ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ
ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"
ЗА РАДНУ 2014/15. ГОДИНУ

Програмом рада Скупштине Града Бијељина за 2015. годину предвиђено је
разматрање Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" за радну
2014/15. годину.
Циљ
Извјештаја
је
упознавање
Оснивача
са
реализацијом
васпитно – образовног програма за предшколски узраст и функционисање Установе у
току радне 2014/15. године.
Извјештај је урађен на основу Годишњег програма рада за наведени период,
Програма предшколског васпитања и образовања, као и Записника Актива васпитача,
Стручног вијећа, Записника УО и друге документације којом Вртић располаже.

Бијељина, септембар 2015. године
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1. УВОД
Са дјецом предшколског узраста у Семберији прве су, 1931. године, радиле
мајка и кћерка Хингл. Организовани вид предшколског васпитања са полудневним
боравком је почео 1951. године у објекту поред Градског биоскопа, гдје и данас
радимо. Почетком 1977. године предшколци Семберије су добили још један модеран
објекат у центру града, са осам радних соба.
Назив Установе се мијењао. Установа под називом Дјечији вртић "Чика Јова
Змај" функционише од 24. јуна 1994. године, а по одлуци СО –е Бијељина о оснивању
Вртића број 01-023-031. Од 2013. године је Јавна установа Дјечији вртић "Чика Јова
Змај". Поред већ постојећих аката, у претходној радној години донесен је већи број
норматива, како на нивоу Републике Српске, тако и у оквиру Вртића.
Рад Вртића заснива се на сљедећим документима:
- Одлука о оснивању Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина,
бр. 01-022-116/13, од 01.11.2013.године;
- Статут;
- Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о измјенама и допунама
закона о предшколском васпитању и образовању и подзаконска акта;
- Програм предшколског васпитања и образовања;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији;
- Правилник о раду;
- Појединачни колективни уговор;
- Правилник о пријему дјеце;
- Правилник о заштити и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Акт о процјени ризика на радном мјесту у радној средини;
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама;
- Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима;
- Правилник о јавним набавкама;
- Правилник о поступку директног споразума;
- Пословник о раду Стручног вијећа;
- Пословник о раду Савјета родитеља;
- Етички кодескс – стандарди понашања и комуникације;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању;
- Правилник о условима остваривања предшколског програма на страном језику;
- Правилник о радном времену васпитача, медицинских сестара и стручних
сарадника предшколских установа;
- Правилник о педагошким стандардима и нормативима за област предшколског
васпитања и образовања;
- Правилник о врсти стручне спреме за запослене у предшколским установама;
2

1. КАПАЦИТЕТИ УСТАНОВЕ
ОБЈЕКТИ:
Васпитно – образовни рад у радној 2014/15. години реализовали смо у четири
објекта, и то: два у граду (Улица Светог Саве бр. 9 и Улица Кнеза Милоша бр. 26),
објекат у Јањи - Ново Насеље и објекат у Дворовима, у оквиру Светосавског дома.)
Објекат у Улици Светог Саве бр. 9 је архитектонски добро ријешен, са осам
радних соба и свим пратећим простором (кухиња, вешерај, сала, канцеларије управе).
У прошлогодишњим поплавама поплављен је сутерен – активирале су се подземне
воде, те је, на неким мјестима, било више од 2 м воде, што је проузроковало велику
штету у централној кухињи, вешерници, магацину и котловници. Изузетним напорима
менаџмента Вртића урађена је санација сутерена, обновљена је опрема у кухињи и
вешерници и урађен нови систем гријања и хлађења, базиран на обновљивим изворима
енергије. Вриједност радова је скоро 200.000 КМ, а средства су обезбијеђена путем
донација, пројеката и редовног годишњег буџета Вртића.
Објекат у Улици Кнеза Милоша бр. 26 има три радне собе, дистрибутивну
кухињу и пратећи просторо (помоћна кухиња, канцеларије за рачуноводство). Током
колективног годишњег одмора урађене су подне облоге у ходнику, окречена кухиња,
ходник и зборница. Захваљујући донацији једне банке, уређено је двориште (трава,
цвијеће, зеленило, обновљене справе и пјешчаници).
Објекат у Јањи - Ново Насеље је поред основне школе и у њему се реализује
скраћени програм, са двије групе (мјешовита и старија вртићка група). Родитељи не
плаћају боравак дјеце у наведеном објекту. У протеклој радној години је раздвојен
тоалет за одрасле и тоалет за дјецу, чиме су услови за рад и боравак дјеце и васпитача
побољшани.
Објекат у Дворовима се налази у оквиру Светосавског дома и у њему се
реализује цјелодневни и скраћени програм, Програм припреме дјеце у години пред
полазак у школу, као и одређени пројекти у којима учествујемо. Вртић је намјенски
урађен, са три велике радне собе, кухињом, санитарним чвором и пространим
двориштем, које је опремљено реквизитима за игре на отвореном.
У нашој установи је квалитет васпитно-образовног рада на високом нивоу, сви
васпитачи су факултетски образовани, услови за боравак дјеце су одлични и у складу
са свим законским прописима и нормативима, те је велика заинтересованост родитеља
за упис дјеце у нашу установу. Велико је интересовање и за Програм припреме дјеце у
години пред полазак у школу, који проводимо у сарадњи са Министарством просвјете
и културе. Исто тако, сваке године учествујемо у неком од пројеката који за циљ имају
повећање обухвата дјеце у сарадњи са UNICEF-ом, Министарством просвјете и
културе, LEGO фондацијом, DUBAI CARES, Удружењем за промоцију образовања
Рома „Отахарин“ и сл.
Имајући у виду повећан број становника у нашем граду, као и подизање
свијести о значају раног учења, надамо се да ће се у наредном периоду, изградњом
основне школе на Лединцима у склопу које ће бити вртић, повећати капацитети за
предшколско васпитање и образовање и подићи проценат обухвата дјеце
3

