
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 23.10.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план
рада Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2017/2018. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2017/2018. годину доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
града Ниша, одређују се Марина Костић, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за образовање и Светлана Митић, в.д. директора Предшколске
установе „Пчелица“ Ниш.

Број: 1318-10/2017-03
У Нишу, 23.10.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/08
и 143/2016) и члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш
(„Службени лист Града Ниша“, број 29/2010 – пречишћен текст и 94/2010), Скупштина
Града Ниша на седници одржаној __________ 2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе
"Пчелица" Ниш за радну 2017/2018 годину број 11238 од 15.09.2017. године, који је донео
Управни одбор Установе.

II  Годишњи план рада Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну
2017/2018.годину реализоваће  се  у  складу  са  Финансијским планом ове  Установе за
2017. годину и Финансијским планом за 2018. годину у складу са Одлуком о буџету Града
Ниша.

III   Решење доставити Градском већу Града Ниша, Предшколској установи
''Пчелица'' Ниш, Градској управи Града Ниша - Секретаријату за образовање и
Секретаријату за финансије.

Број:_____________________
У Нишу, __________________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Мр Раде Рајковић



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Годишњег плана рада за радну 2017/2018 годину
садржан је у члану 37. тачка 20. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/08 и 143/2016), којим је прописано да Скупштина Града Ниша разматра извештај о раду
и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Чланом 7 Одлуке о оснивању Предшколске установе ''Пчелица“ Ниш, („Службени
лист Града Ниша“,број 29/2010-пречишћен текст и 94/2010) је прописано да Управни
одбор доноси годишњи план рада  Установе уз сагласност Скупштине Града Ниша.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања Привремени
управни одбор Установе донео је Годишњи план рада Предшколске установе "Пчелица"
Ниш за радну 2017/2018 годину број 11238 од 15.9.2017. године.

У Годишњем плану рада су дати основни подаци о Установи, подаци о
приоритетним циљевима и задацима на остваривању програма, подаци о материјалним
условима за остваривање делатности, облици рада са децом, наведени су сви васпитно
образовни програм и задаци на реализацији основа програма васпитно – образовног
рада,програми сарадње, организација рада у Установи, програми и планови рада стручних
органа, планови рада органа управљања, календар васпитно образовног рада и праћење
и вредновање остваривања предшколског програма Установе.

Основна делатност Установе реализује се кроз организовање целодневног боравка
деце и исхране, васпитно-образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције,
припремног предшколског програма у години пред полазак у школу, рада у II смени и рада
у болничким групама.

Кроз основну делатност реализују се задаци који изражавају суштину и карактер
васпитно-образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције друштвене бриге о
деци предшколског узраста.

Поред основне, Установа обавља и проширене делатности у складу са решењем
Министарства просвете, науке и технолошког развоја о испуњености прописаних услова
за обављање проширене делатности.

Установа планира да основну делатност обавља у 26 вртића са целодневним и
полудневним боравком. Припремни предшколски програм у години пред полазак у школу
биће организован  и у  просторијама при основним школама, месним канцеларијама и
Клиничком центру Ниш. Установа за обављање делатности користи и зграду заједничких
послова, кухињу „Младост“ и 23 малопродајна објекта.

Овим Програмом је предвиђено да ће предшколским васпитањем и образовањем
бити обухваћено укупно 6440 деце, сврстаних у 259 група, од чега:

- у јасленом узрасту (6-36 месеци) 1110 деце у 56 група;
- у целодневном боравку у вртићу (3 - 5,5 година) 3501 дете у 121 групи;
- у припремном предшколском програму (5,5 - 6,5 година) у целодневном боравку

1176 деце у 40 група;
- у припремном предшколском програму у полудневном боравку 687 деце у 44 групе.
- Васпитно образовним радом са децом из маргинализованих група биће обухваћено

30 деце у 2 групе.
- Васпитно образовним радом са децом на дужем болничком лечењу биће

обухваћено 90 деце у 6 група.
Планирано је да  се на основу Закона о предшколском васпитању и образовању, а

у складу са бројем уписане и долазеће деце, из буџета Града Ниша са програма 11-
Предшколско васпитање и образовање финансирају зараде 702 запослена на
програмским активностима у основној  делатности за целодневни боравак у вртићима. Из



буџета Републике ће се финансирати зараде 76 запослених на програмским активностима
у основној делатности за припремни предшколски програм и образовно васпитни рад у
болничким групама. Зараде 74 запослена на пословима  припреме бесплатних ужина и
исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости
финансираће се од прихода остварених употребом јавних средстава, за шта се средства
планирају на програму 11-Социјална и дечија заштита.

Програмом су планиране и специјализовани и пригодни програми и манифестације
као што су Фестивал предшколске дечије песме „Златна пчелица“, „Дечије играрије“,
Велики дечији маскенбал, Дечије позоришне чаролије, Свечана академија, Јесењи и
пролећни карневал, Ускрњи концерт и Програм „Плаве пчелице“.

Имајући у виду да је Годишњи план рада сачињен у складу са законом, прописима
Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење Решења о давању
сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну
2017/2018 годину.

Секретаријат за образовање

СЕКРЕТАР

Марина Костић
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Годишњи план рада Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш

6

Предшколска установа ''Пчелица'' Ниш,

Орловића Павла б.б.

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник

РС'' број 72/2009 , 52/2011 и 55/13), Одлуке о оснивању Предшколске Установе ''Пчелица''

Ниш, (''Службени лист Града Ниша'', број 29/2010-пречишћен текст и бр. 94/2010), члана 61.

Статута Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш 4719 од 16.07.2015. године, Управни одбор

Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш, на седници одржаној дана ______________. године,

доноси

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ

ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Годишњим планом рада Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш (у даљем тексту:

Установа) уређује се време, место, начин и носиоци остваривања програма васпитања и

образовања у Установи.

На основу Годишњег плана рада Установе, врши се планирање, развијање и

имплеметација дефинисаних специфичних циљева и акционих планова, заступање и

промоција раног и предшколског васпитања и образовања и праћење и евалуацију квалитета

реализованих активности.

1.1. Полазне основе

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно- здравствену

и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, а њене активности су

усмерене на свеобухватан и интегрисан приступразвоју деце од рођења до поласка у школу,

подршку и оснаживање родитеља/старатеља, као и свих релевантних актера у циљу

холистичког развоја деце.

Годишњи план рада за радну 2017/2018.годину доноси се за период од 01.09.2017.-

31.08.2018.године на основу:

o Закона о основама система образовања и васпитања;

o Закона о предшколском васпитању и образовању;
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o Закона у области социјалне и здравствене заштите;

o Извештаја о раду предшколске установе за 2016/2017.годину;

o Правилникa о општим основама предшколског програма;

o Предшколског програма Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш.

Овим документима регулише се допринос развоју деце, кроз подстицање развоја

психо-моторних, когнитивних, језичких, емоционалних, социјалних способности и вештина

и личних карактеристика детета, обогаћивањем њиховог раног искуства, стварањем услова за

развој и учење деце, потпуним укључивањем у васпитне групе уз могућност пружања

додатне стручне помоћи.

Поред законске регулативе у планирању и програмирању рада води се рачуна о:

o Мрежи предшколске установе;

o Интересу родитеља и друштвене средине у области предшколског васпитања и

образовања;

o Материјалним, просторним и кадровским потенцијалима Установе;

o Специфичностима услова рада по местима и вртићима.

1.2. Основни подаци о Установи

Прве дечје јасле у Нишу отворене су крајем 1949.године, захваљујући ангажовању

активисткиња АФЖ-а. Рад је организован у три јаслене групе са око 90 деце. Дечји вртић

''Октобарска револуција'' отворен је 1953. године у ненаменској згради, која је подигнута још

1890. године. Вртић је основао Градски Народни одбор и имао је око 150 деце.

Решењем Народног одбора општине Ниш бр. 338813 од 28. јуна 1961. године

основано је Дечје обданиште за предшколску и школску децу у Нишу које је наставило са

радом као новооснована Установа за предшколско васпитање, образовање, здравствену

заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица" Ниш, на основу решења Скупшине

општине Ниш бр. 01-104/92 од 18. марта 1992. године.

У складу са Законом о јавним службама и Законом о друштвеној бризи о деци,

Скупштина Града Ниша је на седници од 17.01.2000.године донела одлуку о оснивању

Установе за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану,

угоститељство и туризам ''Пчелица'' Ниш. Одлука о оснивању, је у складу са Законом о

основама система образовања и васпитања, више пута мењана.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању Установе за предшколско

васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам ''Пчелица''

Ниш , коју је Скупштина Града Ниша донела на седници од 15.04.2010.године, промењен је
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назив одлуке о оснивању и гласи: ''Одлука о оснивању предшколске Установе ''Пчелица''

Ниш'', а назив Установе: Предшколска Установа ''Пчелица'' Ниш.

У складу са Одлуком о оснивању Предшколске Установе ''Пчелица'' Ниш, Управни

одбор Установе je донео одлуку о промени назива и по добијeној сагласности министра

просвете, Установа од 14.07.2010.године послује под новим називом - Предшколска

Установа ''Пчелица'' Ниш(у даљем тексту Установа).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дана 01.07.2014.године,

донело Решење о верификацији установе бр.022 – 05 – 24/2012 – 07, којим је констатовано да

су испуњени прописани услови у погледу простора, опреме, наставних средстава, васпитача,

стручних сарадника, броја деце и програма васпитања и образовања, те да Предшколска

установа ''Пчелица'' Ниш, чији је оснивач Скупштина Града Ниша, може да обавља

делатност предшколског васпитања и образовања, остварује припремни предшколски

програм, у седишту и ван седишта, у издвојеним одељењима, школи и другом простору, са

бројем васпитних група већим од сто, у складу са законом.

1.3. Делатност Установе

Оснивач Установе је Скупштина Града Ниша.

Основна делатност Установе реализује се кроз организовање:

o Целодневног боравка деце и исхране;

o Васпитно-образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције;

o Припремног предшколског програма у години пред полазак у школу;

o Рада у II смени;

o Рада у болничким групама.

Делатност васпитања, образовања, исхране, неге, превентивно- здравствене и

социјалне заштите остварује се обезбеђивањем средстава из:

o Буџета Града Ниша;

o Буџета Републике Србије;

o Уплата родитеља;

o Осталих прихода.

Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:

o Броја уписане деце;
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o Формираних васпитних група, на основу капацитета објеката;

o Броја запослених;

o Материјалних трошкова;

o Текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичких средстава,

потрошног материјала, исхране и других потреба Установе, који су детаљно разрађени

Финансијским планом.

Установа у радној 2017/2018.години планира број запослених у сладу са

Правилником о мерилима за утврђивање цене програма васпитања и образовања у

предшколским установама.

1.4. Проширена делатност Установе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дана 27.01.2015.године

донело Решење о испуњености прописаних услова за обављање проширене делатности

Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш бр.610-00-809/2015-07,  којим је је констатовано да

поред делатности предшколског васпитања и образовања, може да обавља проширену

делатност:

1. Производња хлеба, свежег пецива и колача (обухвата производњу пекарских

производа);

2. Остале услуге припремања и послуживања хране (обухвата пружање услуга

припремања и достављања хране на основу уговорених аранжмана са потрошачима за

одређени период);

3. Остала трговина на мало у специјализованим продавницама (продаја преко

кантина, при школама на територији града Ниша, која обухвата производе Установе –

пецива, колаче, кондиторске производе и слани програм) у складу са Законом.
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2. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НА ОСТВАРИВАЊУ

ПРОГРАМА

2.1. Приоритетни циљеви Установе

Наша установа је место где се деца друже, играју и уче, у корак са временом у коме

будућност настаје. Установа разуђена и бројна попут наше, има обавезу према деци и

њиховим родитељима, али и према окружењу, да те промене покреће, води и усмерава.

Општи циљ установе је унапређивање квалитета рада предшколске установе кроз

стално стручно усавршавање запослених, праћење савремених научних достигнућа и размене

искустава, у циљу развоја професионализма и квалитетније мотивисаности за рад и

побољшање квалитета рада у циљу задовољавања развојних потреба деце.

Специфични циљеви су:

o Унапређивање сарадње на свим нивоима;

o Унапређивање вештина праћења, које доприносе развоју дечје игре и васпитно-

образовних активности;

o Подизање нивоа свести по потреби и значају инкузивног приступа образовању;

o Квалитативни развој ИКТ инфраструктуре;

o Подизање степена сигурности и безбедности деце;

o Унапређивање организације и ефикасности рада запослених;

o Подизање свести код деце о безбедности у саобраћају;

o Проширење понуде спортско рекративних услуга у Установи;

o Подизање степена еколошке свести;

o Стварање бољих услова за рад запослених и боравак деце;

o Повећање обухвата деце из сеоског подручја;

o Стварање услова за учење у аутентичној средини – природном окружењу.

2.2. Приоритетни задаци Установе

Предшколско васпитање и образовање поставља услове за интегративан приступ

развоју све деце, кроз индивидуализацију,подстицање и усмеравање сазнајних активности и

успостављање вредности кроз рано учење.

Доступност предшколских услуга на свеобухватан начин поставља услове за сигурно

и безбедно детињство, уз поштовање достојанства и аутономије сваког детета.
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Из потреба које се јављају, произилазе приоритетни задаци Установе за наредну радну

годину:

o Обезбедити што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада;

o У складу са могућностима, обезбедити оптималне услове за нормалан физички,

интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 6 месеци до 6,5 година;

o Обезбедити услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада,

неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;

o У сарадњи са породицом и широм локалном средином, обезбедити јединство

васпитних утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у вртићима;

o У складу са све већим интересовањем родитеља за укључивање деце у Установу,

осмислити иновативне методе, различите форме и моделе услуга предшколског

васпитања и образовања и осигурати подстицајно окружење за свако дете;.

o Осмислити видове алтернативне психосоцијалне подршке деци без родитељског

старања и деци која су, због социјално-материјалног статуса породица, смештена у

институције;

o Обухватити предшколским васпитањем и образовањем децу из сеоских и

депривираних средина, управо ону децу која су тренутно, по правилу, ван ових

програма и институција;

o Припремним предшколским програмом обухватити сву децу у години пред полазак у

школу на територији Града, приградским насељима и селима који су под

ингеренцијом Установе, а континуираном едукацијом стручног кадра допринети

обезбеђивању квалитетног образовања за сву децу;

o Стимулисати образовање васпитача и медицинских сестара и њихово перманентно

стручно усавршавање;

o Спроводити постојеће и развијати нове посебне и специјализоване програме и радити

у смеру подизања квалитета реализације програма, како би се омогућио развој што

већег броја деце, а родитељима обезбедио већи степен подршке и едукације;

o Покренути активности за повећање обухвата деце која нису институционализована,

проширењем, адаптацијом и изградњом неопходних просторних капацитета(на листи

чекања, на дан 01.09.2017.године,налази се2146 деце) и иницирати обезбеђивање

локалних расположивих просторних и институционалних  ресурса у којима би се

реализовао васпитно-образовни рад, у складу са стандардима квалитета простора и

опреме.Проблем недостатка капацитета је нарочито наглашен у насељима Ледена

стена и Пантелеј и деловима града у општини Медијана и Палилула;
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o Наставити са обогаћивањем Централне библиотеке Установе у вртићу ''Палчић''

стручним насловима и литературом за децу предшколског узраста.

o Обезбедити повраћај објекта у Сутомору;

o Спроводити активности за усклађивање економске цене са растом цена на мало, како

би се обезбедило несметано функционисање Установе,у смислу перманентног

обезбеђивања намирница за исхрану деце у складу са нормативима, обезбедило

опремање простора адекватном административном опремом и дидактичким

материјалом, који омогућава успешнију и креативнију реализацију васпитно-

образовних задатака и примениле мере неге, у складу са начинима и поступцима

заштите безбедности деце;

o Имајући у виду да су вртићи, због лоше осветљености, мета честих обијања,

уништавања инвентара, уништавања фасада, дворишног мобилијара и засада и место

окупљања непожељних особа, што у великој мери чини дворишта вртића небезбедним

за децу, спровести активности за постављање ЛЕД осветљења.

