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         На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник РС", бр. 42/91 

и 71/94), члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", број 72/09 и члана 24. Статута Предшколске Установе "Сунцокрети" 

Владимирци, Управни одбор Установе на својој седници одржаној ______2014. године, 

усвојио је:  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА РАДНУ 2013/2014. ГОДИНЕ 

 

 

     Извештај је урађен према  препоруци надлежног Министарства (уз 

одговарајуће табеларне приказе). 

     Извештај о раду односи се на период од 01.09.2013.г. до 31.08.2014.г. 

 

     За израду годишњег Извештаја о раду задужени су: 

 

1. Зорица Милошевић – директор 

2. Валентина Ђекић – педагог 

3. Тим за развојно планирање 

4. Тим за самовредновање 

5. Тим за заштиту деце од насиља 

6. Тим за стручно усавршавање 

7. Тим за инклузивно васпитање и образовање 

8. Тим за уређење ВЕБ странице, информисање и организацију 

активности на нивоу установе 
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1.УВОД 

 

1.1.Кратка оцена стања и ниво развијености делатности 

 

           Предшколска установа "Сунцокрети" налази се у Владимирцима ,у улици Светог 

Саве 74. Званично је отворена 01.10.1979.год. по одлуци Општинске самоуправне 

интересне заједнице и уз велику помоћ Републичке заједнице дечије заштите. 

           Уновембру 1982.год. Установа се проширује и отвара се још један објекат  у 

насељу Дебрц, а од 01.04.1990.год. почиње са радом и јаслени простор у 

Владимирцима а Установа прераста у  Установу за предшколско  васпитање и 

образовање деце "Сунцокрети". 

 У школској 2010/2011.години Установа је Законски ускладила назив у 

Предшколска Установа „Сунцокрети“ Владимирци. 

 Ниво развијености Установе одговара потребама, односно ниво делатности 

усклађен је са потребама, могућностима и другим захтевима средине (кадровским, 

просторним, материјалним и другим).        

 Радне 2013/2014.године Установа је свој програм реализовала у наменски 

грађеним објектима и просторима прилагођеним за рад. Наменски грађени објекти за 

децу представљају опредељујући фактор у обухвату деце- корисника услуга за све 

облике рада у Предшколским установама. На територији општине Владимирци постоје 

три наменски грађена објекта за децу предшколског узраста. Дакле, рад и све друге 

активности организовале су се у објектима затвореног типа, наменски грађених за 

реализацију васпитно – образовног садржаја за децу предшколског узраста, као и у 

објектима отвореног типа.  

Површине објеката затвореног типа износе око 1000 м
2 

, а површине отвореног 

типа, односно дворишта 4700 м
2 
. 

 

 

 

2.15 Полазне основе за израду Годишњег извештаја о раду 

 

Полазне основе за израду Годишљег извештаја рада Установе су: 

 -   Закон о основама система образовања и васпита ( '' Сл. Гласник РС '' бр. 

72/09), члан 89  

 -    Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. Гласник РС” 

бр.18/2010)  

 - Опште основе предшколског програма (“Сл.гласник РС – Просветни гласник” 

14/2006.год.)  

-   Статут Установе, мај 2010.год 

-   Развојни план из 2013.год.  

-   Резултати вредновања  
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2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА У 

УСТАНОВИ 

 

2.1.ОБЈЕКТИ 

 

2.2.Наменски изграђени објекти за боравак деце 

 

Табела бр.1.  
Ред. 

Број 

НАЗИВ ОБЈЕКТА капацитет површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

адреса 

Бр. 

Група 

Бр. Деце  

1. Вртић Владимирци 2  55 337 м2  0.35 а Владимирци 

Светог Саве 
74 

2. Јаслице Владимирци 3  50 319 м2 0.07а Владимирци 

Светог Саве 

74 

3. Вртић Дебрц 2  40 337 м2  0.15 а Дебрц 

                У К У П Н О : 7 145 993 м2 47 а  

 

   

Из табеле број 1. Може се сагледати све укупан простор у Установи тј. У 

објектима  у Владимирцима и у Дебрцу , а он изгледа овако: 

           Објекти у саставу установе располажу одговарајућим простором и стандардном 

опремом за живот и рад деце. Побољшавање услова рада, обнављање и допуна основне 

опреме, као и средства за васпитно-образовни рад, представљају стални задатак 

Установе. 

 

 

2.3. Преглед других (прилагођених) простора за рад са децом 

 

Табела бр.2.   
Ред 

бр. 

НАЗИВ  МЗ  И ПРОСТОРА КАПАЦИТЕТ КОРИСНА 

ПОВРШИНА 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА 

1.  ЈАЛОВИК- школа 25 30м2 0.15 а 

2. КУЈАВИЦА- школа 25 30м2 0.15 а 

3. ПРОВО – школа 20 35м2 0.40 а 

4. КРНИЋ-школа 25 30м2 0.25 а 

5. ДРАГОЈЕВАЦ- школа 20 20м2 0.15 а 

6. КАОНА – школа 15 15м2 0.25 а 

7. СУВО СЕЛО- школа 25 30м2 0.15а 

8. ЗВЕЗД – школа 30 30м2 0.35 а 

9. БЕЉИН- изнајмљен простор 30 30 м2 - 

10. ВУКОШИЋ – школа 20 25м2 0.40 а 

11 МАТИЈЕВАЦ- школа 25 30м2 0.15а 

12. ЛОЈАНИЦЕ - школа 25 30м2 0.25 а 

13. БЕЛОТИЋ - школа 15 15м2 - 

14. КРНУЛЕ - школа 20 20м2 0.30 а 

 

У назначеним табеларним приказима под 1.и 2. исказани су одговарајући 

подаци којима се могу поуздано сагледати могућности за успешан рад установе.  
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Из датих табеларних података виде се:  наменски и прилагођено грађени објекти по 

врсти, капацитету – броју група, броју деце, броју места за рад, у једној смени, 

површина објеката, површина дворишног простора и адреса . 

 

2.4. Објекти за одмор и рекреацију 

 

Установа не располаже својим објектима за одмор и рекреацију деце, али за те 

потребе према израженом интересу родитеља и деце користити објекте туристичких 

организација. 

У школској 2013/2014 год. није постојало интересовање родитеља за боравак 

деце у било ком рекреативном центру, тако да Установа није ни организовала такав 

вид одмора. 

2.5.  Унапређење опремљености у току 2013/2014. г. 

 

 

 Допуњена је  опрема у Владимирцима (радни столови за децу јасленог узраста, 

54.912,00), и припремној предшколској  групи у Прову (полице и ормани за дидактику, 

61.872,00), пећна чврсто гориво за предшколску групу, грејалице, тепих, усисивачи 

(60.074,00). 

 Доста се урадило на унапређењу хигијенско санитарних услова тако да су у 

току лета окречене све радне собе у Владимирцима и Дебрцу. Окречене су просторије 

у којима се обавља припремни предшколски програм и то у :Трбушцу, Крнулама, а у 

Звезду, Крнићу и Вукошићу санирано је само оно што је било оштећено у току мајског 

невремена (укупно 46.617,43).  

У току лета уредили смо и двориште : офарбали ограду (акција васпитача) , 

променили капију која је била небезбедна и иструлила (28.000,00) и уредили постојеће 

биљке- зеленило. 

Такође се радило и на постављању подова који су лаки за  хигијенско 

одржавање и то ламинат у Дебрцу (69.778,00) и Владимирцима (старија јаслена група 

37.378,00) и ПВЦ простирка у млађој јасленој групи (79.980,00).  

Предшколску групу у Прову реновирао је један родитељ- донирао је ламинат 

који је и поставио , а и окречио просторију од нашег материјала. 

У Меховинама Месна заједница уз помоћ грађана и локалне самоуправе озидала 

нам је простор у ком ћемо убудуће боравити . Улагања Установе у овај простор била 

су: набавка плочица, санитарија, једна собна врата, намештај (62.588,00) 

 У току године извршена  је допуна играчкама у вредности од (167.133,60) 

динара „Пертини“ и , дидактичким матерјалом, опремом (компијутер за рачуноводство 

и Прово, пројетор,телевизор, (131.470,00) као и  фонда сликовница и стручне 

литературе у  вредности од око 30 000 динара. 

Обновља и допуњена је постењина и пешкири за децу у вредности од 91.020,00. 

Свим васпитачима сашивена је униформа 36.400,00 

 Све  набавке извршене су у складу са Годишњим планом рада и   Финансијским  

планом  сходно приливу средстава из Буџета Општине и сопствених прихода.  

