице са родитељима поводом осмог марта нису одржане због ванредне ситуације 

(ковид 19), али су деца уз помоћ васпитача припремала кореографију – тачку за приредбу 

која се одржала у сали вртића. 

Дан установе се обележио у оба објекта, а слава вртића у Лучанима. Први април – Дан 

вртића обележен је у Дому културе пригодним програмом, који су деца припремила са 

васпитачима. 

 

5. Извештај о раду Актива припремних предшколских група  

 

За ову школску годину планирано је 5 састанака, од тога реализована су два, оба одржана 

у Лучанима. Активности које су реализоване односе се на рад Актива, избор литературе, 

доховор око прославе  нове године. Нажалост, нису реализоване активности везане са 

промену Нових основа предшколског васпитања и образовања. Примани задатак у 

наредној години биће нови приступ учењу и реализација пројеката, хоризонатална 

размена искуства са колегиницам у установи и ван ње. 

 

У овој радној години одржана су три састанка Актива ППП. 

На првом састанку који  је одржан 21.10.2020. за председника Актива изабрана је 

Марина Главоњић, записничар је Марија Велисављевић. 

 

6. Извештај о раду Актива за развојно планирање 

   

У радној 2021/2022.г. одржан је  један састанак Актива заразвојно планирање са 

следећим Дневним редом: 

- Упознавање чланова са планом рада и подела задужења; 

- Разно 

 

Чланови тима упознати су са Акционим планом за радну 2021/22.г.Акциони план је 

урађен за област професионална заједница учења. Циљеви за акционо планирање су: 

- Развијање компетенција васпитача у циљу побољшања непосредног рада са 

децом, успостављање боље сарадње са родитељима и личног развоја. 
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- Успоставили смо климуповерења, заједништва и закедничког деловања унутар 

установе. 

Професионални развој запослених заснован је на самопроцени саопственог рада и 

самовредновању рада установе. 

Промовисање важности укључивања деце раног узраста у било који облик 

предшколског васпитања и образовања уз подршку васпитача и родитеља. 

У оквиру сваког циља јасно су дефинисане активности које треба да буду реализоване 

у току године. Приоритет ће бити стручно усавршавањекроз различите обуке и 

семинаре који ће се реализовати ван установе, ако и хоризонтална искуства унутар 

објеката у Лучанима и Гучи.Васпитачи ће радити критички осврт о свом раду кроз 

скалу самопреоцене. 

Договорено је да се са представницима локалне заједнице реализују обуке за 

васпитаче, употреба дигиталних алата, и развој дигиталних компетенција. Промоција 

вртића ће се вршити кроз трибине и предавања на тему „Важност раног укључивања 

деце у било који облик предшколског програма. Предавања ће се реализовати уз 

подршку представника локалне самоуправе. Актив ће заједно са тимом за 

самовредновање вршити анализу области –Професионална заједница учења, кроз 

реализацију Акционог плана ( Актив за развојно планирање) као и вредновање 

области ( тим за самовредновање) 

 

 

XV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА УСТАНОВЕ 

 

 

1. Извештај Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације насиља, злостављања и 

занемаривања: 

Гордана Миличевић - директор 

Ивана Павловић, педагог 

Љиљана Дмитрић –васпитач, координатор 

Снежана Величковић-мед. сестра 

Ирина Дмитрић-васпитач 

Аклександра Петрићевић- васпитач 

Mилана Рајић- представник родитеља 

 

У току радне 2021/22.године, Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања се састајао три пута. Тим је настојао да спроводи активности предвиђене 

Годишњим планом о раду, те се и ове године бавио прегледом и праћењем развоја деце 

из угрожених и маргинализованих група, затим праћењем појава неприлагођених облика 

понашања деце потенцијално ризичне по другу децу, препознавањем различитих видова 

насиља, а у највећој мери тим се бавио превенцијом ових видова понашања. 

На првом састанку тима, нови чланови тима су упознати са планом и програмом и 

начином рада тима, уговорени детаљи за израду Програма заштите деце на основу 

Правилника о протоколу поступања у случају појаве насиља, злостављања и 

занемаривања у нашој установи, као и договор о изради информативног и едукативног 

материјала, флајери који ће пратити реализацију превентивних активности у вртићу. 
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Други састанак је одржан на иницијативу два васпитача који су реаговали због усмене 

пријаве вршњачког насиља од стране родитеља. Тим је на основу свих прикупљених 

информација приступио анализи на основу ког је донесен закључак као и препорука за 

васпитаче како се у будућности не би дешавале сличне ситуације. 

На трећем састанаку упознати су сви чланови Тима за заштиту са новоизрађеном 

Програмом заштите, разматран је предлог за допуну Кућног реда установе као и 

едукацији чланова Тима за заштиту деце. 

У току године реализоване су превентивне активности планиране Годишњим планом 

рада установе не кршећи епидемиолошке мере које су највећи део године биле на снази. 

 

 

едеља (03-07.10.2016) 

 

 

 

 

 

 

- У оквиру сваке групе илустрована су правила понашања деце у групи, прилагођена 

узрасту деце. 

Због епидемиолошких мера није било могуће реализовати предвиђене радионице са 

родитељима као и планирано предавање тему „Ментално здравље деце и одраслих“ 

 

2. Извештај о раду Тима за инклузију 

 

Први састанак тима одржан је у Лучанима 1.10.2021.г. са следећим 

 

 Дневним редом: 

 

1. Договор око рада тима и избор координатора и записничара тима; 

2. Договор кок рада тима у наредном периоду 

3. Разно 

 

 На првом састанку изабран је координатор тима –Вера Зириковић и записничар- Ивана 

Даниловић. Након  тога разговарали смо о раду тима, о деци којој је потребна додатна 

подршка (В.С., С.Л.), састанку је присуствовао педагог установе Ивана Павловић. 

Други састанак има је следећи дневни ред- Израда педагошког профила за децу којој је 

потребна додатна подршка у учењу; 

Чланови тима разговарали су о могућностима рада са С.Л. и В.С на основу прикупљених 

информација. Информације су добијене на основу посматрања детета у групи, извештаја 

психолога, родитељи су такође дали своје виђење проблема која деца имају и могућа 

решења. На основу тога израђен је план подршке који су васпитачи реализовали са децом 

током године.Оба детета направили су индивидуални напредак у свом развоју, и за један 

корак приблизили се својим вршњацима.   
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3. Извештај о раду Тимова за професионални развој 

 

У току ове радне године одрзана су три састанка Тима за професионални  развој 

запослених. Имајући у виду ситуацију са пандемијом ковида 19, тим је  акценат ставио 

на он лине обуку запослених. Део тима присуствовао је вебинару  ''Планирање стручног 

усавршавања и професионалног развоја запослених у  ПУ", сто је и презентовано  

осталим члановима Тима на редовном састанку. Дошло је до измена Акта о стручном 

усавршавању који ће бити коригован и у нашој установи, а примењиваће се од септембра 

2022 год. и биће у складу са Новим основама. Током месеца марта 2022 год. одржан је 

семинар о Новим основама програма, којем је присуствовала већина запослених. 

        На састанку након семинара константовано је да акценат треба ставити на 

хоризонталну размену између радних јединица Лучана и Гуче. 

 

 

4. Извештај о раду Тима за самовредновање 

 

 

ВРТИЋ: „Наша радост“ Лучани 

МЕСТО: Лучани 

РАДНА ГОДИНА: 2021/2022 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
Име и презиме Функција у врићу 
1. Гордана Миличевић  директор 
2. Ивана Павловић  стручни сарадник 
3. Љиљана Милосављевић  васпитач 
4. Александра Бошковић  васпитач 
5. Славица Ћирјаковић  васпитач 
6. Марина Вујичић  мед. сестра - васпитач 
7. Јелена Нешовановић  мед. сестра - васпитач 
8. Јасмина Достанић  Васпитач – координатор тима 
9. Предраг Маркићевић  Представник родитеља 

10.  