2.3. Приоритетни задаци на унапређењу простора у којем бораве деца

Адекватна и безбедна физичка средина за учење и развој деце је један од најбитних

сегмената у одрастању најмлађих.С тим у вези, Установа улаже константне напоре на

унапређењу простора у којем бораве деца, омогућавајући им тиме безбедно одрастање, а

запосленима боље услове за рад.

Невен

Aктивности око адаптације вртића ''Невен'' у улици ''Катићева'' б.б., наставиће се. Ове

активности су приоритет, имајући у виду изузетно лоше стање овог вртића.

Лептирић

Проблем са којим се годинама уназад сусрећемо у вртићу ''Лептирић'' је лоша кровна

конструкција, односно непостојање крова, због чега врло често долази до прокишњавања, а

самим тим и оштеђења зидова, плафона, подова. Са друге стране, вртић се налази у делу

града, где имамо велике потребе родитеља за смештај деце у нашу Установу. Надоградњом

вртића, чиме би добили још 5 радних соба, би се решила оба ова проблема. Постојећи вртић

је у веома лошем стању, па је неопходна његова комплетна реконструкција. Вртић је стар 33

године и до сада није рађена никаква адаптација објекта.

Вртић ''Лептирић'' је потребно прикључити на економичнији начин грејања у односу

на досадашњи начин (сопствена котларница).
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Маслачак

Неопходна је комплетна реконструкција вртића ''Маслачак'' (водоводна, топловодна и

хидрантска мрежа), замена комплетне керамике и санитарија, адаптација зидова и

подова.Вртић је стар 35 година и до сада није рађена никаква адаптација простора.

Црвенкапа

Вртић је стар 37 година и до сада није рађена никаква адаптација објекта. Почета је

његова комплетна реконструкција (водоводна, топловодна и хидрантска мрежа), замена

комплетне керамике и санитарија, адаптација зидова и подова и у току године ће се етапно

реализовати.

2.4. Унапређење материјално-техничких средстава

Приоритет Установе је осигурати што бољу опремљеност постојећих вртића, како би

се обезбедилиадекватни услови за боравак деце, васпитача и свих запослених.

Планиране активности:

o Замена старе, оштећене административне опреме и набавка нове (намештај,

столичице, креветићи, столице за васпитаче, опрема за дистрибутивне кухиње, опрема за

тријажу...);

o Набавка аудио-визуелних апарата због дотрајалости и неисправности постојећих

уређаја;

o Набавка клима уређаја, у циљу стварања бољих услова боравка деце у летњем

периоду;

o Набавка ситног кухињског инвентара за дистрибутивне кухиње;

o Замена дотрајалих подних облога и завеса;

o Набавка усисивача и машина за прање суђа.

2.5. Набавка и израда дидактичког материјала

Акценат набавке играчака и дидактичког материјала се ставља на опремање група

којима је то најпотребније, при чему, Установа води рачуна да они имају функционалну,

експерименталну и естетску вредност и да задовољавају здравствену и хигијенску

исправност. У току ове радне године, дидактички материјал ће се обнављати у складу са

захтевима норматива, а према специфичним потребама сваког вртића и групе појединачно.

Полазећи од нивоа опремљености, у радној 2017/2018.години, планира се набавка и

израда дидактичког материјала и играчака у складу са могућностима Установе.
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У млађим узрасним групама нагласак ће бити на набавци средстава за којима постоји

највећа потреба, као и дидактичких играчака за подстицање раног учења деце. У старијим

групама планира се набавка конструктивног и стоног дидактичког материјала и дидактичког

материјала за подстицање активног учења деце. Наставиће се са набавком играчака који

подстичу перцептивно-моторне активности, нарочито развој ситне моторике (слагалице,

конструктори, пузле..).

За децу са потребом за подршкомпланира се набавка дидактичког материјала који је

прилагођен њиховом сензорно-перцептивном функционисању.

Током године васпитачи и медицинске сестре ће израђивати средства која су

неопходна за реализацију програмских активности у раду са свом децом,на радионицама са

родитељима.

3.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ У КОЈИМА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ

ДЕЛАТНОСТ

Материјални услови у којима ће се обављати делатност, подразумевају број објеката и

зграда са њиховим капацитетима, планиран број васпитних група и уписане деце у сталним

облицима рада – целодневни и полуднавни боравак деце.

Делатност ће се одвијати у 28 физички одвојене зграде, од којих основна делатност у

26 вртића, рад Сектора ''Заједнички послови''у згради Управе и припрема и дистрибуција

хране у згради кухиње "Младост".

3.1. Објекти у којима ће се обављати рад са децом у целодневном боравку

Зграде вртића изграђене су у складу са нормативима за изградњу и опремање

простора који остварују програме са предшколском децом. Унутрашњи простори вртића

одговарају потребама деце и условима живота у њима. Објекти у саставу Установе, садрже

одговарајуће просторије, двориште и стандардну опрему за боравак и реализацију васпитно

образовног рада деце. У већини објеката постоје следеће просторије: радне собе, санитарни

чворови за децу и одрасле, вишенаменска сала, канцеларија за васпитаче са библиотеком,

радна просторија за тријажу и превентиву, холови, дистрибутивна кухиња,канцеларије за

особље, терасе,просторије за одлагање инвентара и материјала за одржавање објекта, а у

појединим објектима који имају сопствено грејање постоје и котларнице.

Наставиће се са процесом замене постојећег намештаја новим, у складу

састандардима, трендовима и новим технологијама у овој области, чимеће
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сеоплеменитипростор у коме бораве деца, чинећи га визуелно атрактивнијим и безбеднијим,а

уједно се стварају услови за одржавање хигијене на вишем нивоу.

Даљим систематским улагањем у радној 2017/2018. години, потребно је наставити

континуирано осавремењивање опреме и замене дотрајалих подова, столарије, инсталација и

дечјег намештаја у вртићима у којима је то приоритет.

Дворишта вртића садрже травнате површине, бетонске стазе и комплекс справа за

физичко васпитање. Вртићи ''Цврчак'', ''Колибри'' и ''Бамби'' имају спортске терене са

вештачком травом. Основна намена спортских терена је извођење рекреативно-спортских

игара, организација манифестација и сл.

У складу са могућностима, Установа ће наставити са активностима опремања

дворишта вртића, адекватним дворишним мобилијаром, справама за игру и њихово

озелењавање.

У радној 2017/2018.години, Установа ће обављати делатност и у вртићу ''Зека'', који је

донација фондације „Новак Ђоковић“ и васпитно – образовни рад ће се обављати у три групе

по посебном програму, коме је предходила едукација васпитног особља.
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3.1.1. Просторни капацитет Установе у којима ће се обављати рад са децом у

целодневном боравку

Ред
број Назив објекта Општина Број

зграда
Број

простора

Површина
објекта у

m²

Површина
дворишта

у m²
Адреса

1. ''Свитац'' Црвени
крст 1 3 600 Ратко Јовић б.б.

2. ''П. чуперак'' Медијана 1 10 1370 1336 Бошка Бухе б.б.
3. ''Лептирић'' Медијана 1 11 1418 3420 Јужном.бригада б.б.
4. ''Пинокио'' Медијана 1 3 600 1855 Сестре Баковић 17
5. ''Вилинград'' Пантелеј 1 9 1500 1300 Тимочка б.б.

6. ''Бајка'' Палилула 1 11 1549 800
Салвадора Аљендеа
б.б.

7. ''Маслачак'' Медијана 1 10 1037 300 Соколска б.б.
8. ''Пепељуга'' Палилула 1 10 851 812 Марина Држића 48
9. ''Палчић'' Медијана 2 11 1335 2428 Наде Томић 23

10. ''Цврчак'' Медијана 1 9 1100 3200
Булевар Немањића
б.б.

11. ''Колибри'' Пантелеј 1 11 1430 3730
Драгише Мишовића
2

12. ''Бубамара'' Пантелеј 1 10 850 2500 Косовке девојке 1
13. ''Невен'' Медијана 1 9 1418 1296 Катићева б.б.

14.
'Бамби''

Медијана 1
11 1400

3245
Булевар Немањића
14II смена 3 74

15. ''Црвенкапа'' Палилула 1 9 1400 1678 Мокрањчева б.б.
16. ''Звончићи'' Медијана 1 9 1300 3420 Романијска б.б.
17. ''Славуј'' Медијана 1 11 1154 1336 Др.М. Ивковића б.б.
18. ''Петар Пан'' Медијана 1 10 1300 3420 Ђердапска б.б.

19. ''Бисер'' Нишка
Бања 1 6 1480 3100 Просветна 7

20. ''Шврћа'' Црвени
крст 1 3 100 750 Горња Топоница

21. ''Попај'' Пантелеј 1 3 150 300 Горњи Матејевац
22. ''Лане'' Палилула 1 6 420 1000 Расадник б.б.

23. ''Панда'' Црвени
крст 1 10 1530 5750 Прибојска б.б.

24. 'Пахуљица'' Нишка
бања 1 8 1513 1700 Заплањска б.б.

25. 'Сунце'' Црвени
крст

1 7 1652 1000 Бул. 12. фебруар 74
II смена 1

26. Зека Црвени
крст 1 3 266 500

Димитрија Туцовића
50



Годишњи план рада Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш

17

Капацитет
Површина

објекта у m²
Површина

дворишта у m²УКУПНО
ВРТИЋА

Број планираних
простора

26 217 28.797,00 50.176,00

3.2. Простори у којима ће се обављати рад са децом у полудневном боравку

Рад са децом у години пред полазак у школу организоваће се у осам вртића Установе

и прилагођеним просторима при основним школама и месним канцеларијама у граду и

приградским насељима.

3.2.1. Преглед прилагођених простора у којима ће се обављати рад са децом у

полудневном боравку и болничким групама

Ред.
бр. Назив простора

Број
планираних

прилагођених
простора

Површина
објекта у m²

Површина
дворишта

у m²
Адреса

1.
О.Ш.''Д.Тасковић
Срећко'' 1 20 200 Островица

2.
О.Ш.''Д.Тасковић
Срећко'' 1 20 200 Сићево

3. О.Ш.''И.Горан Ковачић'' 1 25 60 П. Кутина

4. О.Ш.''Ј.Јовановић Змај'' 1 20 100 Малча

5. О.Ш.''С.М. Мика'' 1 30 280 Шабачка 18

6.
О.Ш.''Бранко
Радичевић'' 1 20 200 Габровац

7. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 30 200 Ново село

8. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 45 100 Г.Међурово

9. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 40 80 Д.Међурово

10. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 25 150 Мрамор

11. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 25 80 Крушце

12. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 25 60 Лалинац

13. О.Ш.''Д. Максимовић'' 1 25 80 Чокот

14. О.Ш.''Б.Миљковић'' 1 30 160 Љ.Николића 3

15. О.Ш.''Б.Миљковић'' 1 30 100 Суви до

16. О.Ш.''Цар Константин'' 1 30 100
Великотрнавска
б.б.

17. О.Ш.''Ћеле кула'' 1 35 200 Радних бригада 28

18. О.Ш.''Душан Радовић'' 3 90 200
С.Младеновића
б.б.

19. О.Ш.''Свети Сава'' 2 70 200 Б.Крсмановића б.б.
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20.
О.Ш.''Зоран Ђинђић''-
Брзи брод 1 30 180 Нишавска б.б.

21. М.К.Ратко Јовић 1 30 150 Р.Јовић б.б.

22. М.К. Ледена стена 1 65 100 Жртава фашизма 1

23. М.К. Горња Врежина 1 25 200 Г. Врежина

24.
Клинички центар – болничке
групе 4 30 160 К.Ц.Ниш, Зетска б.б.

Укупно 30 815 3540

3.3. Зграда Заједничких послова

У згради заједничких послова се обављају правни и кадровски

послови,пословиекономско-финансијског планирања, послови рачуноводства и

књиговодства и стратешко планирање развоја Установе усклађено са Стратегијом развоја

образовања, као и сви организационии руководећи послови. Зграда је опремљена на начин

који задовољава потребе посла и омогућава његово несметано и квалитетно обављање.

3.4. Кухиња ''Младост''

У оквиру Установе послује Сектор ''Младост'' чија је основна делатност припрема и

дистрибуција хране за децу. Из делокруга свог производног програма, кухиња припрема и

дистрибуира храну за децу у целодневном боравку, боравку при основним школама и ужине

за децу предшколског и основношколског узраста на територији града Ниша. Савремена

исхрана у Установи обухвата здравствене, културолошке и образовне елементе, на основу

којих се планира следеће: јеловник, распоред оброка, квалитет и квантитет оброка деце са

посебним потребама у исхрани.

3.5. Продајни објекти

У склопу кухиње ''Младост'' налази се комерцијални сектор, у чијем је саставу 23

малопродајна објекта у којима кухиња пласира своје пекарске и посластичарске производе,

замрзнути програм
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4. ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ
4.1. Планирани број децеу целодневном облику рада са децом

Р.бр

Јаслене групе
Свега у

јасленом
делу

Предшколске групе
Свега у

предшкол.
делу

Укупно
јасле   и
пред.део

Назив од 6 – 36 месеци од 3-6,5 година

вртића
мл.
јас.

Број сред.
јас. Број стар.