У овој школској години имали смо и две материјалне штете и то провале у 

простор који користимо.  Прва провала се десила у децембру у предшколској групи у 

Прову где нам је украден  компијутер ( веома мала материјална вредност јер је био 

полован и када смо га добили , али за нас велика вреднос јер су у њему биле дечје 

фотографије и радови). Друга провала је у Крнићу где ништа није украдено већ је све 

излупано и уништено (материјална вредност велика).  
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2.6. Кадровски услови рада 

Радну 2013/2014.год. започело је 39 радника од 46,а завршили са 41 пошто су се 

два васпитача у току године вратила са боловања. Број и структура запослених је у 

складу са Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности у 

установама за децу и Правилником о стематизацији радних места. 

 

 

Табела бр.3  Преглед запослених по објектима 
Место рада 

Д
и

р
ек

то
р
 

П
ед

аг
о
г 

В
ас

п
и

та
ч
 

М
ед

. 

се
ст

р
а 

Р
ач

у
н

о
в
-

о
ђ
а 

К
у
в
ар

 

П
о
м

. 

к
у
в
ар

 

В
еш

ер
ка

 

Д
о
м

ар
 

С
п

р
ем

а
-

ч
и

ц
а 

С
В

Е
Г

А
 

Владимирци 1 1 9 1 2 2  1 1 2 20 

Дебрц   4   1    1 6 

Угрупама 

ван седишта 

  15        15 

УКУПНО 1 1 28 1 2 2 1 1 1 3 41 

      У Децембру радник Милена Станимировић која је радила на пословима шефа 

рачуноводства стекла је услов за пензију.   

      У овој школској години имали смо четири приправника волонтера, и једног 

радника по уговору за одржавање WEB странице, одржавање компијутерске опреме 

(нису приказани у табелама). 

  

Табела бр.4. Приказ запослених по проценту упослености, школској спреми и 

радном искуству 
 

 

Назив радног места 

Број 

запослених 

Школска спрема Радно искуство у годинама Св. 

                        

100% 

                               

75% 

                              

всс 

                         

вшс 

                     

ссс 

               

нкв 

            

1-10 

         

11-20 

        

21-30 

      

31-40     

Директор 1  1      1  1 

Стручни сарадник 1  1     1   1 

Васпитач 28  15 13   11 16  1 28 

Мед.сестра-васп. 1    1   1   1 

Шеф рачуноводс. 1    1     1 1 

Благајник-адм.рад 1    1  1    1 

Домар 1    1  1    1 

Вешерка 1     1  1   1 

Кувар 3    2 1 2 1   3 

Сервирка            

Спремачица 3     3 2 1   3 

Укупно: 41  17 13 6 5 17 21 1 2 41 

 

    Табела бр.5 Квалификациона структура васпитно –образовног особља 

Назив радног места Број зап. 

 

Стручна спрема Без 

лиценце 

 
ССС 

IV 

ВШС 

VI 

ВСС 

VII 

1.степен 2. степен 

Директор 1    1 - 

Стр. сарадник 1    1 .- 

Васпитач у вртићу 10  5  5 - 

Васпитач у ППП 18 - 8 2 8 2 

Медицинска сестра-васпитач 1 1 - - - 1 

УКУПНО 31 1 13 2 15 3 
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3.  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У УСТАНОВИ 

Бројно стање деце и васпитних група 

 

Табела бр.6 Васпитне групе без ППП 

 Узраст од –до године укупно 

Мешовита 

2,5-5,5 

1-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 

 

Број деце 16 14 18 17 20 85 

Број група 1 1 1 1 1 5 

Број васпитача 2 2 2 2 2 10 

 

У односу на почетак године број деце у групама је варирао.У зимском периоду тај 

број је опадао да би се на пролеће опет повећао. У току лета радиле су све групе  у 

Владимирцима са мањим бројем деце  и једна у Дебрцу. 

 

Табела бр.7  Васпитне групе припремног предшколског програма 

Припремно предшколски програм у трајању од 4 сата дневно                    (четворочасовни програм) 

               У седишту установе         Ван седишта установе 

    Број група       Број деце      Број група    Број деце 

           1           22 14 101 

                     Припремни предшколски програм у целодневном боравку 

 

               У седишту установе         Ван седишта установе 

     Број група       Број деце       Број група Број деце 

1 5 1 12 

 

Табела бр.8  Издвојена одељења у којима се реализује ППП 

Назив издвојеног одељења       Број група       Број деце 

Дебрц 1 15 

Драгојевац 1 8 

Суво Село 1 6 

Крнић 1 7 

Звезд 1 6 

Јаловик 1 12 

Кујавица 1 5 

Прово 1 11 

Бељин 1 6 

Крнуле 1 5 

Матијевац 1 7 

Лојанице 1 5 

Белотић 1 7 

Каона 1 6 

Вукошић 1 7 

Укупно: 15 113 

 

Табела бр.9  Број деце са сметњама у развоју при редовним групама 

 Узраст од-до године 

1-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 мешовита ППП 

Број деце      1 
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3.1.Облици рада са децом 

 

У току 20013/2014 године Установа је организовала  целодневни програм 

боравка у шест васпитних група, сваког радног дана  и суботом једна мешовита група . 

  Целодневни боравак намењен је деци узраста од 6 месеци до 7 година старости, 

и организован  је у три  наменска објекта, два у Владимирцима и један у Дебрцу. 

Припремни предшколски  програм  организован је у трајању од четири часа дневно, 

у оквиру школске године 2013/2014.  

 

Табела бр.10 Облици рада 

                                        Узраст од-до године 

 мешовита 1-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 ППП 

Модел А(број група) 1 1 1 1 1 16 

Модел Б(број група)       

 

 

3.2.Ритам рада Установе 

 

 Радно време Установе је 11 часова и исто почиње у 6, 00 а завршава се у 17,00 

часова.  Рад се одвијао у једној смени углавном, изузев неких предшколских група на 

сеоском подручју које свој рад обављали у  поподневној смени  што је детаљније 

приказано у табели бр.12. и 13. 

 

Табела. бр. 11 Начин рада установе  

Вртићи 1. смена 6,00 до 17,00 час. 

ППП 1.смена 

2.смена 

8,00 до 12,00 час. 

1130,00 до 1530,00 час. 

 

Суботом је дежурао вртић у Владимирцима, у времену од 6,00 до 17,00 часова, 

према посебном распореду радника и потребама родитеља Средства за овај вид рада 

обезбеђују се једним делом од родитеља и из средстава оснивача Скупштине општине 

Владимирци. 

Заједничке службе радиле су у времену од 7 до 15  

 

Табела бр. 12 Облици и ритам рада Установе 

Назив издвојеног одељења       Број група       Радно време 

Владимирци – целодневни боравак 2 6-17ч. 

Владимирци – јаслице (целодневни боравак) 2 6-17ч. 

Владимирци- предшколци (четворочасовни 

боравак) 

1 8-12 

Дебрц – млађа мешовита(целодневни 

боравак) 

1 6-17ч. 

Дебрц- старија мешовита(целодневни  , 

полудневни и четворочасовни боравак)) 

1 6-17ч. 

Драгојевац (четворочасовни боравак) 1 8-12 
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Суво Село (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Крнић (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Звезд (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Јаловик (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Кујавица (четворочасовни боравак) 1 12-16 

Прово (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Бељин (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Крнуле (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Матијевац (четворочасовни боравак) 1 1130-1530 

Лојанице (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Белотић (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Каона (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Вукошић (четворочасовни боравак) 1 8-12 

Укупно: 21  

 

 

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: 

усмерене активности, слободне активности, игра, боравак на ваздуху, доручак, ручак, 

ужина, поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од 

конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана. 

У задовољењу различитих потреба живота и рада у Установи организоване су 

следеће активности: 

- активности исхране : -доручак од 8 до 8,30 

                                       -ручак од 11 до 12 часова 

                                       -ужина након одмора 

У периоду када деца нису заузета активностима исхране и поподневног одмора 

организују се активности које задовољавају различите развојне потребе деце: 

усмерене активности, слободне активности, боравак на отвореном простору, 

културно хигијенске, радне активности, а све су оне одређене Правилником о 

општим основама предшколског програма.     

У радној 2013/2014.год.Установа је планирала и већи број посебних програма. 

На почетку године родитељима су понуђени упитници за који програм желе да се 

одлуче.Највеће интересовање било је за школицу енглеског језика међутим програм 

није реализован због одсуства васпитача који је требао да реализује овај програм 

(боловање због посебне неге детета). 

 

 

3.3. Организација Зимовања, летовања и излети 

 

Зимовање, летовање и ескурзије су додатни облици васпитно образовног рада који 

се остварује ван Установе. Задаци ових активности су подстицање осамостаљивања 

деце, рекреативни и здравствени опоравак деце, упознавање са природном и 

друштвеном средином која није свакодневна, овладавање рекреативним вештинама       

и емоционално сазревање деце. 

