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На основу члана 119. став 1. тачка 2. и члана 126. став 4. тачка 17. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), члана 

27. став 1. тачка 2. и члана 35. став 2. тачка 15. Статута Предшколске установе „Наши бисери“, 

бр. 56/2018 од 15.3.2018. године, Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“, на 

својој седници, одржаној дана 6.9.2018. године, усваја 

  

 

Извештај о раду 

Предшколске установе „Наши бисери“ 

за радну 2017/2018. годину 
 

1 УВОД 
 

Предшколска установа „Наши бисери“ је, у радној 2017/2018. години, обављала своју 

делатност на основу Годишњег плана рада Установе за радну 2017/2018. годину, који је донет 

у складу са Развојним планом Предшколске установе „Наши бисери“, Предшколским 

програмом Предшколске установе „Наши бисери“,  Правилником о општим основама 

предшколског програма („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/2006),  као и другим 

важећим прописима. 

Установа је радила сходно школском календару за школску 2017/2018. годину, којим је 

предвиђено 180 радних дана, на основу Правилника о школском календару за основне школе 

са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину 

(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 26/2017 и 33/2017). 

 

1.1 Подаци установе 
 

НАЗИВ: Предшколска установа „Наши бисери“  

СЕДИШТЕ: 24420 Кањижа, Карађорђева бр. 30 

ТЕЛ/ФАКС: (024) 874 380 

Е-МАИЛ: nasibiseri@kanjiza.rs 

ВЕБ-СТРАНА: www.predskolskakanjiza.еdu.rs  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 08025380 

 
 

1.2 Облици смештаја      
 

 У радној 2017/2018. години родитељи су одабрали одговарајући смештај за децу, према 

њиховим потребама. Облицима смештаја одређено је трајање боравка детета у забавишту и 

број оброка на дан. На основу важеће одлуке Скупштине општине Кањижа, од 1. новембра 

2011. године, у установи постоје две врсте услуге смештаја деце, и то: 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  (за јаслени и предшколски узраст, тј. од 1 године 

живота до поласка у школу), са три оброка. 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК (за предшколски узраст, тј. од 3 године до поласка у 

школу), са два оброка (у објектима, у којима је школа обезбедила исхрану, деца су 

добијала по један оброк).  

У току школске године постојала је могућност за променом облика смештаја, уколико су 

родитељи то захтевали, узимајући у обзир број деце у датој групи.  

У следећој табели приказани су подаци о броју  деце по облицима смештаја, 

евидентирани на крају школске године. (1. Табела) 
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1.  Табела :   Број деце по облицима смештаја и  облицима исхране  
 

 

 

1.3 Искоришћеност капацитета 
 

 

 У школској 2017/2018. години, осим седишта установе - насељу Кањижа, мрежом 

Установе обухваћено је још 8 насеља у општини Кањижа. У Кањижи су радила три вртића, а у 

насељима по један вртић, тако се предшколско васпитање и образовање  одвијало у укупно 11 

објеката, у 31 групи. 

Искоришћеност капацитета објеката била је неуједначена, у објектима није било 

прекорачења броја деца  у односу на капацитет. 

Капацитет објеката се односи на једну смену. У објекту „Сунцокрет“ у Хоргошу, 

васпитно-образовни рад се одвијао у две смене, зато је у следећој табели, у посебној колони, 

приказан број деце у преподневној и поподневној смени. (2. Табела) 

 

 

ОБЈЕКАТ 

ОБЛИЦИ СМЕШТАЈА 

 

УКУПНО: 

ПОЛУДНЕВНИ 

БОРАВАК 

ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК 

ЈАСЛЕНИ УЗРАСТ ПРЕДШКОЛСКИ 

УЗРАСТ 

ужина доручак 

+ ужина 

доручак + ужина + ручак доручак +ужина + ручак  

Обј.„Наши бисери“ 
Кањижа  

- 47 - 66 113 

Обј. „Маслачак“ 
Кањижа  

- 67 - 36 103 

Обј. „Сунчица“ 
Кањижа  

- - 40 - 40 

Обј. „Сунцокрет“ 
Хоргош 

- 57 16 44 117 

Обј. „Бела рада“ 
Мале Пијаце 

- 35 - - 35 

Обј. „Дуга“ 
Мартонош 

- 41 - - 41 

Обј. „Звездица“ 
Адорјан  

27 - - - 27 

Обј. „Футринка“ 
Трешњевац 

- 28 - - 28 

Обј. „Лилипут“ 
Ором  

- 20 - - 20 

Обј. „Кутак“ 
Тотово Село 

- 7 - - 7 

Обј. „Бамби“ 
Велебит 

- 8 - - 8 

УКУПНО: 27 310 56 146 
539 

337 202 
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2. Табела:    Искоришћеност објеката у 2017/2018. години у односу на капацитет објеката 
 