јас. Број Број Број Млађа Број Средња Број Стариј Број ППП Број Број Број Број Број

деце 2016 деце 2015 деце група деце 2014 деце 2013 деце 2012 деце 2011 деце група деце група деце

1. ''Свитац'' 1 23 1 23 0,5 13 0,5 14 0,5 15 0,5 15 2 57 3 80

2. ''П.чуперак'' 1 18 1 20 2 38 2 58 2 55 2 67 2 42 8 222 10 260

3. ''Лептирић'' 1 23 2 43 3 66 2 53 2 56 2 61 2 57 8 227 11 293

4. ''Пинокио'' 1 22 1 22 0,5 14 0,5 14 0,5 12 0,5 12 2 52 3 74

5. ''Вилинград'' 1 18 1 30 2 48 1 35 2 69 2 69 2 52 7 225 9 273

6. ''Бајка'' 1 26 2 49 3 75 2 62 2 74 2 63 2 60 8 259 11 334

7. ''Маслачак'' 1 20 1 25 2 45 2 65 2 66 2 58 2 45 8 234 10 279

8. ''Пепељуга'' 1 19 1 25 2 44 2 54 2 53 2 42 2 61 8 210 10 254

9. ''Палчић'' 1 17 2 55 3 72 2 52 2 62 2 62 2 62 8 238 11 310

10. ''Цврчак'' 1 15 1 20 2 35 1 26 2 58 2 62 2 62 7 208 9 243

11. ''Колибри'' 1 19 2 40 3 59 2 54 2 62 2 62 2 62 8 240 11 299

12. ''Бубамара'' 1 15 1 20 2 35 2 48 2 58 2 58 2 62 8 226 10 261

13. ''Невен'' 1 15 1 20 2 35 1 26 2 61 2 62 2 62 7 211 9 246

14. ''Бамби'' 1 16 2 40 3 56 2 48 2 58 2 62 2 62 8 230 11 286

II смена 1 15 1 15 0,5 12 0,5 12 0,5 12 0,5 12 2 48 3 63

15. ''Црвенкапа'' 1 16 1 21 2 37 1 27 2 58 2 58 2 62 7 205 9 242

16. ''Звончићи'' 1 15 1 22 2 37 1 25 2 62 2 62 2 62 7 211 9 248
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17. ''Славуј'' 1 17 2 42 3 59 2 52 2 58 2 62 2 62 8 234 11 293

18. ''Петар Пан'' 1 17 1 22 2 39 2 55 2 62 2 62 2 62 8 241 10 280

19. ''Бисер'' 1 17 1 22 2 39 1 26 1 29 1 29 1 31 4 115 6 154

20. ''Шврћа'' 1 19 1 19 0,5 12 0,5 12 0,5 14 0,5 15 2 53 3 72

21. ''Попај'' 1 19 1 19 0,5 12 0,5 12 0,5 14 0,5 15 2 53 3 72

22. ''Лане'' 1 15 1 22 2 37 1 26 1 29 1 31 1 31 4 117 6 154

23. ''Панда'' 1 15 2 40 3 55 2 48 2 58 2 58 1 31 7 195 10 250

24. 'Пахуљица'' 1 15 1 19 2 34 1 25 2 58 2 62 1 31 6 176 8 210

25. 'Сунце'' 1 15 2 38 3 53 1 24 1 29 1 29 1 31 4 113 7 166

II смена 1 14 1 14 1 24 1 24 2 38

26. 'Зека'' 0,5 12 0,5 12 0,5 14 0,5 15 2 53 2 53

УКУПНО 21 363 35 747 56 1110 36 964 42 1251 43 1286 40 1176 161 4677 217 5787

121

Напомена: Број деце дате на пресеку стања у тренутку сачињавања Годишњег плана, склон је свакодневним изменама (закаснели

упис деце припремног узраста, деце из социјално угрожених категорија или испис деце из осталих узраста, допуна након исписа...)

Имајући у виду велики број деце на листи чекања (2146), потребе Града за смештајем деце из различитих социјалних категорија, као и

потребе родитеља, приоритет Установе ће бити стварање услова за обухват и што већег броја деце и достизање просечне долазности, што би

подразумевало благо повећање обухвата деце у односу на прошлогодишњи ниво. Установа планира да наведени циљ оствари максималним

искоришћавањем просторних могућности кроз формирање двојних група адаптацијом одговарајућих простора, као и ангажовањем

постојећих стручних ресурса.

Рад Сектора "Вртићи" ће се у радној 2017/2018.години обављати у 26 вртића са радним временом од 06.00-17.00 часова.
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4.2. Планирани број децеу полудневном облику рада са децом

Р.бр. Назив објекта Матични вртић
Дужина
рада са
децом

Број
група

Број
деце

1. ''Бајка'' ''Бајка'' 400 h 1 9

2. О.Ш.''Д.Максимовић''–Д.Међурово ''Бајка'' 400 h 1 10

3. М.К.''Ледена стена'' ''Маслачак'' 400 h 2 21

4. М.К.''Ледена стена'' ''Маслачак'' 400 h 21

5. О.Ш.''Д.Максимовић''–Г.Међурово ''Маслачак'' 400 h 1 8

6. ''Вилинград'' ''Вилинград'' 400 h 1 25

7. О.Ш.''Ј.Ј.Змај'' - Малча ''Вилинград'' 400 h 1 6

8. О.Ш.''Ј.Ј.Змај'' -Јасеновик ''Вилинград'' 400 h 1 7

9. О.Ш.''Б.Миљковић'' ''Пепељуга'' 400 h 2 20

10. О.Ш.''Б.Миљковић'' ''Пепељуга'' 400 h 20

11. ''Колибри'' ''Колибри'' 400 h 1 25

12. М.К.Г.Врежина ''Колибри'' 400 h 1 9

13. О.Ш.Б.Миљковић – Суви до ''Бамби'' 400 h 1 6

14. О.Ш.''Цар Константин'' ''Славуј'' 400 h 2 23

15. О.Ш.''Цар Константин'' ''Славуј'' 400 h 22

16. О.Ш. ''Д.Т.Срећко''- Островица ''П.чуперак'' 400 h 1 6

17. О.Ш. ''Д.Т.Срећко''- Сићево ''П.чуперак'' 400 h 1 5

18. О.Ш.''Б.Радичевић'' – Габровац ''П.чуперак'' 400 h 1 13

19. О.Ш.''Ћеле кула'' ''Лептирић'' 400 h 1 19

20. О.Ш.''Зоран Ђинђић'' ''Лептирић'' 400 h 2 18

21. О.Ш.''Зоран Ђинђић'' ''Лептирић'' 400 h 17

22. О.Ш.''Д.Максимовић'' – Мрамор ''Палчић'' 400 h 1 5

23. О.Ш.''Д.Максимовић'' – Крушце ''Палчић'' 400 h 1 7

24. ''Бисер'' ''Бисер'' 400 h 1 7

25. О.Ш.''И.Г.Ковачић'' – Прва Кутина ''Бисер'' 400 h 1 6

26. ''Пахуљица'' ''Пахуљица'' 400 h 2 16

27. ''Пахуљица'' ''Пахуљица'' 400 h 17

28. О.Ш.''Д.Максимовић'' – Ново село ''Невен'' 400 h 2 16

29. О.Ш.''Д.Максимовић'' – Ново село ''Невен'' 400 h 16

30. О.Ш.''Д.Максимовић'' – Лалинац ''Невен'' 400 h 1 11

31. О.Ш.''Д.Максимовић'' – Чокот ''Бубамара'' 400 h 1 14
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32. О.Ш. ''Свети Сава'' ''Звончићи'' 400 h 3 18

33. О.Ш. ''Свети Сава'' ''Звончићи'' 400 h 19

34. О.Ш. ''Свети Сава'' ''Звончићи'' 400 h 19

35. О.Ш''Душко Радовић'' ''Петар Пан'' 400 h 4 23

36. О.Ш.''Душко Радовић'' ''Петар Пан'' 400 h 23

37. О.Ш.''Душко Радовић'' ''Петар Пан'' 400 h 23

38. О.Ш.''Душко Радовић'' ''Петар Пан'' 400 h 23

39. О.Ш.''С.М.Мика'' ''Црвенкапа'' 400 h 2 17

40. О.Ш.''С.М.Мика'' ''Црвенкапа'' 400 h 17

41. 'Панда'' 'Панда'' 400 h 1 25

42. М.К.''Ратко Јовић'' ''Свитац'' 400 h 2 25

43. М.К.''Ратко Јовић'' ''Свитац'' 400 h 25

44.

400 h

6

15

Клиника за дечје интерне болести Ниш 400 h 15

Клиника за дечју хирургију и ортопедију 400 h 15

Клиника за физикални медицину и рехабилитацију 400 h 15

400 h 15

400 h 15

У К У П Н О 52 797

Циљ припремног предшколског програма је непосредна припрема деце за школу,

допринос њиховој зрелости или готовости за живот и рад, какав их очекује у основној школи.

Установа планира реализацију припремног предшколског програма у 40припремних група.

Установа планира да у радној 2017/2018. години повећа обухват деце из маргинализоване

популације и у складу са тимангажује педагошког асистента.
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4.3 Преглед облика рада, броја група и планираног броја деце

Ред.
Бр. Облици рада у Установи „Пчелица“ Број

група Број деце

1. Целодневни боравак од 6-36 месеци 56 1110
2. Целодневни боравак од 3-5,5 година 121 3501
3. Целодневни боравак од 5,5-6,5 година 40 1176
4. Укупно целодневни боравак 217 5787
5. ППП на 4 сата у вртићима  и прилагођеним просторима 44 687

6.
Васпитно образовни рад са децом из маргинализованих
група 2 30

7.
Васпитно образовни рад са децом на дужемболничком
лечењу 6 90

Укупно обухваћено васпитно образовним радом 259 6440

4.4. Број деце на листи чекања у Установи

Година
рођења 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. Укупно

Број деце 128 456 502 415 352 293 2146

5. ПРОГРАМИ

Програми обухватају активности:

-васпитно - образовног рада;

- превентивно – здравствене заштите и

- социјалне заштите деце.

5.1. Задаци на реализацији основа програма васпитно - образовног рада

Предшколска установа ''Пчелица''ће имати задатак да деци обезбеди повољну

друштвену и материјалну средину у којој ће се свако дете осећати сигурно и прихваћено како

би могло безбедно и релативно самостално да испитује свет око себе и стиче позитивна

искуства као и да планира богате, разноврсне и осмишљене активности, којима ће се деца

предано бавити користећи своје укупне потенцијале за развој способности.
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Васпитно-образовни задаци

1.Задаци физичког и сензорно моторног развоја су да се формира физички здраво,

складно развијено дете, које има оплемењену и истанчану чулну осетљивост.

2.Задаци емоционалног и вољног развоја су:

o Да се формира задовољно дете које ће имати поверења у себе и друге људе,

o Да се формира иницијативно, активно и знатижељно дете, које ће да прихвати, када

је то потребно и нека наметнута ограничења,

o Да се сачува спонтаност и искреност деце у комуникацији са осталим светом.

3.Задаци друштвено моралног развоја су:

o Да се формира дете спремно за сарадњу са другом децом и људима,

o Да се развија осећање задовољства и поноса што је члан одређене друштвене

заједнице,

o Да се помогне детету да усвоји основне норме понашања, основне моралне

вредности и да развија основне способности моралног расуђивања,

o Да се подржавају и оплемењују све неопходне претпоставке за развој сазнајних

способности малог детета,

o Да се развијају и оплемењују способности детета за све видове комуникације,

o Да се дете постепено уводи у једноставније начине учења,

o Да се подстиче интелектуални развој чији ће крајњи циљ бити обликовање

унутрашњег света сваког појединог детета.

5.2. Васпитно-образовни рад са децом узраста од 6 до 36 месеци

Задатке васпитно – образовног рада и неге, као и превентивно – здравствене заштите

са децом до 36 месеци у Установи ће реализовати медицинске сестре – васпитачи, на основу

Правилника о општим основама предшколског програма.

Васпитно – образовни рад обухватаће програмске целине: превентивно – здравствену

заштиту, негу и васпитне активности, оплемењивање средине и сарадњу са породицом.

Задатак васпитања на овом узрасту је да активира и подстиче потенцијале детета,

задовољавајући дечије потребе као извор развојних могућности и стварања што бољих

услова за реализацију истих. Од процеса васпитања на овом узрасту неодвојива је нега деце,

док се интеракцијом у процесу неге доприноси социјализацији и општем развоју детета.

Васпитање и нега деце узраста до 3 године, врши се стварањем повољне васпитне средине у

којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у

којој ће бити активно и у игри у складу са својим потребама и могућностима. Циљеви таквог
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васпитања и неге ће се директно примењивати у планирању активности у областима:

физичко – сензорни развој, социјално – емоционални развој, умни – сазнајни развој.

Циљеви физичко – сензорног развоја су: одржавање физичког здравља деце, повољни

утицај на општи развој организма, нормално стање апарата за кретање, формирање

правилног држања тела, овладавање моториком, усавршавање функција чулних органа и

развијање навика (телесне хигијене, узимања хране, за пражњење и др.).

Циљеви социјално – емоционалног развоја су: одржавање спонтаности и искрености

детета у контакту са својом околином, неговање отворености за доживљаје, пружање помоћи

у стицању самосталности, помоћ у стварању слике о себи и стицању поверења у своје

способности, усвајање елементарних норми понашања у оквиру основних моралних

вредности (добро, рђаво), развој способности обављања активности у заједници са одраслима

и другом децом, и култивисање и развој позитивних, интегративних емоција.

Циљеви умно – сазнајног развоја су: подстицање и неговање природне радозналости

детета у односу на свет који га окружује, подржавање природне могућности детета да се

уживљава у предмете и појаве, неговање осетљивости за утиске као мотива за постављање

питања, подстицање решавања малих проблема сензомоторне интелигенције, подстицање

спонтаних покушаја говорне комуникације детета, подстицање и богаћење дечијег говора као

средства за комуникацију и стицање знања, подстицање развоја сензомоторних и

перцептивних способности, и стварање повољних услова за формирање почетних знања кроз

практичне активности.

Основни циљ неге деце на овом узрасту: стварање услова за стицање хигијенских

навика (умивање, прања руку, облачење, храњење, контрола сфинктера) и постепено

укључивање деце у ове процесе у сарадњи са породицом.

Циљеви и задаци програма рада са децом од 6 до 36 месеци биће планирани и

реализовани у оквиру узрасних група, о чему ће медицинске сестре – васпитачи водити

уредну педагошку документацију. Сарадња са родитељима планираће се кроз учешће у

активностима групе и вртића, индивидуалним разговорима, формирањем кутка за родитеље,

едукацијама за родитеље, радионицама, трибинама итд.

У периоду адаптације задатак медицинских сестара – васпитача биће планирање и

евидентирање активности са децом, које ће омогућити што квалитетније навикавање деце на

групу и васпитно особље, поштујући индивидуалност детета и његових потреба,

флексибилност код пријема у колектив, потребе породице и омогућавање боравка

родитељима у групи и др.

У циљу унапређења квалитета васпитно – образовног рада и неге, задатак

медицинских сестара ће бити: планирање адаптације у сарадњи са родитељима, унапређење
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систематског посматрања и евидентирања напредовања деце и добијене податке користи као

основ за квалитетно планирање и евалуацију образовно – васпитног рада, чешће коришћење

других расположивих простора у вртићу и ван њега, чешће планирање и реализовање

заједничких активности са децом старијег узраста, чешће укључивање родитеља у планирање

и реализацију васпитно – образовног рада, континуирано информисање родитеља о

напредовању деце (најмање квартално).

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

Програмску основу васпитно-образовног рада чине: физичко-сензорни развој; социо-

емоционални и духовни развој; когнитивни развој; развој комуникације и стваралаштва.

Васпитно-образовни програм планира се,  реализује на нивоу групе, нивоу тима (

више група), на нивоу вртића и на нивоу установе, како би у складу са карактеристикама

вртића био аутентично место живљења, учења, игре, раста и развоја детета. У скаладу са

Основама програма, васпитачи ће планирати рад по темама, пројектима, интересовањима

деце и потреба деце и породице.

Планирање педагошког рада ће бити континуиран процес и одвијаће се на три нивоа:

на нивоу групе, мање групе и  индивидуалног детета. Након испитивања развојног нивоа

деце и спецофичности групе, радиће се оперативни планови, бирати циљеви и задаци, као и

садржаји рада. Стварати подстицајну социјалну средину за учење и развој деце, унапредити

планове васпитно – образовног рада ради оптималног напредовања деце у учењу и развој,

ритам живљења прилагодити потребама деце.

Васпитач који је креатор и истраживач сопствене праксе, дневно ће планирати већи

број садржаја и активности, како би деци пружио могућност избора.Оргаизовати игре и

активности које одговарају потребама и интересовањима деце. У већој мери планирати и

организовати игре и активности на принципима интегрисаног и кооперативног учења.