У овој школској години организовали смо:    

-   Једнодневни излети у Београду – 06.06.2013. ( Посета Зоо врту, 

Позориштанце ПУЖ „ Краљ песме“) 
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3.4. Подела задужења запослених у оквиру 40-часовне радне недеље 

 

Табела бр.13 Структура 40-часовне радне недеље васпитача и мед. сестара 

Име и презиме запосленог Врста 

стручне 

спреме  

(профил) 
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т
е
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. 

о
с
т
а
л

о
 

Зорица Вулетић М.сестра 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Оља Петковић Васпитач 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Славица Бојић „ 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Марина Мијаиловић ,, 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Светлана Томић „ 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Данијела Мирковић ,, 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Жељка Николић „ 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Слађана Стојиновић „ 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Мирјана Полић „ 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Весна Кузмановић ,, 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Наталија Радукић ,, 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Марија Милошевић Остојић ,, 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Неда Трифуновић ,, 30 5 1 0,5 2 0,5 0,5 0,5 40 

Нада Јездимировић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Маја Матић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Катарина Крстић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Загорка Вишњић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Радица Митровић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Андријана Леонтић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Бранка Гојковић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Сања Николић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Оља Ристић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Маја Мирковић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Биљана Радовић  20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Славица Гојковић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Ана Ловчевић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Гордана Мандић „ 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Бојана Гајић ,, 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

Јелена Миловановић ,, 20 5 2 5 3 1 1 3 40 

 

Васпитачи Неда Трифуновић и Андријана Леонтић почеле су  са радом тек од априла 

после боловања. 

 

Табела бр.14 Структура 40-часовне радне недеље стручног сарадника 

Активности Број часова 

Непосредни рад са децом,васпитачима,родитељима и другим сарадницима 30 

Програмирање и планирање 5 

Рад на стварању оптималних услова за рад 2 

Стручно усавршавање 2 

Рад у стручним органима 1 

        У К У П Н О 40 
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4.ИЗВЕШТАЈИ ПРОГРАМА РАДА 

4.1.Реализација програма васпитно образовног рада   

 

Васпитно-образовна функција 

 

    Васпитно-образовна функција реализовала се кроз рад: са децом узраста до 3 године; 

са децом узраста од 3-5 година и од 5.5 –6.5 година( припремни предшколски програм); 

програм превентивне здравствене заштите и програма исхране предшколске деце. 

Оно што посебно желимо да истакнемо у реализацији васпитно образовног рада је 

да су наша деца ове године учествовала на бројним манифестацијама и дружењима .  

У центар васпитно образовног рада стављена је максимална активност деце. Са 

активностима на нивоу целе Установе започели смо у оквиру дечје недеље од 

30.10.2013. до 05.10.2013.одвијале су се разне активности под заједничким називом      

„ Хранимо се здраво и растимо право“. 

Велику подршку у свим активностима и ангажовање имамо од родитеља. У 

радионицама које се организују у групама одзив је био на завидном нивоу.  Родитељи 

су се играли са својом децом и  помагали им  да направе породичне албуме, маске, 

јесење украсе, новогодишње  украсе и честитке, корпице за ускршњу продајну 

изложбу. Сви родитељи су присуствовали на приредбама које су васпитачи са децом 

припремили за Нову годину, Светог Саву, осми март а и на завршним приредбама 

унутар група. 

У установи смо имали и два гостовања и то: Мађионичар Столе и „Зврчко и 

Зврчка“ глумци Шабачког позоришта. Деца су била одушевљена и са великим 

интересовањем су пратила њихово извођење. 

У сарадњи са Библиотеком реализована је активност упознавање деце са књигом и 

уручене су им и чланске карте, а сарадња са овом Установом се наставила и током 

године па смо у новембру имали и читалачки маратон. 

Уз велику подршку родитеља организована је продајна изложба дечјих радова за 

Ускрс. Изложба је одржана у Дебрцу, Владимирцима, Прову, Крнићу, Вукошићу, 

Звезду и Кујавици. Родитељи су се одазвали позиву и сви су желели да се продајна 

излжба одржи у њиховом месту како би деца што више продала и за зарађени новац 

купила по својој жељи играчке или нешто што им је било неопходно за рад у њиховој 

групи.  

Крај школске године већ трећу годину обележили смо великим плесом у оквиру 

пројекат „Растимо уз плес“- „Предшколци на трговима“ и на крају школске године 

260-оро деце и родитеља плесало је на тргу у Владимирцима заједно са још 19 градова 

Србије, Црне горе, Босне и Херцеговине.Ова манифестација окупила је велики број 

посетиоца и изазвала је код њих одушевљење. Установа ће и убудуће наставити са 

овим пројектом, тако да ће плес бити традиционално одржаван на крају сваке школске 

године. 

 Од 24.06.2013. до 28.06.2013.год. учествовали смо и на „Власотиначкој  

креативној ликовној колонији“ у Власотинцу у организацији тамошње Предшколске 

установе „Милка Диманић“. Тема овогодишње ликовне колоније је била „линија“. Са 

колоније  смо понели лепе утиске на дружење и нова искуства у области ликовног 

стваралаштва деце предшколског узраста. 

Фондација Новак Ђоковић у сарадњи са ЦИП – Центром за интерактивну 

педагогију , као стратешким партнером од априла 2013. реализује пројекат „Школице 

живота - Заједно за детињство“. Предшколска установа „Сунцокрети“ и локална 

самоуправа су одговарајући на позив, поднели пројектну документацију за два 
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простора, један у Прову и један у Јаловику, који би били укључени у овај Пројекат 

„Школица“.Стручни тим ЦИП - Центра за интерактивну педагогију и координатори 

Фондације долазили су и упознали са простором за који смо аплицирали. Одлучили су 

се за адаптацију простора у Јаловику тако да ће наредне школске године „Школица“ 

окупљати децу у овом прилагођеном простору. 

 Овим активностима Установа је завршила изузетно плодну и успешну школску 

годину.  

 

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године 

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године одвијала се према Правилнику о 

општим основама предшколског програма. 

Медицинске сестре и васпитачи су при планирању сопственог рада у групи имале у 

виду узраст деце и карактеристике развоја деце узраста до 18 и од 18 до 36 месеци.  

Неке од заједничких активности које су се спроводиле на нивоу Установе подржале 

су и васпитачице са децом јасленог узраста. Укључили су се у обележавању Дечје 

недеље, присуствовали су на  позоришним представама, учествовали су на продајној 

изложби својих радова за Ускрс, укључили се учествовали у  пројекату „Растимо уз 

плес“- „Предшколци на трговима“  а старији су ишли и на једнодневни излет у 

Београд. 

Сарадња са родитељима ових група је била на завидном нивоу. Родитељи су 

показали велико интересовање за радионице које су организовале васпитачице. 

 

Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 до 5,5 година 

Васпитање и образовање деце узраста од 3 до 5,5 година темељи се на научним и 

стручним достигнућима. Оно је наставак и допуна породичном васпитању и као такво 

отворено је за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће. 

Рад са децом овог узраста одвијао се према Моделу А .  

 

Припремни предшколски програм са децом узраста од 5,5 до 6,5 година 

Васпитно-образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног 

деветогодишњег образовања и васпитања. 

Програм припреме деце за школу је саставни део Општих основа предшколског 

програма. 

Остваривање Припремног предшколског програма представља допринос 

програмском и организационом повезивању предшколског и школског образовања и 

васпитања као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и образовању 

деце. 

Припремни предшколски програм се у Установи остварује у периоду од 

септембра до јуна месеца, кроз четворочасовни и целодневни рад са децом. 

Програм припреме деце за школу се остварује по Моделу А.  

 

Исхрана у Предшколској Установи 

 

         У току протекле године Предшколска установа "Сунцокрети" Владимирци 

обезбеђивала је :  

- исхрану предшколске деце у целодневном боравку који сачињавају доручак, 

ручак и  
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ужина  

- исхрану деце у четворочасовном програму која се састоји од ужине.  

Квалитет и квантитет био је на потребној висини. Кухиње у којима се припрема 

храна одговарају свим санитарним и хигијенским прописима. У току протекле године 

Завод за јавно здравље , санитарна инспекција и ветеринарска инспекција редовно су 

радиле санитарне и микробиолошке анализе хране и анализе енергетске вредности. На 

основу ових анализа утврђено је да у дечијем јеловнику проценат беланчевина масти и 

угљених хидрата био одговарајући и да је у складу са савременим препорукама у 

исхрани деце предшколског узраста. На основу резултата микробиолошких анализа 

утврђено је да су резултати били одговарајући.  

 

 

Извештај о програму превентивне здравствене заштите деце 

 

         Програм превентивне здравствене заштите у Предшколској установи реализовали 

су сви запослени систематски континуирано у току целе године.То подразумева да су 

поред осталих послова урадили доста и на превентивној здравственој заштити како би 

боравак деце у колективу био безбеднији, квалитетнији и сигурнији.  

