ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ” ЗА 2013/2014.
ГОДИНУ
Годишњи план рада ПУ “Радост” реализован је током 2013/2014 године сa 790 уписане
деце распоређене на следећи начин у објектима:
Ред
бр.

ОБЈЕКАТ ПУ
“РАДОСТ”

БРОЈ ВО ГРУПА

„Жирафица“
Бановци-Дунав
„Добрица“
2.
Нови Бановци
„Лептирић“
3.
Стари Бановци
„Лептирић“
4.
Стари Бановци
„Бубамара“
5
Белегиш
„Пчелица“
6.
Сурдук
“Шврћа“
7.
Нови Бановци
“Маза и Луња“
8.
Нови Бановци
„Херој
мајор
9.
Горан Савић“
У К У П Н О:
1.

УЗРАСТ

15

1 – 7 година

2

5 – 7 година

2

5 – 7 година

2

1 – 7 година

2

5 – 7 година

1

5 – 7 година

2

2-6 година

3

1-7 година

6

1-5,5 година

КАЛЕНДАР
РАДА
током целе
године
календар
школе
календар
школе
током целе
године
календар
школе
календар
школе
Током целе
године
Током целе
године
Током целе
године

35

БРОЈ
РАДНИХ
СОБА
15
1
1
2
1
1
2
3
6
32

ВРЕМЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА ДЕЦОМ
ОБЛИЦИ РАДА
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

БРОЈ
ГРУПА
27
8

УЗРАСТ ДЕЦЕ
1-7 година
5,5- 7 година

ВРЕМЕ У ТОКУ
ДАНА
11 часова
4 часа

ПРОСЕК ДОЛАЗАКА ДЕЦЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
БР.УПИСАНИХ ПРОСЕК ДОЛАЗНОСТИ
УЗРАСТ
1-3 год
169
70%
УЗРАСТ
3-7 год
479
75%
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК 142
85%
УКУПНО :
790
77%

У односу на претходне године, просек долазеће деце се кретао у границама досадашње
статистике.
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ПРОФИЛ РАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Ред.бр.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Профил стручности
Директор
Педагог-психолог
Логопед
Социјални радник
Секретар
Шеф рачуноводства
Благајник-адм.радник
Васпитач
Мед.сестра - васпитача
Мед.сестра за прев.и
здр.заштиту
Технички послови
Нутрициониста
Кувар
Сервирка
Педагошки асистент
Радник на БЗР
Одржавање хигијене
Магационер

Степен стручности
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ССС
ВШС
ССС

Број запослених
1
1
1
1
1
1
0,5
45
17

ССС

3

КВ
ВШС
ПК
ПК
ВСС
ВШС
ПК
ССС

5
1
3
6
1
0,5
13
1

УКУПНО: 102
РАЗЛИЧИТИ И ПОВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
БРОЈ ДЕЦЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА
МУЗИЧКА РАДИОНИЦА 30
Васпитач С. Дамњановић
ХОР
С. Клајић, васпитач
35
ДРАМСКА РАДИОНИЦА
ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

120
60

Тим за екологију
С.Цвејић и С.Марковић

ВРЕМЕ
2х недељно током
године
недељно током
године
1x недељно током
године
1 недељно

У току 2013/14 школске године за децу су организовани излети: излет на Аду Циганлију за децу
свих узраста почевши од средње узрасне групе. Три најстарије групе из објекта „Жирафица“ и
мешовита група из објекта „Маза и Луња“ органозовали су излет у сарадњи са родитељима својих
група, а у оквиру пројекта о традицији који су радили са децом у својим групама.
Излети су организовани у сарадњи са Саветом родитеља.
Деца су једном месечно имала прилику да гледају позоришне представе доласком позоришних
трупа у вртић,.
Хор нашег вртића је био учесник Смотре хорова у Смедереву и «Мелодијаде» у Кањижи, а
учествовао је и у оквиру локалне манифестације представљања дечјих хорова у Новим Бановцима.
Две најстарије групе целодневног боравка, објекат « Жирафица» учествовале су у манифестацији
«Традиционалне игре» у Иригу.
У јуну месецу одржана је међународна манифестација „Растимо уз плес“ уз учешће свих
васпитних група и свих запослених.
Завршне приредбе за родитеље су организоване у месецу јуну, у складу са могућностима и
сагледаним потребама деце и родитеља.
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САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
ОБЛИЦИ
САРАДЊЕ
Групни
родит.саст. за
јасл. И
мл.групе
Групни родит.
Саст. За
предшк. И
старије групе
Групни
родитељски
састанци за све
васпитне групе
Активно чешће
родит. У
Недељ. Детета
Анкетирање
родитеља
и упознавање
са резултатима
анкете
Општи
родитељски
састанак
Групни
родитељски
састанци у
свим узрасним
групама
Савет
родитеља

Играонице за
родитеље
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САДРЖАЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

МЕСТО

Припрема род. За пол.
Деце у вртић и упозн. Са
прогр. Адаптације

Васпитачи,
педагог-психолог,
социјални радник
и сестра на ПЗЗ

август

Бановци-Дунав

Упознавање са
Програмом и начином
рада на свим узрастима и
методама припреме за
полазак у школу
Упознав. Родит. Са год.
Планом. Рада, специф.
Групе и начин. Сарадње
са породицом
Учешће у реализ. Прогр.
Недеље детета и упознав.
Са дечијим правима
Истраживање
родитељских потреба и
утврђивање ставова
везаних за одређене
активности у вртићу
Упознав. Са Год. Планом
рада и организ. Рада у
установи и представљање
плана по струч.
Областима
Теме које су обрађене са
родитељ. Изабране су
према истраж. Потребама
деце и родитеља

Сурдук,
Белегиш, Стари
Бановци,
Бановци-Дунав
и Нови
Бановци

Васпитачи,
педагог-психолог,

Октобар,
Фебруар,
Март

Васпитачи

Септембар

Васпитачи и
педагог/психолог

Октобар

Стручна служба и
васпитачи

Октобар
Април

Директор,
педагог-психолог,

Септембар

Васпитачи

Током
године

Сва одељења
установе

Током
године

Бановци-Дунав

Током
године

Бановци-Дунав
и остали
објекти

Родит. Су узели актив.
Учешће у многим
Директор, стручна
активн.у вртићу
служба и
(опремање објеката,
васпитачи.
различ. Донације, организ.
Излета)
Ликов., рекреат., драмс. И
Медицинске
муз. Активн. За родитеље
сестре и
и децу и играоница за
васпитачи
подст. Дечјег самопошт.

Радионице за
родитеље

Израда дидактичких
средстава и опреме у
сарадњи са родитељима

Мед.сестре и
васпитачи

Саветовалиште
за родитеље

Значајан број родитеља је
користио услуге
саветовалишта

Стручна служба

Током
године
прем
апотреби
током
годинедва пута
недељно

Бановци-Дунав
С. Бановци
Сурдук,Белеги
ш, С. Бановци и
Бановци-Дунав
Нови Бановци,
Стари Бановци,
Сурдук,
Белегиш,
Бановци- Дунав
Сурдук,
Белегиш, С.
Бановци,
Бановци-Дунав
и Н. Бановци

Сва одељења
установе
Бановци-Дунав
И Нови
Бановци

Индивидуални
контакти са
родитељима

Сарадња са
род.поводом
излета, обележ.
одређ.датума у
вртићу и завр.
приредбе
Родит. саст. за
родит. новоуп.
деце
Библиотека за
родитеље
Учешће
родитеља у
активност. које
су предвиђене
Развој. планом

Родитељи се обраћали
васпит. и стр.служби по
свим питањима везаним за
боравак њихове деце у
вртићу и били позивани
на сарадњу по потреби

Родитељу су узели
активно учешће у свим
видовима организације

Васпитачи и
стручни
сарадници

Васпитачи

Представ. родит. Прогр.
Директор и
адапт. деце и договор
педагог/психолог
везан за будућу сарадњу
Током године исказали су
Педагог- психолог
потребу за коришћење
овог облика сарад.
Актив. учешће родитеља у
анкетирању, снимање
Родитељи,
потреба родитеља,
васпитачи и
анализа, израда акц. плана стручни сарадник

током
године

Сви објекти

током
године

Сурдук,
Белегиш, С.
Бановци,
Бановци-Дунав
и Н. Бановци

јун

Бановци-Дунав

током
године

Бановци-Дунав

Март

Бановци
Дунави Стари
Бановци

ПРИКАЗ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА СПРОВЕДЕНИХ АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ
У току претходне радне године родитељи су анкетирани два пута за потребе увида у ток и
квалитет адаптације деце на вртић и за потребе активности понуде нових, додатних и посебних
програма на нивоу Установе. Прво анкетирање родитеља обављено је у месецу октобру и показало
се да су родитељи веома задовољни реализацијом програма адаптације и да су активно
учествовали у том процесу.
Друго анкетирање родитеља обављено је у месецу мају од стране Стручног тима за развојно
планирање и ово анкетирање је имало за циљ да се сниме потребе родитеља када је реч о понуди
додатних програма за децу и нових облика рада са децом. Након анализе спроведеног анкетирања
установљено је да је највећи број анкетираних родитеља заинтересован за неколико понуђених
програма: школица енгл.језика, плесне акт., боравак у природи, спортске и креативне активности
деце. Мањи број је заинтересован за боравак у трајању од 4 сата, док је незнатан број родитеља
који су заинтересовани за двосатни боравак деце у вртићу. Оно што посебно истичемо је
показатељ да би 50% анкетиираних родитеља било спремно да своје време уложе у рад са децом у
оквиру додатних програма, а на основу својих знања и вештина. Резултате ове анкете искористили
смо за отврање ванредног конкурса за упис деце са понудом неколико облика рада са децом, а
план је да за наредну шк.год.понудимо и организујемо различите програме за децу у складу са
снимљеним интересовањима родитеља.
ОПРЕМАЊЕ СРЕДСТВИМА ЗА РАД
У складу са финансијским могућностима вршена је набавка средстава за рад, различите
опреме и дидактике. Потребе су велике и реалне, могућности ограничене, те је динамика набавке и
расподела средстава морала да се врши по јасно утврђеном плану приоритета.
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
РАД
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ
ВЕЋА

ТЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

Извештај
просветног
инспектора-предложене мере;
Извештај о реализ.стр.усаврш.
Промоција личног,групног и
дечјег портфолиа
Презентација извештаја о
показатељима полугодишњег
самовредновања на нивоу
установе
Пресек остварених бодова
стр.усавршавања

Директор
педагог-психолог
васпитачи

децембар

Извештај тима за
стр.усавршавањепетогодишње
стр.усавршавање на нивоу
установе-анализа и план до
краја шк.год.
Евалуац. в-о рада за текућу
радну годину и организ. Рада
Извештај резултата
самовредновања на нивоу
установе

РАД ТИМОВА
ВАСПИТАЧА

Педагог-психолог
фебруар
Директор
Координатор
тима
за
самовредновањеЈ.Радаковић
Координатор
тима
за
стр.усав.М.Миљановић
Координатор
тима
за мај
стр.усавр.-М.Миљановић
Педагог/психолог

Педагог-психолог
Директор
Координатор
тима
самовредновањеЈ.Радаковић

јун
за

Представљање посебног
протокола о заштити деце и
ученика од насиља
Органиазција рада у
шк.2014/15 год,
Разматрање извештаја за
2013/14
Разматрање плана
стр.усавршавања за 2014/15

Педагог-психолог
Директор

август

Избор радних листова

Педагог- психолог

септембар

октобар
Реализ.плана
адаптације;
употреба
радног
листа; Педагог- психолог
анализа профила васпит.група;
утицај медија на развој деце
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Вербално насиље; утицај
медија на развој говора;

Пед.псих. и логопед

новембар

Лични портфолио; анекс
предшколског програма

Пед./псих.

март

Мај
Завршно праћење деце и
евалуација рада; завршни
родитељски са евалуацијом;
извештај стр.усавршавања

Педагог-психолог

Год. евалуац. рада по
активима, планирање акт.за
сл.год.

Јун
С.Медић и Р.Јанковић

РАД ТИМА
МЕД.СЕСТАРА

Тема/активност

Реализација

Време
реализације

1.

Анализа плана адаптације;
Израда профила васпит.групе;
План подршке мед.сестара
приправницима

Пед./психолог

октобар

2.

Израда личног портфолиа;
Анализа снимљене
активности-Д.Јекић

М.Николић

април

3.

Анализа снимљене акт.хоризонтална евалуација;
Израда извештаја о
стр.усавршавању за
петогодишњи период;
завршно посматрање децеевалуација; завршни
род./евалуација сарадње са
породицом

Пед./психолог

мај

4.
Евалуација рада тима
мед.сестара; план рада тима за
сл.шк.год.

М.Николић

јун

ТЕМЕ

УЧЕСНИЦИ

„Личност
васпитача“,
Васпитачи и мед.сестре
СТР.УСАВРШАВ акред.програм
АЊЕ У И ВАН
УСТАНОВЕ
„Радост
учења
изазов Васпитачи
подучавања“, акред.прог.
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ВРЕМЕ
новембар

новембар

„Радост
учења
изазов
Васпиатчи и мед.сестре
подучавања“,акред.програм

Угледна акт.-В.Радош
„Решавања
проблема
понашања, побољшање гвороа
и
постављање
базичних
елемената програма у раду
деце са аутизмом и другим
раз.поремећајима“
„Моћ маште моћ покрета“,
акред.прог.
Први едукативни семинар за
социјалне раднике ПУ РС –
Београд
„Знање за самопоуздањепримена асертивних техника у
интерперсоналним односима“,
акред.прог.
„“Јачање капацитета и
професионалне компетенције
запослених у предшколској
установи“, трибина акредит.
„ Примена теорије афективне
везаности у раду са
родитељима деце са
хро.болестима и
раз.сметњама“- Нови Сад
„Растимо уз плес“, акред.прог.
„Компетенције васпитача за
развој еколошке свести и
рационално коришћење
енергетских потенцијала“,
акред.прог.
Презентација
стр.усав.“Насиље и
злостављање путем ИКТ „
Презентација стручног радаДрамско стваралаштво-рад по
центрима (Б.Вулић, Ј.Башкот)
Радионица „Подстицање
говорно-језичког
развоја“(Мирјана Растовић
Радионица
„Подстицање
дечијег
самопоштовања“(Мајда
Миљановић)
Презентација семинара „Моћ
маште моћ покрета“(Д.Ђурић,
Б.Паунић)
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децембар

Васпитачи

децембар

Логопед

Васпитачи и
стр.сарадници

децембар

мед.сестре,

Социјални радник
Васпиатчи, мед.сестре
техн.особље

јануар
јануар

и

фебруар

2 Васпитача и стр.сарадник

фебруар

Социјални радник

Фебруар- март

Васпитачи и мед.сестре

март

2 Васпитача

март

Васпитачи и мед.сестре

новембар

Васпитачи и мед.сестре

фебруар

Мед.сестре, васпитачи

март

Васпитачи,мед.сестре

март

Васпитачи и мед.сестре

април

„Стратегије и интервенције за
развијање соц.вештина и
прихватљивог понашања код
деце са аутистичним
спекторм“
Презент.пројекта“Причам ти
бајку“(С.Риђошић и Н.Вукин)
Угледна активност-С.Бешевић
Нови Follow up састанак за
РДИ- Нови Сад
Хоризонтална евалуација

СТРУЧНИ
СКУПОВИ
И СУСРЕТИ

април

Васпитачи и емд.сестре

мај

Васпитачи

мај

Социјални радник

јун

Васптачи, мед.сестре

Током године

Реп.скуп стр.сарадника и
сарадника, Златибор

Стр.сарадник/пед./психолог

октобар

Реп.скуп мед.сестара,Н.Сад

8 мед.сестара

новембар

Скуп удруж.васпит.Војводине

2 Васпитача

новембар

Процеде међународни
пројекат-„Кутија
различитости“ пилот истраж.обука

Милица
васпитач

Стручни скуп социјалних
радника ПУ РС- Обреновац

Верица Поповић

Нонковић-

децембар

децембар

С.Дивљан
Реп. стручни скуп васпитача
ПУ В.Бања, тема“Креативни
приступи у учењу
предшколске деце“
__________________________
Стр.скуп васпитача Нишког
округа, тема:“Креативни
приступи у учењу
предшколског детета“
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логопед

_____________________

Април
____________
Мај

С. Дивљан

СТРУЧНИ
АКТИВИ

Актив соц.радника ПУ –
Београд

Социјални радник

Октобар

Актив мед.сестара Срема

С.Перић, М.Николић

Октобар

Иницијативни одбор за
оснивање и регистровање
Удружења соц.радника ПУ
РС-Београд

Социјални радник

Октобар

Оснивачка скупштина
Удружења соц.радника
предшколских установа и
Социјални радник
Октобар
школа РС
- Нови Бановци
Актив стр.сарадн. и директ.Представљање темеИдентификација и подстицање Директор, пед.психолог и
Новембар
когнитивних и креативних
логопед, соц.радник
потенцијала код деце
предшк.узраста“, Н.Бановци
Актив стр.сарадн. и директ.Прирпема за спољашње
вредновање квалитета ПУ,
Инђија