Усмеравати децу ка заједничком решавању проблема на нивоу мањих група или у

пару.Свакодневно организовати активности деце на отвореном простору. Индивидуални рад

и рад у малим групама доминираће у односу на фронтални. Специфичности сваког вртића

одредиће планирање, праћење и евалуацију рада. У програмирању водићемо се

интересовањима деце, потребама, животним ситуацијама, животним проблемима и

актуелностима. Планиране активности треба да одговарају сваком кораку развоја детета и да

га покрећу у правцу зоне наредног  развоја.Планирати дневне активности у којима ће се деци

пружати више могућности да постављају питања и искажу своја мишљења.
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Наш план ће бити усмерен на отварању предшколске установе ка ужој и широј

друштвеној средини, успостављању партнерских односа са родитељима, мотивацији и

анимирању родитеља ка укључивању у живот и рад вртића.

Развијаћемо модел адаптације деце заснованог на теорији  афективне везаности.

Вртићи треба да функционишу као  емоционално сигурна база, за развој породице и

детета.Примењивати план активности адаптације деце у сарадњи са родитељима.

Тимскистварати оптималне услове за адаптацију деце.

Подршка дечјем развоју и напредовању у нашим вртићима оствариваће се кроз

индивидуализован приступ.Васпитачи ће сагледавати индивидуалне особености и разлике

међу децом, водити портфолио детета, организовати презентације, писати извештаје о дечјем

развоју и напредовању. Радићемо на уочавању и идентификовању индивидуалних разлика

међу децом и планирању васпитно - образовног рада у складу су са тим. Применом нових

приступа и стретегија индивидуализованог рада са децом и вођење педагошке документације

ће се мењати. Биће пружена већа могућност учешћа родитеља у прикупљању документације

и давању подршке индивидуализованом раду са децом. Стручни сарадници ће организовати

праћење и подршку васпитачима по следећим областима: Праћење и посматрање детета;

Документовање дечјих постигнућа – израда портфолија; Извештавање родитеља о

постигнућима детета и индивидуализација рада.

Бавићемо се истраживањем сопствене васпитно-образовне праксе и константно ћемо

радити и на бољем осмишљавању, планирању и раду са децом кроз стручно усавршавање у

Установи. Теме едукације и размене прилагођаваће се потребама деце, породице и васпитача.

5.4. Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је део обавезног васпитања и образовања и односи се

на децу која ће у септембру имати између 5,5 и 6,5 година. Остварује се у складу са Општим

основама предшколског васпитања и образовања.

Припремни предшколски програм се ослања на потенцијале детета и помаже му да изрази

своју особеност, своје унутрашње потребе и интересовања и даље их развија; доприноси

проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава деце; оснажује комуникативну

компетенцију; доприноси емоционлној и социјалној стабилности деце и подржава

мотивацију за новим облицима учења и сазнавања.

Укључивање све деце у припремни предшколски програм има компензаторску функцију.

Свој деци се обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства

чиме се ублажавају социо – културне разлике  и обезбеђује подједнак старт за полазак у
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школу. Програм представља и допуну породичном васпитању. Отворен је за потребе детета и

породице.

План припреме деце за школу, као систем активности, садржаја и посебних методичких

поступака треба да обезбеди подизање интелектуалне, социјалне, емоционалне и

мотивационе готовости за школу уз подстицање радозналости и интересовања за школски

начин учења.

Циљеви предшколског васпитања и образовања су:

o откривање и упознавање самог себе;

o развијање односа и стицање искустава и сазнања о другим људима;

o сазнавање околног света и развијање начина деловања на свет – дете упознаје и

открива својства и одлике предмета и појава на основу сопствене активности.

У години пред полазак у школу задациваспитно – образовног рада су:

o подстицање осамостаљивања детета, јачање социо - емиционалне компетенције,

o пружање подршке сазнајном развоју,

o неговање радозналости,

o подстицање креативности,

o уважавања индивидуалности и

o пружање подршке физичком развоју.

Оријентација за развијање и грађење аутентичног програма на нивоу сваке групе је у

Основама програма васпитно образовног рада. Планови рада дефинисаће се кроз теме уз

могућност продужетка рада на једној теми, уколико дечје интересовање то захтева. Теме од

којих ће се поћи дефинисаће васпитачи да би деци понудили животна знања и вештине, али и

повезаност са променама у природи, живој и неживој коју деца свакако запажају, теже да

разумеју и истраже.

Припремни предшколски програм доприноси целовитом развоју детета стварањем услова

и подстицаја који ће омогућити да свако дете развија своје способности и особине личности,

проширује своја искуства, богати сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као

основе за стицање нових облика учења.

У васпитно-образовном раду полазимо од: систематског посматрања и праћења дечјег

раста и развоја уз примену одговарајућих техника рада; индивидуализације у раду;

савремених облика рада; нових метода рада (експериментисање, истраживање, манипулацију

предметима и класификацију, решавање проблема, учење кроз игру, стваралачке активности,
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уочавање логичких последица); већу усмереност на процес него на продукт рада; самостално

одлучивање деце и сл.

Васпитно - образовни циљеви припремног предшкослког програма су веома високи и

бројни, а васпитачиће разрађивати оне који су у складу са могућностима и индивидуалним

карактеристикама деце коју они припремају за школу. Постизање зрелости детета

оствариваће се применом посебних поступака кроз пажљиво бирање садржаја и

активностииз следећих области:

o Развој говора: неговање говорне културе; богаћење дечјег речника и неговање

граматички правилног говора; вербално изражавање и комуникација; монолошки

говор и причање; упознавање са дечјом књижевношћу и говорне игре.

o Припрема за почетно читање и писање.

o Развој математичких појмова: положај у простору; кретање кроз простор;

поређење и процењивање; области, линије, тачке; облици; образовање скупова;

бројање и скупови и временско сазнање.

o Упознавање природне и друштвене средине: живи свет; свет животиња; биљни

свет; човек као припадник живог света; човек као друштвено биће; рад људи;

заштита животне средине; материјални свет; саобраћајно васпитање.

o Физичко васпитање: физички развој; развој опажања; јачање здравља и одржавање

хигијене.

o Ликовно васпитање: цртање; сликање; пластично обликовање; естетско

доживљавање и процењивање.

o Музичко васпитање: слушање музике; певање; свирање; плесне активности.

Приликом планирања и програмирања васпитно-образовног рада програмске садржаје

треба што више тематски повезивати и прожимати, због рационализације, потребе

изграђивања целовитог схватања стварности у којој дете живи. Важно је повезивање дечјег

личног искуства са свим врстама сазнања које стиче у вртићу.

У планирању и програмирању васпитно образовног рада посебна пажња биће усмерена

на:

o Активном учешћу родитеља у планирању, реализацији и евалуацији васпитно-

образовног рада као и у свим другим облицима сарадње са родитељима;

o Структуирању физичке средине: организовање простора тако да омогући игре и

активности у малим групама и индивидуално; разврставање дидактичког
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материјала тако да подстиче децу на различите активности и нуди могућност

избора; варирање средстава у погледу сложености; јасна издвојеност центара и

класификован и означен материјал; додавање нових центара и допуњавање

постојећих по потреби.

o Структурисању социјалне средине: стварање услова за размену међу децом;

креирање позитивне атмосфере у групи; партнерско учешће васпитача у

активностима деце и промовисање односа сарадње сопственим примером.

o Вредновању и самовредновању васпитно-образовног рада у циљу праћења развоја

и напредовања деце, планирања рада, сагледавања остварености циљева и

развијања програма у целини.

o Потпунијем документовању дечјег учења и развоја кроз прикупљање података о

процесу васпитно-образовног рада.

5.5. Радни листови који ће се користити у васпитно-образовном раду

На основу Извештаја стручне комисије о избору радних листова за васпитно – образовни рад

који ће користити у школској 2017/2018 години бр.9824 од 02.08.2017. одабране су издавачка

кућа „Мој издавач“и издавачка кућа „Креативни центар“.

Родитељи ће имати могућност изјашњавања о самом избору радних листова, као и који ће

изабрати за своје дете.

5.6. Рад васпитача у другој смени

У дечјем вртићу “Бамби” организован је боравак деце у II смени, у времену од 11.00-

22.00 часа. Деца су организована у две мешовите групе узраста од 1- 6,5 година, са којима

раде васпитачи и медицинске сестре, а тријажу обавља педијатријска сестра из истог вртића.

Садржај рада су прилагођени узрасту деце која су присутна у мешовитим групама. Због

специфичности рада у мешовитој групи, васпитачи стварају услове и подстицаје који ће

омогућити да свако дете развија све своје способности и особине личности, проширује свој

аискуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање

нових облика учења, сазнавања и понашања. Васпитачисе за рад припремају свакодневно и

воде дневну евиденцију о реализацији програма са недељним запажањима.

У задовољавању различитих потреба живота и рада у II смени ритам дана је следећи:

o од 11.00 – 13.00 часова – пријем деце и активности

o доручак у периоду од 08.30 до 09.00 часова,
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o ручак од 13.00 - 14.00 часова,

o време одмора - после ручка;

o ужина у 16.00 часова, после одмора

o игра и активности од 16.30 – 19.00 часова

o вечера од 19.00 – 19.30 часова

o после вечере  организују се игре и  активности

5.7. Годишњи план рада васпитача са децом на болничком лечењу  за 2017/2018.

годину.

Посебан програм који се остварује на клиникама;Дечија интерна клиника,Клиника за дечију

хирургију и ортопедију,Дечија клиника за физикалну медицину и рехабилитацијује

специфичан облик остваривања васпитно-образовног рада,у циљу пружања могућности и

подстицаја за игру,интеракцију и разоноду и унапређивања општих и здравствених услова

деце на болничком лечењу.Програм има за општи циљ да обезбеди добробит и допринесе

целовитом развоју детета предшколског узраста,тако што ће му пружати услове и подстицаје

да развија своје способности и својства личности,проширује искуства и изграђује сазнања о

себи,другим људима и свету.

Специфичност Програма односи се на организацију и реализацију васпитно-

образовног рада са децом,време,место и начин остваривања,улоге укључених страна,начин

укључивања родитеља и друга питања од значаја за остваривање Програма.

Програм, као саставни део предшколског програма предшколске установе,остварује

се у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања,у мери у којој

здравствено стање детета то дозвољава,с циљем одржавања континуитета васпитно –

образовног процеса и припреме за полазак у школу деце која су на болничком лечењу.

За дете узраста од пет и по до шест и по година ,која остају на лечењу дуже од шест

месеци,остварује се похађање припремног предшколског програма у здравственој установи,у

складу са законом.

У остваривању Програма уважавају се све специфичности рада са децом на

болничком лечењу,као што су,специфичне потребе деце,карактеристике радног

окружења,васпитне групе,дужина боравка деце,врсте и начини пружања здравствене

подршке детету,типови клиничког третмана,начини укључивања родитеља,тимски рад са

здравственим особљем и друго.

Васпитач,у сарадњи са лицима надлежним у здравственој установи,одређује време и

место остваривања Програма,у складу са његовим специфичностима.
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Место остваривања Програма,је соба у здравственој установи у којој је дете,као и

чекаоница,болничка просторија,тераса,простор за обедовање,играоница или друго место које

је обезбеђено од стране лица надлежних у здравственој установи,у циљу остваривања

Програма.

Васпитач,уз сагласност надлежних лица у здравственој  установии у сарадњи са

родитељима и старатељима,структуира и уређује место остваривања Програма увођењем

промотивних и подстичућих материјала у улазу,ходницима и просторијама здравствене

установе,на начин на који се ствара породични амбијент и изглед предшколске установе.

Сви материјали морају бити одговарајући за дете и болничку средину и активности

не смеју ометати делотворност здравствених интервенција и рад запослених у здравственој

установи.

У току године реализоваће се следеће радионице за децу на болничком лечењу;

радионица за израду новогодишњих украса, радионица за израду осмомартовских честитки

за маме и мед.особље,Ускршња радионица.

Начин и могућност учешћа детета у активностима зависи од дневне процене

васпитача и здравственог особља и од субјективне процене детета ,да ли се осећа способним

за учествовање у васпитно –образовним активностима.

Програмом се развија индивидуализован приступ у остваривању васпитно –

образовног рада,ради пружања подршке детету,узимајући у обзир његове

развојне,образовне,здравствене и социо-културне потребе.

У реализовању активности са децом присутна је сарадња између здравствене

установе,породице,детета и предшколске установе.

Традиционално ће се током радне године остваривати сарадња са: донаторима,

дечијим позориштима,трупама, културно уметничким друштвима, основним

школама,Дечијим културним центром,представницима верских заједница,представници

Општина на територији града Ниша.

5.8. План  превентивне здравствене заштите  за радну 2017/2018. годину

Превентивна здравствена заштита има за циљ обезбеђење оптималних услова

занормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце до поласка у

школу.

Задаци на реализацији плана превентивне здравствене заштите, Основни задаци и

садржаји рада Програма превентивне и здравствене заштите, планирају се према Основама

програма превентивне и здравствене заштите у предшколским установама. Полазећи од тога

планирају се следећи задаци и активности:
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o Јачање и заштита дечјег организма,што подразумева одговарајуће услове у

средини у којој дете борави, организацију здравствене заштите, стручну и хуману

негу, распоред живљења, правилну исхрану и доследно поштовање

индивидуалних разлика у развоју деце.

o Оптималан физички и психички развој детета, што подразумева формирање

здравог, физички добро и складно развијеног спретног и одважног детета које

влада својом моториком, сарађује са другом децом, богати свој интелектуални

развој, оплемењује дечју машту и све видове комуникације.

o Усвајање одговарајућих навика, што подразумева правилно постављен распоред

живљења предшколске деце у колективу или у породици. Утицај на развијање

колективних, а одвикавање од негативних навика (хигијенских, навика понашања,

радних навика и др).

o Формирање здравог, радосног и задовољног детета, чија рана емотивна искуства

доприносе развијању позитивног идентитета о себи, вере у своје способности,

формирању осећања сигурности, неопходног за даљи успешан развој.

Превентивна здравствена заштита у Установи планира се и спроводи на основу

следећих начела:

o Начело одговорности.

o Начело сталности и свеобухватности надзора: све индивидуалне и колективне

активности деце обављају се уз стално присуство, помоћ и под надзором

одговарајућих радника.

o Начело компетентности.

o Начело флексибилности садржаја и правилности распореда рада.

o Начело јединствене здравствене доктрине.

Опште мере за унапређење здравља деце:

o Правилно успостављање распореда живљења за децу од 1 до 3 године и од 3

године до поласка у школу. Начела за успостављање правилног распореда

живљења су:

o Систематско праћење раста,развоја и здравља деце у колективном боравку и

заштита од болести

o Превенција и мере правовременог откривања поремећаја и болести и мере

рехабилитације

o Спровођење стручно-медицинске неге и здравственог рада на развијању навика

код деце

o Дневна контрола опште хигијенских и епидемиолошких услова
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o Рад на прописаној и одговарајућој медицинској документацији и евиденцији

Стручно усавршавање:

o Рад на стручном усавршавању здравствених радника, васпитача и осталих

запослених одвијаће се у складу са Правилником о континуираној едукацији

здравствених радника и здравствених сарадника који је прописао министар

здравља и Правилником о континуираној едукацији који је прописао министар

просвете.

o Едукација ће се обављати у оквиру Установе кроз већа, радионице, предавања,

пројекте, са предавачима по позиву и из Установе, на семинарима удружења,

стручним састанцима, конгресима и др.

o Едукација ће се обављати и кроз акредитоване програме Министарства

просвете и Министарства здравља. План и програм стручног усавршавања је

саставни део Плана рада.

Годишњи план активности превентивне здравствене заштите на свим нивоима и

исхрана деце за радну 2017/2018. годину као посебан документ усвајају стручни органи

Установе.