         Педијатријска и стоматолошка служба Дома здравља Владимирци радила 

комплетни здравствени надзор деце, док је Завод за јавно здравље "Вера Благојевић" 

Шабац вршио здравствени надзор особља, целокупног простора и готове хране.  

У току године било је и пар радионица на тему здраве исхране, хигијене и 

правилне неге зуба које су спровеле медицинске сестре дома здравља.  

         У свим просторијама где Установа обавља своју делатност редовно су се 

спроводиле мере дезинфекције.  

 За дезинфекцију посуђа, радних површина, инвентара, руку, играчака, 

санитарних чворова и остало требовано је више дезинфекционих средстава са 

детаљним упутством за употребу.  

         Сви задаци превентивне здравствене заштите су стални и реализовани су у 

континуитету у току целе године.  

 

Посебни и специјализовани програми 

Енглески јези 

У школској 2013/2014. Години нажалост енглески језик није реализован иако је 

интересовање родитеља било. Васпитач Кристина Илисић Тимотић због одсуства 

(посебна нега детета) није могла да га реализује а Установа није никога ангажовала. 

 

Подршка деци и родитељима 

 Овај вид посебног програма реализовао се у виду продуженог боравка за једно 

дете школског узраста у Дебрцу, играонице у Јаловику два сата једном недељно  и у 

Прову од марта месеца два сата дневно  за децу узраста од 3-5 годинакаои и радне 

суботе за сву деце која имају потребе за овај вид боравка. 

 

„Растимо уз плес“ 

 Овај вид посебног програма реализовао се свакодневно у свим васпитним 

групам. 
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4.2.Извештај о раду стручних, руководећих и управних органа Установе  

 

Извештај о раду педагошког колегијума 

 

Колегијум Установе сачињавају директор, стручни сарадник, председник актива 

васпитача, мед. сестра и координатори тимова. Колегијум је држао седнице крајем 

сваког месеца на којем сви координатори тимова су подносили  извештај о стању 

активности из своје надлежности и на којима су разрађивани планови и потрбе рада 

за наредни месец. 

 Табела бр. 15    Извештај о раду педагошког колегијума 
Активности Динамика 

реализације 

Носиоци 

Праћење актуелних потреба на нивоу установе током године чланови ПК- 

реализовано 

Месечно праћење реализације Предшколског  програма рада, 

Годишњег плана рада, Развојног плана рада, праћење реализације 

стручног усавршавања, планирање васпитно-образовног рада на 

нивоу установе, припремање радног материјала за рад васп. 

образовног већа и друге актицвности. 

током године чланови ПК- 

реализовано 

Старао се о осигурању  

квалитета, самовредновања, остваривању стандарда постигнућа у 

унапређивању васпитно образовног рада 

током године чланови ПК- 

реализовано 

Планирањем и организацијом остваривања програма 

 васпитања и образовања исвих активности установе 

током године чланови ПК- 

реализовано 

Сарађивао са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима организовао и вршио педагошко инструктивни увид,  пратио  

квалитет васпитно образовног рада и предузимао  мере за  

унапређење и усавршавање рада васпитача и стручног сарадника 

током године чланови ПК- 

реализовано 

 

 

Извештај о раду Васпитно образовног већа 

 

У току школске 2013/2014.године одржано је шест седница Васпитно 

образовног већа и то са дневним редом: 

Табела бр.16  Извештај о раду Васпитно образовног већа 

Ред. 

бр. 

Садржај рада време 

рада 

1. - Почетак школске године 

- Извештајо раду Установе 

- Годишњи план рада 

- Вођење педагошке документације 
- Договор око Дечје недеље 

 

септембар 

2. - Извештај о активностима 

- Договор око распореда индивидуалног стручног усавршавања 

октобар 

3. - Сумирање утисака на крају календарске године 

- Договор око активности за време распуста 

Децембар 

4. - Договори о једнодневном излету 

- Договори око Ускршњих активности 

- Крос РТС-а 

- Договор око манифестације за „Растимо уз плес“ 

април 
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5. - Завршетак школске године 

- Договор око активности тимова 

- Распоред рада и коришћења годишњег одмора 

Јун 

6. -  Договор о почетку школске године 

- Распоред и радно ангажовање 

- Договор о набавци радних књига за децу 

Август 

 

   

Извештај о  раду актива васпитача 

 

У току године одржана су пет актива васпитача. Актив васпитача у Установи 

више прераста у Васпитно образовно веће , пошто имамо само једну мед. сестру и 

једног стручног сарадника који не могу да се организују у активе. Активи који су 

одржани у овој години бавили су се презентацијом индивидуалног стручног 

усавршавања васпитача,  годишњом скупштином удружења васпитача и стручним 

сусретима васпитача у Врњачкој бањи. 

 

Извештај о рада Управног одбора 

 

Управни одбор, чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система 

образовања и васпитања, Статутом Установе и Годишњим програмом рада,  

реализовао је следеће послове: 

У току  школске године одржано је три седнице. 

 

Табела бр.17 Извештај о рада Управног одбора 

Ред. 

бр.  

Садржај рада Време 

рада 

1. - усвојио извештај о раду Установе и директора у радној 2012/2013. 

години и Годишњи план рада  Установе и директора за радну 

2013/2014. годину  

- усвојио је финансијки план за 2014. годину 

- давао предлоге за пријем васпитача у радни однос  

- разматрао стање безбедности установе 

 

септембра 

2. - Верификација мандата члановима УО из реда родитеља 

- Доношење одлуке о попису именовању комисије за попис 

финансијске и нефинансијске имовине 

Децембар 

3. - Полугодишњи извештај о раду директора 

- Извештај о попису имовине 
- Извештај о финансијском пословању 

- Усвајање финансијског плана 

- Правилник о платама  запослених у ПУ „Сунцокрети“ 

- Измене и допуне Правилника о накнади трошкова и других 

примања запослених 

- Правилник о условима и начину коришћења службених моб. 

Телефона 

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију 

- Нацрт Статута 

Фебруар 
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Извештај о рада Савета родитеља 

 

У току школске године одржане су две седнице Савета родитења на којима је 

разматрано 

 

Табела бр.18 Извештај о рада Савета родитеља 
Ред. 

бр. 

Садржај рада време 

рада 

1. По одржаним општим родитељским састанцима у вртићима и одвојеним 

васпитним групама: 

 -Савет родитеља се конституисао (изабрао председника и заменика) 

- упознао се пословник о раду Савета родитеља 

- дао сагласност за набавку радних књига 

- вршио избор осигуравајућег друштва  

- разматрао извештај о раду Установе и план рада 

- предложио чланове за УО 

 

септембар 

4.      - Разматрао програм  једнодневних излета и на исти дао сагласност 

одабиром агенција 

     - Завршетак школске године и упис у школу 

- Учешће  у реализацију Пројекта „Растимо уз плес“ 

- Доношење одлуке о прикупљању једнократне помоћи породици 

Арнаутовић 

Мај 

 

 

Извештај о раду рада Директора 

(извод из документа Извештај о раду директора) 

 

Табела бр.19 Извештај о раду рада Директора 
ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ВРТИЋА Реализовано- август, 

септембар 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ Реализовано- током 

године 

ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД   Реализовано- током 
године 

АНАЛИТИЧКИ РАД Реализовано- током 

године 

РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ВРТИЋА  Реализовано- током 

године 

РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ Реализовано- током 

године 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ   Реализовано- током 

године 
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Извештај о раду стручног сарадника 

(извод из документа Извештај о раду стручног сарадника) 

 

Табела бр.20 Извештај о раду стручног сарадника 
ОБЛАСТ РАДА РЕАЛИЗАЦИЈА 

- Програмирање и планирање Реализовано- август, 

септембар 

- Рад на стварању оптималних услова за психо-

социјални развој деце и в.о. рад 

Реализовано- током 

године 

- Организација васпитно-образовног рада Реализовано- током 

године 

- Педагошко инструктивни рад – рад на унапређивању 

ВО праксе 

Реализовано- током 

године 

- Праћење остваривања васпитно образовног рада Реализовано- током 

године 

- Стручно усавршавање Реализовано- током 

године 

- Сарадња са породицом Реализовано- током 

године 

- Педагошка документација Реализовано- током 

године 

- Активности у Удружењу стручних сарадника 

предшколских установа Р. Србије 

Реализовано- током 

године 

- Учешће у Тимовима Реализовано- током 

године 

- Самовредновање Реализовано- током 

године 

- Обилазак терена Реализовано- током 

године 

 

 

 

 

Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

 

 

Тим за развојно планирање чине директор, стручни сарадник, представник 

локалне самоуправе, један васпитач из Установе, један васпитач из објекта у 

Дебрцу, медицинска сестра, један васпитач  из Припремног предшколског 

програма, један представник Управног одбора и Савета родитеља.   