 

 

КОМЕНТАРИ 

Како је и на који 

начин тим сарађивао са 

колективом и обрнуто, 

да ли су сви подједнако 

радили, да ли је било 

оних који су ометали 
рад и сл. 

Тим за самовредовање сарађује са свим актерима 

укљеним у рад установе. Није било отежавајућих 

околности у реализацији вредновања ове области. 
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Динамика окупљања 

тима и начин рада 

(подела дужности и 

слично) и посебна 

запажања 

Тим се окупио 3 пута . Састанцима су присуствовали 

свим чланови тима. Задужења су равномерно распоре 

Ђена и сви члаови су реалзовали иста. 

 

 

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

 

 
КЉУЧНА ОБЛАСТ ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВАЊА 
ПОКАЗАТЕЉИ 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

УЧЕЊА 

3.1. Установа подстиче 

професионалну 

комуникациjу. 

3.1.1. У установи се 

организуjу прилике за 

узаjамно информисање 

свих учесника о 

различитим аспектима 

живота и рада установе. 

3.1.2. Запослени адекватно 

примењуjу дигиталне 

технологиjе за размену 

информациjа са свим 

релевантним учесницима. 

3.1.3. Учешће у стручним 

органима и телима заснива 

се на принципима тимског 

рада. 

3.1.4. Запослени остваруjу 

сарадњу са различитим 

установама (културним, 

образовним, спортским…) 

у циљу остваривања 

програма. 

3.1.5. Новопридошлом 

особљу пружа се подршка у 

раду и прилагођавању на 

нову средину. 

3.2. У установи се негуjе 

клима поверења и 

заjедништва. 

3.2.1. У установи се 

доследно поштуjу норме 

коjе се односе на права и 

одговорности свих 

3.2.2. Стручни сарадник и 

васпитач континуираним 

заjедничким радом 

унапређуjу васпитно-

образовни процес. 
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3.2.3. У установи постоjи 

стална сарадња и размена 

искустава на нивоу 

установе/обjекта/радних 

jединица. 

3.2.4. У развиjању и 

остваривању визиjе развоjа 

установе уважаваjу се 

перспективе свих учесника 

 

3.3. У установи се развиjа 

култура самовредновања. 

3.3.1. Запослени 

преиспитуjу своjе 

компетенциjе у односу на 

улоге и одговорности 

професиjе. 

3.3.2. Васпитачи и стручни 

сарадници критички 

сагледаваjу своjу праксу 

кроз заjедничка 

истраживања и процес 

рефлексиjе. 

3.3.3. У установи се 

примењуjу одговараjући 

начини праћења и 

вредновања коjи доприносе 

бољем разумевању и 

развиjању праксе. 

3.4. Установа jе место 

континуираних промена, 

учења и развоjа. 

3.4.1. Установа jе место 

заjедничког учења са 

колегама, критичког 

преиспитивања и 

вредновања праксе вртића 

коjи се одвиjаjу у 

планирано време. 

3.4.2. Васпитачи и стручни 

сарадници размењуjу 

искуства и користе 

резултате истраживања у 

функциjи развоjа. 

3.4.3. Планирање и 

реализациjа стручног 

усавршавања остваруjе се 

на основу анализе потреба 

запослених, установе и 

савремених токова 

образовног система. 
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3.5. Установа заступа 

професионално jавно 

деловање и активизам у 

заjедници. 

3.5.1. Запослени су 

ангажовани на промоциjи 

вртића у складу са 

принципима професиjе 

како би допринели њеноj 

видљивости у заjедници. 

3.5.2. Установа сарађуjе са 

основним школама на 

нивоу вртића/групе у циљу 

остваривања континуитета 

дечjих искустава. 

3.5.3. Установа сарађуjе са 

другим установама, 

релевантним 

институциjама, 

организациjама и 

удружењима. 

3.5.4. Установа иницира 

и/или учествуjе у 

различитим акциjама у 

локалноj заjедници у циљу 

заступања и промовисања 

права детета. 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ 

Посматрање 

Анкетирање 

 Интервјуисање 
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ОПИС НИВОА 

ОСТВАРЕНОСТИ 
НИВО 3 

3.1. Установа подстиче професионалну комуникациjу. 

3.1.1. У установи се организуjу прилике за узаjамно информисање свих учесника о 

различитим аспектима живота и рада установе. 

Кро увид у документацију, бележење и посмарање активности у оквиру предшколске 

установе јасно је видљив систем , у коме се сви актери информишу о животу и раду 

установе. Тим за маркетинг кроз коришћење модерних технологија благовремено се 

труди да обавештава све актере о новим активностима. Унутар саме установе, постоји 

свакодневна размена информација, како васпитач-васпитач, тако и васпитач-родитељ. 

Докази (Годишњи план рада, записници Тима за маркетинг, посматрање уређења 

физичке средине радних јединица, увид у портале, задужене за пренос информација) 

3.1.2. Запослени адекватно примењуjу дигиталне технологиjе за размену информациjа 

са свим релевантним учесницима. 

Према упитнику за запослене, добили смо резултате који указују да је овај индикатор 

недовољно присутан у раду установе. Око 60% запослених изјавило је да се дигиталне 

технологије примењују у мањој мери. Током пандемије запослени су користили вибер 

групе, youtube канале за комуникацију и реализацију васпитно-образовног рад, али  се 

јавља потреба да се омогући обука свим запосленима, за рад на другим програмима и 

интернет платформама. Као један од главних недостатака издваја се спор интернет, 

недостатак компјутерске опреме и друго. 

Доказ ( упитник за запослене, увид у радне књиге васпитача, разговор са 

васпитачима) 

3.1.3. Учешће у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског рада. 

У записницима рада актива и тимова, видљива је сарадња између релевантних 

учесника . Кроз организацију васпитно-образовног рада и самих активности 

планираних Годишњим планом рада, тимски рад постоји у већој мери. Према 

реултатима упитника за запослене, 90% запослених је одговорило у корист претходне 

тврдње. 

Доказ (упитник за запослене, увид у записнике актива и тимова, Годишњи план рада и 

извештај) 

3.1.4. Запослени остваруjу сарадњу са различитим установама (културним, 

образовним, спортским…) у циљу остваривања програма. 

Кроз праћење реализације Годишњег плана рада, јасно је дефинисана сарадња са 

различитим установама. Васпитачи се труде да буду иницијатори сарадње и да поље 

васпитно-образовног рада прошире ван зидова установе. 

Резултати сарадње су видљиви кроз летопис и Годишњи извештај о раду. 

Докази (Годишњи план рада, Годишњи извештај о раду, Летопис, сајт установе) 

3.1.5. Новопридошлом особљу пружа се подршка у раду и прилагођавању на нову 

средину. 

У установи се дужи низ година примењује правилник за новопридошла лица. Кроз 

сарадњу свих учесника, новопридошла лица добијају сву потребну помоћ и подршку 

у адатацији на нову средину. 

Докази (Правилник за новопридошла лица, записници о сарадњи између ментора и 

приправника) 

3.2. У установи се негуjе клима поверења и заjедништва. 

3.2.1. У установи се доследно поштуjу норме коjе се односе на права и одговорности 
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свих. 

Резутати упитника на ово питање показују да око 30% запослених није задовољно 

поштовањем норми које се односе на права и одговорности свих. Тачније сматрају да 

овај индикатор постоји, али у мањој мери.  

Доказ ( упитник за запослене) 

3.2.2. Стручни сарадник и васпитач континуираним заjедничким радом унапређуjу 

васпитно-образовни процес. 

Кроз активности које се органиују у оквиру устаанове, како оне које се организују у 

самим васпитним групама, тако и у оним које подразумевају сарадњу свих актера, као 

што су акције, риредбе, радионице, видљиво је учешће стручног сарадника. У изради 

педагошких профила, ова сарадња је највидљивија. 

Докази ( Записници актива и тимова, увид у радне књиге васпитача и стручног 

сарадника, постојање педагошких профила за децу којој је потребна додатна 

подршка) 

3.2.3. У установи постоjи стална сарадња и размена искустава на нивоу 

установе/обjекта/радних jединица. 