5.9. План рада социјалне заштите за радну 2017/2018. годину

Полазећи од основа програма социјалног рада у предшколским Установама и

остваривања социјалне функције предшколске Установе „Пчелица“ социјални рад ће се

одвијати на нивоу ПУ, на нивоу васпитне групе, као и индивидуалног социјалног рада.

Социјални рад у Установи остварује се на начин да обезбеди:

o допринос социјалној сигурности и стабилности породице

o доприноси васпитној  функцији  породице( саветодавни рад у циљу јачања

родитељских компетенција )

o доприноси остваривању социјалних права и правде за децу

o превенцији социјалних проблема у најранијем узрасту

o постизање оптималне усклађености између потреба и интересовања деце и

породице за укључивањем у поцес васпитања и образовања

o подршка социјализацији детета и укључивањем у колектив и ширу друштвену

заједницу

o очување и унапређење породичних односа

o ублажавање последице сиромаштва и социјалне искључености

o превенција, заштита деце од насиља, занемаривања и злостављања
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o Установа ће пружити подршку инклизији и родитељима деце са потребом за

подршком.

Социјано-заштитна функција у Установи реализује се на:

o нивоу ПУ и васпитне групе

o у раду са децом и родитељима односно старатељима

o у раду са запосленима

o у раду са локалном заједницом

Индивидуалним социјалним радом планира се рад са васпитачима и стручном

службом Установе, као и Центром за социјални рад за свако дете за које се процени и утврди

пореба социјалног ангажовања.

На нивоу васпитне групеваспитач ће у сарадњи са стручним сарадницима пратити

социјалну интеракцију у групи. Васпитач ће предузимати одговарајуће мере, игре за јачање

групне кохезије и сарадње са децом уз остваривање сарадње са породицом.

Потребе за социјалним радом са поједином децом у образовно-васпитним групама

планираће васпитачи појединачно, свако за своју групу. При томе се мисли на аспект

социјалног рада који се односи на социјализацију, интеракцију појединаца и групе и

активнији третман поједнца у групи у материјалном, социјалном и емотивном смислу.

План активности социјалне заштите и активности са маргинализованим групама за

радну 2017/2018.год., као посебан документ усвојиће стручни органи Установе.

5.10. Језик на којем се изводи васпитно-образовни рад

На основу члана 9. Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са

структуром и саставом становништва на територији на којој се налази, васпитно-образовни

рад у Установи ће се одвијати на српском језику.

5.11. Специјализовани програми

На основу Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања посебних,

специјализованих програма и других облика рада и услуга (Сл.гл. РС 26/13), као и Стандарда

услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања,

Установа ће у наредној радној години остваривати те програме.
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5.11.1. Специјализовани програми које партиципирају родитељи

5.11.1.1. Енглески језик

Наведени програм ће се остваривати у складу са Правилником о врстама, начину

остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и

услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС”, број 26/13).

Деца узраста од 4-6 година, имаће могућност усвајања знања из енглеског језика, кроз

игру, песме и ритмичне рецитације, кратке говорне форме, приче, видео, физичке активности

и игре за развијање фине моторике., на спонтан и забаван начин.

Овај програм ће се спроводити ван радног времена.

Рад ће се одвијати у групама од 8 деце, два пута недељно.

Овај специјализовани програм ће спроводити регистроване школе енглеског језика са

стручним компетенцијама наставника, професора енглеског јазика, који ће достављати

извештај о реализацији програма надлежној комисији.

5.11.1.2. Мини кошарка

Наведени програм ће се остваривати у складу са Правилником о врстама, начину

остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и

услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС”, број 26/13).

План и програм рада Мини кошарке, ће организовати регистровани кошаркашки

клубови у складу са стручним компетенцијама тренера,који ће достављати извештај о

реализији програма надлежној комисији.

У складу са интересовањем родитеља, рад ће се одвијати у групама од 10-16-оро деце,

узраста од 5-6,5 година,уз трајање часа од 40 минута, два пута недељно.

5.11.2. Специјализовани програми без партиципације родитеља

5.11.2.1. Програм Хор ''Пчелица''

Наведени програм ће се остваривати у складу са интересовањима  деце и родитеља,

формирањем мешовитог хора. Хор ће чинити деца са посебним музичким потенцијалом,

узраста од 4-6,5 година. Програм ће се остваривати у објектима Установе, у мањим групама

које ће обухватити до 20 деце.

Циљеви програма су развијање интересовања, музичке осетљивости, креативности,

подстицање пријатног расположења и осећаја задовољства. Оспособљавање за разумевање,
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могућности музичког изражавања. Развијање осетљивости за музичке вредности

упознавањем уметничке дечје и забавне музике.

Хор ће имати више јавних наступа за потребе установе: Фестивал предшколске дечје

песме ''Златна пчелица'', Ускршњи концерт, Дани установе и осталим манифестацијама.

Радом хора ће руководити педагог за музичко васпитање у оквиру редовних

активност. Извештаје о раду ће достављати стручним тимовима и руководећим и стручним

органима.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу саПрограмоморганизације, услова и

начина реализације Хора ''Пчелице'', број 7692 од 16.09.2014. године.

5.11.2.2. Програм ''Мали оркестар''

Овај програм је прилика да упознамо децу са богатством света инструменталне

музике. Постављањем темеља свирања на дечјим инструментима, поспешићемо развој

музичког васпитања код деце предшколског узраста и унапредити развој целокупне

личности.Педагог за музичко васпитање ће у сарадњи са васпитачима вршити одабир

композиција за извођење.

Циљ програма „Мали оркестар“ је промовисање музике различитих жанрова,

коришћењем Орфових и других инструмената и укључивање што већег броја деце

предшколског узраста у свет музике.Увођењем различитих ритмичких инструмената и

извођењеуз покрет, развијаћемо музичке способности код деце, а посебно осећај за ритам.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и

начина реализације програма ''Мали оркестар'', број 7861 од 01.09.2016. године.

5.11.2.3. Програм ''Подршка физичком и здравственом васпитању у одрастању''

На основу резултата истраживања, којим се доказују позитивни утицаји квалитетно

реализованих програма физичког васпитања, нарочито у млађем узрасту, креирана је

национална стратегија развоја спорта у Србији, која у први план ставља потребу да се код

деце негује и развија навика за редовно бављење спортом и физичким вежбањем. Битан

утицај на развој детета има и усавршавање базичних моторичких способности (брзине,

координације, издржљивости, покретљивости, снаге, прецизности и равнотеже).

Општи циљ програма:

Да се разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе свестраном

развоју личности детета.

Посебни циљ програма:

o Подизање нивоа здравља деце;
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o Подизање спортске културе.

Корисници програма су деца која су обухваћена редовним предшколским програмом,

њихови родитељи , васпитачи и медицинске сестре. Планирање садржаја рада вршиће се у

складу са програмом ''Подршка физичком и здравственом васпитању у одрастању'', на основу

измена и допуна под бројем  6701 од 01.08.2016. године.

5.11.2.4. Програм ''Плесом до знања и здравља''

Овим програмом Установа жели да промовише плес и укључи што већи број деце јасленог,

млађег, средњег, старијег и најстаријег узраста у плесне активности и да код  деце развијемо

изражајне и лепе покрете оплемањене музиком, осећај за ритам и правилно држање тела.

На завршним манифестацијама ''Плесом до знања и здравља'', деца ће приказати активности

из наведеног програма.

Циљеви програма су:

o Развој плесне културе код деце;

o Прихватање музике, осећаја за ритам и смисла за плесни покрет;

o Увођење различитих облика кретања, са и без музике, као и савладавање истих у

основном облику у односу на захтев музике;

o Задовољење дечје потребе за кретањем.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са програмима ''Плесом до знања и

здравља'', на основу измена и допуна под бројем  6697, 6697/2, 6697/3 од 01.08.2016. годин

5.11.2.5. Програм ''Маштаоница''

Наведени програм ће се остваривати у складу са интересовањима деце и родитеља,

формирањем библиотека, читаоница и кутака на нивоу вртића. Чланови ''Маштаонице''

чиниће сва деца која су обухваћена предшколским образовањем и васпитањем. Програм ће

се остваривати у објектима Установе, у мањим групама које ће обухватити до 20- оро деце.

Циљеви програма су:

- Кроз креативну и ведру атмосферу увести најмлађе у чаробни свет књиге уз

стимулисање говорно – језичког развоја

- Подстицати развој запажања и памћења, закључивање и усвајање појмова кроз

едукативне и креативне радионице уз коришћење литературе;

- Подстицање детета на комуникацију и сарадњу у заједничким активностима;
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- Развијање и подстицање експресивног говора код деце – сигурност у сопствено

изражавање.

Чланови ''Маштаонице''имаће више јавних наступа за потребе установе.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и начина

реализације специјализованог програма ''Маштаоница'', број 10467/2 од 28.8.2017. године.

5.11.2.6. Програм Драмски студио - ''Пчелица''

Наведени програм ће се остваривати у складу са интересовањима деце и родитеља,

формирањем драмског студија . Драмски студио  ће чинити деца са израженим глумачким

потенцијалом, која су обухваћена предшколским образовањем и васпитањем. Програм ће се

остваривати у објектима Установе, у мањим групама које ће обухватити до 20- оро деце.

Циљеви програма су:

- Развијање интересовања за драмску уметност и драмско изражавање

- Развијање емоционалне стабилности и неговање позитивних емоција, општег осећања

сигурности и поверења

- Развијање и подстицање креативног изражавања и стваралаштва деце кроз разноврсне

покрете

- Развијање сарадничких односа и толеранције међу децом

- Стицање навике креативног провођења слободног времена

- Развијање глумачког потенцијала код талентоване деце и припрема за јавни наступ

- Развој осећаја за лепо у уметности

Драмски студио ''Пчелица'' ће имати више јавних наступа за потребе Установе.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова

иначина реализације специјализованог програма драмски студио ''Пчелица'', број 10467/3 од

28.08.2017. године.

5.11.2.7. Програм ''Мој друг полицајац''

Ради унапређења безбедносне заштите деце ПУ '' Пчелица '' и Полицијска управа у

Нишу планирају реализацију програма ''Мој друг полицајац'', са циљем да полицијски

службеници представе деци предшколских установа полицијску професију, остваривање

њихове безбедносне заштите, безбедносне ризике и претње као и начине превенције истих.

Такође је препозната и потреба да се предшколци припреме за полазак у школу, када

се у новом окружењу сусрећу са безбедносним ризицима и проблемима и када постају

самостални учесници у саобраћају, па је важно упознати децу са радом  полиције, да су

полицајци тада њихови најбољи пријатељи којима се могу обратити за помоћ или савет.
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Уважавајући основна права детета, жеља нам је да развијемо међусобно поверење и

да са осталим партнерима у програму допринесемо развоју сигурнијег и безбеднијег дечијег

окружења.

Циљ програма:

- приближавање полиције деци предшколског узраста;

- унапређење међусобне комуникације и поверења;

- развој безбедносне културе предшколске деце;

- стварање сигурнијег и безбеднијег окружења за живот и развој предшколске деце, кроз

њихову едукацију и дружење са полицијским службеницима.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и

начина реализације специјализованог програма ''Мој друг полицајац '', број 10467 од

28.08.2017. године.

5.12. Повремени програми ван установе

5.12.1. Програм организације и реализације зимовања и излета деце

Имајући у виду да је основни покретач дечјег учења и развоја је њихов "упијајући"

дух, који се огледа у природном интересовању за актуелне догађаје и ствари, жељи деце да

откривају свет око себе, склоности за најразноврснијим активностима, тежњи за

усавршавањем свих својих, нарочито психо-моторних вештина и способности, као и потреби

за изражавањем кроз разне облике, посебно кроз игру, Установа и ове године планира

организовано зимовање деце на Копаонику, које ће се реализовати у фебруару или марту и

једнодневне излете који ће се реализовати у мају месецу.

Од предложених дестинација за организацију излета (Јагодина ЗОО врт, Соко

Бања,Облачинско језеро,Дивљана код Беле Паланке, Каменички вис) комисија за

организацију зимовања и излета треба да изврши избор дестинација за реализацију излета и

да изабране дестинације предложи директору Установе.

Планирањем зимских и летњих одмора, рекреативне наставе и излета, Установа жели

да :

o Подстакне правилан психофизички и социјални развој деце и пружи помоћ у

отклањању или кориговању негативних чинилаца развоја.

o Створи основ за усвајање активног, здравог и креативног начина живота деце и

коришћења слободног времена.

o Деца стекну искуства у колективном животу уз развијање толеранције у односима

међу људима.
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o Ублажи последице вишемесечног боравка у затвореном простору (умањене

физичке активности).

o Формира позитивне ставове код деце према природи и њеној заштити.

o Обогати постојеће и стицање нових знања и искустава.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу саПрограмоморганизације, услова и

начина реализације летњих и зимских одмора, рекреативне наставе и излета, број 7693 од

16.09.2014. године.

5.13. Пригодни програми у установи

Поводом обележавања значајних датума у нашој Установи и ван ње, планира се

реализација пригодних програма.

Установа перманентно ради на унапређењу васпитно-образовног рада и здравља деце,

а уначинима реализације пригоднихпрограма, детаљно су приказани садржаји свих програма

који се реализују у установи.

Наведени програми ће се остваривати у складу са Правилником о врстама, начину

остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и

услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС”, број 26/13).

1. Фестивал предшколске дечје песме ''Златна Пчелица'' - Планирање садржаја

рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и начина реализације Фестивала

предшколске дечје песме ''Златна Пчелица'', број 7690 од 16.09.2014. године.

2. ''Дечје играрије'' - Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом

организације, услова и начина реализације ''Дечјих играрија'', број 6699 од 01.08.2016.

године.

3.''Велики дечјиМаскенбал''Маскенбал представља сценску игровну манифестацију

све деце вртића, саздану од тематски разноврсних али бајковитих тачака и најбољи вид

представљања васпитно – образовних домета једне установе.

Општи циљ овог програма је припрема и оспособљавање деце основним вештинама

сценског и ритмичког наступа, а посебна пажња се поклања развојним потенцијалима деце

пред полазак у школу, развијањем ритма кроз елементе глуме. Подстицањем и развијањем

сценских и ритмичких способности, дете кроз квалитетан, прилагођен узрасту и

инспиративан начин изражава идеје и емоције, ослобађа енергију и  ужива у сваком покрету.
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Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и

начина реализације „Дечијег Маскенбала“, број 10566 од 31.08.2017. године.

4. Пригодни програм „Дечије позоришне чаролије“

Програм представљен кроз Дечије позоришне чаролије је прилика да деца своје

слободне активности остварују и креирају у области драме и позоришта. Програм је облик

креативног представљања педагошког рада васпитача са децом, саздан од тематски

разноврсних, бајковитих тачака у којем се негује дечија игра и креативност, кроз принцип

креативних позоришних представа.

Конкретни развојни програмски задаци су прилагођени узрасту и реалним дечијим

могућностима и прате интересовања и могућности васпитне групе.

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и

начина реализације „Дечијих позоришних чаролија“, број 10466 од 28.08.2017. године.

5. „Свечана академија“

Програм је проистекао из различитих облика рада које Установа својим програмским

активностима планира са жељом да обележавајући дан Установе на посебан начин истакне

најквалитетније раднике, достигнућа деце, сарадњу са породицом и локалном заједницом.