 

 

ОБЈЕКАТ 
ИСКОРИШЋЕНОСТ 

КАПАЦИТЕТ 
преподне послеподне 

 „Наши бисери“ 113 - 120 

 „Маслачак“ 103 - 115 

 „Сунчица“ 40 - 75 

 „Сунцокрет“ 83 34 125 

 „Бела рада“ 35 - 50 

 „Дуга“ 41 - 50 

 „Звездица“ 27 - 50 

 „Футринка“ 28 - 50 

 „Лилипут“ 20 - 50 

 „Кутак“ 7 - 40 

 „Бамби“ 8 - 25 

УКУПНО: 505 34 750 
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2 УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАДА 
 
 Финансирање делатности Установе вршило се на основу Закона о основама система 

образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, у складу са 

Финансијским планом и Годишњим планом рада Предшколске установе „Наши бисери“ за 

радну 2017/2018. годину (детаљније: у Годишњем плану рада под насловом: Материјални 

услови). Носиоци остваривања делатности установе били су кадрови - у оквиру потребних 

радних места.  

У овом делу описа наведене су веће инвестиције и мањи радови усмерени на текуће 

одржавање објеката и набавке у радној 2017/2018.  години,  који су остварени из средстава 

добијених на конкурсима, наменских средстава Локалне самоуправе Кањижа, из сопствених 

средстава, односно донација. Извршењем наведених инвестиција, услови за остваривање 

делатности установе знатно су побољшани. 

Пре детаљног извештаја о инвестиционим ставкама по објектима, навешћемо набавке 

које се односе на све објекте.   

 

Сви објекти: 

• Новогодишњи пакетићи са слаткишима – 545 пакетића  

• Играчке за 31 групу  

• Играчке за све објекте – Национални савет мађарске националне мањине 

• Кухињске крпе – за сваки објекат 

• Књиге за такмичење у саобраћају – свака ПП група 

• Заштитне  кациге – 40 комада 

• Лопте за малу одбојку за све ПП групе – 10 комада 

• Музички инструменти за „Мелодијаду“ – 11 комада 

 

Канцеларије 

• Апарат за уништавање папира – 1 комад 

• Ланац за снег – 2 комада 

• Скидач леда – 3 комада 

• Преносни кабел – 1 комад 

• Брисач стакла – 1 комад 

 

Објекат „Наши бисери“, централна зграда, Кањижа,  Карађорђева 30. 

• Тањири – 40 комада  

• Даске за сечење – 4 комада 

• Заставе – 6 комада 

• Вештачка јелка – 1 комад (донација)  

• Намештај за групне собе – 25 комада (конкурс Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице) 

• Чаршав  - 60 комада 

• Пано – 3 комада 

• Мултифункционални штампач – 1 комад 

 

 

Објекат „Маслачак“, Кањижа, ул. Широка 68.   

•   ПВЦ кутије –  30 комада (донација) 

• Сецкалица за јаја – 2 комада 

• Нож за чишћење поврћа – 2 комада 
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• Штапни миксер – 1 комад 

• Метална тепсија – 1 комад 

• Кашике – 3 комада 

• Виљушка – велика – 1 комад 

• ПВЦ кутија за замрзивач – 10 комада 

• ПВЦ кутија за хлеб – 2 комада 

• ПВЦ кутија од 10 лит. – 2 комада 

• ПВЦ кутија од 30 лит. – 2 комада 

• Хватаљка за месо – 1 комада 

• Даска за сечење ПВЦ – 5 комада 

• Бокал – 3 комада 

• 40м црева за заливање 

• Чаршави – 36 комада 

• Ростфрај тањир – 20 комада 

• Канта за смеће за групне собе – 2 комада 

• Мућкалица – 2 комада 

• Мини ЛГ хифи – 1 комад (донација) 

 

Објекат „Сунчица“, Кањижа, ул. Сибињанин Јанка 42. 