Сарадња између радних јединица постоји у већој мери. Кроз реализације актива, 

тимова, васпитно образовног већа, заједничких пројеката, запослени се руде да на 

што бољи начин остваре комуникацију и сарадњу, иако су радне јединице пуно 

удаљене. У прилог овој тврдњи говоре и одговори из упитника за запослене, који 

кажу да је 95% запослених изјавило да сарадња постоји у већој мери. 

Доказ ( Записници, Летопис, Годишњи извештај о раду установе, упитник за 

запослене) 

3.2.4. У развиjању и остваривању визиjе развоjа установе уважаваjу се перспективе 

свих учесника. 

Видљиво је уважавање перспективе свих учесника, у животу и раду установе.Према 

упитнику за запослене преко 90% запослених каже да кроз сарадњу између 

запослених, са родитељима и локалном заједницом се реализују активности које 

подстичу овај индикатор) 

 3.3. У установи се развиjа култура самовредновања. 

3.3.1. Запослени преиспитуjу своjе компетенциjе у односу на улоге и одговорности 

професиjе. 

Запослени у недовољној мери преиспитују своје компетенције у односу на улоге и 

одговорности професије. Самовредновање сопственог рада постоји, али се више 

базира на личном осврту који није праћен доказима нити акционим планом за 

унапређење васпитачких компетенција. 

Доказ (увид у документовање васпитно образовног рада васпитача, разговор са 

васпитачима, упитник за запослене) 

3.3.2. Васпитачи и стручни сарадници критички сагледаваjу своjу праксу кроз 

заjедничка истраживања и процес рефлексиjе. 

Не постоје докази о постојању рефлексије у раду. На питање о томе како васпитачи 

сагледавају сопствену праксу и спроводе процес рефлексије, чак 90% запослених није 

дало никакав одговор. 

Доказ (упитник за запослене, увид у документацију васпитача и радне кљиге) 

3.3.3. У установи се примењуjу одговараjући начини праћења и вредновања коjи 

доприносе бољем разумевању и развиjању праксе. 

Тим за вредновање ради на вредовању свих области квалитета рада установе, што 

није довољно када је у питању равијање културе самовредновања код појединца. Не  
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постоје писани  докази о томе да се самовредновање спроводи на нивоу појединца. У 

раду има за самовредновање запослени учествују, али само индиректно. 

 

3.4. Установа jе место континуираних промена, учења и развоjа. 

3.4.1. Установа jе место заjедничког учења са колегама, критичког преиспитивања и 

вредновања праксе вртића коjи се одвиjаjу у планирано време. 

Кроз добру сарадњу запослених, организују се разговори и размена искустава, у 

планирано , а и у слободно време васпитачи размењују своја искуства, планове, 

помажу једни другима у решавању текућих проблема и питања. 

3.4.2. Васпитачи и стручни сарадници размењуjу искуства и користе резултате 

истраживања у функциjи развоjа. 

Васпитачи и стручни сарадници размењују искустава, али у недовољној мери се 

користи истраживање васпитно-обраовног процеса и реализација акционог плана на 

пољу васпитно-образовног рада. 

Доказ (упитник за запослене, документација запослених) 

3.4.3. Планирање и реализациjа стручног усавршавања остваруjе се на основу анализе 

потреба запослених, установе и савремених токова образовног система. 

У установи постоји традиција личног плана стручног усавршавања, према коме се 

прави план на нивоу целе установе, у складу са актуелностима у васпитно-обраовној 

пракси. 

Доказ ( план стручног усавршавања, Извештај о раду установе, радне књиге 

васпитача) 

3.5. Установа заступа професионално jавно деловање и активизам у заjедници. 

3.5.1. Запослени су ангажовани на промоциjи вртића у складу са принципима 

професиjе како би допринели њеноj видљивости у заjедници. 

Васпитачи су ангажовани на промоцији вртића у локалној заједници. Кроз приредбе, 

хуманитарни рад, реализацију активности у оквиру васпитно обраовног рада, које 

подразумевају излазак деце у локалну заједницу. 

Доказ ( радне књиге васпитача, летопис, сајт установе) 

3.5.2. Установа сарађуjе са основним школама на нивоу вртића/групе у циљу 

остваривања континуитета дечjих искустава. 

Годишњим планом рада се плаира сарадња са школама. Ова сарадња је посебно 

видљива у групама које раде на сеоском подручју, где су школа и вртић и физички 

близу. Вртић иницира сарадњу са школом, кроз низ планираних активности 

(приредбе, посете библиотеци, коришћење сале за физичко, посете наставника 

васпитној групи на одређене активности) 

Доказ ( Годишњи план рада, Извештај о раду, радне књиге васпитача) 

3.5.3. Установа сарађуjе са другим установама, релевантним институциjама, 

организациjама и удружењима. 

Постоје докази о јасном и планираној сарадњи предшколске установе са свим 

релеватним установама у локалној заједници. 

3.5.4. Установа иницира и/или учествуjе у различитим акциjама у локалноj заjедници 

у циљу заступања и промовисања права детета. 

Кроз хуманиарне акције које се организују 2 пута годишње, кроз активности у Дечијој 

недељи, установа промовише права детета- 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 
Учесници

1
 

обухваћени 

истраживањем – 

прецизни подаци, 

тј. тачан број и 

критеријум при 

избору (ученици, 

наставници, 

стручни сарадници, 

родитељи, 
шира локална 
заједница) 

Директор 

Стручни сарадник,  

Васпитачи, 

Мед. сестре васпитачи 

Родитељи 

У ком 

временском 

периоду је 

рађено 
самовредновање? 

Октобар 2021- Фебруар 2022 

Које је јаке стране 
вртића 
идентификовао 
процес 
самовредновања? 

3.1. Установа подстиче професионалну комуникациjу. 

3.2. У установи се негуjе клима поверења и заjедништва. 

3.5. Установа заступа професионално jавно деловање и 

активизам у заjедници. 

 

Које области 

треба 

побољшати? 

3.3. У установи се развиjа култура самовредновања. 

3.4. Установа jе место континуираних промена, учења и 

развоjа. 

Ваш акциони 

план за 

побољшање 

уочених слабости 

и време 

реализације 

(максимално – 

једна, 
текућа шк. година) 

Акциони план ће бити направљен у септембру, на састанку 

Тима, како би био у скалду са новим основама предшколског 

васпитања и образовања. 

Да ли су резултати 

самовредновања 

коришћени при 

изради годишњег 

програма и 
обухваћени њиме? 

Резултати самовредновања се користе за израду Годишњег 

плана рада и реализацију Развојног плана рада установе. 

Која је следећа 

кључна област коју 

планирате за 
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радну годину? 

Ко је задужен за 
праћење 
самовредноване 
области и 
реализацију 
акционог плана? 

Тим за самовредновање. 

 

 

5. Извештај о раду Радне групе за маркетинг 

 

Група Тима за маркетинг одржала је састанак 9.6.2021. године на коме је изабран 

координатор тима. У школској 2021/2022. години радна група за маркетинг наставила је са 

активностима уређивања сајта предшколске установе, како би се широј јавности омогућио 

увид у одређене информативне активности које се спроводе у установи. За школску 

2021/2022. годину планирано је са уређењем сајта установе као што су активности на 

друштвеним мрежама (нпр. facebook-у) уз претходну сагласност са родитељима.  

 

 

XVI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

ПУ „ НАША РАДОСТ “ ЛУЧАНИ 

ЗА 2021/22 ГОД. 

 

 

 На основу члана 126. став 4. тачка 17. Закона о оснаовама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 87. став 2. 

тачка 15. Статута Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, директор сачињава 

извештај о свом раду. 

 

1. УВОД 

 

 Директор Предшколске установе „Наша радост“ Лучани (даље: Установа) је у 

радној 2021/2022 години обављао послове утврђене Законом о основама система 

образовања и васпитања, Законом о предшколском образовању и васпитању, другим 

законским и подзаконским актима као и Статутом Установе, Годишњим планом рада за 

2021/2022 годину и другим интерним актима. 