На основу извештаја Тима за самовредновање који је извршио вредновање 

Развојног плана извршила се анализа стања. У овој школској години радило се и на 

прикупљању података, и изради  новог Развојног плана. 

 

   Табела бр.21  Извештај о  раду Стручног актива за развојно планирање 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Израда  плана рада актива за 

2013/2014 

Чланови актива ДА 

Израда акционог плана за 

2013/2014 

Чланови актива ДА 

Анализа стања на основу 

извештаја о вредновању 

Чланови актива ДА 

Праћење реализације Акционог Чланови актива ДА 
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плана 

Друге активности везане за 

развојно планирање и 
реализацију Акционог плана 

Чланови актива ДА 

Израда извештаја о раду актива Чланови актива ДА 

 

 

 

Извештај о раду тима за самовредновање  

 

 

Тим за самовредновање у саставу координатор Оља Петковић, Гордана Мандић, 

Данијела Мирковић, Марина Мијаиловић,Светлана Томић и Славица Гојковић својим 

планом рада у школској 2013/2014год. Приступили су вредновању Предшколског 

програма, васпитно образовног рада и дечји развој и напредовање. 

Тим је уредно подносио извештаје извреднованих области на педагошком 

колегијуму и Васпитно образовном већу. 

 

Табела бр.22 Извештај о вредновању 
Предвиђене активности Временска динамика Носиоци активности 

Формирање тима Септембар   -    ДА Директор, Стручни 

сарадник 

Израда годишњег програма рада 

тима 
Септембар    -   ДА Чланови тима 

Припрема упитника за васпитно 

особље, родитеље и чланове тима 
Током године Чланови тима 

Вредновање Предшколског 

програма 
Октобар - децембар      

ДА 

Чланови тима 

Вредновање – васпитно образовни 

рад 
Новембар - јануар         

ДА 

Чланови тима 

Вредновање- дечји развој и 

напредовање 
Март- април             

  НЕ 

Чланови тима 

Извештаји о резултатима 

вредновања 
Током године    -   ДА Чланови тима и координатор 

Израда годишњег извештаја о 

раду тима 
Јул        -        ДА Чланови тима 

 

Резултати вредновања део су рада тима за самовредновање и налазе се у документацији 

Установе. 

 

Извештај тима за стручно усавршавања  

 

 

Садржаји стручног усавршавања произилазе из законских основа и програмских 

задатака васпитно-образовног рада. 

 Стручно усавршавање запослених обављало се у виду индивидуалног стручног 

усавршавања, стручног усавршавања на нивоу Установе,стручно усавршавање  на 

нивоу општине , округа, удружења васпитача и у виду институционализованог 

стручног усавршавања. Тим који је пратио остваривање плана стручног усавршавања  

чине васпитачи  Маја Мирковић, Весна Кузмановић , Загорка Вишњић , Андријана 

Ловчевић , Маја Матић и  координатор Славица Бојић у сарадњи са директором и 

стручним сарадником Валентином Ђекић. 
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Табела бр.23 Извештај о стручном усавршавању у Установи и ван ње 
 

ОБЛАСТ 

(Садржаји стручног 

усавршавања) 

 

 

НИВО 

(У Установи или ван 

Установе) 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

„Да темпераменте свако 

боље упозна лако“ 

Ван Установе Нада Јездимировић Ранка Маринковић 

„Савремени приступ 

планирања у настави“ 

„Мотивација за учење“ 

Ван Установе Ђекић Валентина Павле Ковачевић 

Пертинијеви дани Ван  установе Директор, васпитач  

„Портфолио, његова улога 

и начин попуњавања и 

директор као 

професионалац у 

образовању“ 

Ван  установе Директор, васпитач Биљана Лајовић, 

Томислав Радојковић, 

Мирјана Тркуља 

„Позитивно васпитање- 

позитивна дисциплина у 
вртићу“ 

Ван  установе Вапитачи Жана Ердељан, Ивана 

Мушкина и Дијана 
Радојковић 

Промоција књиге „ 

Породични буквар“ 

Ван  установе Васпитачи, Директор, 

Родитељи 

Милица Новаковић 

Сусрети васпитача Ван Установе Васпитачи, Директор  

„Технике доброг 

дисциплиновања“ 

Ван Установе Васпитачи, Невена Ловринчевић 

 

 

    Табела бр.24 Извештај рада тима за праћење стручног усавршавања 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ 

Формирање тима ДА Директор , Стручни 

сарадник 

Израда плана рада за 2013/2014год ДА Чланови тима 

Учешће на семинарима у Установи и ван Установе ДА Чланови тима 

Израда извештајана на основу одржаних семинара ДА Чланови тима 

Учешће у раду ВО, Актива васпитача и 

Педагошком колегијуму 

ДА Чланови тима 

Формирање приручних библиотека и ЦД-тека, 

коришћење интернета и образовних софтера, 
размена стручне литературе 

ДА Чланови тима 

Анализа индивидуалног стручног усавршавања 

васпитног особља 

ДА Члан тима 

Учешће у истраживању везаних за све облике 

стручног усавршавања на нивоу Установе и 

подношење извештаја 

ДА Чланови тима, 

координатор тима 

Размена стечених искустава и информација са 

члановима колектива 

ДА Чланови тима 

Прикупљање иновација у области образовања ДА Чланови тима 

Израда извештаја о раду тима за школску годину и 

евалуација рада 

ДА Чланови тима 
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Табела бр. 25 Извештај о индивидуалном стручном усавршавању 

 

ОБЛИК СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА  
Име и презиме Оквирно време 

реализације  
Назив облика  
Стр. Усаврш. 

Приказ са семинара:“Позитивна 

дисциплина-позитивно васпитање“ 

Радица 

Митровић,Марија 

Остојић-

Милошевић,Биљана 

Радовић 

22.4.2014. презентатор 

Примена стеченог знања на 

семинару“Педагошки метод Марије 

Монтесори и његова примена у 

васпитно-образовном раду“ 

Марина Мијаиловић 

Оља Петковић 

Маја Мирковић 

Гордана Мандић 

Да 10.01.2014. Излагачи 

Примена стеченог знања на 

семинарима 

Данијела Мирковић Јун –не презентатор 

Примена стеченог знања на 

семинарима 

Нада Јездимировић Да- 09.01.2014. Презентатор 

Презентација стручне литературе 

„Породица,дете,дечји вртић“ 

Радица Митровић Јануар- не презентатор 

„Како успешно васпитавати“-

педагогија и психологија за 

родитеље-аутор Милутин Ђорђевић 

Марија Милошевић 

Остојић 

октобар-новембар 

не 

презентатор 

Приказ презентације“Линија и 

ослобоћенаформа“ 
5.Власотиначка летња креативна 

радионица 

Оливера Ристић Да 10.01.2014. Презентатор 

5.Власотиначка летња креативна 

радионица-презентација 

Гордана Мандић Да 10.01.2014. Презентатор 

Приказ са семинара:“Проналажење 

изузетног својства у сваком детету“ 

Валентина Ђекић Да 18.6.2014. Презентатор 

Презентација:“Портфолио 

професионалног развоја“ 

Нада 

Јездимировић,Маја 

Мирковић 

23.4.2014.  

Приказса семинара:“Ефикасно 

дисциплиновање“ 

Маја Матић,Марија 

Милошевић-

Остојић,Бранка 

Гојковић,Радица 

митровић,Славица 

Гојковић 

23.4.2014.  

„Нани метод радаса децом“ Валентина Ђекић  17.06.2014 Презентатор 

    

2.Приказ резултата праћења 

моторике код деце предшколског 

узраста 

Мирјана Полић не презентатор 
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Приказ праћења социо-емоционалног 

развоја деце предшколског узраста 

Наталија Радукић не презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

детета 

Славица Гојковић јануар 2014. 

Не 

Презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

детета 

Бранка Гојковић јануар 2014 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

детета 

Зорица Вулетић Да 10.1.2014. Презентатор 

Приказ резултата праћења фине 

моторике код деце узраста 3-4 године 

Светлана Томић Тромесечно 

не 

презентатор 

Скала процене развојних достигнућа 

детета,групе деце у узрасту од 3.-

4.године:сензомоторни 
развој,сазнајни развој,развој говора и 

социо-емоционални развој 

Марина Мијаиловић током године 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

детета-моторика 

Оливера Ристић Да 9.1.2014. 

 

Презентатор 

Приказ резултата праћења фине 

моторике код деце узраста 6-7године 

Оља Петковић новембар-април 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

деце по развојној мапи 

Катарина Крстић Тромесечно 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

деце 

Весна Кузмановић Да 23.04.2014. Презентатор- 

Приказ резултата праћења развоја 

деце 

Славица Бојић Да 22.04.2014. Презентатор 

Приказ резултата праћења фине 

моторике код деце предшколског 

узраста 

Сања Николић Тромесечно 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења резултата 

развоја интелектуалних способности 

код деце предшколског узраста 

Радица Митровић Тромесечно 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

деце по развојној мапи 

Загорка Вишњић Да 09.01.2014. Презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

детета-крупна моторика 

Марија Милошевић 

Остојић 

октобар-март 

не 

презентатор 

Приказ резултата праћења развоја 

детета-говорних способности 

Маја Мирковић Март 

не 

презентатор 

    

3.Одржавање угледне активности   Славица Гојковић март 2014. 