Директор, пед.психолог и
Јануар
логопед,

Актив стр.сарадника и
директора- спољашње
вредновање и
самовредновање- Ириг

Пед.психолог,логопед,
директор, соц.радник

April

Пед.психолог,логопед,
директор, соц.радник

Април

М.Николић и С.Перић

Април

Актив стр.сарадника и
директора- спољашње
вредновање и
самовредновање- Ириг
Актив мед.сестра Срема
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Чланови тима: Верица Поповић ( соц.радник- координатор тима),Споменка Дивљан
(стр.сарадник), Весна Перић (мед.сестра на ПЗЗ), Јана Домоњи ( васпитач), Мирјана Цветковић (
мед.сестра васпитач), Горана Рустињац ( мед.сестра васпитач).
АКТИВНОСТИ, САДРЖАЈ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Конституисање Тима за заштиту Чланови тима
Септембар 2013.
деце од насиља, разматрање
Правилника о мерама, начину и
поступку заштите деце у
установи, избор координатора
тима, подела улога у тиму и
усвајање правила рада тима и
динамике
Реализовани род.састанци у свим Васпитачи, мед.сестре
Септембар/ Октобар
в.о.групама- презентован
васпитачи, чланови тима 2013.
Посебан протокол за заш.деце и
ученика од насиља, злостављања
и занемаривања у о.в.установама
и Програм заштите деце од
насиља у ПУ „ Радост“
Н.Бановци
Израда планова и мера за
Чланови тима
Октобар 2013.
подизање безбедности и заштите
деце од насиља по објектима
Реализоване радионице за децу
Васпитачи у групама и
Током године
старијих и најстаријих група „
чланови тима
Безбедно дете“
Промоција Посеб. протокола за
Социјални радник
Октобар 2013.
заштит. деце и ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања у
о.в.установама,Програма заштите
деце од насиља у установи, плана
рада Тима за заштиту деце од
насиља,Правилника о мерама,
начину и поступку заштите и
безбедности деце за
новозапослене раднике
Недеља Фер плеја у
Васпитачи старијих и
Октобар 2013.
спорт.активностима-Игром и
најстаријих група
Мај 2014.
спортом против насиља
Евидентирање и документовање
Координатор рада тима
Током године
рада тима
Допуна процедура у реализацији Чланови тима,Сарадник Новембар 2013.
договорених мера за подизање
за безбедност и здравље
безбедности и заштити деце од
на раду
насиља по објектима
Радионице за децу ( из програма Васпитачи установе,
Новембар 2013./ март
Безбедно дете“и „ Чувари
Деца и васпитачи
2014
осмеха“) и Ликовне радионице на установе,
тему прев.насиља и злостављања
Поводом Светског дана преве.
Педагог/ психолог,
Новембар 2013.
злоста. и занемаривања деце:
Мед.сестра на ПЗЗ,
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Трибина за родитеље
Стручна тема:Превен.вербалног
насиља и насиља путем медија
Презентација теме: Насиље и
злостављање путем ИКТ за
новозапослене раднике
Информисање и промоција
превенције злостављања и
занемаривања деце у свим
одељењима и секторима установе
Тематски сусрет-Поводом
Међународног дана борбе против
насиља над женама
Извештавање о реализованим
активностима на подизању
безбедности и заштити деце у
установи
Промоција активности заштите
деце од насиља ( чланци,зидне
новине, блог установе и др.
Обележавање Дана безбедног
интернета ( трибине за родитеље,
радионице за децу, едукација за
запослене)
Пријава сазнања о насиљу у ПУ,
предузимање одговарајућих мера
Праћење предузетих мера и
ревизија планираних активности
Родитељски састанак у групи
деце где је пријављено насиље
Самовредновање рада Тима за
заштиту деце од насиља, израда
Извештаја о раду тима, избор
новог координатора тима

Социјални радник
Педагог/ психолог

Новембар 2013.

Васпитач: Наташа
Вукин

Новембар 2013.

Чланови тима

Новембар 2013.

Социјални радник

Новембар 2013.

Сарадник за безбедност
и здравље на раду

Фебруар 2014.

Директор, педагог/
психолог, социјални
радник
Чланови тима

Током године

Координатор и чланови
тима
Координатор, директор
и чланови тима
Директор, соц.радник,
педагог/ психолог
Чланови тима

Фебруар 2014.

Фебруар- март 2014.

Фебруар/ април 2014.
Март 2014.
Јун 2014.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима: Љиљана Врањеш (мед.сестра васпит.), Милица Нонковић (васпит.), Ирена Смуђ
(сест.на ПЗЗ), Верица Поповић (соц.радник), Јелена Пекић (васпит. ), Споменка Дивљан
(стр.сарадник), Мајда Миљановић (пед.асистент), Сања Перић ( мед.сестра васпит. ), Јелена
Врањеш ( васпит. ), Јелена Миленковић ( васпит. ), координатор тима : Мирјана Растовић (
логопед )
АКТИВНОСТИ,САДРЖАЈ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Начин реализације
Стручни сарадници, чланови
септембар
планираних
тима
активности,динамика рада и
подела улога унутар тима
Израда, примена и обрада
Чланови тима
септембар
анкета о снимању деце са
сметњама у развоју и деце из
осетљивих група
Израда педагошких профила
Пед / психолог, логопед,
Током године
за децу којој је потребна
васпитачи
додатна помоћ и подршка
Евиденција људских и
Верица Поповић
октобар
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материјално- техничких
ресурса
Праћење реализ. ИОП-а,
вредновање постигнућа
Припрема извештаја о раду
тима за потребе пед.
колегијума
Израда,примена и обрада
анкета о начину учешћа
чланова тима
Сарадња и укљученост
пед.асистента у реализацији
ИОП- а
Сарадња са ИРК, Канцел. за
инклузију рома-Ст. Пазова,
Дом здравља
Сарадња са локалним
основним школама
Сарадња са другим
установама ПУ -размена
искуства
Припрема извештаја о раду
тима за потребе пед.
колегијума
Самовредновање рада тима и
израда годишњег извештаја о
раду тима

Чланови тима

Током године

Координатор тима

децембар

Координатор тима

јануар

Стручни сарадници и педаг.
асистента

Током године

Логопед и пед./психолог

Током године

Логопед и пед / психолог

Мај/јун

Чланови тима и васпитачи

Током године

Координатор тима

мај

Чланови тима

Јун

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Чланови тима: Сања Риђошић (васпитач), Борка Тошковић (васпитач), Татјана Мелезовић
(васпитач), Милена Платиша (васпитач), Смиљка Бешевић (васпитач), Верица Риђошић
(васпитач), Јелена Миљковић (васпитач), Сања Цвејић (васпитач), координатор тима-Мајда
Миљановић
АКТИВНОСТИ,САДРЖАЈ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Упознавање чланова тима са
динамиком рада, подела улога
и начин реализације рада
Припрема , информисање,
документовање, праћење
активности интернног
стручног усавршавања
Сарадња са релевантним
институцијама, удружењима,
ауторима акред.програма и
праћење понуда
Тромесечна анализа и обрада
спољашњих и унутрашњих
бодова за васпитаче и
мед.сестре васпитаче и
информисање на инфо
паноима
Припрема за израду извештаја
за директора и педагошки
колегијум о томесечној
12

Координатор, чланови тима

септембар

Координатор, чланови тима

Месечно/током године

Координатор М. Миљановић
Месечно/током године
и чланови тима Т.Мелезовић и
С.Цвејић
Координатор, чланови тим

новембар

Координатор тима

новембар

анализи бодова васпитача и
мед.сестра
Тромесечна анализа и обрада
спољашњих и унутрашњих
бодова за васпитаче и
мед.сестре васпитаче и
информисање на инфо
паноима
Полугодишњи извештај о
остварености бодова на нивоу
установе и у оквиру
акредитованих програма
Припрема за израду извештаја
за директора и педагошки
колегијум о томесечној
анализи бодова васпитача и
мед.сестра
Упознавање чланова тима о
новим информацијама о
стручном усавршавању са
трибине у Инђији
Разматрање и доношење
предлога мера за мотивисање
васпитача и мед.сестра да се
укључе у активности на
наивоу установе
Израда анкете за снимање
стања нивоа имплементације
семинара „Моћ маште моћ
покрета“
Обрада, анализа и
представљање закључака на
ВО већу и на инфо паноима
васпитача

Припрема извештаја за ВО
веће о петогодишњем
стручном усавршавању на
нивоу установе
Анализа и план активности до
краја радне године
Самовредновање рада тима и
прирема извештаја за радну
2013/2014 годину
Анализа потреба
запослених/анализа
индивидуалне планове
стр.усаврш.
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Координатор, чланови тима

јануар

Координатор и члан тима

Фебеуар

Координатор, чланови тима

фебруар

Координатор

Март

Чланови тима

март

Координатор

Април

Координатор и чланови тима

Април

Координатор и чланови тима
мај
Координатор и чланови тима

мај

Координатор и чланови тима

јун

Координатор и пед./псих.

Јун/август

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима: Б.Бањеглав, С. Дивљан, С. Медић, Г. Милосављевић, С. Клајић, Д.Јекић,
В.Поповић, М.Растовић и Б.Вулић- координатор
АКТИВНОСТИ,САДРЖАЈ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа реализованих акт.,
Чланови тима
децембар
самовредновање рада тима,
промена координатора
Израда инструмената и
С. Дивљан, С. Медић и
април
анкетирање родитеља у вези
Б.Вулић
са понудом додатних
програма
Анализа и обрада анкета за
Координатор тима С. Вулић и мај
родитеље
С Дивљан
Евалуација рада тима и
Чланови тима
јун
реализација пл.акт.РПизвештај на ВОВ
Документовање рада тима
Б.Вулић
Јун/август
Израда анекса РП у складу са Чланови тима за РП
август
потребама за наредни период
ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Чланови тима: Ј. Радаковић, М.Орешчанин, В.Тадић, Н.Вукин, С.Вучак, И.Бајић, Н.Радовић,
С.Дивљан и М.Николић
АКТИВНОСТИ,САДРЖАЈ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Планирање
Чланови тима
новембар
снимања,динамике,анализе и
оцењивање области –
васпитно образовни рад и
дечји развој и напредовање (
узорак 13 васпит.група у
већини објеката)
Припрема инструмената и
Педагог/психолог
децембар
материјала за самовредновање
Реализација планираних
Чланови тима
децембар
активности у
васпитн.групама;
самовредновање рада тима
Анализа резултата снимања
Чланови тима
јануар
показатеља на терену, план за
наредни период и мере за
побољшање; припрема
извешатја за ВОВ
Представљање резултата на
С.Дивљан и Ј.Радаковић
јануар
ВОВ
Усаглашавање чланова тима
по свим ставкама које се
процењују, прорада
инструмента са
стр.сарадником, план за
наредни период, договарање
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фебруар
Чланови тима