 У току радне 2020/2021 године, у априлу месецу истекао је мандат претходном 

директору Миланки Ружић, након чега је именован вршилац дужности директора Гордана 

Миличевић, која је од 06.08.2021. године именована од стране министра просвете за 

директора Предшколске установе „Наша радост“ Лучани на мандатни период од 4 године.   

 Делокруг послова директора састоји се од руковођења, планирања и организације 

рада унутар Установе, представљања и сарадње са родитељима, локалном самоуправом и 

другим релевантним установама. 

 У складу са Законом дректор је у обавези да сачини извештај о свом раду и поднесе 

органу управљања два пута годишње а једном годишње оснивачу. 
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Током школске/радне 2021/2022 год. рад директора ПУ „Наша радост“ био је 

усмерен на: 

 

 Руковођење  предшколском установом 

 Безбедност деце и запослених 

 Кадровска политика 

 Организација васпитно-образовног процеса 

 Педагошко-инструктивни рад 

 Обезбеђивање материјално-техничких услова за рад 

 Праћење финансијског пословања 

 Сарадња са локалном заједницом 

 Сарадња са Управним одбором 

 Сарадња са Саветом родитеља 

 План стручног усавршавања директора 

Послови и задаци из поменутих области представљени су по месецима за најбитније  

области у наставку. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

       Разматран и усвојен Годишњи план рада за 2021/22 годину, Извештај о раду 

установе  за 2020/21 годину, План стручног усавршавања запослених за 2021/22 годину и 

Извештај о  раду директора на ВО већу, Управном одбору и Савету родитеља. 

 Формиране јаслене и васпитне групе за радну 2021/22 годину, као и распоред рада, 

дежурстава и организациона структура, подељена решења о четрдесеточасовној радној 

недељи у оквиру пуног, односно непуног радног времена за васпитаче и медицинске 

сестре – васпитаче, стручног сарадника и медицинску сестру за негу и превентивну 

здравствену заштиту. 

 Свечано је отворен и пуштен у рад нови, адаптирани простор МЗ „Лучани“ за 

потребе смештања деце узраста пред полазак у школу, којим је проширен просторни 

капацитет установе и ослобођено више места за пријем деце у седишту. 

  Одржани први родитељски састанци, на којима је директор учествовао.  

  Дана 23.09.2021. године одржан је састанак са председником општине и 

представницима родитеља поводом организовања рада у извдвојеном одељењу установе у 

просторијама Месне заједнице Лучани. 

У току септембра месеца раздвојена је једна припремна предшколска група у Гучи на две 

једнаке групе. 

 Запослени на пословима кувара и одржавања хигијене су похађали једнонедељну 

обуку из области стицања знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, 

у складу са прописима, и добили неопходне сертификате. 
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ОКТОБАР 

 

Сачињен и у потпуности реализован план Дечје недеље, са великим бројем садржајних 

активности. 

Једна од активности деце из Лучана је била и посета директору и канцеларији за 

администрацију, где су се упознали са радом другачијим од боравка у васпитној групи. 

Извршена измена Годишњег плана рада (формирана 2 групе целодневног боравка ППП у 

Гучи). 

Организовани стручни сурети медицинских сестара у Соко бањи који су похађале 

медицинске сетре - васпитачи Ана Јовановић и Даринка Пејовић. 

Директор и сви запослени, васпитно особље, су похађали on line обуку „Дигиталне 

технологије у вези са праћењем развоја деце“. 

Организација и учешће, заједно са васпитачима карневала „Јесења шетња“ у Гучи и 

„Јесењег кишобрана“ у Лучанима, који су одржани 05.10.2021. године.  

Дана 14.10.2021. године у оквиру ванредног инспекцијског надзора извршена је контрола 

законитости рада установе од стране просветне инспекције, где је наложена и извршена 

мера раздвајања припремне предшколске групе у објекту „Бамби“ у Гучи. Других замерки 

није било. 

У просторијама Општинске управе општине Лучани одржана је обука везана за 

електронске фактуре и нове обавезе корисника јавних средстава код евидентирања, 

фактурисања и исплате дуговања, на којој су присуствовали директор и руководилац 

финансијско рачуноводствених послова установе. 

 

         НОВЕМБАР 

 

         Одржана је састанак са васпитачима у вези договора око хуманитарне представе и 

поделе пакетића.  

 Учешће на седници Већа општине Лучани дана 10.11.2021. године на чијем 

дневном реду  су били акти установе за текућу радну 2021/22 годину. 

 Учешће на седници Скупштине општине Лучани на којој је добијена сагласност на 

Годишњи план рада Предшколске установе „Наша радост“ Лучани за радну 2021/22 

годину, као и усвојен Извештај о раду установе и директора за претходну радну годину. 

Такође је дата сагласност за План стручног усавршавања за радну 2021/22 годину. 

 Почетком новембра месеца набављено је ново дидактичко средство „Пчелица“ (Bee 

Bot), која је препоручена, одобрена и финансирана од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, а у складу са новим Основама предшколског програма 

„Године узлета“. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Уз песму и игру дочекан је Деда Мраз у оба објекта уз поделу пакетића, и 

пригодном приредбом у изведби деце и васпитача. 

 Учешће на Стручној конференцији за васпитаче на Тари, у периоду од 02.-

05.12.2021. године, на којој су поред директора присуствовала још три васпитача. 

 Два васпитача (Љиљана Дмитрић и Јасмина Достанић) упућена су и присуствовала 

међународној конференцији намењеној размени искустава и добре праксе у Сарајеву, у 

периоду од 02.12. – 05.12.2021. године. 
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 ЈАНУАР 

 Потписан уговор за набавку услуге израде пројеката за реконструкцију вртића 

„Бамби“ у Гучи. 

 Присуствовање активности у припремној предшколској групи у Лучанима коју су 

извеле васпитачи Марија Антонић и Ивана Даниловић. 

 Обављен је разговор са директорком Дома здравља Лучани у вези са издавањем 

потврда о здравственом стању деце која похађају вртић и размењене информације у вези са 

упутствима које се односе на епидемиолошку ситуацију.  

 У складу са епидемиолошком ситуацијом и великим бројем заражених радника 

Корона вирусом, у мери која онемогућава организацију рада, на седници Општинског 

штаба за ванредне ситуације донета је одлука да се обустави рад са децом у објекту 

„Бамби“ у Гучи на период од 1 радне недеље (24.01.- 28.01.2022. године), о чему су 

обавештени Школска управа у Чачку и Завод за јавно здравље Чачак.  

 

ФЕБРУАР 

 

 Одржано је састанак са васпитачима са темом договора и организације прославе 

Дана вртића и прославе славе „Благовести“. 

 Учешће директора у припреми, изради и издавању часописа предшколске установе 

„Дечије царство“, које се традиционално приређује за дан установе, а укључује радове 

деце, уводну реч директора, тематски састави васпитача на теме из области васпитања и 

образовања деце предшколског узраста и сл. 

 

 МАРТ 

 

 Организација и учешће директора у пригодној прослави Дана жена. 

 Припремна предшколска група из Гуче заједно са директором посетила је 

Полицијску станицу Гуча, где су се деца упознала са радом полицијских службеника, уз 

прилагођено предавање везано за безбедност у саобраћају, а било је говора и о сарадњи са 

предшколском установом. 

 У току два викенда у марту одржана је обука за директора и васпитаче за примену 

нових Основа предшколског програма „Године узлета“, односно вођење евиденција, 

структурирање простора за децу. 

Одржан је родитељски састанак у Горњем Дупцу на коме су осим родитеља, директора, 

стручног сараника установе, присуствовали и представници ОШ „Котража“ (директор и 

стручни сарадник – психолог).  

  

 АПРИЛ 

 

01.04.2022. године свечано је обележен Дан установе, уз пригодну приредбу коју су 

спремили васпитачи са децом. 

Двоје деца из припремне предшколске групе у Лучанима узела су учешће у смотри 

рецитатора у „Ариљу“, под називом „Стих по стих“, где су остварили запажене резултате 

(2. место дечак С.М.). 