Не 

Презентатор 

Одржавање угледне активности   Бранка Гојковић март 2014. 

Не 

Презентатор 

Одржавање угледне активности  -

моторичке активности 

Зорица Вулетић Октобар 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  из Светлана Томић Мај презентатор 
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ликовног“Дрво и шума у пролеће“ не 

Одржавање угледне активности  

Интерпретација текста“Бајка о 

лабуду“ 

Биљана Радовић Да- 22.4.2014. Презентатор- 

Одржавање угледне активности  

Интерпретација песме“Мајка Јову у 

ружи родила“ 

Биљана Радовић Да- 22.4.2014. Презентатор-  

 

 

Одржавање угледне активности  

„Занимања људи-пекар“ 

Данијела Мирковић Децембар 

не 

презентатор 

Презентовање филма „Живот Марије 

Монтесори“ 

Оља Петковић Фебруар 

не 

презентатор 

Препознавање емоција код деце 

предшколског узраста 

Гордана Мандић Април 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  

Новогодишња приредба-

драматизација приче“Снежана и 

седам патуљака“ 

Катарина Крстић Да 09.01.2014. Презентатор 

Одржавање угледне активности  

„Приредба-8.март“ 

Катарина Крстић Фебруар 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  

„Развијање појма геометријских 
фигура(круг,троугао,квадрат)код 

деце предшколског узраста 

Радица Митровић Март 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  

Новогодишња приредба-

драматизација бајке:“Снежана и 

седам патуљака“ 

Загорка Вишњић Да -09.01.2014. Презентатор 

Одржавање угледне активности  

„Приредба-8.март“ 

Загорка Вишњић Фебруар 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  

„Зима и зимске чаролије“ 

Марија Милошевић 

Остојић 

Децембар 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  -

презентовање активности групе у 

оквиру теме „Диносауруси“ 

Маја Мирковић Април 

не 

презентатор 

Одржавање угледне активности  

„Екологија“ 

Маја Матић Да -23.04.2014. Презентатор 

    

4.Вођење радионица са родитељима 

поводом пројекта „Растимо уз плес“, 

и свих активности и манифестација 

на нивоу Установе 

Сви васпитачи и 

медицинска сестра  
Током године 

ДА 
Водитељи 

Презентовање  радионица са 

родитељима 
Мирјана Полић не презентатор 

Презентовање  радионице са 

родитељима „Развој фине моторике“ 

Зорица Вулетић Да -10.01.2014. Презентатор 

Ускршња радионица Зорица Вулетић Април презентатор 



 

25 

 

не 

Презентовање  радионица са 

родитељима и децом „Породични 

албум“ 

Светлана Томић Да-09.01.2014. Презентатор- 

Презентовање  радионице са 

родитељима-Ускрс 

Оливера Ристић не презентатор 

 

 

Презентовање  радионице са 

родитељима-Ускрс 

Биљана Радовић не презентатор 

Презентовање  радионица –рад са 

родитељима и децом 
Данијела Мирковић Април 

не 

презентатор 

Презентовање  радионице „Забавна 

пријатељска књига“ 

Сања Николић Новембар 

не 

презентатор 

Приказ радионице:“У веселом 

Шапцу“ 

Оливера Ристић 

Славица Гојковић 

10.1.2014. презентатор 

Приказ радионица:“Растимо уз плес“ Славица Бојић, Весна 

Цветиновић, 

Валентина Ђекић 

18.6.2014.  

Приказ радионица „Добра сарадња са 

родитељима“ 

Ана Ловчевић 17.06.2014 презентатор 

    

5.Учешће у приказу и анализи облика 

стручног усавршавања  
Сви васпитачи, 

медицинска сестра и 

стручни сарадник 

 током године 

да 
 учесници 

Приказ са стручног скупа Зорица 

Милошевић,Нада 

Јездимировић,Маја 

Мирковић 

14.3.2014. презентатор 

Приказ са стручног сусрета Наталија Радукић 

Славица Гојковић 

23.04.2014 презентатор 

 
   

Истраживање“Развој појма скупа и 

броја“ 

Мијана Полић не презентатор 

Организовање и извођење 

истраживања везаног за развој говора 
код деце предшколског 

узраста(упоређивање резултата у три 

групе Јаловик- Крнић-Бељин) 

Бојана Гајић не  

Истраживање везано за развој говора 

код деце предшколског 

узраста(упоређивање резултата у две 

групе ) 

Гордана Мандић током године 

не 

истраживач,презентатор 

 Истраживање, прикупљање, 

организација и припрема активности 

везаних за учешће у Пројекту 

Маја Мирковић током године 

Да-09.01.2014. 

организатор, истраживач 

и презентатор 
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„Сензорна кутија“И презентовање 

досадашњих резултата,ради 

укључивања заинтересованих 

васпитача у пројекат 

    

7.Учешће у планирању и 

остваривању облика стручног 
усавршавања  у оквиру установе 
везаних за тим 

Сви васпитачи, 

медицинска сестра и 
стручни сарадник 

јул-септембар 

да 

 као координатори и 

чланови тимова 

    

9. Организација активности  

везаних за сарадњу са 

локалном заједницом 

Презентација сарадње са 

библиотеком „Дан дечје 
књиге“ 

Нада Јездимировић током године 

ДА 

координатор активности 

Учешће у активностима  везаних за 

сарадњу са локалном заједницом 

Сви васпитачи, 

медицинска сестра и 

стручни сарадник 

током године 

ДА 

учесници 

    

9.Извођење активности и 

консултација на којима присуствује 

студент 

Васпитачи из 

целодневног боравка 

децембар и мај 

ДА 

васпитач – ментор 

Помоћ колегиници приправнику Нада Јездимировић 

Маја Мирковић 

Слађана Стојиновић 
Жељка Николић 

Данијела Мирковић 

током године 

ДА 

васпитач – ментор 

10.Организација активности на нивоу 

Установе 

Нада Јездимировић током године 

ДА 

организатор 

    

11.Презентације активности на сајту 

Установе и у другим медијима 

Нада Јездимировић током године 

ДА 

презентатор 

 

Многе активности и презентације нису приказане због елементарних непогода 

(Установа није радила). 

 

 

Извештај рада тима за инклузивно васпитање и образовање деце  

 

 

Тим за инклузивно васпитање и образовање деце у саставу Наталија Радукић- 

координатор, Слађана Стојиновић, Жељка Николић, Сања Николић, сачинили су 

извештај о раду тима. 
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У протеклој години тим за инклузивно образовање се састајао два пута месечно. 

Од планираних активности реализоване су: 

-Прикупљање података о стању на терену 

- Анализа упитника 

- Стање и анализа по групама 

У септембру су чланови тима за инклузивно образовање израдили план рада за 

текућу годину. У сарадњи са васпитачима из појединих група израђен је индивидуални 

план за децу са посебним потребама. Посебно се обраћала пажња на децу из осетљивих 

група (деца ромске националности).  

 

Табела бр.26 Извештај тима за инклузивно васпитање и образовање 
Време реализације Чланови Тема 

31.1.2014. Наталија Радукић, Слађана 

Стојиновић,Жељка 

Николић, Сања Николић 

Преглед прикупљених података добијених из 

Развојног саветовалишта за дете О.Г.и 

Интерресорне комисије о деци са посебним 
потребама у вртићима и на терену:Л.Ф. и Б.С. 

Тражено је и мишљење педагога Валентине Ђекић о 

понашанју детета П.Р.                    

4.2.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка 

Николић,Сања Николић 

Д. И.упис у припремни предшколски програм. 

Достављена документација из Центра за социјални 

рад. 

10.2.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка 

Николић,Сања Николић 

Директор Зорица Милошевић поднела захтев 

комисији за процену потребе за пружање додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детету 

Д. И. 

21.2.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка 

Николић,Сања Николић 

Достављено мишљење комисије за процену потреба 

подршке детету Д. И. 

20.3.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка 
Николић,Сања Николић 

Реализација постигнутих резултата за дете Д.И. 

2.4.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка 

Николић,Сања Николић 

Достављен предлог комисије за процену потреба за 

пружање додатне образовне,здравствене и 

социјалне подршке за дете Д. И. ради уписа у 

припремни предшколски програм. 

23.5.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка 

Николић,Сања Николић 

Васпитач Бранка Гојковић доставила извештај 

лекара специјалисте са Института за здравствену 

заштиту мајке и детета Л. Ф. 