„Свечана академија“ је синтеза различитих облика дечје стваралачке, организоване

групне игре, где деца користећи речи, мимику, гестове, кретања, боју, облике и звукове

(интермедијално) изражавају и стварају договорену ситуацију обликовану у стваралачком

преформансу. Вођени конкретним планираним садржајима, реализатори ће представити

активности  Установе у сарадњи са оснивачем, школском управом Ниш, просветном и

сантарном инспекцијом,  другим предшколским установама Србије, институцијама,

медијима, Нишком епархијом, породицом итд...

Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом организације, услова и

начина реализације „Свечане академије“ поводом обележавања дана Установе, број 10565 од

31.08.2017. године.

6. ''Јесењи и пролећни карневал'' - Планирање садржаја рада вршиће се у складу са

Програмом организације, услова и начина реализације ''Јесењег и пролећног карневала'',

број 4699 од 15.07.2015. године.
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7. ''Ускршњи концерт'' - Планирање садржаја рада вршиће се у складу са Програмом

организације, услова и начина реализације ''Ускршњег концерта'', број 7691 од 16.09.2014.

године.

8. Програм ''Плаве пчелице''

Циљ овог програма је развој моралних и хуманих вредности и подстицање креативног

изражавања пружањем подршке деци са аутизмом.Програм „Плаве пчелице“ ће се

реализовати у периоду од 26.03.2018. године до 02.04.2018. године:

Установа планира да реализацијом овог програма организује повољну физичку и

социјалну средину за развој богатих, разноврсних и осмишљених активности како би свој

деци омогућила да се играју, уче, практично и стваралачки делују, комуницирају и сарађују

са вршњацима и одраслим особама.

Програм је намењен деци предшколског узраста дечјег вртића „Бубамара“ која су

обухваћена предшколским програмом као и њиховим родитељима, односно старатељима и

другим заинтересованим лицима. План активности усвојиће стручни органи Установе.
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5.14. Остали Пригодни програми
Р.
бр. Назив Активности Носиоци Време

реализације
Место

реализације Учесници

1.
''Дан без аутомобила''

акт. на отвореном простору,
такмичарске игре, муз.ритмичке

игре

стр. сарадници за физ.
васпитање и васпитачи септембар Трг Краља

Милана
Деца из најстаријих група

вртића „Палчић“

2.
''Дечја недеља''

-маскенбали
-међусобне посете вртића и ОШ

-спортска такмичења
-изложбе ликовних дечијих радова

васпитачи и стручни сарадници I и II недеља
октобра

Вртићи,
дворишта,
паркови,

школе

Деца, васпитачи и стручни
сарадници

3.
''Здрава храна''

-приредба
-изложба ликовних дечијих радова

директор,стручни сарадници,
сарадници и васпитачи октобар Вртићи

Деца из најстаријих група
вртића

Деца из основних школа

4. ''Вукова недеља''
-традиционалне игре

-прављење кутка старина
-фолклор

васпитачи и стручни сарадници новембар Сви вртићи Деца и васпитачи

5. ''Новогодишње приредбе''
-радионице за родитеље и децу

-новогодишње представе
-продајне изложбе

директор,васпитачи и стручни
сарадници децембар Сви вртићи Деца, васпитачи и родитељи

6. ''Обележавање Божића''
-прављење кутића

-упознавање са обичајима
Васпитачи и стручни

сарадници јануар Сви вртићи Деца и васпитачи

7.
''Светосавске приредбе''

-народни обичаји
-приредбе

васпитачи најстаријих група и
стручни сарадници 27.01.2014.

Сви вртићи и
ППП на 4 сата Деца и васпитачи

8.
''Светски дан оралног

здравља''

-ликовни радови
-припрема представе са децом

-наступ

васпитачи, стр. сарадници и
сарадници март Дом здравља Деца и васпитачи

9.
Концерти духовне и етно

музике
-слушање духовне и етно музике

наших народа
васпитачи, деца, стручни

сарадници, мали хор„ Бранко“ током године

Сала
Светосавског
дома Саборне

цркве

Деца из ппп вртића,
васпитачи, стручни

сарадници,мали хор ''Бранко''

10.
Интернационални

полумаратон -трка беби маратон васпитачи и педагози физичког
васпитања мај-јун Трг Краља

Милана Деца из ППП

11. „Плаве пчелице“ -радионице
-изложбе... васпитачи вртића, СТИО 26.03.2018. -

02.04.2018.
Вртић

„Бубамара“

Деца, родитељи, васпитачи.
сарадницџи, стручни

сарадници, директори...
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6. ПРОГРАМИ САРАДЊЕ

6.1. Сарадња са породицом

Поласком детета у вртић родитељи добијају партнере у васпитању своје деце.То не умањује

њихову улогу нити одговорности,али ради саме сарадње и бољег прихватања детета најбоље

је од почетка успоставити добар однос са васпитним особљем.Кључ успешности налази се у

одржавању добре комуникације родитеља и вртића.Родитељи имају право тражити и добити

информације или стручне савете везане за дететов раст и развој,развојне

поступке,активности и учествовати у дететовом животу вртића.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање

родитељске компетенције и имају социо-едукативни и саветодавни карактер. Сарадња са

породицом одвијаће се плански и систематски током целе године укључујући породице у

планирању, реализиацији и еволуацији те сарадње. Да би се што боље одговорило потребама

деце, породице и средине сарадња ће се реализовати применом и комбинацијом различитих

облика сарадње:

 ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ СА РОДИТЕЉИМА

 Индивидуални разговори са стручним сарадницима пре доласка детета у вртић

 Планирани разговори с васпитачима на иницијативу родитеља или васпитача

 Саветодавни разговори с васпитачима и стручним сарадницима

 РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

 Пленеарни родитељски састанци за родитеље новопримљене деце

 Родитељски састанци за програм ППП

 Родитељски састанци васпитних група

 Родитељски састанци за краће програме

 КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

 информативно – едукативникутакна улазима вртића

 кутак за родитеље уваспитним групама (информацијеoваспитно – образовном

радуиактивностима у групи, дечији ликовни радови, дечије изјаве,

обавештењаи позиви)
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 EKO – ПАНОИ

 Стални и променљиви панои (представљање еко – пројеката,

информацијеoспроведеним еко – акцијама, фотографије, дечји ликовни

радовии изјаве)

 УКЉУЧИВАЊЕРОДИТЕЉАУВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИРАД

 Игре и дружење са децом у васпитној групи

 Игре и дружење са децом у родитељском дому

 Посета радном месту родитеља

 Учествовање у организацији и спровођењу излета са децом

 Укључивање у спровођење манифестација и активности на нивоу вртића и

града

 Обогаћивање васпитних група дидактичким (педагошки необликованим) материјалом.

 АНКЕТЕ

 Вредновање образовно – васпитног рада у целости или појединих делова

(нпр.пројеката) или сарадње вртића и родитеља и давање предлога за њихово

унапређивање

 ПРЕДАВАЊА СПОЉНИХ САРАДНИКА

 Излагање тема из подручја одрастања,неге и оброзавања,медицине и др.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА представљања Установе, вртића и њихове

делатности (организација,програми), информисање о актуелним догађајима,стручни савети

о развоју и одрастању детета и др.

6.2. План сарадње са друштвеном средином за радну 2017/2018. годину

Локална  заједница има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно

остваривање циљева васпитања и образовања предшколске деце.  Због тога је неопходно да

се предшколска установа  повеже са друштвеном средином, као и да се шире отвори за

утицаје које друштвена средина нуди.

Предшколска установа „Пчелица“ наставиће сарадњу са родитељима, релевантним

министарствима, градским општинама, месним канцеларијама, школама и факултетима,

домовима здравља, установама културе, рекреативним и занатским центрима, јавним

предузећима и осталим друштвеним и комуналним институцијама које се налазе у окружењу

(основне школе, Установа „Мара“, ШОСО „14.октобар“, Школа са домом ученика „Бубањ“,
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Дом за незбринуту децу „Душко Радовић“, Герантолошки центар, Филозофски факултет,

Факултет музичке културе, цркве, Дом здравља, здравствене амбуланте, Ветеринарска

станица,  Полицијска управа,  Ватрогасна станица, Војна касарна, Војни аеродром, Нишки

културни центар,Дечја библиотека, Луткарско позориште, Синфонијски оркестар,

музеји,културно-уметничка друштва, Тврђава, Спортски центар Чаир, Коњички клуб Нониус

и др.).Отвореност Установе за разноврсне облике и начине сарадње са друштвеном средином

омогућаваће  васпитачима већи избор активности и више могућности за квалитетнију

реализацију предшколског програма, а деци обезбедити потребне прилике за учење и развој.

7.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УСТАНОВИ

7.1. Начин рада Установе

Установом ће руководити директор.

Делатност Установе ће се обављати у три сектора:

o Сектор "Вртићи";

o Сектор ''Заједнички послови'';

o Сектор "Младост".

7.1.1. Рад Сектора "Вртићи"

Сектором "Вртићи" ће руководити помоћник директора

Васпитно - образовни рад одвијаће се у виду целодневног боравка на узрасту деце од

6 месеци- 6,5 година у 26 вртића, у припремном предшколском програму у 41 васпитние

групе при вртићима, основним школама, месним канцеларијама и у 6 болничких група у

Клиничком центру.

За децу јасленог узраста, рад ће бити планиран у складу са Основама програма неге и

васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године и Правилником о превентивно- здравственој

заштити  деце.

Васпитно- образовни рад са децом у предшколским групама, ће бити планиран у

складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три

године до укључивања у програм припреме за школу, укључујући иоснове припремног

предшколског програма садржаних у Правилнику о општим основама предшколског

програма, који је донео Национални просветни савет.

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера:
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o Активности неге;

o Активности у којима деца прихватају обавезе и улоге у неговању средине и

заједнице;

o Рекреативне активности;

o Интеракцијске активности;

o Активности у којима се укључују родитељи;

o Активности истраживања и експериментисања;

o Стваралачке и продуктивне активности;

o Психолошке активности.

Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба

васпитне групе и вртића и чине режим дана.

У времену од 9.00-11.30 часова, организују се активности које задовољавају различите

развојне потребе деце: усмерене активности, слободне активности, забавно-едукативне

активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно хигијенске-радне активности,

одређене Правилником о општим основама предшколског програма.Дневни ритам

активности (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту.

У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације, како би се деца и

родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени ритам живота. То је нарочито важно на

узрасту до 3 године (јаслице).Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање

дечје активности, правилно смењивање активности по интензитету, што доприноси

природном ритму живљења, јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и

развојно значајна.

Режим данаје оквирно испланирано време,без стриктног придржавања сатнице.То је

систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих

учесника. Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са

родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.

У вртићу ''Бамби'' организован је боравак деце у II смени, у времену од 11.00-22.00

часа. Деца ће бити организована у мешовитим групама, са којима ће радити васпитачи и

медицинске сестре - васпитачи, а тријажу ће обављатимедицинска сестра на пословима неге

и превентивне здравствене заштите из истог вртића. Садржаји рада су прилагођени узрасту

деце која бораве у мешовитим групама. Због специфичности рада у мешовитој групи,

васпитачи ће стварати услове и подстицаје који ће омогућити да свако дете развија све своје

способности и особине личности, проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи,

другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових облика учења, сазнавања и
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понашања. Васпитачи ће се за рад припремати свакодневно и водити дневну евиденцију о

реализацији програма са недељним запажањима.

Уосам вртића и прилагођеним просторима при месним канцеларијама и основним

школама,планирамо рад припремних група у полудневном боравку (укупно 41 васпитних

група).

У Клиничком центру, на Клиници за дечју хирургију и ортопедију,Клиници за дечје

интерне болести и Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију, биће организован рад

са децом на болничком лечењу у времену које одговараздравственом стању деце.Установа

планира рад у шест болничких група.

Установа планира да у радној 2017/2018.години ангажује педагошког асистента у

циљу пружања подршке деци.

Стручну службу Установе чине педагози, психолози, логопед, педагози физичког и

музичког васпитања и сарадници на унапређењу превентивно здравствене и социјалне

заштите и сарадник за драмско васпитање.

Основни циљ рада стручних сарадника и сарадника је да на основу савремених

теоријских и практичних сазнања о детету, утичу на стварање услова за подстицање развоја

деце предшколског узраста. Задаци стручних сарадника и сарадника су да:креирају програме

рада с децом у складу са циљевима и задацима програма васпитно-образовног рада, делују на

стварање повољне климе за развој деце,подстичу интеракцијски однос између деце и

одраслих и социо-емоционални развој деце,осмишљавају систем подстицајних

активности,учествују у сарадњи предшколске установе и породице у васпитању

деце,стручним усавршавањем васпитача и медицинских сестара утичу на унапређивање

васпитно-образовног рада,истраживачким радом учествују у унапређивању делатности

предшколског васпитања и образовања.

Сваки вртић има руководиоца радне јединице који се поред рада у групи баве и

организацијом рада у вртићуи медицинску сестру на пословима неге и превентивне

здравствене заштите, која при јутарњем пријему обавља тријажу деце и организује рад, у

циљу одржавања хигијене и превентивне здравствене заштите.

У току радне године, у циљу унапређења квалитета рада, директор Установе може

променити лица која организују рад у вртићу.
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7.2. Рад Сектора ''Заједнички послови''

7.2.1. План рада службе за правне, опште и кадровске послове

Рад службе за правне, опште и кадровске послове организује Секретар Установе у

сарадњи са директором. План рада службе остварује се у складу са законским и

подзаконским прописима из области образовања и васпитања и других прописа и Статутом

Установе.

Послови и задаци који ће се обављати у оквиру ове службе у радној 2017/2018.

години су:

 Усаглашавање нормативних аката са Статутом Установе и у складу са изменама

позитивно-правних прописа;

 Израда уговора са корисницима услуга и уговора о пословној сарадњи;

 Пружање стручне помоћи органима управљања и органима руковођења установе;

 Заступање Установе пред судовима и другим државним органима;

 Подношење предлога за извршење Основном суду;

 Учествовање у раду комисије и тимова у складу са законом;

 Обављање послова везаних са поступке јавних набавки;

 Послови везани за кадровска, персонална и општа питања;

 Обављање свих административно-техничких и општих послова Установе;

 Сарадња и комуникација са запосленима и странкама, пружање стручне помоћи у

решавању актуалних проблема и успостављање успешне сарадње;

 Сарадња са надлежним државним, судским и инспекцијским органима локалне

самоуправе.

7.2.2. План рада службе за економско-финансијске послове

Правилником о организацији рачуноводства и рачуноводственим политикама усвојеним од

Управног одбора Установе, предвиђени су рокови, одговорности за обављање послова, као и

ток документације у Установи који обухвата: пријем документације, обраду документације и

начин и рок подношења извештаја надлежној управи Града Ниша, односно Управи за трезор,

Пореској управи у законом предвиђеном обиму и облику, као и прописаном законском року.

Стручно усавршавање запослених у служби вршиће се према потребама, а у складу са

изменама законских прописа.
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Радна јединица за књиговодствено-рачуноводствене послове у оквиру сектора

„Заједнички послови“  је организована на следећи начин:

Обрада документације се обавља путем одговарајућих апликација.

Планом активности до краја 2018.годину предвиђено је повећање обраде података

кроз апликације (нпр. обрачун продуженог боравка и поделе ужина у основним школама),

аналитика добављача по сваком потписаном уговору и нове апликације за буџетско

рачуноводство у циљу бржег и ефикаснијег праћења промена у пословању.

Одговоран за рад сектора „Заједнички послови“ су помоћник директора за сектор

„Заједички послови“.

Финансијска средства за рад Установе предвиђају се на годишњем нивоу (календарска

година) Финансијским планом.
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7.3. Рад Сектора кухиња ''Младост''

Радом Сектора ''Младост''  руководиће помоћник директора за Сектор кухиња

''Младост''.