Прослављена је и слава вртића „Благовести“ дана 07.04.2022. године. 
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У групама су организоване Васкршње радионице са родитељима где су заједно са децом 

украшавали ускршња јаја. 

Васпитачи Љиљана Дмитрић и Јасмина Достанић су узели учешће на сусретима васпитача 

у организацији Удружења васпитача Србије. 

 Током априла месеца започео је менторски рад са практичним увођењењем 

установе у организацију васпитно-образовног рада у складу са новим Основама 

предшколског програма, од стране ментора Иване Симонов, који је настављен и даље. 

 

 МАЈ 

 

 У мају месецу према препоруци ресорног Министарства оглашен је конурс за 

пријем деце у установу за следећу радну годину. Пријављивање се вршило према 

потребама породица и просторним и кадровским капацитетима установе, уз промовисање 

електронске пријаве деце путем портала Е-вртић.  

 Формирана је Комисија за пријем деце по објектима установе и за издвојена 

одељења припремног предшколског програма, а заседања комисија су била 24. и 25. Маја у 

Лучанима, односно Гучи. На основу записника комисија директор је донео одлуке о 

пријему деце које су јавно објављене. 

17.05.2022. секретар установе Љубомир Радичевић је упућен на семинар у организацији 

Школске управе у Чачку, на којем су предавачи били представници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, а тема су биле новине у прописима и пракси из 

области образовања и васпитања. 

20.05.2022. године изведен је излет деце припремног предшколског програма у Врњачку 

бању. 

Дана 24.05.2022. године установу је посетила инспекција Повереника за заштиту података 

о личности и информације од јавног значаја, у оквиру редовног планираног инспекцијског 

надзора, која је имала инструктивни карактер и циљ упознавање са обавезама установе и 

вођењу евиденција из области. 

   

ЈУН – ЈУЛ – АВГУСТ 

 

У јуну месецу 14. и 15.06.2022. године одржана је Мини-мини матура за децу припремног 

предшколског програма, којом су се предшколсци опростили од вртића. 

У договору са запосленима израђен је План годишњих одмора који су запослени почели да 

користе од 20.06.2022. године. 

Организован је рад за време летњег периода и вршене су припреме за почетак наредне 

радне године. 

Праћење уноса и ажурирања података у Јединствени информациони систем просвете 

(ЈИСП). 

Дана 23.06.2022. године установу је посетила просветна инспекција из Краљева која је 

утврдила испуњеност услова за рад у издвојеном одељењу у Горњем Дупцу и 

верификовала исти. 

Посетила нас је и инспекција за заштиту животне околине која је констатовала проблем 

емисије штетних гасова који се емитују из котларнице на чврсто гориво у објекту „Бамби“ 

у Гучи, и предложила да се у оквиру реконструкције објекта пређе на гасну котларницу, с 

обзиром на то да постоје сви инфраструктурни услови. 
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КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

 

Због великог броја примљене деце и проширивања просторних капацитета установа се већ 

дужи низ година суочава са проблемом мањка кадрова, пре свега васпитног особља, али 

због повећаног обима посла и са другим структурама (недовољно извршилаца на 

пословима хигијене и кувара). 

Улажу се додатни напори да се наведено превазиђе кроз рационалну организацију посла 

али и кроз додатно запошљавање кадрова и обезбеђивање довољних финансијских 

средстава за плате. 

Веома важна активност је била и доношење измена и допуна Правилника о 

систематизацији и организацији послова у Предшколској установи „Наша радост“ Лучани, 

где се прво у септембру месецу уводи ново радно место „руководиоца објекта у седишту“ 

из постојећих радника, због ефикасније организације посла, а затим у октобру месецу 

извршене су измене код броја извршилаца који је повећан за два, што укупно броји 58. 

У октобру месецу 2021. године, на основу посебне сагласности за предшколске установе, 

добијене од надлежне Комисије Владе РС за давање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, после дужег времена извршен 

је пријем радника на неодређено време, по расписаном конкурсу, за 9 извршилаца (4 

васпитача, 2 медицинске сестре – васпитача, 2 спремачице и 1 кувар). По истој сагласности 

за запошљавање  и расписаном конкурсу у јануару месецу 2022. године, примљен је још 

један васпитач. Сви примљени су се већ налазили у радном односу на одређено време, 

дужи низ година, и нису могли да буду стално ангажовани због тада важеће забране 

запошљавања код корисника јавних средстава. 

 Због природног одлива запослених (пензија) на упражњена радна извршилачка 

места, након добијања сагласности запослени су нови радници (2 медицинске сестре). 

 Континуирано се ради са приправницима и стажистима, који своје време у вртићу 

проводе савладавајући програм увођења у посао и оспособљавање за самосталан рад, уз 

менторе из установе, након чега установа обезбеђује средства и шаље захтеве за полагање 

испита за лиценцу за рад. 

 У фебруару месецу 2022. године, установа је аплицирала код Националне службе за 

запошљавање за програм „Моја прва плата“, који је одобрен и потписан Уговор о сарадњи 

на основу кога је као приправник ангажована васпитач Тамара Плазинић, на период од 

годину дана, уз накнаду коју обезбеђује НСЗ из средстава програма. 

 Прибављена је сагласност и за запошљавање још два васпитача на неодређено 

време и конкурс је у току. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

 

 Радну 2021/22 смо почели адаптирањем и опремањем новоотворених просторија у 

МЗ „Лучани“ за боравак деце припрмних предшколских група. Целокупан посао 

адаптације и опремања су финансирали и извели радници МБ „Наменске“ из Лучана за 

шта су одвојили преко 2 милиона динара сопствених средстава.  

 Поред радова (електро, зидарских, молерских, столарских) финансирали су и 

комплетно опремање намештајем и делом дидактичког материјала. Добар део дидактике је 

дониран од стране директора установе. 

 Дана 30.03.2022. године, надзорни одбор МБ „Наменске“ је одобрила новчана 

средства у укупном износу од 14.000.000,00 милиона динара, које ће се утрошити у 
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доградњу две васпитне собе у објекту у Лучанима. Доградња је трајала током целе радне 

године, а собе су стављене у функцију и опремљене за почетак радне 2022/23 године. Из 

истих средстава је набављен и намештај и опрема. Инвеститор радова је Општина Лучани, 

непосредни извођач компанија „Панекспрес“ Лучани и МБ „Наменска“ а крајњи 

корисници ПУ „Наша радост“ Лучани. 

 За објекат у Лучанима фирма „Стаклореклам“ Лучани је донирала венецијанере за 

прозоре. 

 Родитељ Микан Пантелић из Горњег Дупца је за потребе деце из те групе донирао и 

обезбедио пећ за загревање просторије. 

 Стојан Ђорђевић, власник превозничког предузећа „Ђорђевић“ донирао дечије 

столице (25 комада).  

 Самостални привредник из Лучана, Зоран Радовановић је донирао једну комоду за 

васпитну групу и бесплатно извршио санацију и кречење зидова у припремној 

предшколској групи у Горачићима и украшавање зидова у новодограђеним собама у 

Лучанима. 

 Планом јавних набавки за 2022. годину планирана је, поред осталих и јавна набавка 

опреме, која подразумева професионалне машине за сушење веша, ради замене старих и 

неисправних, и набавка преносивих рачунара за потребе васпитно-образовног рада са 

децом и као помоћно средство васпитачима за планирање и евидентирање својих 

активности у складу са новим Основама предшколског програма. Набавка је у току.  

 

 

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Овај месец је започео припремама за почетак радне године, са посебним освртом на 

новоотворени простор МЗ „Лучани“, који је ради веће безбедности деце посетио и дао 

сагласност епидемиолог из Завода за јавно здравље Чачак, затим је Завод извршио 

дезинфекцију објекта. У оквиру стварања безбедних услова у том простору комплетно су 

реинсталиране електричне инсталације и прилагодиле боравку деце. Извршена је и 

контрола и мерење електричних инсталација од стране лиценцираних стручњака, о чему 

постоји извештај. И на крају су своје мишљење дали наши спољни сарадници за 

безбедност и против-пожарну заштиту.  