• Шоље – 5 комада 

• Тањири – 3 комада 

• Кашичице – 8 комада 

• Кашике – 6 комада 

• Кутлаче за супу – 3 комада 

• Чинија – 3 комада 

• Бокали – 2 комада 

• Љуштилица за поврће – 1 комад 

• Нож за љуштење – 2 комада 

• Клима уређаји – 2 комада 

• Туш када – 1 комад 

• Креветац – 10 комада 

• Кофа са поклопцем – 1 комад 

• Пегла – 1 комад 

• Мали мотори – 8 комада (донација) 

 

Објекат „Сунцокрет“, Хоргош, ул. Барток Беле 3. 

 

• Канта за смеће за групне собе – 4 комада 

• Канта за смеће за санитарни чвор – купатило – 2 комада 

• Канта за смеће, запремине 50л – за кухињу – 1 комад 

• Кувало за воду – 1 комад 

• Чиније – 3 комада 

• Даска за сечење – 2 комада 

• Миксер – 1 комад 

• Љуштилица за кромпир – 1 комад 

• Хватаљка за месо – 1 комад 

• Столњак за играоницу – 6 метара 

• Дрвена оградица за јаслице – 1 комад 

• Чаршав – 70 комада 

• ЛГ мини линија за играоницу - 1 комад  
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• ПВЦ чинија са поклопцем – 1 комад 

• Бојлер за јаслице – 1 комад 

• Намештај за групне собе – 25 комада (донација) 

• Замена прозора у вртићу (конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице) 

• Кречење зграде  

• Панои – 12 комада 

• Отварач конзерва 

• ПВЦ послужавник – 10 комада 

 

Објекат „Бела рада“, Мале Пијаце, Улица Арањ Јаноша бр. 14. 

• Фрижидер – 1 комад 

• Пегла – 1 комад 

• Кеса за прашину – 5 комад 

• Телефон 

 

Објекат „Дуга“, Мартонош, Трг Ослобођење бр. 7. 

• Ростфрај тањири – 45 комада 

• Сецкалица за јаја – 1 комад 

• Кречење зидова – 2 групне собе и ходник 

 
Објекат „Футринка“, Трешњевац, ул. 29. Новембра 2 

• ПВЦ чинија – 1 комад 

• ЦД плејер – 1 комад 

• Продужни кабл – 1 комад 

• Поправка водовода 

 

Објекат „Звездица“,  Адорјан, Маршала Тита 2. 

• Пластичне тацне – 4 комада 

• Мали ножеви – 6 комада 

• Канте за смеће (мање) – 2 комада 

• Ростфрај тањири – 30 комада 

• Штампач – 1 комад (донација) 

• Тепих у купатилу – 2 метара 

• Грабље за лишће – 1 комад 

• Лопата за снег – 1 комад 

 

Објекат „Кутак“, Тотово Село, ул. Први мај 14. 

• Грабље за лишће – 1 комад 

 
Објекат „Лилипут“, Ором, ул. Радноти Миклоша бр. 5 

• Играчке градивне од стиропора (донација фирме „Мастерпласт“) 

• Флуоресцентни прслук – 20 комада (донација) 

• Цирада за држач бицикала - донација 
 

Објекат „Бамби“, Велебит, ул. Ђуре Мандарића бр. 9 

• ЦД плејер – 1 комад 

• Играчке 17.000,00 дин – (донација) 
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3 ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  
 

3.1 Општа анализа васпитно-образовног рада у радној 2017/2018. години  
       

Васпитно-образовни рад у нашој Установи одвијао се према моделу Б - Општих основа 

предшколског програма, у одговарајућем темпу за одговарајући узраст деце. Методика модела 

Б обухвата:  

– Организацију живота и васпитно-образовног рада у дечјем вртићу 

– Планирање васпитно-образовног рада 

– Вредновање васпитно-образовног рада 

– Игре 

– Припрему деце за школу 

По моделу Б општих основа програма, као општу делатност, развијали смо следеће области:  

Развој говора –  неговање говорне културе, обогаћење речника, неговање граматички 

правилног говора, вербално изражавање и комуникација, говор и причање кроз монолог, 

упознавање са дечјом књижевношћу, припрема за почетно читање и писање у ППП. 

Развој математичких појмова – положаји у простору,  кретање кроз простор, поређење и 

процењивање, области, линије и тачке, облици, бројност скупова, временско сазнање. 

Упознавање природне и друштвене средине – живи свет, животиње, биљке, човек, 

материјални свет, заштита животне средине, човек као друштвено биће, рад људи, саобраћајно 

васпитање. 

Телесно васпитање – физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање 

хигијене. 

Ликовно васпитање – цртање, сликање,  обликовање путем пластике, естетско 

доживљавање и процењивање. 