динамике
Рад на терену, давање
пов.инфо. васпитачима и
заједничко планирање мера за
побољшање/ рок април
Примена инструмената на
терену, прикупљање података
Анализа прикупљених
података; утврђивање мера за
унапређивање вреднованих
области
Самовредновање рада тима,
припрема извештаја за ВОВзавршни извештај,
представљање извештаја на
ВОВ

Чланови тима

фебруар

Чланови тима

април

Чланови тима

април

Ј.Радаковић и С. Дивљан

Мај/ јун

ИЗВЕШТАЈ - САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШК.2013/14 ГОД.
УВОД

КОНТЕКСТ И ОПИС
ПРОЦЕСА
САМОВРЕДНОВАЊА
У радној 2013/14 год.Тим за
Процес самовредновања
самовредновање је начинио
започет је у 13 васпитних
план рада по којем је одлучено група, 2 групе ППП, 2 групе
да се вреднују две областијаслене и 9 група целодневног
васпитно образовни рад и дечји боравка. Укључено је било 8
развој и напредовање и то на
васпитача и мед.сестара као
начин да се прва фаза обави до евалуатора. Излазили су на
краја првог полугодишта са
терен два пута, јануар и април
акцентом на снимање реалног
и на основу протокола,
стања, а да се на основу
праћења активности и
предлога мера, уз праћење и
интервјуа са васпитачима
тимску подршку унапреди
вршили увид по појединим
квалитет показатеља који су
индикаторима у оквиру
оцењени као недовољно
одабраних стандарда ове две
заступљени у раду.
области. Након првог увида и
усаглашавања критеријума по
којима се вршила процена
евалуатори су давали повратну
информацију на терену и у
договору са васпитачима
договарали мере за побољшање
у наредна три месеца. Након
три емсеца евалуатори су
поново снимали истим
начинима одабране стандарде
и индикаторе и вршили
процену побољшања у односу
на почетно стање. Договр је
био да се саглдавају само
показатељи који су у првом
снимању оцењени у просеку са
оценом 2-3, а у присутности
15

ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА
Области вредновања, васпитно
образовни рад и дечји развој и
напредовање, узети су за
вредновање с позиције
важности, приоритета и
потребе увида у показатеље
квалиета у овим областима с
обзиром да више од 3 године
нису вредновани и у односу на
реалне промене у вртићу и
потребе родитеља.
Анализирана су 62 индикатора
у обе области, 15 их је било
предмет поновног анализирања
и процењивања, а код 6 није
дошло до побољшања.
Евалуатори су обратили пажњу
и на 3 индикатора који на
тимском нивоу нису били
договорени за праћење, али се
показало да су им заокупили
пажњу иако су у првобитном
праћењу имали оцену 3 и више.
Дакле, код ових показатеља
дошло је до побољшања на
спонтан начин, без разраде
плана са васпитачима. Укупно
је дошло до побољшања код 19
индикатора.

већој од 30% оцењиваних
група.
ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ

ОПИС И ПРОЦЕНА
КВАЛИТЕТА
КОРИСТЕ СЕ СВЕ ПРИЛИКЕ ЗА
УЧЕЊЕ, А ПОСЕБНО СВАКОДЕНВНЕ
И ЖИВОТНЕ У КОЈИМА ДЕЦА
ИСКАЗУЈУ ИНИЦИЈАТИВУ,
ВАСПИТАЧ ЈЕ ОСЕТЉИВ ДА
ПРЕПОЗНА ОВЕ ПРИЛИКЕ И
АДЕКВАТНО ОДГОВОРИ НА ЊИХ,
ОВО ЈЕ ВИДЉИВО У ДНЕВНОЈ
ЕВАЛУАЦИЈИ
ОБЕЗБЕДИТИ ДА ДЕЧЈИ
- дошло до побољшањаРАДОВИ ТРАЈУ ОНОЛИКО КОЛИКО
ДЕЦА ИМАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ТИМ,
ДАКЛЕ, У ДОГОВОРУ СА ДЕТЕТОМ
- дошло до побољшањаОБЕЗБЕДИТИ ДА ШТО МАЊЕ ДЕЦА
ИМАЈУ СИТУАЦИЈЕ ЧЕКАЊА И
ПРАЗНОГ ХОДА НА НАЧИН ДА СЕ
ТАКВЕ СИТУАЦИЈЕ ПРЕДВИДЕ, НА
ЊИХ СЕ ОДГОВАРА ПЛАНИРАНИМ
ПРОЦЕДУРАМА
- дошло до побољшањаПОТРЕБНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРОСТОР
ЗА ДЕЦУ КОЈА У ТОКУ ДАНА ИМАЈУ
ПОТРЕБУ ДА СЕ ОСАМЕ
РАДИТИ НА ПРАВИЛИМА У ВЕЗИ
РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА,
ОСАМОСТАЉИВАТИ ДЕЦУ НУДЕЋИ
ИМ РАЗЛИЧИТЕ СТРАТЕГИЈЕ У
РЕШАВАЊУ КОНФЛИКАТА
- даље треба радити на унапређењуПОЈАЧАНО РАДИТИ НА УСВАЈАЉУ
ПРАВИЛА У ГРУПИ
- даље треба радити на унапређењуПОЈАЧАНО РАДИТИ НА ИЗГРАДЊИ
ГРУПНЕ КОХЕЗИЈЕ, УСМЕРАВАТИ
ДЕЦУ У МАЛЕ И ПЛАНИРАНЕ ГРУПЕ
СА ЗАДАЦИМА, ПЛАНИРАТИ
КООПЕРАТИВНЕ ИГРЕ У РАДУ СА
ДЕЦОМ
- даље трба ардити на унапређељуКАКО ПОСМАТРАЊЕ ПЛАНИРАМО
ПОТРЕБНО ЈЕ ОДРЕДИТИ ЦИЉ
ПОСМАТРАЊА, ШТА ПОСМАТРАМО,
ЗБОГ ЧЕГА, КАДА И КОЈУ ТЕХНИКУ
ПРИМЕЊУЈЕМО
- даље треба ардити на унапређењуПОСМАТРАЊЕ СЕ ВРШИ ПРЕМА
ПОТРЕБИ И СВАКОДНЕВНО И НА
УОЧЕНЕ ПРОМЕНЕ СЕ АДЕКВАТНО
РЕАГУЈЕ – РЕВИДИРА ПЛАН, БЕЛЕЖЕ
ПОДАЦИ, МЕЊА СЕ СРЕДИНА
дошло до побољшањаЕВИДЕНТИРАЊЕ СЕ ЗАСНИВА НА
ОБЈЕКТИВНОМ СНИМАЊУ
ПОНАШАЊА ДЕТЕТА, РАЗЛИКУЈЕМО
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОД
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
- дошло до побољшањаВАСПИТАЧИ
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СЕ

ТИМСКИ

Оформити базу различитих
инструмената доступну свим
васпитачима
Праћење и посматрање деце
допунити са јасним циљем
посматрања и обогатити
примењене инструменте/
обезбедити разноврсност
Рад на јачању тимског рада/
радионице,активности/
оснаживање међусобне
сарадње васпитача и
коришћење расположивих
ресурса за стручну и проф.
подршку унутр установе
Оснаживање васпитачког кадра
у јачању вештина ненасилног
решавања конфликата у раду
са децом, асертивне
комуникације и позитивне
дисциплине

НАЧИН ПРАЋЕЊА
Увидом Тима у архиву
Увидом у дечје портфолие
Анализом бележака о деци

Увидом у реализацију плана
стр.усавршавања у установи
Примена инструмента за
снимање квалитета тимског
рада на нивоу групе и објекта.
Праћење примене правила у
раду са децом
Заједничка нализа снимљених
активности из
васпит.образов.процеса
Праћење примене
струч.усавршавања у раду са
децом

ПРИПРЕМАЈУ,
УСКАЛАЂУЈУ
И
АНАЛИЗИРАЈУ ДОБИЈЕНЕ ПОДАТКЕ
О ДЕЦИ
- даље треба радити на унапређењуУВАЖАВАЈУ
СЕ
РАЗВОЈЕНЕ
МОГУЋНОСТИ И КАРАКЕРИСТИКЕ
ДЕЦЕ У ГРУПИ ПРИЛИКОМ
АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА
- дошло до побољшањаВАСПИТАЧ ВОДИ РАЧУНА ДА СЕ
СВИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ КОРИСТЕ С
ПОЗИВЦИЈЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА О ДЕТЕТУ
- дошло до побољшањаПОТРЕБНО ЈЕ ПРИМЕНИТИ СВЕ
ВРСТЕ ПОДРШКИ ОД СТРАНЕ
СТРУЧНОГ САРАДНИКА А У ВЕЗИ СА
СРАДЊОМ СА РОДИТЕЉИМА
ПОСЕБНО ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ
НА ИНФОРМИСАЊЕ- РАЗЛИЧИТИ
НАЧИНИ ИНФО, НАЧИН
КОМУНИКАЦИЈЕ, ДОБРА
ПРИРПЕМА...У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ
ТРАЖИТИ ПОДРШКУ ОД
СТР.САРДНИКА
- даље радити на побољшању-