 Извршена је редовна контрола сигурносног вентила на котлу у вртићу „Бамби“. 

 

ОКТОБАР 

 

 Упућен захтев МУП-у за обезбеђивање услова за одржавање активности деце из 

вртића поводом Дечије недеље. 

 Извршена редовна контрола санитарног инспектора у оба објекта, сачињен 

записник без наложених мера. 

 Редовно се врши узорковање хране, воде и радних површина од стране Завода за 

јавно здравље Чачак. Периодично, у складу са уговором и потребама, врши се 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката установе. 

 У овом месецу закључена је полиса осигурања имовине и опреме установе. 
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НОВЕМБАР 

 

 Редовна контрола противпожарног инспектора, наложене мере: 

 1. Прибавити сагласност на пројектну документацију у погледу мера заштите од 

пожара за изграђене објекте од Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне 

ситуације, одељење у Чачку. 

 2. Прибавити сагласност о спроведеним мерама заштите од пожара за изграђене 

објекте од органа Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације,   

одељење у Чачку.  

 Поводом овог проблема у објекту у Лучанима одржано је неколико састанака са 

руководством општине, пројектантима и инспектором ППЗ како би се заједничким 

напорима решио. Предложено је решење да се кроз пројекат за изградњу нових соба у 

Лучанима, обухвати цео објекат који би онда добио све потребне сагласности и употребну 

дозволу. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Закључена полиса за осигурање деце са осигуравајућом кућом „Дунав“ на основу 

одлуке Савета родитеља. 

 Извршена дезинфекција и дератизација оба објекта од стране Завода за јавно 

здравље Чачак. 

 Извршен редовни шестомесечни санитарни преглед запослених. 

 Редовна контрола противпожарних апарата. 

 Урађен је нов План евакуације у објекту  „Бамби“ у Гучи, због раније дограђених 

соба које нису биле обухваћене претходним планом, а то је била једна од наложених мера 

ПП инспектора. 

 Извршено је чишћење вентилационих система у кухињама у Лучанима и Гучи, које 

се врши периодично, као превентивна радња јер је то најризичније место са аспекта 

избијања пожара. 

  

ЈАНУАР 

  

         Извршено је мерење емисије штетних гасова из котларнице на чврсто гориво у 

Гучи, након чега је уследила редовна контрола комуналног инспектора везана за мерење 

емисије загађујућих материја из котларнице у објекту „Бамби“ у Гучи. Утврђена је 

повишена вредност загађења и наложена мера - смањити ниво загађености у објекту 

„Бамби“у Гучи. 

 

ФЕБРУАР 

 

 Посета објектима и контрола са аспекта безбедности и здравља на раду 

лиценцираног лица за безбедност, Тијане Јаковљевић, која је вршила обуке и тестирање 

новозапослених радника из области БЗР. Добијена су и упутства и смернице за 

побољшање стања безбедности и здравља на раду у објектима установе. 
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МАЈ 

 Прослеђен захтев МУП Гуча за преглед и контролу аутобуса и возача који су 

превозили дацу на једнодневни излет у Врњачку бању, у складу са Правилником о 

организованом превозу деце. 

 Извршена дезинфекција и дератизација оба објекта од стране Завода за јавно 

здравље - Чачак. 

      Извршен редован шестомесечни санитарни преглед  запослених. 

 Током целе радне године праћена су и примењивана упутства за рад и понашање у 

околностима епидемије, која су нам прослеђивана од стране Министарстава здравља и 

просвете, Завода за јавно здравље, Института „Батут“ и локалног Штаба за ванредне 

ситуације.  

 

 ЈУН 

 

 Организовање Мини-мини матуре на отвореном уз претходни допис МУП-у за 

обезбеђивање безбедносних услова и регулисање саобраћаја. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 Најављене посете директора васпитним групама и присуствовању активностима у 

другој половини новембра. 

 Директор је прегледао записнике Актива, Већа, Колегијума и тимова и на исте дао 

сугестије. 

 Директор је редовно посећивао групе, давао инструкције и вршио надзор над 

вођењем евиденција у радним књигама, и правовремено налагао мере за исправљање 

неправилности. 

 Учешће на редовним седницама Васпитно-образовног већа на којима су 

расправљања сва важна питања у вези васпитно-образовног рада и других тема значајних 

за функционисање и организацију рада. 

 

ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

 Директор је заказао прве састанке свих Актива. 

 Директор је на огласној табли у оба објекта истакао: Списак чланова свих Тимова, 

Актива и радних група. 

 План дежурства у установи. 

 План стручног усавршавања у установи и ван ње 

 Директор је обишао теренске групе Пипремног предшколског програма у 

Горачићима, Котражи и Горњем Дупцу. 

 На свим састанцима Актива, тимова и ВО већа, директор је користио прилику да 

педагошко-инструктивно делује нарочито када је у питању вођење документације. 

 Директор је запослене обавештавао о свим важним питањима о раду установе. 

 Учешће на завршним угледним активностима приправника након обављеног 

приправничког стажа (Катарина Тодоровић, Биљана Станић). 

 Рад са ученицима и студентима током обављања стручне педагошке праксе током 

године.   
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 

 Најављена посета јавним институцијама и приватним предузећима деце из вртића 

поводом Дечје недеље. 

 Директор је присуствовао седницама општинског Већа и седницама СО Лучани, на 

којима су усвојени извештаји о раду установе и директора, Годишњи план рада установе за 

2021/22 радну годину као и План стручног усавршавања. Континуирано се врши 

комуникација и сарадња са локалном самоуправом, председником општине, Одељењем за 

финансије и др. 

 Закључени су уговори о уступању просторија за боравак деце ППП на теренима 

(ОШ „Горачићи“ и ОШ „Котража“), са којима се током године сарађује на заједничким 

активностима. 

 МУП Гуча и Одељење Сектора за ванредне ситуације – ватрогасна служба редовно 

држе предавања за децу и консултације са установом по питању безбедности у саобраћају. 

 Остварена је успешна сарадња са Домом здравља, свим основним школама, 

Културним центром општине Лучани, Центром за социјални рад и осталим институцијама 

општине. 

 У току радне године остварена је сарадња и са бројним привредницима и 

предузећима који су свесрдно помагали рад установе („Панекспрес“ Лучани, МБ 

„Наменска“, „Стаклореклам“; „Максима“, СЗТР „Пекара – Хлеб“ Гуча, СТР „Зора“ 

Котража“ и др.). 

 Поводом годишњице пословања „Панекспрес“ је приредио поклон представу 

„Сајтјаго“ у Дому културе у Лучанима.  

 

Сарадња са Управним одбором 

 

 У радној 2021/22 години одржано је седам седница Управног одбора на којима је 

донет низ важних аката за рад установе, од Годишњег  плана рада, Извештаја о раду 

установе и директора, Финасијски план, Завршни рачун, План стручног усавршавања и др. 

 Директор учествује у раду сваке седнице дајући допринос у раду. 

 Сарадња са Управним одбором је на врло задовољавајућем нивоу. 

 

Сарадња са Саветом родитеља  

 

 У радној 2021/22 години одржано је три седнице Савета родитеља. Савет родитеља 

је на почеку свога рада конституисан са по једним представником из сваке васпитне групе, 

изабран је председник и заменик председника, са мандатним периодом од једне радне 

године. Разматрани су сви важни документи установе, изабрана је дестинација за излет 

деце (излет деце ППП и старијих група у Врњачку бању). 

 Изабрана је осигуравајућа кућа за осигурање деце и то Компанија  „Дунав 

осигурање“ адо. 

 Чланови Савета родитеља су учествовали у организацији новогодишњих празника, 

изабрали су пригодне пакетиће за децу. 
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ПРАЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 

 

 У септембру месецу донет је предлог Финансијског плана установе за 2022. годину, 

а 27.12.2021. године усвојен је коначан план за 2022. годину, у складу са Одлуком о буџету 

Општине Лучани. 