 

12.6.2014. Наталија Радукић,Слађана 

Стојиновић,Жељка  

Николић,Сања Николић 

извештаја за период 2013/2014. 

 

 

 

Извештај о раду тима за уређење веб странице и организацију активности на 

нивоу установе 

 

Тим за уређење web страница и организацију активности на нивоу Установе у 

саставу Нада Јездимировић – кординатор, Оља Ристић, Бранка Гојковић, Бојана Гајић, 

Мирјана Полић и Ана Ловчевић. Тим је у овој школској години од планираних 

активности реализовао: 
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Табела бр.27 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
- -Извештај са семинара одржаних у Установи у августу месецу, постављен на 

сајт.  

-Извештај везан за почетак нове радне године је постављен на сајт, као и 

распоред васпитача по групама. 

ДА 

Септембар 

--Програм обележавања Дечје недеље на нивоу Установе. 

-Извештај и фотографије са активности у току Дечје недеље објављени на сајту 

Установе. 

-Организација обуке васпитача за учешће у пројекту "Растимо уз плес". 

ДА 

Октобар 

-Одржани редовни састанци Тима на којима смо припремали видео и аудио 

материјале за пројекат "Растимо уз плес".  

ДА 

Новембар 
--Извештај са Стручних сусрета васпитача постављен на сајт. 

-Састанак свих тимова са директором и договор око организације 

Новогодишњих активности. 

ДА 

Децембар 

- Постављање на сајт достављеног материјала (видео записи и фотографије) са 

Новогодишњих приредби из вртићких и припремних група са терена. 
-Обука васпитача-увежбавање плесних кореографија 

ДА 

Јануар 

--Постављање фотографија са обележавања школске славе-Свети Сава ДА 

Фебруар 
--Постављање на сајт материјала (видео записа,фотографија,текстова) са 

обележавања Осмог марта из вртићких група и припремних група са терена. 

ДА 

Март 

--Обука чланова тима,усвајање нових плесних кореографија уз присуство 

Радомира Крсмановића. 

-Припрема аудио и видео материјала за васпитаче и подела по групама. 

-Организација Ускршњих продајних изложби. 

-Постављање на сајт фотографија са Ускршњих продајних изложби. 

ДА 

Април 

--Редовни састанци тима, договор око завршне манифестације, подела костима 

по групама и све друге активности везане за организацију завршне 

манифестације  

ДА 

Мај 

--Одржана завршна манифестација "Растимо уз плес". 

-Постављање на сајт доступног материјала (фотографије,видео записи) са 

завршне манифестације. 
-Подела видео материјала родитељима. 

-Подељена признања деци, васпитачима и осталим учесницима. 

-Достављен видео материјал са завршне манифестације Дечјој плесној 

асоцијацији. 

-Није урађена постер презентација због одложеног стручног скупа у Сутомору. 

ДА 

Јун 

 

Вредновањем рада самог тима може се закључити да су све активности које су 

планиране и реализоване, а све је то што је и најбитније документовано и приказано 

путем сајта и родитељима који су то све веома добро оценили и подржали. 

 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

 

Извештај тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања деце 

 

 

У школској 2013/2014. Години Тим за превенцију насиља, злостављања и 

занемаривања у саставу Радица Митровић,  Марија Милошевић Остојић- координатор, 

Катарина Крстић и  Неда Трифуновић (од марта месеца) реализовао је активности које 

су предвиђене програмом за заштиту деце од насиља а у циљу спречавања насиља у 

вртићима. Одржани су састанци у предшколској установи, где су се разматрали кораци 

превентивних и интервентних мера у случају насиља над децом (записници и 
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комплетан извештај је у документацији тима). Од планираних активности одржане су 

следеће : 

 

Табела бр.28 
САДРЖАЈ РЕАЛИЗАЦИЈА НОСИОЦИ 

Едукација Тима за задатке које их очекују и 

анализа стања везана за заштиту деце од 

насиља 

Септембар-октобар 

ДА 

Васпитачи, стручни 

сарадник 

Упознавање  васпитача са датим упитницима 

и анкетама везаних за било какве врсте и 

облике  насиља 

Октобар 

ДА 

Директор, стручни 

сарадник, васпитачи, 

чланови Тима 

Информисање родитеља и Савета родитеља о 
Програму заштите од насиља, превентивним 

активностима установе, процедурама       у 

случајевима интервентних мера 

Октобар-јун 

ДА 

Директор, стручни 
сарадник, васпитачи, 

чланови Тима 

Активности у оквиру  којих се подстиче 

толеранција,сарадња, успешна комуникација, 

и то путем рада у групи, писаних брошура, 

приредби....                    (Буквар дечјих права - 

Дечја недеља,   Чувари осмеха, Кругови 

пријатељства....), музичке активности ( Србија 

у ритму Европе, Растимо уз плес ) 

Током године 

ДА 

         

 

 Васпитачи 

Јачање компетенција за конструктивнпо 

решавање сукоба у групи – вођени дијалог, 

позитивна дисциплина .. 

 

Септембар-август 

ДА ( само кроз неколико 

активности – не у 

потпуности) 

Васпитачи, стручни 

сарадник 

Примена похађаног семинара у васпитно 

образовном раду 
Оснаживање васпитача и учитеља за подршку 

у породици у превенцији ризико понашања       

код деце 

Током године 

ДА 

  

Чланови тима 

„ Панои за родитеље “ брошуре, писани 

материјал,  флајери у превенцији насиља, 

грешкама родитељског васпитања,разним 

саветима... 

Током године 

ДА 

 

Васпитачи, стручни 

сарадник, чланови тима 

Трибине, предавања за родитеље и запослене 

на тему заштите деце од насиља 

Јануар-август 

ДА 

Чланови тима 

Спортске активности  у вртићима Током године 

ДА 

Васпитачи 

Анализа стања, евалуација предвиђених 

активности, планирање будућих активности 

Јун 

ДА 

Директор, Тим, Васпитно 

образовно веће 

 

 

6.  ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

 

И у овој години сарадња са породицом је значајан део укупног васпитно-

образовног рада. 

Путем узајамног информисања родитеља и васпитача у виду индивидуалних 

разговора, посета породици, кутка за родитеље, изложби и приредби, затим едукације 

родитеља на родитељским састанцима,учешћа родитељау животу и раду вртића, ове 
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године су се интересовали и упознавали са свим догађајима и дешавањима путем сајта 

и фејсбука, а све планиране активности из програма су реализоване. 

          

 

Табела бр.29 
Облик сарадње Начин 

реализације 

Садржаји Носиоци 

реализације 

Реализација 

Узајамно 

информисање 

родитеља и 

васпитног 

особља 

а)индивидуални 

разговори 

а) проблеми везани за 

адаптацију, 

напредовање детета, 

понашање у 

групи,промене 

понашања, проблеми 

у развоју детета .. 

а)васпитно особље 

 

ДА 

б)посете 

породици 

б)садржаји који важе 

и за индивидуалне 
разговоре 

б)васпитно особље 

 

Делимично 

в)кутак за 

родитеље 

в) недељни план ВОР-

а, чланци из новина, 

часописа, стручне 

литературе везани за 

раст, развој и здравље 

деце, васпитне 

поступке родитеља и 

др, информације о 

актуелним 

догађањима у 

Установи, о књигама 
за  родитеље, 

фотографије са 

заједничких 

активности, и сл.  

в)васпитно особље 

 

ДА 

г)изложбе дечјих 

радова 

г) ликовно и језичко 

стваралаштво деце 

г) васпитно особље 

 

ДА 

 

д) групне 

приредбе за 

родитеље 

д) садржаји из области 

развоја говора, 

драматизације, 

музичко ритмичког 

васпитања и сл. 

д) васпитачи 

 

 

ДА 

 

ђ)обавештења 
на web сајту 

ђ) садржаји везани 
за све активности 

унутар Установе 

ђ)чланови 
тима,васпитно 

особље, стручни 

сарадник и 

директор 

ДА 

 

Едукација 

родитеља 

а) општи 

родитељски 

састанак 

а)упознавање са радом 

Установе, са 

програмом заштите 

деце од насиља, 

упознавањем са 

правилима понашања 

унутар Установе 

а) стручни 

сарадник, директор 

 

ДА 

 

 

б) групни 

родитељски 

састанаци 

 

б) информације 

значајне за живот и 

рад групе 
- педагошко-

психолошке теме на 

предлог родитеља и 

б)васпитачи  

стручни сарадник 

 

 

ДА 
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процене васпитача 

в) саветодавни 

рад са 

родитељима 

 

в) проблеми везани за 

развој и напредовање 

деце, васпитни 

поступци, промене у 

понашању деце, 

упућивање родитеља у 

остваривање права из 

области друшт. бриге 

о деци и др. 