Имајући на уму да је исхрана деце важан фактор њиховог здравог одрастања,

приоритету у раду кухиње ''Младост'' су:

o Стварање што бољих техничко-технолошких услова у производњи хране за

наше најмлађе;

o Максимално поштовање планираних  јеловника и дијеталних оброка;

o Праћење цена и утрошка животних намирница као и калоријске вредности

дечијег оброка;

o Редовна контрола хране и хигијене од стране стручних институција;

o Дневна контрола санитарно-хигијенских услова у кухињи, боравцима и

малопродајним  објектима;

o Интерна контрола производа,процеса производње,придржавање свих

прописаних мера у раду и контола рада запослених;

o Едукација особља у вртићима, продуженом боравку и кухињи;

o Перманентна едукација радника у производњи који припремају дијеталне

оброке;

o Присуство на стручним семинарима и конгресима у циљу усвајању нових

сазнања из области исхране и хигијене;

o Припрема зимнице у циљу понуде здраве и разноврсне исхране током целе

године;

o Поправка и набавка опреме у складу са новим технологијама;

o Текуће одржавање возног парка.

План рада техничке службе

Радом ове службе руководиће шеф техничке службе.

Ова служба ће радити на обављању следећих послова:

o Текуће и техничко одржавање објеката и опреме;

o Инвестиционо одржавање објеката и опреме;

o У летњим месецима извршиће се генерални преглед свих машина за рад.

Остварење највишег нивоа безбедности и здравља на раду ће бити један од

приоритета Установе у радној 2017/2018.години.

Наставиће се са набавком личне заштитне опреме запосленима и заштитних

средстава, са обуком запослених у области безбедности и здравља на раду, заштите одпожара

и заштите животне средине и осталих активности у складу са Законом о заштитиодпожара.
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7.4. Кадровске потребе
7.4.1. Потребан број извршилаца на програмским активностима у делу редовне делатности за целодневни боравак-вртићи

који ће се финансирати из буџета Града Ниша преко позиције Секретаријата за образовање

7.4.1.1. Број запослених који ће бити ангажовани на реализацији програма васпитања и образовања  деце узраста од 6 – 36

месеци

Р.бр. Врста посла

Облици рада

Број
запослених

Узраст деце до 3 године
11 сати рада дневно

радно време месечно за
56 група

1 Руковођење 7,238 2,329
2 Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед 6,264 2,016
Сарадник за превентивни здравствену заштиту 1,740 0,560
Сарадник за исхрану и негу 3,619 1,165
Сарадник за социјалну заштиту 1,450 0,467

3 Mедицинска сестра-васпитач 348,000 112,000
4 Припремање хране 21,750 7,000
5 Сервирање хране 34,800 11,200
6 Административно правни и финансијски послови 17,400 5,600
7 Одржавање хигијене 87,000 28,000
8 Технички послови 17,400 5,600

УКУПНО: 546,661 175,937

У складу са Правилником о мерилима за утврђивање цене програма васпитања и образовања у предшколским установама , у радној

2017/2018.години на пословима образовно – васпитног рада и неге деце до 3 године, Установа планира 56 група,у којима би било

ангажовано 176 запослених.
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7.4.1.2. Број запослених који ће бити ангажовани на реализацији програма васпитања и образовања  деце узраста 3 до 5,5 год.

Р.бр. Врста посла

Облици рада

Број
запослених

Узраст деce од 3 до 5,5
година

11 сати рада дневно
радно време месечно за

121 група
1 Руковођење 7,238 5,033
2 Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед 6,264 4,356
Сарадник за превентивну здравствену заштиту 2,419 1,682
Сарадник за исхрану и негу 3,619 2,517
Сарадник за социјалну заштиту 1,931 1,343

3 Васпитачи 348,000 242,000
4 Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту 21,054 14,641
5 Припремање хране 21,750 15,125
6 Сервирање хране 34,800 24,200
7 Административно правни и финансијски послови 17,400 12,100
8 Одржавање хигијене 87,000 60,500
9 Технички послови 17,400 12,100

УКУПНО: 568,875 395,597

У складу са Правилником о мерилима за утврђивање цене програма васпитања и образовања у предшколским установама , у радној

2017/2018.години, на пословима васпитно – образовног рада  са децом узраста од  3 - 5,5 година, Установа планира 121 групу,у  којима би

било ангажовано 396 запослених.



Годишњи план рада Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш

55

7.4.1.3. Број запослених који ће бити ангажовани на реализацији програма васпитања и образовања  деце  припремно -
предшколског програма у целодневном боравку

Р.бр. Врста посла

Облици рада

Број
запослених

ППП у целодневном
боравку

11 сати рада дневно
радно време месечно за

40 група
1 Руковођење 7,238 1,664
2 Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед 6,264 1,440
Сарадник за превентивну здравствену заштиту 2,419 0,556
Сарадник за исхрану и негу 3,619 0,832
Сарадник за социјалну заштиту 1,931 0,444

3 Васпитачи 348,000 80,000
4 Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту 21,054 4,840
5 Припремање хране 21,750 5,000
6 Сервирање хране 34,800 8,000
7 Административно правни и финансијски послови 17,400 4,000
8 Одржавање хигијене 87,000 20,000

Технички послови 17,400 4,000
УКУПНО: 568,875 130,776

Имајући у виду да Правилником о мерилима за утврђивање цене програма васпитања и образовања у предшколским установама није
предвиђен облик рада од 11 сати (целодневни боравак) за узраст деце од 5,5 - 6,5 година , број запослених је утврђен на исти начин као и за
узраст деце од 3-5,5 година. На пословима васпитно – образовног рада са децом узраста 5,5-6,5 година у целодневном боравку, Установа
планира 40 група,у  којима би било ангажовано 131 запослени.



Годишњи план рада Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш

56

7.4.1.4. Укупан број запослених које ће финансирати буџет града Ниша преко позиције Секретаријата за образовање

Р.бр. Врста посла

Укупан број
запослених            за
217 васпитних група

-Управа за
образовање

Број
запослених

1 Руковођење 7,238 9,03
2 Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед 6,264 7,81
Сарадник за превентивну здравствену заштиту 2,419 2,80
Сарадник за исхрану и негу 3,619 4,51
Сарадник за социјалну заштиту 1,931 2,25

3 Медицинска сестра - васпитач 348,000 112,00
4 Васпитачи (васпитач,медицинска сестра-васпитач и дефектолог васпитач) 348,000 322,00
5 Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту 21,054 19,48
6 Припремање хране 21,750 27,13
7 Сервирање хране 34,800 43,40
8 Административно правни и финансијски послови 17,400 21,70
9 Одржавање хигијене 87,000 108,50

10 Технички послови 17,400 21,70
УКУПНО: 916,875 702,31

У складу са Правилником о мерилима за утврђивање цене програма васпитања и образовања у предшколским установама , у радној

2017/2018.години, на пословима васпитно – образовног рада са децом у целодневном боравку , Установа планира 217 група,у  којима би

било ангажовано 702 запослена.
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7.4.1.5. Број извршилаца на програмским активностима у делу редовне делатности за полудневни боравак који ће се
финансирати из буџета Републике Србије преко позиције Министарства просвете, науке и технолошког развоја (припремно -
предшколски програм у полудневном трајању и болничкегрупе)

Р.бр. Врста посла

Облици рада

Број
запослених

ППП у полудневном
боравку

4 сата рада дневно
радно време месечно

за 52 група
1 Руковођење 4,343 1,298
2 Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед 4,384 1,310
Сарадник за превентивну здравствену заштиту 8,420 2,516
Сарадник за исхрану и негу 0,905 0,270
Сарадник за социјалну заштиту 0,966 0,289

3 Васпитачи 174,000 52,000
4 Припремање хране 4,350 1,300
5 Сервирање хране 7,090 2,119
6 Административно правни и финансијски послови 6,960 2,080
7 Одржавање хигијене 34,800 10,400
8 Технички послови 6,960 2,080

УКУПНО: 253,178 75,662

У складу са Правилником о мерилима за утврђивање цене програма васпитања и образовања у предшколским установама , у радној

2017/2018.години, на пословима васпитно – образовног рада  са децом у припремно-предшколском програму у полудневном трајању и

болничком лечењу ,Установа планира 52групе,у  којима би било ангажовано 76 запослених.
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7.4.1.6. Број извршилаца који ће бити ангажовани на припреми и дистрибуцији бесплатних оброка, који ће се финансирати из

буџета Града Ниша преко позиције Секретаријата за дечију и социјалну заштиту.

Р.бр. Врста посла Укупно

1 Руковођење

2. Стручни сарадници

Педагог или психолог

Сар.за прев.здравствену заштиту

Сарадник за исхрану и негу

Социјални радник

3. Васпитачи

4. Сестра васпитач

5. Мед.сестра за превентивну здрав.заштиту

6. Припремање хране 24

7. Сервирање хране 31

8. Админ.правни и финансијски послови 4

9. Одржавање хигијене 8

10. Технички послови 7

УКУПНО: 74

Посредством позиције Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, биће финансирано74запослених који ће бити ангажовани на

припреми и дистрибуцији бесплатне исхране за децу основношколског узраста у продуженом боравку, бесплатне ужине у основним

школама, припремним предшколскимгрупамаШОСО ''14. октобар''.
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7.4.1.7. Компаративни преглед стварног и потребног броја извршилаца по профилима стручности за планирани број група

Р.бр. Врста посла

Број извршилаца
који ће се

финансирати из
буџета Града и

буџета Републике

Број извршилаца који
ће се финансирати из
буџета Града преко

позиције
Секретаријата за

дечију и социјалну
заштиту

Укупан потребан
број запослених

1 Руковођење 10,325 10,325

2 Стручнисараднициисарадници
Педагог, психолог, педагогзаликовно, музичкоифизичковаспитањеилогопед 9,122 9,122

Сарадникзапревентивнуздравственузаштиту 5,315 5,315

Сарадникзаисхрануинегу 4,784 1 5,784

Сарадникзасоцијалнузаштиту 2,542 2,542

3 Медицинскасестра - васпитач 112,000 112,000

4 Васпитачи 374,000 374,000

5 Медицинскасестразапревентивнуздравственузаштиту 19,481 19,481

6 Припремањехране 28,425 20 48,425

7 Сервирањехране 45,519 23 68,519

8 Административноправниифинансијскипослови 23,780 2 25,780

9 Одржавањехигијене 118,900 24 142,900

10 Техничкипослови 23,780 4 27,780

УКУПНО: 777,972 74 851,972
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7.5. Прерасподела радног времена запослених у оквиру 40-часовне недеље

Медицинска сестра- васпитач у јасленој групи Сати

Непосредан рад са децом 30 h
Припрема, планирање и програмирање васпитно образовног рада 2 h
Сарадња са друштвеном средином 2 h
Сарадња са породицом 2 h
Стручно усавршавање 2 h
Вођење документације и евиденције 2 h

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА: 40 h

Васпитач у целодневном боравку Сати

Непосредан рад са децом 30 h
Припрема, планирање и програмирање васпитно образовног рада 2 h
Сарадња са друштвеном средином 2 h
Сарадња са породицом 2 h
Стручно усавршавање 2 h
Вођење документације и евиденције 2 h

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА: 40 h

Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити Сати

Непосредан рад са децом на ПЗЗ и здравствено васпитном раду 30 h
Припрема, планирање и програмирање васпитно образовног рада 2 h
Сарадња са друштвеном средином 2 h
Сарадња са породицом 2 h
Стручно усавршавање 2 h
Вођење документације и евиденције 2 h

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА: 40 h

Васпитач у припремном предшколском програму –
четворочасовни облик ППП

Сати

Непосредан рад са децом 20 h
Припрема, планирање и програмирање васпитно образовног рада 2 h
Сарадња са друштвеном средином 2 h
Сарадња са породицом 2 h
Стручно усавршавање 2 h
Вођење документације и евиденције 2 h
Остале обавезе у матичном вртићу 10 h

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА: 40 h
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Стручни сарадник – педагог, психолог, логопед, професор

физичког и музичког васпитања

Сати

Непосредан рад са децом 30 h
Припрема, планирање и програмирање васпитно образовног рада 2 h
Сарадња са друштвеном средином 2 h
Сарадња са породицом 2 h
Стручно усавршавање 2 h
Вођење документације и евиденције 2 h

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА: 40 h

Сарадник на превентивној здравственој заштити социјални
радник

Сати

Непосредан рад са децом и васпитним особљем 30 h
Припрема, планирање и програмирање васпитно образовног рада 2 h
Сарадња са друштвеном средином 2 h
Сарадња са породицом 2 h
Стручно усавршавање 2 h
Вођење документације и евиденције 2 h

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА: 40h
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8. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА

8.1. Програм и план рада тима за вредновање и самовредновање рада Установе

Вредновање је процес критичке процене васпитно  образовног деловања. Та процена

је континуирана, циљана, намерна и функционална и пре свега служи запосленима.

Васпитачима помаже да прати развој и напредовање деце, планира рад, освешћује своје

деловање, сагледава оствареност циљева, аргументовано информише родитеље, прати

развијање програма у целини, и све то у циљу самопроцењивања квалитета своје праксе.

Самовредновање је у функцији  професионалног развоја и побољшања квалитета у

свим сегментима рада.Самовредновање квалитета рада установе представља процену

квалитета рада на основу ''Стандарда квалитета рада предшколских установа''.

У самовредновању учествују и спроводе га стручни органи, представник Савета

родитеља, директор и орган управљања установе.

Самовредновање организује и координира Тим за самовредновање, чије чланове

именује директор установе на период од годину дана.

Носиоци самовредновања су и сами запослени, јер они најбоље познају децу са којом

раде и контекст у оквиру кога раде.

На основу избора кључних области и подручја вредновања, вредноваће се:

-Сагледавање постојећег стања у изабраним кључним областима;

-Уочавање јаких и слабих страна;

-Израда плана за отклањање уочених слабости са предлогом мера;

-Утврђивање ефеката планираних активности.

Годишњи план активности тима за вредновање и самовредновање рада Установе, као

посебан документ усвајају стручни органи Установе
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8.2. Годишњи Програм и план рада тима за превенцију и заштиту деце од

насиља, злостављања и занемаривања

У оквиру тимских активности наше Установе придржаваћемо се програма превенције

потенцијално угрожене деце од насиља, званичног општег и посебног протокола

Министарства просвете за ову област, као и интерног правилника Установе.

Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања, као сложен процес

подразумева учешће свих запослених у Установи (директор,стручни сарадници,

васпитачи,сестре), деце,родитеља (старатеља) и локалне заједнице. Приоритетан задатак

тима биће стварање услова за безбедно одрастање и заштиту деце од насиља  у нашој

Установи.

Програм и план активности тима заснован је на основним принципима и циљевима општег и

посебног протокола:

-Право детета на живот,опстанак и развој;

-Најбољи интерес детета;

-Недискриминација;

-Учешће деце(партиципација).

Да би активности тима биле ефикасне, неопходно је створити и креирати климу у

којој се:

-Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности;

-Не толерише насиље;

-Не ћути у вези са насиљем;

-Развија одговорност свих;

-Сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.

Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце применом:

-Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце.

-Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање

у Установи.
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Интервентне мере , нивои и облици насиља у виду информативног плаката,  могу се

прочитати на огласним таблама свих вртића. То омогућује бољи увид у начине и број

телефона на који се може пријавити сумња на било који вид насиља над децом у Установи.