 Укупан износ средстава планираних за 2022. годину, по свим изворима 

финансирања је 98.430.000,00 динара.   

 Директор је донео План јавних набавки за 2022. годину у складу са финасијским 

планом. 

 Финансијска средства се троше наменски, према утврђеном плану, у сарадњи са 

локалном самоуправом, сектором за буџет и финансије. 

 

 

XVII   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА 
 

 

Рад стручног сарадника одвијао се у складу са Годишњим планом рада установе. 

Подручје деловања педагога дати су Законом о основама васпитања и образовања као и 

Законом предшколском образовању и васпитањуи Правилником о свим областима рада 

стручног сарадника. 

У оквиру области Програмирања и планирања васпитно образовног рада, 

урађено је: 

- Реализован је процес самовредновања из области Организација и руковођење  – 

осмишљен упитник , прикупљени и обрађени подаци,  презентовани извештај и направљен 

акциони план за побољшање наведених области, који ће бити реализован током радне 

2021/22 године. Истовремено рађено је на спровођењу акционог плана из области Подршка 

деци и породици. Наведене акције реализоване су у оквиру ангажовања у Тиму за 

самовредновање. 

-  Годишњи план рада Установе за радну 2021/22 годину, у сарадњи са директором, 

секретаром и васпитачима. Стручни сарадник је активно учествовао и координисао рад 

осталих учесника у писању документа (израда Плана рада Актива медицинских сестара, 

Плана рада Актива васпитача, плана Актива ППП; израда планова рада свих Тимова – за 

инклузију; за заштиту деце од злостављања и занемаривања, за самовредновање; за 

професионални развој; Актива за развојно планирање; за развој предшколског програма. 

Такође, урађен је годишњи план рада Васпитно - образовног већа и Педагошког 

колегијума. 

- Циљеви васпитно образовног рада на нивоу група су анализирани и, заједно са 

медицинским сестрама и васпитачима, прилагођавани реалним потребама групе или детета 

у групи, ресурсима и капацитетима Установе. 

- За двоје деце урађен је захтев за Интерресорну комисију. На основу мишљења 

Комисије, заједно са Тимом за додатну подршку, урађени су и ревидирани педагошки 

профили и индивидуализован план рада за ову децу којој је потрбна додатна подршка у 

учењу. Вођена је документација о раду са децом и урађен је годишњи извештај о њиховом 

напредовању, на основу чега се планирају даље активности. 



90 

 

- Настављена је сарадња са другим релевантним локалним институцијама ЦСР 

(размена информација о деци корисницима услуга социјалне заштите да бисмо радом са 

таквом децом  заједнички пратили ефекте предузетих мера, као и сарадња у вези са децом 

из хранитељских породица), ОШ у Лучанима и Гучи (сарадња ППП са учитељицама), али 

и сарадња са школама у којима су оформљене групе ППП – Котража и Горачићи. 

  

- Током године континуирано је праћена адаптација новоуписане деце, и 

предузимане мере у случајевима отежане адаптације (сарадња са родитељима и 

васпитачима) 

- Заједно са директором урађена је анализа потребних дидактичких средстава и 

стручне литературе. Набављен материјал је класификован и распоређен по васпитном 

групама. На сајму књига набављена литература за рад са децом, али и стручно 

усавршавање запослених у васпитно образовном процесу. 

- У сарадњи са васпитачима осмишљене су и  реализоване су активности за 

прославу Дечје недеље,  са темом „Моје је право да живим срећно и здраво-за одрастање 

без насиља“ (спортске активности,  дечји ликовни радови и посете локалним 

институцијама и приватниим предузетницима). 

- У сарадњи са Центром за културу и спорт општине Лучани учешће у 

хуманитарној представи „Чекајући Деда мраза“. 

  

- Организована је „Мини, мини матура“ за децу из свих група ППП.  

- Медијски су пропраћене све културне активности у којима су учествовала деца из 

Установе, а стручни сарадник је био задужен за садржај информација и медијску 

презентацију. 

У оквиру области праћења и вредновања васпитно-образовног рада: 

- Праћење развоја и напредовања деце кроз посете свим васпитним групама у оба 

објекта и на терену. Укупно је урађено 20 посета. О свакој посети и запажањима 

написан је извештај, дате препоруке за побољшање рада са децом и праћени су 

њихови ефекти.  Групе у којима су деца са развојним сметњама, посећене су  по 

потреби, да би се пратио ефекат индивидуализованих планова рада и дечји 

развој и напредовање . 

-  Стручни сарадник је присуствовао и активно учествовао на састанцима Актива 

и Тимова, пратећи квалитет евиденције рада опсервацијом и увидом у 

записнике. У оквиру рада Тима ѕа праћење и евалуацију ГПР квартално је 

праћена усагласеност реализованих активности са ГПР. Осмишљени су 

протоколи за праћење, као и протоколи за праћење реализације Развојног плана.  

- Стручни сарадник је активно учествовао у писању Извештаја о раду Установе за 

2021/22 годину. 

У оквиру области - рад са васпитачима  

- Конкретизовани су циљеви васпитно-образовног рада према узрасту деце и 

индивидуалним потребама деце 
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- Пружена је помоћ  у изради плана и програма за поједине васпитно-образовне 

обалсти, као и при изради индивидуализованих планова рада за децу са 

сметњама у развоју, а према урађеним педагошким профилима.  

- Заједно са Тимом за професионални развој, праћена је  реализација стручног 

усавршавања у установи, и ван ње. 

-  Праћен је  начин вођења педагошке документације кроз непосредан увид у 

документацију и дате су  сугестије да се Књига рада води према постојећем 

упуству.  

- Вођени су први родитељски састанци у свим припремним групама 

- Вођени су индивидуални разговори са васпитачима у вези са начинима 

решавања проблемских ситуација у раду са децом са развојним сметњама, децом 

из маргинализованих група и са децом са проблемима у адаптацији. Такође, са 

васпитачима су заједнички решавани сви новонастали проблеми, недоумице у 

вези са реализацијом вапитно- образовног рада. Праћени су ефекти 

предложених мера. 

 

- Стручни сарадник је активно учествовао у осмишљавању и реализацији 

радионица са родитељима, а које су реализовали васпитачи 

- Стручни сарадник је имао и улогу медијатора између родитења и васпитача 

- Кроз индивидуалне разговоре и рад у Тимовима и Активима континуирано се 

радило на испуњавању развојног циља  - Унапређивање међуљудских односа 

- Осмишљена и реализована Новогодишња представа за сву децу, заједно са 

васпитачима ППП са терена. 

- Стручни сарадник је координисао рад свих Тимова и Актива у Установи 

 

У оквиру области – рад са децом 

- Континуирана опсервација адаптације и напредовања деце  

- Индивидуални разговори са децом  

- Анализа дечјег цртежа и примена закључака у раду са децом  

- Праћење реализације индивидуализованих планова за децу са сметњама у 

развоју 

- Рад на додатној подршци за децу којопј је било потребно 

- Сваки облик рада са децом је посебно евидентиран 

 

У оквиру области – сарадња са родитељима 

- Подршка у организацији  родитељских састанака 

- Индивидуални разговори и подршка родитељима деце са развојним сметњама 

- Пружање неопходних информација родитељима у вези са остваривањем својих 

права и права деце. 

- Учествовање у раду Савета родитеља 

- Израда лифлета за важним информацијама за родитеље.  

 

У оквиру области – рад са стручним органима и Тимовима 
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- Стручни сарадник је учествовао у изради плана рада Актива медицниских 

сестара, Актива васпитача, Актива припремног предшколског програма,  

- заједно са васпитачима учествовао је у изради плана рада  тимова : за развојно 

планирање, инклузију, заштиту деце од насиља и занемаривања, професионални 

развој запослених у образовању, развој предшколског програма.  

 

- Стручни сарадник  је учествовао у изради годишњих планова рада Педагошког 

колегијума и Васпитно –образовног већа, у њиховом праћењу и реализацији. 

Такође, имао је функцију записничара. 