Музичко васпитање – слушање музике, певање, свирање и  плесне активности уз музику. 

Учење српског као нематерњег језика у групама на мађарском наставном језику - 
упознавање језика како би деца заволела и друге језике, вежбање нематерњег језика уз помоћ 

стручних васпитача, преко ситуационе игре, приче, песме и поезије. 

У радној 2017/2018.  години у оквиру области уметности, истакнути задатак васпитно–

образовног рада било је музичко васпитање. Васпитачи су, у оквиру стручних актива 

формираних по узрасту деце, поделили практична искуства у вези остваривања овог 

истакнутог задатка. Примери добре праксе су били представљени  у форми стручних 

презентација, које су имале статус унутрашњег усавршавања.     

 
У нашој Установи бавимо се васпитањем и образовањем деце узраста од 1 године до 

поласка у школу.  

- Нега и васпитање у јаслицама – од 1 до 3 године, према Општим основама предшколског 

програма 

- Предшколско васпитање и образовање од 3 године до 5,5 год - према моделу Б Општих 

основа предшколског програма 

- Припремни предшколски програм - према моделу Б Општих основа предшколског 

програма. 

У установи се васпитно-образовни рад изводи на српском и на мађарском језику. 

 

Истакнуте активности у 2017/2018. години: 

• 7 групa је представљало  нашу Установу на смотрама и манифестацијама, где су 

наступали са драматизацијом приче, традиционалним и ритмичким плесом и  дечјим 

народним играма. 
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• Неговање традиције – оживљавањем значајних дана и обичаја, посебно у Тотовом Селу,  

Орому, Трешњевцу, Адорјану и у Хоргошу.  У знаку традиционалних вредности 

предшколска деца из општине учествовала су у божићном програму. 

• Курс енглеског језика организован је у нашој Установи, у сарадњи са ОКУ „Цнеса”: у  

свим насељима општине, по исказаној потреби  родитеља. Родитељи и васпитачи су били 

задовољни квалитетом наставе.   

• Првенство у малој одбојци – спортска манифестација на општинском нивоу, која је осми 

пут одржана за припремно-предшколски узраст, у спортској хали Бања Кањижа. 

• Одржавање општинског такмичења, под називом: „Вози паметно!“,  за екипе из свих 

припремно-предшколских група. Манифестацију су подржали: Општинска комисија за 

безбедност саобраћаја и Трговинска радња „Домино“.  

• Учење српског као нематерњег језика у групама на мађарском наставном језику. 

 

Васпитачи установе, у интересу континуираног стручног развоја, едуковали  су се уз 

стручну литературу, учествовали су у раду стручних органа установе као и на бројним 

обукама. Узели  су  учешће  на предавањима, акредитованим усавршавањима у организацији 

стручних удржења и установа, као и Регионалног центра за професионални развој запослених 

у образовању општине Кањижа. 

Велики број васпитача чланови су Удружења васпитача Војводине, Удружења васпитача 

„Брунсвик Терез“, Удружења просветних радника Мађара северне Бачке  и Удружења 

просветних радника општине Кањижа. 

 

3.2  Извештај о допунским програмима, активностима  васпитања и образовања  

 

3.2.1 Наступи на смотрама организованим за предшколски узраст  
 

• Манифестација: Дечји Фестивал у Зрењанину 

Наступили: групе васпитача Драгане Дејановић и Сандре Буш, групе васпитача Бичкеи 

Зелди Рите и Сабо Тинде из вртића „Наши бисери“, и групе васпитача Ческо Беате и 

Марта Отилије из вртића „Маслачак“. 

Датум: 25. април 2018.  

Место одржавања: Зрењанин 
 

• „Мелодијада“ – смотра хорова и оркестара деце предшколског узраста 

Наступили: групе васпитача Драгане Дејановић и Сандре Буш из Кањиже, групе васпитача 

Тамаре Крстин из Хоргоша, група васпитача Сање Лончар из Велебита и групе васпитача 

Ревид Илоне и Абрахам Едите из Малих Пијаца. 

Датум: 15. мај 2018. 

Место: Кањижа 

Организатор: П.У.“Наши бисери“, Удружење васпитача Војводине 

  

 

• Манифестација: 24. Сусрет мађарских предшколских позоришних група Војводине  

Наступили: групе васпитача Драгане Дејановић и Сандре Буш, групе васпитача Бичкеи 

Зелди Рите и Сабо Тинде из вртића „Наши бисери“, групе васпитача Ческо Беате и Марта 

Отилије из вртића „Маслачак“ и група васпитача Сечи Викторије из вртића „Сунцокрет“ 

Представа: „Играјмо се заједно“ и „Чекање Ускрса“ 

Датум: 16. мај 2018.  