НИВОИ КО ВРШИ
ИНТЕРВЕНЦИЈУ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

I
ниво

Ударање, уједање, гурање,
штипање, ругање, етикетирање,
псовање, подсмевање,
искључивање из активности

Васпитно особље
Сарадња са
родитељима

-Појачан васпитни
рад
-План рада по
групама у вртићу

II
ниво

Шамарање, ударање, отимање,
уништавање имовине, претње,
уцене, искључивање

Васпитно особље
Стручни сарадници,
сарадници,
родитељи

-Појачан васпитни
рад
-План рада по
групама у вртићу

III
ниво

Туча, дављење, опекотине,
наношење телесних повреда,
застрашивање, малтретирање,
ограничавање кретања, изолација

Тим за заштиту,
директор, Стручни
сарадници,
сарадници,
родитељи, спољна
мрежа

-Појачан васпитни
рад
-Покретање
поступака

Годишњи план рада тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и

занемаривања, као посебан документ усвајају стручни органи Установе.
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8.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У 2017/2018. ГОДИНИ

Тим за инклузивно образовањеће у радној 2017/2018. години и даље радити на промоцији

инклузивног образовања пружањем подршке деци, родитељима и васпитачима:

- јачањем веза, редовнијом разменом информација и неговањем добре комуникације

између васпитача и родитеља,

- јачањемвезамеђучлановимаСТИО - а и ТПДП –а,

- евиденцијомдецекојојјепотребнанекаврста додатне подршке,

- објективнимпосматрањем и систематскимпраћењем и подстицањемнапредовањадеце,

- поштовањем законских норматива о броју деце у васпитним групама (деца са потребом

за подршком),

- ангажовањем педагошког асистента, приправника стажиста,

- едукацијом васпитног особља и израдом  педагошких профила и планирањем мера

индивидуализације (мали тимови – СТИО, ТПДП, васпитач, родитељ),

- спровођењем мера индивидуализације,

- приказом примера добре праксе у раду са децом са потребом за подршком,

- разматрањем планова прилагођавања и ревизијом педагошких профила и Образаца 1 (по

потреби)

- реализацијом састанка са родитељима „Сви заједно“

- обележавањем Светског дана особа са Дауновим синдромом и аутизмом („Плаве

пчелице“)

- стварањем оптималних услова за имплементирање ИО повезивањем свих ресурса

(Министарством просвете, науке и технолошког развоја,Школа са домом учника

„Бубањ“,ШОСО „14. Октобар“, Развојно саветовалиште, Интерресорна комисија,

Индиго, Градско удружење за помоћ особама са аутизмом Ниш и еколошко

хуманитарна акција „Чепом до осмеха“ др.)

- израдом инабавком дидактичкогматеријала и стручнелитературе и др.

Годишњи план активности тима за инклузивно образовање, као посебан документ усвајају

стручни органи Установе
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8.4. План Стручног актива за развојно планирање

Развојни план Установе је донешен за период 2017-2018.година.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, формиран је

Стручни актив за развојно планирање и чине га представници васпитача, стручних

сарадника, сарадника, локалне самоуправе и Савета родитеља.

У оквиру САРП-а, постоји и шири тим Установе кога чине васпитачи -представници

на нивоу свих вртића, који ће пратити реализацију Акционих планова на нивоу својих

вртића, документовати и извештавати чланове САРП-а.

Акционии планови вртића садрже област промене, општи циљ и специфичан

(развојни) циљ дефинисани на основу најнижег нивоа остварености одређених стандарда и

индикатора у оквиру кључних области.

У радној 2017/2018.години, области промене на којима се заснивају акциони планови

свих вртића биће васпитно – образовни рад и Етос, у складу са општим циљем на нивоу

Установе ''Унапређивање квалитета рада предшколске установе''.

Чланови САРП-а ће се састајати тромесечно, а попотреби и чешће.

Годишњи план активности стручног актив за развојно планирање, као посебан

документ усвајају стручни органи Установе.
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8.5. Годишњи план активности тима за безбедност деце

На основу члана 56. Статута Предшколске установе „Пчелица“ Ниш, образован је тим

за безбедност деце.

Задатак тима је да на почетку сваке радне године упозна запослене и родитеље са

мерама заштите и безбедности које се односе на следеће:

1. Безбедност деце у радним собама, тоалетима, холовима, салама за физичко;

2. Безбедност деце  у дворишту

3. Безбедност деце у осталим активностима (посете, излети, манифестације и др.);

4. Забрану васпитачима и медицинским сестрама да напусте простор у коме се

налазе деца уколико не обезбеде присуство другог васпитача

5. Регулисање пријема и регулисање деце и овлашћења родитеља за извођење

деце;

6. Поштовање радног времена;

7. Контролу уласка у вртић;

8. Забрану физичког кажњавања и дискриминацију деце;

9. На пружању помоћи детету у случају повређивања;

10. На бригу о здравственој безбедности деце (одржавање хигијене простора,

посуђа, постељини и др.)

11. ДД мере;

12. Здравствене исправности хране;

13. Забрану уношења оружија, алкохола и наркотрика у вртић;

14. Упознавање родитеља да не доводе дете након боловања без лекарске потврде;

15. Да не доносе у вртић прехрамбене производе без декларације;

16. Да донесу резервну одећу;

17. Да не доносе играчке које нису безбедне или подстичу агресивност.

Према члану 42. ЗОСОВ Установа је дужна да пропише мере, начин и поступак

заштите и безбедност деце за време боравк у Установи и свим активностима које организује.

Предложене мере за осигурање безбедности деце у вртић разматра Правилник о

мерама и поступцима заштите и безбедност деце у Установи. Не спровођење мера

безбедности је тежа повреда раднее обавезе.

Годишњи план активности тима за безбедност, као посебан документ усвајају стручни

органи Установе.
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8.6. План рада Актива медицинских сестара-васпитача, Актива васпитача,
Актива васпитача припремно-предшколског програма, Актива стручних сарадника и
Актива сарадника и сестара на пословима неге и превентивне здравствене заштите

Активи ће у радној 2017/2018.години разматрати питања од значаја за функционисање

и унапређење квалитета рада Установе. Своје активности оствариваће кроз састанке на

којима ће разматрати теме везане за организационо-техничка и стручна питања, планирање,

праћење и вредновање рада установе. Сваки актив је израдио свој годишњи план рада, који је

посебни документ, који ће усвојити стручни органи Установе.

8.6.1. Екстерно стручно усавршавање

Екстерно стручно усавршавање ће се одвијати у установи и ван ње на  скуповима,

конгресима, трибинама и  акредитованим програмима одобреним од стране Завода за

унапређивање образовања и васпитања и Здравственог савета Србије уз прилагођавање

већини потреба из личних планова стручног усавршавања и могућностима установе.

Стручно усавршавање ће се реализовати и у сарадњи са удружењима васпитача,

медицинских сестара, стручних сарадника и сарадника на одобреним скуповима, сусретима,

конгресима, конференцијама, трибинама.

8.6.2. Интерно стручно усавршавање

Интерно стручно усавршавање ће се одвијати на стручно тематским сестанцима ,

радионицама, пројектима, обукама, манифестацијама и угладним и огледним активностима у

складу са личним плановима стручног усавршавања медицинских сестара, васпитача,

стручних сарадника и сарадника.

Годишњи план активности тима за стручно усавршавање, као посебан документ

усвајају стручни органи Установе.

8.7. План рада педагошког колегијума

Педагошки колегијум чине директор, помоћник директора и председници стручних

актива. Педагошки колегијум ће разматрати питања од значаја за функционисање установе и

остваривање делатности. Своју активност ће остваривати кроз састанке на којима ће се

разматрати питања из делокруга рада колегијума у складу са Законом о основама система

образовања и васпитања.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор.

Годишњи план активности педагошког колегијума, као посебан документ усвајају

стручни органи Установе
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9. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА

9.1. План рада директора

Установом ће руководити директор Установе. План рада директора базираће се на:

o Планирању и организовању остваривања Програма образовања и васпитања и свих

активности Установе;

o Старању о осигурању квалитета, самовредновања, остваривања стандарда

постигнућа и унапређивања образовно-васпитног рада;

o Старању о остваривању Развојног плана Установе;

o Одлучивању о коришћењу средстава утврђених Финансијским планом;

o Сарадњи са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и

удружењима;

o Вршењу педагошко инструктивног увида;

o Праћењу квалитета образовног рада и педагошке праксе;

o Предузимању мера за унапређивање и усавршавање рада запослених;

o Планирању и праћењу стручног усавршавања и спровођењу поступака за стицање

звања васпитача и стручног сарадника;

o Предузимању мера у случајевима повреда, забрана и недоличног понашања

запосленог, као и негативног утицаја на децу у складу са Законом;

o Предузимању мера за извршење налога просветног инспектора, просветног

саветника, као и других инспекцијских органа;

o Стварању услова о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе

података у Установи у оквиру јединственог информационог система просвете;

o Стварању услова за благовремено објављивање и обавештавање запослених, деце

и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања, о свим питањима од

интереса за рад Установе и ових органа;

o Сазивању и руковођењу седницама васпитно – образовног, односно педагошког

већа;

o Образовању стручних тела и тимова, усмеравању и усклађивању рада стручних

органа Установе;

o Сарадњи са родитељима, односно старатељима деце;

o Подношењу Извештаја о свом раду и раду Установе органу управљања;

o Доношењу Општих аката, организацији и систематизацији послова;

o Одлучивању о правима, обавезама и одговорностима родитеља деце и запослених

у складу са Законом.
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Рад директора ће се заснивати на стандардима квалитета рада и то:
С

Т
А

Н
Д

А
РД

И

ОБЛАСТИ

1.
Руковођење

процесом васпитања
и учења детета

2.
Планирање,

организовање и
контрола рада

установе

3.
Праћење и

унапређивање
рада запослених

4.
Развој сарадње са

родитељима,
органима

управљања,
синдикатима и

широм заједницом

5.
Финансијско и

административно
управљање радом

6.
Обезбеђење
законитости

рада установе

1.1.
Развој културе ВО

рада

2.1. Планирање
рада установе

3.1.
Планирање,

селекција и пријем
запослених

4.1.
Сарадња са

родитељима/
старатељима

5.1.
Управљање

финансијским
ресурсима

6.1. Познавање,
разумевање и

праћење
релевантних

прописа

1.2.
Стварање здравих и
безбедних услова за

учење и развој

2.2.
Организација

установе

3.2.
Професионални

развој запослених

4.2.
Сарадња са органом

управљања и
репрезент.

синдикатом у
установи

5.2.
Управљање

материјалним
ресурсима

6.2.
Израда општих

аката и
документац.

установе

1.3.
Развој и осигурање

квалитета ВО
процеса у ПУ

2.3.
Контрола рада

установе

3.3.
Унапређење
међуљудских

односа

4.3.
Сарадња са

државном управом и
локалном

самоуправом

5.3.
Управљање

административним
процесима

6.3.
Примена општих

аката и
документације

установе

1.4.
Обезбеђивање
инклузивног

приступа у ВО
процесу

2.4. Управљање
информационим

системом
установе

3.4.
Вредновање

резултата рада,
мотивисање и
награђивање
запослених

4.4.
Сарадња са широм

заједницом
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1.5.
Обезбеђивање

и праћење добробити
и развоја детета

2.5. Управљање
системом

обезбеђења
квалитета у

установи

Годишњи план рада директора заснива се на задацима који су утврђени Законом о основама система образовања и васпитања,

Законом о предшколском васпитању и образовању, Стандардима квалитета рада предшколских установа, Општим колективним уговором,

Статутом, Годишњим програмом рада, Стандардима квалитета рада директора у предшколским установама и осталим важећим нормативним

актима Установе.
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9.2. План рада Управног одбора

Управни одбор је орган управљања у Установи који  има девет чланова, које именује

скупштина Града Ниша. Председника Управног одбора бирају чланови Управног одбора,

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.Управни одбор чине  три

представника запослених,  три представника родитеља и три представника  јединице локалне

самоуправе.

Чланови Управног одбора, представници оснивача:

o Саша Станисављевић, Маја Мијалковић, Александра Коцић

Представници Савета родитеља:

o Дејан Стојиљковић, Мирослав Ефтимов, Јелена Косић Јанковић

Представници запослених:

o Роза Николић, Бојана Стојановић, Сања Миловановић

Своју активност Управни одбор остварује кроз одржавање седница. Надлежност

органа управљања одређена је законом, а његов рад уређен је Статутом Установе и

Пословником о раду Управног одбора.

Послови који ће бити у надлежности Управног одбора у радној 2017/2018. години су:

o Доношење Годишњег плана рада Установе за радну 2017/2018 годину;

o Усвајање Извештаја о раду Установе за радну 2016/2017 годину;

o Доношење Плана набавки за 2018.годину;

o Утврђивање предлога Финансијског плана за припрему буџета и доношење

Финансијског плана установе;

o Усвајање Извештаја о пословању Установе;

o Доношење одлуке о образовању и брисању огранака – малопродајних објеката;

o Доношење одлуке о отпису и отуђењу основних средстава и ситног инвентара;

o Обављање других послова у складу са Законом и Статутом Установе.
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9.3. План рада Савета родитеља

Савет родитеља је орган у Установи који обавља послове из своје надлежности

прописане Законом о основама система образовања и васпитања. Рад Савета родитеља је

уређен Статутом Установе и Пословником о раду Савета родитеља.

Савет родитеља расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и

рада вртића и својим радом представља најважнију спону родитеља и Установе. Кроз своје

облике рада и сарадњу са родитељима, помаже у решавању васпитно-образовних питања,

побољшању услова боравка у вртићима и питањима која су од посебног интереса зарад

вртића.

Послови у надлежности Савета родитеља су:

o Разматра Годишњи план рада Установе  и  Извештај о раду;

o Разматра и даје сагласност на организовање рекреативне наставе, зимовања и

излета;

o Разматра и даје сагласност за набавку и дистрибуцију радних листова и часописа;

o Разматра и даје сагласност на организовање других програма и услуга који

подразумевају финансирање од стране родитеља.



Годишњи план рада Предшколске установе ''Пчелица'' Ниш

74

10. КАЛЕНДАР ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА
Радна година почиње 01. септембра 2017. године, а завршава се 31. августа 2018.

године.Рад у припремним предшколским групама почиње 01. септембра 2017. године, а

завршава сe 15. јуна 2018.године.
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11.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА

ПРЕДШКОЛСКОГПРОГРАМА УСТАНОВЕ

Евалуација и самоевалуација су саставни део васпитно образовног процеса у

Установи.

У Установи евалуација се вршиАкционим планом самовредновања, који детаљно

обухвата вредновање изабраних и обавезних стандарда самовредновања,као и посебних и

специјализованих програма, уз примену унапред предвиђених техника и инструмената за

праћење. Директор Установе учествује у вредновању и самовредновању рада Установе и

Извештај о вредновању и самовредновању рада установе подноси Управном одбору и Савету

родитеља.

Садржај праћења и
вредновање

Начини праћења и вредновање Време Носиоци праћења и
вредновања

Рад васпитача и
медицинских

сестара-васпитача

Увид у радне књиге;
Непосредно праћење и анализа

активности;
Угледне активности.

Током
године

директор
пом. директора

стручни сарадници и
сарадници

Рад свих служби из
Сектора Установе

Праћење и анализа активности;
Увид у потребну документацију
( радне књиге, извештаји и др.)

Током
године

директор
пом. директора

кординатори тимова
руководиоци

појединих служби
стручни сарадници и

сарадници

У Нишу 2017. године

Председник Управног одбора

______________________
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