институционализованим предшколским васпитањем и образовањем, како бисмо
остварили циљ 2 друштвеног развоја у Стратегији Града Бијељина: Најмање 20 % од
укупног броја дјеце ће бити укључено у предшколско васпитање и образовање до 2018.
КАДРОВИ:
По Закону о предшколском васпитању и образовању у вртићима РС,
васпитно – образовни програм реализују васпитачи са ВСС. Сви васпитачи који имају
законску обавезу да се дошколују, то су и учинили прије рока наведеног у Закону. У
табели је приказана глобална структура запослених у протеклој радној години.
РАДНИ СТАТУС

КВАЛИФИКАЦИОНА
СТРУКТУРА

УКУПНО

директор
педагог
васпитачкоординатор
васпитачи
медицинска сестра
СВЕГА:

1
1
1

ВСС
1
1
1

ВШС

ССС

ВК

ПК

РАДНО ИСКУСТВО

НК

до
1о г.

од 10
до 20
г.

од 20
до 30
г.

од 30
до 40
г.
1

5
1
6

4
1
6

1
1

38
2
43

36

2
2
4

секретар
административноправни сарадник
рачуновођа
благајникекономиста
самостални стручни
сарадник за
књиговодство
самостални стручни
сарадник за
материјално
књиговодство,
основна средства...
одржавање објекта
исхрана
уређење простора
дежурни радник

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
8
6
2

1
7
4
2

вешерај
СВЕГА:
УКУПНО:

2
26

5

1

1
5

69

44

1

19

39

23

6

24

7

1
1
1
1

1

1
1
2

1
2
3
1

1
2
2

1
1
1

3

1
5
11

2

1
1

2

10

6

1
5

2

1

2

34

13

11
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2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Стручно усавршавање је саставни дио Годишњег програма за сваку радну
годину. Током ове радне године учествовали смо на већем броју семинара, тако да
можемо бити изузетно задовољни динамиком стручног усавршавања наших радника.
Овом приликом истичемо запажену сарадњу наше установе са предшколским
установама и Удружењима предшколских радника из окружења. У протеклој радној
години смо пројекат „Тако ми живимо у Семберији“ и примјере добре праксе
представили на Стручним сусретима васпитача Србије (Тара, новембар 2014.) и узели
учешће на неколико значајних конференција и научних скупова, што је детаљно
наведено у извјештају о реализованим активностима.
Један од најважнијих и, од стране Републичког педагошког завода прописаног
обавезног облика стручног усавршавања, је учешће васпитача на Конкурсу за избор
најбољег дидактичког средства, које је расписало Министарство просвјете и културе.
Као и претходних година, наши васпитачи су освојили прво и друго мјесто, и то:
1. Сет сликовница „Једи здраво! Браво, браво!“ – Милена Јовић и Даница Мојић
2. Сликовница „Луткица свезналица“ – Лаловић Биљана, Вујановић Славиша,
Филиповић Савка, Цвјетковић Јелена, Добринка Пердан и Мирјана Зеленовић.
Значајно је напоменути да смо, до сада, у нашем вртићу реализовали пет
циклуса од 11 радионица за родитеље „Растимо заједно“, као и један циклус радионица
са ромским мајкама, а у сарадњи са Удружењем за промоцију образовања Рома
„Отахарин“.
Поред учешћа на семинарима, учествовали смо и на Фестивалу дјечијег
стваралаштва у Зворнику, а посебно истичемо учешће у Колонији дјечијег пријатељства,
у којој, поред нашег вртића, учествују предшколске установе са Цетиња, из Бања Луке,
Штипа, Шапца и Сомбора. Колонија је организована у Бањалуци, почетком јуна мјесеца
и присуствовали су јој десеторо дјеце, два васпитача, педагог и директор.
У протеклој радној години реализовали смо неколико пројеката. Један од
најважнијих смо урадили у сарадњи са Министарством просвјете и културе и LEGO
фондацијом и, том приликом, у нашем вртићу је одржана обука за васпитаче из
поплављених вртића из Шамца, Добоја, Челинца и Бијељине, који су учесници пројекта.
У оквиру пројекта наш вртић је добио 17 пактета LEGO DUPLO BOX, што је значајно
унаприједило васпитно – образовни рад и учећим активностима дало нову димензију,
јер се коришћењем оваквих дидактичких средстава унапређује дјечији развој у свим
аспектима.
На крају радне године 2014/15, 25. августа, инспектор – просвјетни савјетник
Стака Николић је, у име Републичког педагошког завода, одржала регионално
савјетовање, на којем је дала смјернице васпитачима за попуњавање нове Радне књиге и
вођење Књиге за праћење развоја и учења дјетета.
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3. САРАДЊА СА ОКРУЖЕЊЕМ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ПАРТНЕРСВО СА ПОРОДИЦОМ:
Партнерство
са
породицом
је
веома
важно
у
реализацији
васпитно – образовног програма, те је у свим сегментима рада незаобилазно. Имајући
у виду хуманистички модел Програма предшколског васпитања и образовања,
неопходно је да родитељи буду активни учесници живљења у вртићу.
Програм партнерства са породицом одвијао се кроз:
- Обострано информисање,
- Директно учествовање родитеља у животу и раду групе и установе,
- Образовни рад са родитељима.
Узајамно информисање породице и васпитне установе обухватило је значајне
информације везано за живот и рад дјеце у Установи и породици:
- Ритам и распоред боравка дјеце у Установи;
- Њега и здравствено стање дјеце;
- Исхрана, учеће активности у вртићу, одмор и сл.;
- Процес социјализације;
- Развојни аспекти;
- Формирање хигијенских, радних и културних навика;
- Организовање боравка дјеце у природи;
- Припрема породице за полазак дјеце у школу:
Образовни рад са породицом реализовао се преко:
- Индивидуалних разговора са родитељима и другим члановима породице;
- Родитељских састанака (на нивоу Установе и групе);
- Визуелних комуникација (панои и плакати);
- Заједничких излета;
- Радионице за родитеље „Растимо заједно“;
- Креативних и едукативних радионица;
- Едукативних семинара;
- Директно учешће родитеља у животу и раду групе и Установе.
Задовољни смо учешћем родитеља у раду групе и Установе. Посебно истичемо
организовање Савјета родитеља и активан рад у току године, активно учешће родитеља
у организовању излета, идејна рјешења за побољшање рада Установе, као и изузетну
помоћ и подршку родитеља приликом излета које смо организовали у претходној
радној години (ЗОО-врт у Београду, „Вртић у природи“ – Златибор и сл.).
Посебно истичемо значај укључивања родитеља у реализацију програма НТЦ
система учења, који се у нашем вртићу проводи од фебруара 2011. године.
У плану је и реализација шестог циклуса радионица за родитеље „Растимо
заједно“, са циљем јачања педагошких компетенција родитеља. Исто тако, у плану је
наставак рада са ромским мајкама, у сарадњи са Удружењем за промоцију образовања
Рома „Отахарин“. У октобру 2014. године у Бијељини је основано Удружење
„Породични круг“, чији чланови су и поједини васпитачи из наше установе, те смо,
заједничким снагама, по први пут у Бијељини, организовали Дане породице –
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манифестацију посвећену породици и породичним вриједностима, а поводом 15. маја
Међународног дана породице. Посебно истичемо „Породичне тренутке“ за дјецу, баке,
деке и родитеље коју смо организовали у Градском парку.
САРАДЊА СА ШКОЛАМА И ДРУГИМ УСТАНОВАМА:
Сарадња са основним школама заузима важно мјесто у раду наше установе,
нарочито у погледу организовања Програма припреме дјеце у години пред полазак у
школу које, углавном, организујемо по основним школама у семберским селима.
Дјеца старијих група посјећују другаре првих разреда и тако се навикавају на
простор у школи у коју су уписани.
Сарадња са основним школама нарочито је изражена приликом провођења
Програма припреме дјеце за полазак у школу.
Са ОШ "Свети Сава" већ годинама реализујемо програм продуженог боравка.
Васпитачи, у сарадњи са учитељима, пратећи распоред часова, одводе и доводе дјецу и
у простору Вртића реализују програм за овај узраст.
Поред основних школа, остварили смо запажену сарадњу са:
- Народном библиотеком "Филип Вишњић" (радионице за мале слушаоце и
читаоце);
- Музејом Семберије;
- Медијским кућама;
- ЈУ Центар за културу „Семберија“
- Удружењем пензионера;
- Домом здравља;
- Удружењем "Братство и сестринство Пресвете Богородице Тројеручице";
- Удружењем за промоцију образовања Рома „Отахарин“;
- Осталим вртићима у граду.
МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
Један дио нашег рада са дјецом смо представили интерно, у простору вртића
(Јесења свечаност, Свети Никола, Новогодишња и Божићна приредба и сл.), а дио рада
представљамо родитељима и грађанству на Тргу или у сали ЈУ Центар за културу
(Дјечија недјеља, 8. Март, Врбица, Еколошка недјеља, Конференција беба и сл.).
Велики број активности организујемо у сарадњи са Одјељењем за друштвене
дјелатности Града Бијељина, (обиљежавање Дана Града, Атлетска трка „Трчи
Бијељино“, Дјечија недјеља, Април-мјесец чистоће, Конференција беба и сл.).
Календар и врсту реализованих активности дали смо у прилогу који је саставни дио
Извјештаја.
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4. БРОЈ И СТРУКТУРА ДЈЕЦЕ И ГРУПА ТОКОМ РАДНЕ 2014/15. ГОДИНЕ:
ЈАСЛИЧКЕ ГРУПЕ
УЗРАСТ
БРОЈ
БРОЈ
ДЈЕЧАЦИ
ДЈЕВОЈЧИЦЕ
НАПОМЕНА
ГРУПА
ДЈЕЦЕ
од 6 до 24 мјесеци
1
26
9
17
од 2 д 3 године
1
28
16
12
свега:
2
54
25
29
ВРТИЋКЕ ГРУПЕ
3 до 4 год.
2
56
33
23
4 до 5 год
3
79
41
38
5 до 6 год
3
95
36
59
мјешовита
2
57
29
28
свега:
9
287
139
148
СКРАЋЕНИ ПРОГРАМ
мјешовита
3
51
30
21
група
5 до 6 год.
2
30
12
18
свега:
5
81
42
39
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
продужени
у сарадњи са ОШ
боравак:
1
31
15
16
„Свети Сава“
БРОЈ ДЈЕЦЕ ОБУХВАЋЕН ПРОГРАМОМ ПРИПРЕМЕ ДЈЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ДЈЕЦЕ
ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
(у сарадњи са Министарством
просвјете и културе)