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ РАДА ВРТИЋА
Чланови тима: Б.Цветиновић (координатор)-васпитач, И.Бајић-васпитач, З.Зековић-васпитач,
Б.Миљковићмед.сестра васпитач, Д.Гаврановић-васпитач, С.Кулић-васпитач, Б.Смилиићваспитач, С.Марковић-васпитач
АКТИВНОСТИ, САДРЖАЈ
Подела улога, динамика рада,
планирање, активности
Израда зидних новина и текста
у локалним новинама
Уређење зидних новина
Израда зидних новина
Припрема и објава текста у
локалним новиинама, зидне
новине-еколошке активности у
оквиру манифестације
Пролећни карневал
Поставка на зидним новинама
Дани традиције, припрема и
објава текста за новине
Уређење зидних новина у
оквиру манифестације Дани
установе и објава текста у
локаним новинама
Уређење зидних новина,
реализоване активности за
време поплава
Промоција манифестације
Растимоуз плес, и уређивање
зидних новина, објава текста у
локалне новине
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НОСИОЦИ
Чланови тима

ВРЕМЕ
октобар

С.Кулић, И.Бајић

новембар

И.Бајић
С.Марковић
З.Зековиић, С.Кулић

децембар
фебруар
март

И.Бајић, Ј.Пекић

април

Ј.Пекић, Б.Цветиновић

мај

Б.Цветиновић

јун

И.Бајић,Ј.Пекић

јун

Евалуација рада тима-планови,
препоруке рада тима, договор и
припреми и штампању билтена
Припрема објава и
дистрибуција билтена

координатор

јун

С.Кулић, М.Миљановић

август

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКОГ ТИМА
Чланови тима: С.Марковић(координатор)-васпитач, Б.Вуковић-васпитач, Б.Цветиновић-васпитач,
Б.Спирић-васпитач
АКТИВНОСТИ, САДРЖАЈ
Планирање рада тима, подела
улога, планирање динамике и
активности
Уређење еколошког паноа
Реализација планираних
еколошких активности-старије
и најстарије групе
Еколошке активности и
еколошки маскемба
Еколошке радионице са
родитељима
Акција Чепом до осмеха
Израда еколошких орука и
плаката и промоција на
главном тргу у насиљу
Еколоошка драмска представа
васпитне групе из Белегиша
ППП, у цетралном објекту

НОСИОЦИ
Чланови тима

ВРЕМЕ
октобар

Чланови тима
Чланови тима

октобар
Октобар-децембар

Чланови тима

април

Чланови тима

април

Координатор тима и ПА
Чланови тима

април
мај

Координатор тима и С.Клајић

мај

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА НИВОУ
УСТАНОВЕ
Чланови тима: Б.Вулић (координатор)-васпитач, Ј.Башкот-вспитач, Д.Маргетић-васпитач,
Т.Мирчетић-васпитач, Л.радумило-васпитач, С.Марковић-васпитач
АКТИВНОСТИ, САДРЖАЈ
Подела улога, планирање
динамике рада тима
Припрема за реализацију
посете позоршта
Мадленијанум у Земуну,
старије и најстарије групе
Извештај о реализацији посета
позоришту Мадленијанум,
припрема за реализацију
излета у сарадњи са
родитељима-Путеви традиције
Извештај о реализацији излета
Путеви традиције-4 најстарије
групе, припрема за реализацију
излета на нивоу установе
(сарадња са Саветом родитеља,
директором, туристичким
агеннцијама)
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НОСИОЦИ
Координатор тима

ВРЕМЕ
октобар

Чланови тима

фебруар

Чланови тима

април

Чланови тима

Април

Учешће у раду Савета
родитеља-подношње извештаја
о реализованим активностима
и разматрање понуда за излет
на нивоу установе
Разматрање извештаја са
Савета родитеља и припрема
излет за Аду
Анкетирање родитеља,
сарадња са агенцијом Балкан
интерфест, анкетирање
васпитача-подела гратиса за
излет
Извештаји с излета, сарадња са
Саветоом родитеља
Евалуација рада тима и
планирање рада за наредни
период

Чланови тима

април

Координатор и чланови тима

април

Чланови тима

мај

Координатор тима

мај

Чланови тима

јун

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИСХРАНУ
Чланови тима: С.Дамњановић-координатор, В.Паунић-нутрициониста, И.Смуђ-ПЗЗ, Д.Ђурићваспитач, В,Риђошић-васпитач, С.Лазаревић-мед.сестра васпитач, Д.Ћосић-мед.сестра-васитач,
А.Чолак-мед.сестра-васпитач
АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ
Припрема рада тима, подела
улога, договор о динамици
рада
Израда интерактивног
јеловника за децу (објекат
Жирафица и објекат
Х.М.Горан Савић)
Анализа јеловника-по основи
праћења исхране деце,
планирање увођења новина у
исхрани деце
Анализа јеловника-по основи
праћења исхране деце,
планирање увођења новина у
исхрани деце
Промена координатора тима,
учешће у раду тима
координатора
Анализа јеловника-по основи
праћења исхране деце,
планирање увођења новина у
исхрани деце
Евалуација рада тима и
предлози за наредни период
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НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
октобар

Чланови тима

новембар

Чланови тима

новембар

Чланови тима

фебруар

Чланови тима

април

Чланови тима

април

Чланови тима

јун

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ
Чланови комисије : Милена Орешчанин ( васпитач),Светлана Дамњановић ( васпитач), Гордана
Спасић ( васпитач), Љиљана Врањеш ( мед.сестра- васпитач), Споменка Дивљан ( педагогпсихолог), Мирјана Растовић (логопед), Верица Поповић (социјални радник).
Председник комисије: Милена Орешчанин.
АКТИВНОСТИ/ САДРЖАЈ
Пријем родитеља и евидентирање молби за
премештање деце у друге објекте
Вођење Листе исказаних потреба за
смештајем деце у ПУ- по завршетку
Конкурса за пријем деце у радној
2013/2014
Промоција свих облика рада услуга у ПУ
Праћење и анализа испуњености
смештајних капацитета установе,
разматрање молби за одлагање поласка у
П.У., ослобађање трошка боравка деце
чији је полазак у ПУ одложен до стицања
услова за поновни полазак, смештај деце
која су евидентирана у Листи исказаних
потреба за смештајем у ПУ, у 2013/2014.г.
Информисање родитеља, општинске
управе и локалне заједнице о броју
новопримљене деце, укупном броју деце у
ПУ, просечној долазности
Реализација Конкурса за пријем деце у
радној 2014/2015., а према Правилнику о
ближим условима за утврђивање
приоритета уа упис деце у предшколску
установу. Примљено:
1. 145 пријава за целодневни боравак,
2. 57 пријава за ППП,
3. 38 пријава за полудневни боравак.
Формирање, структурирање в.о.група,
примена Правилника за утврђивање мањег,
односно већег броја деце од броја који се
уписује у васпитну групу, израда и
истицање спискова новопримљене деце,
израда Извештаја уписне комисије по
основу Конкурса за упис деце за
2014/2015.( сва пријављена деца су
примљена),
Реализација Ванредног конкурса за пријем
деце у радној 2014/ 2015. за:
1. Боравак деце у трајању од 2 сата 3
пута недељно,
2. Боравак деце у поподневној смени,
3. Боравак деце у току лета- летњи
програм.
Одржана два родитељска састанка за
родитеље новопримљене деце
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НОСИОЦИ
Социјални радник,

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар/ октобар 2013.

Социјални радник

Септембар 2013/ март 2014.

Соц.радник, чланови
комисије
Чланови комисије

Континуирано током радне
године
Континуирано током радне
године

Педагог/ психолог,
Социјални радник,
Чланови комисије

Континуирано током радне
године

Социјални радник

Од 07.05.2014.до 07.06.2014.

Педагог/ психолог,
Чланови комисије

Од 10.06.2014.до 18.06.2014.

Чланови комисије

Од 23.06.2014.до 04.07.2014.

Педагог/ психолог,
Социјални радник,
Мед.сестра на ПЗЗ,

20.06.2014.
27.08.2014.