 

У оквиру области – сарадња са локалном заједницом 

- Сарадња са ЦСР – рад и праћење деце укључене у систем социјалне заштите 

- Сарадња са МУП -ом 

- Сарадња са Центром за културу и спорт Општине Лучани – приредбе, продајне 

изложбе... 

- ОШ у Лучанима, Гучи, Котражи, Горачићима – заједнички рад са припремним 

предшколским групама 

- Учешће на Сајму школског издаваштва у Ивањици 

- Остварена сарадња са ОЦД Ларис  

- Континуирана сарадња са општинском Интерресорном комисијом  

 

У оквиру области – Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

- Вођење евиденције о раду – годишњи, месечни планови рада; евиденција 

дневних активности 

- Попуњавање посебних протокола за праћење реализације васпитно-образовног 

рада 

- Прилагођене су чек листе за праћење дечјег развоја и напредовања (у сарадњи 

са васпитачима) 

- Прикупљање и чување стручне медицинске документације о деци – неопходне 

за стручни рад са децом у Установи 

- Стручно усавршавање ван Установе реализовано је кроз присуство семинарима:  

- Стручно усавршавање у установи је реализовано кроз присуство презентацијама 

примера добре праксе и кроз извештаје са стручног усавршавања на Васпитно- 

образовним већима  

- Присуство и евалуација угледних активности у оквиру рада Тима ментор- 

приправник, у млађој јасленој групи у Лучанима 

 

 

XVIII РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 С обзиром да предшколска установа почиње са применом Нових основа предшколског 

праграма васпитања и образовања, ове године одржана је обука за све запослене , као вид 
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стручног усавршавања – Обука за примену основа програма –Године узлета-за практичаре 

концепција основе програма-Године узлета. 

Обука је реализована из три дела- два дела су биле радионице уживо, трећи део онлине-

обука за вођење документације. Васпитачи су имали могућност да прате бесплатне 

вебинаре и трибине које су акредитоване од стране Министарства просвете. Сваки 

запослен је дужан да води евиденцију о сопственом стручном усавршавању.  

 

 

XIX РАЛИЗАЦИЈА РЕКРЕАТИВНОГ ПРОГРАМА 

 

 

1. Зимовање деце није реализовано због тада актуелне епидемиолошке ситуације. 

 

2. У складу са Годишњим планом рада за 2021/22 годину, планиран је и изведен 

једнодневни излет у Врњачку бању, по одлуци Савета родитеља. 

 Координатор реализације излета била је Ана Јовановић, медицинска сестра – 

васпитач, која је имала и улогу медицинске пратње за децу током путовања.  

Након изведеног излета поднела је извештај: 

У оквиру планирања активности за ову годину, планиран је једнодневни излет. 

Место одласка је била Врњачка Бања. Датум извођења истог је био 20. мај 2022. 

Том приликом ишле су две предшколске групе из Лучана и старија васпитна група, 

такође из Лучана. Из Гуче су ишле две предшколске групе, старија васпитна група као и 

три групе предшколаца из издвојених одељења Котража, Горњи Дубац и Горачићи. 

Време поласка деце било је у 9 часова испред објекта вртића. У одласку деца су 

најпре посетила Зоолошки врт у Врњцима. У изузетном амбијенту деца су могла да виде 

различите врсте животиња. Неке од њих деци су већ биле познате, али имало је и врста са 

којима су се деца први пут сусрела. У тим приликама деца су била одушевљена. Ту су се 

освежили и кренули пут Врњачке Бање. 

Доласком у Врњачку Бању, кренули смо у обилазак. Једна од најлепших бања децу 

је одушевила. Шетњом кроз централни парк, најпре смо стигли до прелепог водопада у 

такозваном ,,Јапанском парку“. Деца су била очарана призором. Пошто је време кога дана 

било изузетно топло, деца су у хладовини парка одмарала, уживала, разговарали о 

утисцима и о томе шта су до тада видели и те своје утиске поделили са васпитачима. 

Наравно, ту је био неизбежан сладолед којем су се деца највише обрадовала. 

Оно што је деци посебно било интересантно и на њих оставило најјачи утисак , то је 

вожња возићем. Осмеси на дечијим лицима када су се ,,укрцали“ у возић говорили су више 

од хиљаду речи. У току вожње деца су била расположена, насмејана и срећна. Вожић нас 

је довезао до нашег аутобуса и повратак ка Гучи тј. Лучанима, могао је да крене. 

Деца су у Лучане стигла између 17 и 18 часова, како је било и планирано. 

 

У току излета, као и приликом одласка и повратка деце никакве нежељене 

ситуације се нису десиле. Сва деца дан су провела у добром расположењу. Васпитачи који 

су били одговорни за децу тога дана су свој посао обавили професионално и деци били на 

располагању у сваком тренутку. 
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XX САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 

Предшколска установа „Наша радост“ заузима значајно место у општини, као 

установа која се бави бригом и раним васпитањем и образовањем деце на нашој 

територији. Због своје специфичне делатности, отворена су јој многа врата јавних 

установа.  Једна од првих активности у току Дечије недеље је посета председнику општине 

и општинској управи, када деца добијају могућност да се упознају са радом председника 

општине, његовим обавезама и дужностима. Кроз различите васпитно-образовне садржаје 

успостављена је сарадња са приватним предузећимa у општини: „Максима“, МБ 

„Наменска“.  Деца традиционално посећују Ватрогасну станицу и пошту, где се упознају 

са занимањима људи у тим установама.  

 

У сарадњи са Центром за културу установа је учествовала у хуманитарној 

представа „Потрага за Деда Мразом“. 

Успешна сарадња била је са Домом здравља, Црвеним крстом, Градском 

библиотеком, Центром за културу и спорт општине Лучани, црквом, Заводом за јавно 

здравље Чачак, спортским центром у Гучи. Деца су посетила градску пијацу, 

Комерцијалну банку, мењачницу. 

  

Средства информисања били су радио „Д“, ТВ “Телемарк“, новине „Чачански глас“, 

неке од активности наше установе пратили су и на државној телевизији РТС. 

ПУ „Наша радост“ је лидер и координатор активности које су у вези са бригом и 

развојем деце предшколског узраста у нашој Општини.  

 

 

XXI САРАДЊA СА ПОРОДИЦОМ 
 

 Један од важних сегмената васпитно-образовног рада јесте сарадња са породицом. 

Родитељи својим ангажовањем активно учествују у раду установе. Планом и програмом 

дате су могућности да се родитељи укључе у рад установе на начин који њима највише 

одговара. До сада родитељи су учествовали у различитим радионицама које су 

организовали васпитачи у циљу израде заједничких продуката, неке радионице су биле 

информативног карактера где су родитељи добили различита обавештења значајна за 

њихову децу.. 

  Током године због специфичности ситуације комуникација са родитељима вршена 

је електронски путем преко вибер група и путем маила. Родитељи су током епидемије 

корона вируса добијали инструкције на који начи да раде са децом код куће. Васпитно-

образовни рад је се реализовао у великој мери, родитељи су активно учествовали и тиме 

допринели да време које деца проводе код куће буде продуктивно и занимљиво. 

 

 

XXII  РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ 

 

Сарадња са школом  је интезивнија код припремних предшколских група које свој 

рад обављају у оквиру основних школа (Предшколске групе у , Котражи, Горачићима ).  
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На почетку радне године био је један састанак са представницима основне школе     

(учитељице и стручни сарадник), циљ састанка је што боља припрема деце за полазак у 

школу. 

Ове године  се није отворила могућност посете предшколаца  основним школама у 

циљу упознавања са школским просторијама у учитељима. 

  

 

XXIII ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

 

  

 На основу Извештаја о раду установе може се закључити да планиране активности 

нису у потпуно реализован. Епидемија короне вируса, свакако је допринела да се План не 

реализује према предвиђеној динамици. 

 

 

 

 У Лучанима, 15.09.2022. год. 

 

 

          

         ДИРЕКТОРКА        

               Гордана Миличевић 

       

     

 