в) стручни 

сарадник,васпитачи, 

директор  

 

ДА 

 

 

г) израда и 

дистрибуција 

информ. –
едукативних 

листћа за 

родитеље 

г) Социјализација 

навика код деце 

јасленог узраста  
-Шта је потребно да 

родитељи знају пре 

поласка детета у 

вртић 

Смисао и значај 

ППП-а 

г) стручни сарадник 

 

ДА- 

делимично 

 

 

Учешће 

родитеља у 

животу и раду 

вртића 

а) Родитељи из 

групе 

а) питања која су од 

значаја за живот и рад 

групе: набавка 

прибора и радних 

листића, учешће у 

разним 
манифестацијама, 

групна приредба, 

летовања, зимовања, 

излети и сл. 

а) васпитно особље 

 

ДА 

 

 

б) учешће у 

Савету родитеља 

и појединим 

тимовима 

б) сви питања од 

интереса за децу  

вредновање рада 

Установе 

б) директор ,савет 

родитеља 

 

ДА 

 

в) радионице 

за родитеље 
в) учешће у 

процесу 

планирања 

активности за 

децу, непосредно 

учешће у ВО раду 
у групи, 

заједнички одлазак 

на излете, учешће 

у активностима на 

нивоу Установе 

в) васпитно 

особље у 

сарадњи са 

родитељима 

ДА 

 

 

 

 

 

 

7.  ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

И у протеклој радној години је сарадња са ужом и широм друштвеном средином 

дошла до пуног изражаја, што је у складу са једним од реформских задатака који 

подразумева отварање вртића према друштвеној средини.  
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   Табела бр.30     
УСТАНОВА  

ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 

ОКВИРНИ 

ВРЕМЕНСКИ РОК 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Читалачки маратон Октобар Драгана 

Марковић 

 

ДА - Новембар 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Организоване посете 

Библиотеци свих 

васпитних група 

Октобар  - јун Библиотекари 

васпитачи 

ДА- Септембар 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Помоћ у реализацији 

активности 
вртића:Нова Година, 

Ускрс, Плес.... 

Децембар,април,јун Директори и 

запослени у обе 
Установе 

ДА 

Библиотека „Диша 

Атић“ Владимирци 

Обележавање 

Светског дана дечје 

књиге 

2. април Директор и 

запослени у 

Библиотеци 

ДА- Април 

     

Дом здравља 

Владимирци 

Месец правилне 

исхране 

Октобар Медицинске 

сестре 

ДА 

Дом здравља 

Владимирци 

Болести прљавих 

руку 

Новембар Медицинске 

сестре 

ДА 

Дом здравља 

Владимирци 

Недеља здравља 

уста и зуба 

Трећа недеља маја Стоматолог и 

стоматолошке 

сестре 

ДА 

     

ОШ „Јован 

Цвијић“ Дебрц и 

ОШ „Жика 

Поповић“ 

Владимирци 

Усклађивање 

спискова за наредну 

генерацију првака 

Октобар Стручна служба 

школе и 

васпитачи ППГ 

ДА 

ОШ „Јован 

Цвијић“ Дебрц 

Помоћ у подели 

позива за тестирање 

Мај Стручна служба 

школе и 

васпитачи ППГ 

ДА 

     

Месне  

канцеларије на 
територији 

општине 

Владимирци 

Достава спискова 

деце и помоћ при 
упису (користи се 

простор) 

Мај  ДА 

     

СПЦ  

Цркве у 

Владимирцима, 

Дебрцу и друге 

месне цркве на 

територији 

Општине 

Прослава школске 

Славе Свети Сава и 

подела пакетића 

деци предшколског 

узраста 

27. јануар Свештеници  ДА 

     

Медијске куће Учешће у 

емисијама 

едукативног 

карактера, 

објављивање 

свих значајних 

дешавања у 

Током године Директор и 

васпитач 

Кристина 

Илисић Тимотић 

поводом 

Ускршње 

продајне 

ДА 

У априлу 
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Установи изложбе у 

Шапцу 

(прикупљањ 

средстава за 

удружење 

„Звончица“) 

     

Полицијска 

станица 

Ватрогасна 

јединица 

Упознавање са 

занимањем 
полицајац, 

ватрогасац, 

предавање о 

безбедности, 

надзор током 

спровођења 

излета и 

путовања  

Током године  Делимично 

     

Општинска 

управа 

Прикупљање 

података о броју 
деце на територији 

општине 

Током године  Делимично 

     

Институције 

социјалне 

заштите 

Превенција и 

решавање 

проблема 

породица са 

децом која су у 

стању социјалне 

потребе 

Потписан 
споразум о 

сарадњи заштити 

жртава насиља у 

породици и 

женама 

Током године  ДА 

     

-Висока 

струковна 

школа за 

образовање 

васпитача 

Пракса студената 

 

 

Током године 

 

 

 

 ДА 
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8. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНУ АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

  Развојни план донет у  2013.год. , а приоритети  за наредну радну годину били су: 

 

1.Континуирано праћење новина и усклађивање докумената са њим 

2. ПланирањеВО рада у складу са подацима систематцког посматрања и праћења дечјег 

развоја и напредовања 

3. Систематски посматрати децу и пратити њихов развој и напредовање 

4. Едукација васпитача и родитеља у циљу боље идентификације и решавања 

различитих врста насиља и заштите права детета 

5. Рад на изградњи позитивне атмосвере и међуљудских односа у Установи 

6. Укључивање већег броја стажиста и волонтера 

7. Задужења запослених равномерније распоредити 

Све активности планиране у акционом плану Развојног плана реализоване су. 

 

 

 

 

9. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ ЗА  2013/2014 ГОДИНУ 

 

 

Предшколска установа "Сунцокрети" Владимирци у току радне 2013/2014. године 

пословала је са средствима са којима је располагала. Средства пословања Установе 

користила су се у складу са њиховом наменом и исказаним потребама установе. 

Финансијски план и завршни рачун у законском року поднет. 

Лична примања радника редовно су исплаћивана, путни трошкови и отпремниназа 

једног радника.   

 

 

10. МАРКЕТИНГ 

 

 

Установа je и у овој школској години  бавила промовисањем рада деце и васпитног 

особља, а и саме Установе  само путем Web странице и facebook-а, пошто нам други 

вид промовисања у медијима онемогућен (локалне новине и телевизија).   

Учествовала је на свим манифестацијама, подржавали све акције,успостављала 

веома добру сарадњу са свим Установама и организацијама на локалном нивоу, 

склопила нова пријатељства у Власотинцима, васпитачи стекли нова искуства у оквиру 

стручних усавршавања, тимски рад се показао као изузетно добар начин рада и 

сарадње како на релацији васпитач- васпитач тако и на релацији васпитач – дете 

родитељ и друштвена средина. 
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11. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНУ ПРАЋЕЊА И ЕВАУЛАЦИЈИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 

а.Васпитно-образовни рад-евалуација  се вршила континуирано и на крају сваког 

класификационог периода. Вршио је директор и стручни сарадник у сарадњи са 

васпитачима и родитељима, као и увидом у педагошку документацију васпитача и 

медицнских сестара(два пута извршена контрола педагошке документације од стране 

директора). 

б.Професионални развој васпитног особља- евалуација професионалног развоја и 

стручног усавршавања анализирали чланови тима на седницама Васпитно образовног 

већа ,Активима васпитача и Педагошком колегијуму. 

в.Инфраструктура- реализацију набавке намештаја,дидактичког материјала, опреме, 

стручне литературе, адаптације простора вршио је директор у сарадњи са васпитачима 

и стручним сардником  и Управним одбором током године. 

г.Интегрисање са локалном средином и укључивање свих интересних група пратило 

се током целе године. 

д.Међуљудски односи у Установи-праћење се обављало путем примене разноврсних 

техника и инструмената којима се долази до релевантних и валидних податак 

 

 

 

12. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 

 Извештај о раду Директора 

 Извештај о раду Стручног сарадника 

 Извештај о раду тима за самовредновање 

 Извештај о раду тима за инклузивно образовање 

 Извештај о раду тима за стручно усавршавање 

 Извештај о раду тима за превенцију насиља, злостављања и 

занемаривања деце  

 Извештај о раду тима за уређење веб странице и организацију активности 

на нивоу установе 

 Записници са одржаних седница 

 Извештај Развојног плана 

                                                                                                                         Директор 

                                                                                                                 ________________ 

                                                                                                                 Зорица Милошевић 
 

13. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ЗАКЉУЧЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ 

Рад у Установи се одвија без проблема, тако да Управни одбор Предшколске установе  

"Сунцокрети " Владимирци, није имао примедбе на рад и Годишњи извештај о раду.                                                                                       

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "СУНЦОКРЕТИ" ВЛАДИМИРЦИ  

Број.......од..........2014.год. 

                                                 

                                                                                                           Председник УО 

                                                                                                     ____________________ 

                                                                                                           Маја Мирковић 