Чланови комисије,
Васпитачи,
мед.сестре-васпитачи
НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Књиге: набављен је одређен број књига и приручника за потребе васпитача и стручне службе.
Часописи:
- Педагошка стварност
- Просветни преглед.
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈ
Сарадња са ОШ Подунавњатрибине, посете, сарадња
стр.службе
Сарадња са СО Стара Пазовареализација Развојног плана и
финансијског плана
Сарадња са Радио ТВ Стара
Пазова- емисије о дечјем
утиску, објава информација о
дешавању вртићу за сараднике
и родитеље
Сарадња са дечјим
позориштима- реализација
представа за децу
Сарадња са локалним
новинама- обајва чланак,
текстова и информација о
вртићу
Сарадња са кућама дечје
опреме и играчака„Пертинијеви дани“, јавне
набавке, каталози
Сарадња са МЗ Подунавља –
Недеља детета, месне славе,
Дани установе, Завршне
приредбе, донације, посете
Сарадња са књижарама на
локалитету вртића- посете,
набавке материјала
Сарадња са Домом здравља
Стара Пазова и амбулантама
Подунавља
Сарадња са ораганиз.цивилног
друштва- акције, донације,
посете, пројекти
Сарадња са туристичким
агенцијама- организација
излета, посета, манифестација
Сарадња са превозницимаорганизација излета, посета,
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Октобар, април, мај, јун
Током године

МЕСТО
Н.Бановци, С. Бановци,
Белегиш, Сурдук, Бановци
Дунав
Стара Пазова

Месечно

Стара Пазова, Бановци Дунав

Месечно

У свим одељењима Установе

Месечно

У свим одељењима Установе

Током године

У свим одељењима Установе

Током године

У свим одељењима Установе

Током године

У свим одељењима Установе

Месечно

У свим одељењима Установе

Месечно

У свим одељењима Установе

Март, април, мај

У свим одељењима Установе

Март, април, мај

Бановци Дунав

манифестација
Сарадња са ЦСР- обуке, акције,
студије случаја, пројекти
Сарадња са МПН и ШУ Нови
Сад- обуке, размене, посете
Сарадња са ПУ Срема,
Војводине и РС- активи,
посете, манифестације,
размене, обуке
Сарадња са ЦИП-ом- анализа
активности васпитача
Сарадња са Удружењем
васпитача РС и Војводинетрибине, манифестације,
стр.усавршавања

Током године
Током године

Стара пЖазова и Бановци
Дунав
Места у Срему

Током године

Места у Срему, Војводини и
РС

Април

Бановци Дунав

Месечно

Бановци Дунав

РЕАЛИЗАЦИЈА НЕДЕЉЕ ДЕТЕТА
Током ове Недеље све планиране актиности су успешно раелизоване. Истичемо успешну сарадњу
у току ове недеље са представницима СО Стара Пазова и родитељима наше деце, као и
донаторима и представницима МЗ Подунавља. Медијски су пропраћене све реализоване
активности.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
АКТИВНОСТ И САДРЖАЈ
Учешће у изради Год. плана,
Год.извештаја, анекса Раз.пл.,
анекса Предш.програма,
Прог.рада стр. актива и
тимова и личног рада;
извештају о
акт.самовредновања у
установи
Учешће у припреми,реализ. и
раду пед.колегијума,в-о већа,
актива,тимова и комисија
Учешће у припр. и реализ.
род.састанака,трибина за
род.,обрада стр. тема за родит.
Учешће у припреми и раду
Упр.одбора, Савета родитеља
Сарадња са пород.-индив.рад
са родит.,библ.,саветов. за
родит., анкетирање родитеља,
трибине за родит.
Индивидуални рад са децом
Инструкт.,саветод. И консулт.
Рад са васп.,ментор. И
приправ.
Учешће у формирању васп.
Група и распор. Рада
васпитача
Учешће у изради и реализ.
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Јун,август, септембар, јануар

МЕСТО
Н.Бановци

Током године-више пута
месечно

Н.Бановци

2 х у полугодишту

У свим објектима

Август/септембар,
јануар/фебруар
Свакодневно

Н.Бановци

свакодневно
Свакодневно

У свим објектима
У свим објектима

1 х годишње и током године

У свим објектима

Јун , август, септембар и

У свим објектима

Н.Бановци, а према потреби и
остали објекти

Плана адапт. За
новоупис.децу
Учешће у набав. Дид. Матер.,
опр. За образ.,стр.литер.и рад.
Листова
Учешће у свим облицима.
Стру. Усаврш. – активи Срем,
Војводина, РС, конференције,
обуке, семинари, трибине
Рад на евид. И документовању
рада установе и личног рада
Учешће у изради стр.радова
на нивоу установе и пруж.
Подрш. Мед.сестр. и васп. У
презент.радова ван установе
Учешће у акт.промоције рада
установе(чланци за
лок.новине,радио,билтен и
сл.)
Учешће у припр. И реал. Разл.
Програма (Недеља детета,
Дани устан., драм. Стварал. И
сл.)
Сарадња са лок.заједницомОШ, ИРК, СО СП, ЦСР, ПУ,
ШУ НС , медији итд.
Израда инструмената за
потребе анкетирања,
вредновања и праћења ВОР-а
Сарадња са
удруж.васпит.Србије и
Војводине- теме на плен.делу
скупа, реализ.семинара за
вспитаче
Активн. Полагања
приправника – члан комисије
и писање извештаја
Активн.у оквиру Удружења
стр.сарадника ПУ Војводине и
Србије- члан програм.одбора,
члан комисије за избор
радова, рецензент стр.радова,
медијатор на реп.скупу
Вођење тима координатора
тимова
Учешће у акт.самовредновања
на нивоу установе- анкете,
упутства, извештаји, анализе,
презентације,праћење
Члан комисије за јавне
набавке- материјал и опрема
за образовање
Учешће у међународном
пројекту ПРОЦЕДЕ –пилот
пројекат на нивоу установе
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током године
Током године

У свим објектима

Током године

У установи и ван установе

Током године

У установи

Током године

У установи

Током године

У установи и ван установе

Током године

У установи

Током године

У установи и ван установе

Током године према потреби

У установи

Новембар, децембар, јануар,
април, мај

Градови Војводине, Ниш и
В.Бања

Децембар/фебруар, март

У установи

Октобар, март, април, мај, јун

Нови Сад, Београд

Октобар, децембар, март и јун

У установи

Током године

У установи, сви објекти

Мај/јун

У установи

Децембар/јун

Београд/ у установи

Учешће у пројекту МП и
Уницефа-Вртићи без граница
2- менторска улога
Рад на евидентирању и
документовању личног рада

Април/август

Београд

Током године /месечно

У установи

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА- ЛОГОПЕДА
АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈ
Учешће у изради год. плана
рада.Год. извештаја. Предш.
програма и Развојног плана
Учеће на састанцима в.о. већа,
педаг. колегијума и стручних
актива
Учешће у изради и
реализ.индивидуалног
образовног плана
Учешће у изради и реализ. род.
састанака, трибина за
родитеље, обрада стр. тема за
васпит. и родитеље
Сарадња са породицоминдивидуални рад са род.
Саветодавно- консултативни
рад са родитељима
Саветодавно- консул. и
инструкт. рад са васпитачима и
мед. сестрама васпит.
Превентивно- корективни рад
са децом- индивидуално и у
малим групама
Сарадња са лок. заједницомОШ, ИРК, ПУ, дом здравља
Вођење тима за инклузивно
образовање- координатор
Учешће у свим облицима
стручног усавршавања- активи
Срем, семинари, обуке,
трибине
Рад на евидентирању и
документовању рада

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Јун, август, септембар

МЕСТО
Н. Бановци

Током године- више пута
месечно

Н. Бановци

Током године

Н. Бановци

Током године

У свим објектима

Свакодневно

У свим објектима

Свакодневно

У свим објектима

Свакодневно

У свим објектима

Током године

У установи и ван установе

Током године

У установи

Током године

У установи и ван установе

Током године

У установи

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА
АКТИВНОСТИ И
САДРЖАЈ
Социјални рад на нивоу ПУ
Учешће у изради: Год.
плана рада, Год. извештаја,
Развојног плана установе и
личног рада
Учешће у раду Педа. колег.у
проширеном састанку,
Васпитног већа у
проширеном саставу,
стручних тимова, Уписне
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

МЕСТО

Јун, август, септембар

Нови Бановци

Током године – више пута
месечно

Нови Бановци

комисије
Учешће у припреми и
реализацији: општих
родитељских састанака ,
трибина за родитеље,
обрада стручних тема за
родитеље,
Учешће у припреми и раду
Савета родитеља
Сарадња са УО установе
Учешће у облицима
стручног усавршавања,
присуствовање стручним
састанцима и скуповима
Рад на евидентирању и
документовању рада ПУ и
личног рада
Стална промоција свих
облика рада у установи
путем: род.састанака,паноа,
плаката, јавних гласила,
блога установе
Информисање родитеља о
правима деце и родитеља у
систему друш. бриге о
деци,соц. заштите (облици
регресирања трош.боравка
деце у станови),савето.рад
Сарадња у локалној
заједници: О.Ш.,С.О.,ЦСР,
ОО ЦК С.П.,Д.З.
Вођење Листе чекања и
приоритета у пријему деце
Учешће у припреми и
реализацији Конкурса за
пријем деце у школској
2014/2015
Учешће у припреми
Ванредног конкурса за
пријем деце у радној
2014/2014
Израда Уговора о
међусобним правима и
обавезама и односима
родитељи-ПУ
Активности на обележавању
Дечје недеље у установи, „
Да роде поново слећу“
Активности на одржавању
Оснивачке скупштине
Удружења соц.радника ПУ
РС
Презентација Пра.о
мерама,начину и поступку
заштите и безбедности деце
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2 пута у току године

Нови Бановци,у објектима
ПУ

Током године

Нови Бановци

Током године
Током године

Нови Бановци
У установи и ван установе

Током године

У установи

Током године

У установи ,ван установе и
на ИКТ

Током године

У свим објектима установе

Током године

У установи и ван ње

Током године

У свим објектима

Април,мај,јун 2014.

Нови Бановци

Јун 2014.

Нови Бановци

Октобар-децембар 2013.

Нови Бановци

Октобар 2013.

У свим објектима

Октобар 2013.

Нови Бановци

Октобар 2013.