7
група

211
дјеце

Пројекат је трајао од 06. марта до 29.маја
2015. године и обухватио је дјецу која не
похађају никакав вид предшколског
васпитања и образовања, укључујући и 25
ромске дјеце.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
БРОЈ ГРУПА И ДЈЕЦЕ У РАДНОЈ 2014/15. ГОДИНИ
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.

ВРСТА ПРОГРАМА
ЦЈЕЛОДНЕВНИ
БОРАВАК
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
СКРАЋЕНИ ПРОГРАМ
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ
ДЈЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У
ШКОЛУ

БРОЈ
ГРУПА
12

БРОЈ
ДЈЕЦЕ
341

МУШКИХ

ЖЕНСКИХ

164

177

1
5

31
81

15
42

16
39

7

211

106

105

25

664

327

337

УКУПНО:
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ЗАКЉУЧАК:
На основу предочених података, да се закључити да су капацитети Установе
попуњени кроз цијелу годину, тако да не можемо изаћи у сусрет свим родитељима који
желе да њихова дјеца бораве у нашем вртићу. Надамо се да ће се у наредном периоду,
изградњом основне школе на Лединцима, у оквиру које је планиран вртић, проширити
капацитети, како бисмо повећали обухват дјеце предшколским васпитањем и
образовањем.
5. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВОМ
Установом управља Управни одбор, а руководи Директор. Управни одбор броји
пет чланова, које је именовао Оснивач. Од септембра 2014. године одржано је седам
састанака, на којима је урађено: усвајање плана буџета за 2015. годину, усвајање
Извјештаја о раду за радну 2013/14. годину и усвајање Годишњег програма рада за
радну 2014/15. годину, усвајање Правилника о канцеларијском и архивском пословању,
усвајање Правилника о пријему дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, усвајање
финансијског извјештаја. Директор се старао да о раду УО обавијести остале запослене,
као и о реализацији наведених одлука.
6. САСТАВНИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ВРТИЋА ЈЕ ИЗВЈЕШТАЈ О
РЕАЛИЗОВАНИМ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА У РАДНОЈ
2014/15. ГОДИНИ, КАО И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
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