Нови Бановци

и Посебног протокола за
заш.деце и ученика од
насиља, злоста. и
занемаривања у
о.в.установама за
НОВОЗАПОСЛЕНЕ
РАДНИКЕ
Активности од Дечје до
Дечје недеље
Учешће у активностима
обележавања Светског дана
превенције злостављања и
занемаривања деце
Активности на обележавању
Међународног дана борбе
против насиља над женама
Пријем у стручну посету
соц.радника из ПУ „
Радосно детињство“ Нови
Сад
Учешће у акцији „
Солидарност“ на делу,
сарадња ПУ- ОО ЦК С.П.
Активности на остваривању
права на регресирање
трошкова боравка 3. и 4.
детета,МОП,РВИ,ЦВИ и
самохраних родитеља
Активности на превођењу
права на регресирање
трошкова боравка 3. и 4.
детета
Активности на обележавању
Дана безбедног интернета
Израда образаца :
ПП1а,БОР,ДСР,ЦБ1,ПБ1,
МОП,РВИ,ЦВИ,Извештаја о
корисницима-самох.родите.
Израда показатеља
бројности и просечне
долазности деце у Ц.Б./
табела
Израда показатеља
бројности и просечне
долазнисти деце у П.Б.
Сарадња са Канцеларијом за
инклузију Рома
Анкетирање запослених у
оквиру Истраживања у
соц.раду у ПУ „ Радост“
Н.Б.
Активности на прикупљању
помоћи за грађанство са
поплављених подручја
Промоција волонтерства за
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Новембар

Белегиш

Новембар 2013.

У свим објектима

Новембар

У свим објектима

Новембар

Нови Бановци

Децембар 2013.

У свим објектима

Током године

Нови Бановци

Јануар 2014

Нови Бановци

Фебруар 2014

У свим објектима

Септембар 2013-август 2014.

Нови Бановци

Новембар 2013-август 2014

Нови Бановци

Јануар – август 2014.

Нови Бановци

Април - август 2014.

Нови Бановци

Јануар- август 2014

Нови Бановци

Мај 2014.

У свим објектима

Мај 2014.

У свим објектима

поптребе ОО ЦК С.П. у
циљу пружања помоћи
грађанству са поплављених
подручја
Посета ПУ „ Перка
Вићентијевић“ Обреновац
Социјални рад на нивоу
васпитне групе
Учествовање у формирању
структурирању вас.група
Реализација тематских
род.састанака у ППП
Реализација тематских
род.састанака у Ц.Б.
Индивидуални соц.рад
Саветодавни рад
Теренске посете

Јун 2014

Објекат у Баричу

Јун-септембар 2014.

Нови Бановци

Фебруар

Нови Бановци,Стари
Бановци, Белегиш и Сурдук
Објекти: „ Шврћа“, „
Жирафица“, „ Лептирић“

Фебруар - март

Током године
Током године

У свим објектима
Подунавље

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА
АКТИВНОСТИ И
САДРЖАЈ
Учешће у реализацији
Педагошког колегијума,
Васпитно-образовног
већа, Тима за инклузију
Учешће у припреми и
реализацији
родитељских састанака,
трибина за родитеље
Индивидуални рад са
Ромским породицама
Излазак на терен
Индивидуални рад са
ромском децом и децом
са сметњама у развоју
Сарадња са
руководиоцем установе
Сарадња са сарадницима
и стручним сарадницима
установе
Сарадња са
Концеларијом за
инклузију Рома
Реализација хуманитарне
акције „Чепом до
осмеха“
Учешће у промоцији
рада ПА (билтен, сајт
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ВРЕМЕ

МЕСТО

Током године-више пута
месечно

Нови Бановци

Током године

У свим објектима

Свакодневно

У свим објектима

По потреби током године Нови Бановци,
Ст.Бановци, Белегиш,
Сурдук
Свакодневно
У свим објектима
Током године

Нови Бановци

Током године

Нови Бановци

По потреби

Стара Пазова

Април, мај, јун

У свим објектима

Током године

Нови Бановци

установе и сл.)
Учешће у припреми и
реализацији програма
(Недеља детета, Дани
установе)
Учешће у различитим
облицима стручног
усавршавања
(семинари:“Моћ маште
моћ покрета“, „Радост
учења изазов
подучавања“, „НТЦ
Систем учења-развој
креативног и
функционалног
мишљења“, „Добро сам
ту где сам-технике за
превладавање стреса у
образовању“, Трибина
ИКТ)
Похађање уводне обуке
за рад педагошког
асистента у школама и
предшколским
установама
Рад на евидентирању и
документовању личног
рада

Током године

У установи

Током године

У и ван установе

Август

Београд

Током године

У установи

ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ
САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Праћење санитарно-епидемиолошког статуса свих објеката, праћење
проветрености и климатизације просторија у вртићу.

свакодневно

Информисање родитеља о превентивној здравственој заштити,
индивидуални разговори са родитељима у просторијама пзз службе у
објекту “Жирафица “ и објекту “Херој Мајор Горан
Савић”.Саветовање родитеља на тему превенције здравља.

свакодневно

Обилазак група , евиденција бројног стања деце по групама,
евиденција здравствених потврда.

свакодневно

Евиденција здравственог картона за свако дете

током године

Праћење раста и развоја деце.
Мерење телесне тежине и висине деце
Уписивање у здравствене картоне

4
пута
годишњесептембар,децембар,
март, јун

Реализација пројекта “У здравом телу , здрав дух “ у сарадњи са
васпитачима у објекту “Херој Мајор Горан Савић”и активности на
теме :хигијена, исхрана , спорт и занимање медицинска сестра у
објектима “Жирафица “и објекту “Маза и Луња “.

током године
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Сарадња са “Удружењем медицинских сестара Србије”

током године

Санитарни прегледи за особље кухиње, спремачице и васпитно
особље

септембар,децембар
март,јун

Реализација систематских прегледа за децу пп група; логопед, орл,
стоматолог,физијатар и логопед за децу од 4 године.

новембар, март,април,
мај

Обилазак истурених одељења:”Маза и Луња “, “Шврћа “,Стари
Бановци “,”Нови Бановци”,”Белегиш” и “Сурдук”.

по распореду, током
године

Обележавање“Светског дана чистих руку” у свим објектима

15. октобар

Реализација активности у Стоматолошкој недељи

мај

Дератизација и дезинсекција објекта “Жирафица”.

2 пута годишње

Сарадња са
ГЗЗЗ Сремска Митровица;сарадња са начелником током године
санитарне инспекције Сремска Митровица.
Сарадња са педијатрима ДЗ”Нови Бановци “; ДЗ”Стари Бановци”;ДЗ свакодневно
“Стара Пазова “( ДЗ “Јован Јовановић Змај” )
Сарадња
са
неурологом
УДК”Тиршова”-Проф.Др
Никола септембар
Димитријевић тел.путем , везано за сагласност за давање терапије у
вртићу.
Сарадња са стручном службом

током године

Вођење документације :свеска повреда, свеска инфективних болести, свакодневно
дневник рада, свеска хроничних незаразних болести, свеска месечних
извештаја.
Сарадња са родитељима деце која болују од хроничних оболења,уз током године
достављање специјалистичких извештаја служби пзз.Даванје
сагласности родитеља и лекара о давању терапије у вртићу.
Учешће у семинарима и предавањима за медицинске сестре

током године

Присуствовање општим родитељским састанцима

јун,август

Учешће у раду “Тима за превенцију и заштиту деце од насиља”,”Тим током године
за инклузију”.
Сарадња са предшколским установама

током године

Учешће у раду педагошког колегијума и васпитно –образовног већа.

током године

Збрињавање повређене деце, пружање прве помоћи,уз информисање свакодневно
родитеља и директора установе
Учешће у излетима деце:”Хор” у Смедереву;”Традиција” у Марадику током године
и Пећинцима;”Хор”у Кањижи;”Традиција” у Иригу; излет у
“Мадленијанум”;Одржавање позоришних представа у Дому културе у
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Новим Бановцима;Излет на Аду( 2 дана ).Као медицинска подршка
деци.
Реализација систематског прегледа за запослене
Поликлиници “Пастер” у Новим Бановцима.

установе

у март,април и мај

Едукација хигијенске службе о правилној употреби средстава за током године
дезинфекцију и хемијских средстава
Требовање санитетског материјала и апотеке за прву помоћ

током године

Припрема здравствених паноа.

током године

Учешће у трибини “Тима за превенцију”.

новембар

Правдање изостанака , на основу здравствених потврда

месечно

Кућна посета у сарадњи са социјалним радником, ради
едукације родитеља на тему хигијене .

мај

Праћење здравственог стања деце, при обиласку група,праћење
боравка деце на отвореном.

свакодневно

Учешће у манифестацији “Растимо уз плес”

1.јун

Преглед косе деце ради превенције педикулозе.

месечно

Учешће у хуманитарној акцији за угрожене у поплављеним
подручјима

мај и јун

Сарадња са сарадником за БИЗИР, провера исправности справа за
игру у дворишту и сарадња са домаром и координатором тима за
безбедност.

током године

Учешће на семинару педагога-психолога у установи.

2 пута

Мењање сестара по објектима по распореду

свакодневно

Обука “Заштита на раду и ппз заштита”

фебруар

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ПУ
У радној 2013/2014 години су реализоване све активности предвиђене планом рада директора,
осим набавке доставног возила за превоз хране за децу по објектима.
САДРЖАЈ, АКТИВНОСТИ
Израда год. извештаја за претходну
и планова рада установе и финанс.
плана за наредну радну годину
Организационе припреме и набавка
радних униформи и обуће, опреме,
играчака и друге набавке
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор, стручне службе,
представници тимова

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август, Септембар

Директор, шефови сектора,
лице за БЗР, стр.служба

Август, септембар

Пријем радника на неодр. време;
израда плана рада са новозапосл.;
реорг. послова, измене у систематиз.
Опремање новог објекта,
преуређење деч. трпезарије
Апликација Јапанској амбасади за
доделу возила за превоз хране
Обезбеђивање редовног одржавања
објеката, грејних и расхл.уређаја и
спровођења прописаних мера
Формирање тима за безбедност и
заштиту на раду, израда акта о проц.
ризика у новом објекту
Спровођење мера из Закона за
буџ.кориснике и препоруке оснивача
Обезб. техничке опреме за објекте,
увођ. интернета и тел. линија
Учешће у сачињавању финан. плана
по одобреним позицијама за 2014.
Подношење захт. општ. јавном туж.
за доделу средстава из опортунитета
Учешће у усклађивању плана јавних
набавки са финан.планом установе
Реализација плана систем. прегледа
за све запослене и редовних
санитарних прегледа
Учешће у орган. манифест.“Растимо
уз плес“, представљ. установе на
сусретима, Данима установе, култ. и
спортским манифест. и орган. излета
Организација и спровођење
редовног и ванредног Конкурса за
упис деце
Организ. и учешће у давању
хуманит. помоћи за поплављене
Пријем признања Центра за екон.
анализе, сврставање вртића у ред
најуспешнијих фирми у Србији
Учешће у организац. тендера за
набавку хране, опреме и материјала
Учешће у опремању простора за две
групе ППП у Ст. Бановцима
Организац. кречења свих соба у
центр. објекту, набавка и постављ.
гумених плоча за двориште, аспир.
за кухињу и опреме за игралиште
Обезбеђивање ремонта електро
инсталација у централном објекту
Посета семинарима, едукац.,
тимовима и Активима дир., праћење
стр. литературе, самоевалуација
Обезбеђивање одржавања стручних
семинара у установи и учешће
запослених на семинар. ван установе
Учешће у раду Савета род.,
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Директор и стручна
служба, секретар

Октобар

Директор, стр. служба и
васпитачи
Директор

Новембар

Директор, техн.служба,
лице за БЗР

По потреби, током
године

Директор, лице за БЗР

Децембар

Директор

Током године

Директор, технички сектор

Јануар

Директор, шеф
рачуноводства
Директор, секретар

Фебруар

Директор, секретар

Март

Директор, мед. служба на
превентиви

Март

Директор, стр. сарадници,
васпитачи, благајник

Април - Мај

Директор, уписна
комисија, соц. радник

Мај/Јуни

Директор, соц.радник,
васпитачи, стр. служба
Директор

Мај

Директор, секретар,
тендерска комисија
Директор, лок.самоуправа,
техн. служба
Директор, техн. сектор

Мај/јуни

Директор, техн. служба

Август

Директор

Током године

Директор, стр. сарадници

Током године

Директор

Током године

Новембар

Март

Мај

Јул, Август
Јул/Август

Управног одбора, Тимова и
Комисија, руковођ. радом В-О већа,
Пед. Колегијума
Самосталан истраж. рад из области
апсентизма запослених
Учешће у аналитичко истр. раду на
утврђ. показатеља долазности деце
Учешће у креирању јеловника,
режима исхране, увођењу алтерн.
оброка за јасл. узраст
Интерни надзор и педаг. инструкт.
увид у рад васп. особља, прегледи
књига в-о. рада, евалуација
Сарадња са лок. самоуправом,
другим вртићима, МПРС
Израда сопственог извештаја о раду;
периодичних и годишњег, учешће и
изради осталих извештаја
Сарадња са медијима и перманентна
медиј. презентација рада установе

Директор

Јануар, Јун

Директор, соц. радник

Децембар, јуни

Директор, нутрициониста

По потреби

Директор

Током године

Директор

Током године

Директор

Август; по потреби

Директор, тим за
информисање

Током године

ИЗВЕШТАЈ САРАДНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Обуке запослених

Заштита од пожара

Набавка личних заштитних средстава
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РЕАЛИЗАЦИЈА
-15.10.2013. због пријема већегброја нових
радника организована је обука из БИЗР и
ЗОП, као и упознавање са Правилима
понашања у установи, Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности
запослених
-14.03. и 21.03.2014. одржан је семинар „
Асертивност- вештине комуникације „ за
нове раднике свих сектора у организацији
педагога установе
-27.03.2014. одржана је обука из HACCP-a
за све раднике кухињског сектора
- 22.04. и 23.04.2014. одржана је обука из
прве помоћи у организацији „Црвеног
крста“ Стара Пазова. Обуку је успешно
завршило четворо запослених
- у току целе године у зависности од
пријема нових радника, ученика, волонтера.
-Новембар 2014. и мај 2014. редован
периодични преглед ПП апарата
-22.07.2014. предглед хидранта у ц. обј. И
новом обј.
-29.11.2013. одржана је обука из руковања
ПП системом у новом објекту , којој су
присуствовали домари и возач.
-Септембар 2013. набављена је нова радна
обућа за раднике васпитно. Образовног
сектора
- март 2014. Набављена је нова радна обућа
за кухињски и хигијенски сектор, стручне
сараднике и административно особље

Санитарни прегледи запослених

Систематски прегледи запослених

Испитивање и чишћење система за
вентилацију и климатизацију
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Радови на електро инсталацијама
Испитивање система централног грејања
Обавештења и информације из области
БИЗР

Контрола забране пушења

- у току 2013-14. набављена је нова
униформа з асве раднике установе
- децембар 2013. набављена зимска обућа за
возача и домара
- април 2014. набављене су заштитне
рукавице за домаре, термоизолационе
рукавице и заштитне кецеље за кухињу.
Учествовање у организацији редовних
шестомесечних санитарних прегледа
запослених. 26.09.2013.,
05.12.2013.,27.02.2014, 13.06.2014.
-Од марта до маја 2014. Запослени су
организовано одлазили на здравствене
прегледе у ЗУ „ Пастер“ Били су понуђени
прегледи: УЗ абдомена, УЗ штитне жлезде,
УЗ дојки и ККС
- у току је организовање офтамолошких
прегледа за запослене који користе опрему
за рад са екраном
-12.04.2014. и 07.06.2014. чишћење и сервис
клима
- у току је уградња новог система за
вентилацију у кухињи
07.06.2014.
У току је реконструкција главног разводног
ормара коју обавља „ Аполон инжињеринг“
из Старе Пазове
јануар 2014. по упућивању нашег захтева
топлани Бановци- Дунав
-Обновљена свеска „ Евиденција кварова“
коју домари свакодневно прегледају
- дато писмено упутство новом возачу:
БИЗР при коришћењу службеног возила
- дато писмено упутство домарима:
Одржавање безбедности објекта
- јануар 2014. обновљена оштећена писмена
упутства
-свакодневно
- сви објекти су прописно означени
ознакама о забрани пушења

ИЗВЕШТАЈ НУТРИЦИОНИСТЕ О ИСХРАНИ ДЕЦЕ
САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ
1. спровођење одговарајуће исхране и
витаминске профилаксе
2. рад на припремању што квалитетнијег
оброка у циљу задовољавања потреба по
узрастима
3. планирање исхране тј. исписивање и
формирање јеловника за период од 7 дана
4. сарадња са ГЗЗЗ Сремска Митровица
5. контролисање датума намирница
доспелих и већ постојећих у магацинском
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
свакодневно
свакодневно
недељно
месечно
недељно

простору
6. контролисање хигијене и дезинфекција
кухиње
7. наручивање намирница потребних у
припремању оброка
8. сарадња са васпитачима у циљу
информисања о конзумирању појединих
оброка
9. посета истуреним одељењима и контрола
послуживања у истим
10. учествовање у отпремању хране
ванцентралним објектима (контрола
посуђа,оброка и хигијена
11. сарадња са нутриционистима других
установа-примена ХАССАП-а
12. присуство едукативним семинарима
везаним за исхрану деце-„Исхрана и
здравље деце“,Београд
„Холистички приступ у превенцији и
очувању здравља деце предшколског
узраста“,Земун
„“Суплементи у исхрани“,Нови Сад
13.увид у рад кувара и сервирки
14. Учешће у раду тима за исхрану
15.учешће у припреми и на тендерима за
јавну набавку за исхрану и опрему
16.сарадња са родитељима- саветовање у
вези са правилном исхраном
17.сарадња са васпитачима и стручном
службом- манифестације, обележавања
значајних датума, ВО теме где се
укључивала кухиња
18.учешће у раду савета родитеља- питања
исхране
19.трибина за родитеље- утицај исхране у
развоју деце

свакодневно
Свакодневно/недељно
недељно
недељно
свакоднвно
Децембар 2013
Септембар 2013
Март 2014
Март 2014
свакодневно
месечно
2x годишње
свакодневно
свакодневно

децембар
фебруар

Председник УО
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