Место одржавања: Мали Иђош  
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Организатор: Удружење васпитача „Брунсвик Терез“ 

 

• Манифестација: Сусрет позоришних игара „Мајске игре“ у Бечеју 

Наступили: група васпитача Бата Магдолне из вртића „Лилипут“ 

Представа: „..A kelekótya kiskakas.“– драматизација приче 

Датум: 21. мај 2018. 

Место одржавања: Бечеј  

Организатор: Дечји вртић  „Лабуд Пејовић“ – Бечеј 

 

• Манифестација: Причање приче - смотра 

Наступили: по једно дете из свих припремних предшколских група  

Датум: 04. јун 2018.  

Место одржавања: Кањижа  

Организатор: Библиотека „Јожеф Атила“ Кањижа 

 

• Манифестација: Првенство у Малој одбојци 

Наступили: седморо деце из групе Бите Жинка Андреје и Јухас Аните 

Датум: 18. јун 2018.  

Место одржавања: Дебрецин, Мађарска  

Организатор: Еотвош ДСЕ 
 

3.2.2 Учешће на ликовним конкурсима  
 

• Удружење педагога општине Кањижа расписало је конкурс за децу припремних 

предшколских група са темом „Хиљаде година“ - обраде прича. Четири дечја рада су 

награђена књигама, а пет радова дипломама. 

• Конкурс „За зелене путеве“ – 13 група. 

• Међународни јапански конкурс – са темом: спорт, на којем су учествовала деца из 11 група. 

Повратна информација о резултатима конкурса још није добијена. 

• Међународни конкурс „Christmas eco fantasy“  – послати су радови из 9 група. 

• Пошта Србије расписала је ликовни конкурс под називом „Пиши Деда Мразу“, на којем су 

учествовала наша деца. Послато је 50 радова из 8 група, који су награђени дипломама. 

• Конкурс „Здрава исхрана“ – учествовало је 7 група. 

• За Дан села у Орому - деца из вртића „Лилипут“ су правила макете. 

• Божићна изложба од дечјих радова у Тотовом Селу. 

• „Божићни радови из рециклираних материјала“ – Међународни ликовни конкурс града 

Арада, послато је 60 радова, деца и васпитачи су добили дипломе. 

• Конкурс Карпатског базена – „Предиван вртић“ – послати су радови три групе, а 

награђена су деца из вртића „Бела рада“ из Малих Пијаца. 

• 15. март – Ликовни конкурс „Хусари“. 

• Установа је расписала  конкурс под називом „Светски дан земље“, поводом „Еко-дана“. 

Награђена су три дечја рада. 

• Удружење борбе против рака је расписало ликовни конкурс. Послато је 23 радова. 

Повратна информација још није добијена. 

• Други светски сусрет Орома: „Наша села“ је расписао ликовни конкурс, на којем су 

конкурисала деца из Орома. 

• Конкурс из Кишкунхалаша: „Rókáné függönye…” 
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3.2.3 Манифестације наше Установе 
  
 

• VIII. Првенство у малој одбојци – спортска манифестација на општинском нивоу за 

припремно-предшколски узраст, у спортској хали Бања Кањижа (14. април 2018.) 

 

• Општинско предшколско такмичење под називом: „Вози паметно“  
Представници деце из свих припремно-предшколских група и мешовитих група такмичили 

су се у трочланим екипама. Место: саобраћајни полигон у дворишту централног објекта 

установе (05. мај 2018.). 

 

• „Наши бисери” – приказ  наступа са којима је наша Установа постигла истакнуте 

резултате, за родитеље и кањишку публику - у позоришној сали ОКУ „Цнеса” (05. јуна 

2018.) 

 

Добротворни програми у организацији вртића у радној 2017/2018. години: 

Вртић „Наши бисери“, вртић „Маслачак“ и вртић „Сунцокрет“ - Кањижа - бициклистичка трка     

„Котрљајући бисери“  

Вртић „Сунцокрет“ - Хоргош - Божићни вашар ручних радова  

 

3.2.4 Културни програми за децу - у организацији  наше Установе 
 

октобар 2017. 

• 10.03. -  У оквиру програма дечје недеље: 

•  „Тигар Петар“ – (представа Дечјег позоришта из Суботице) за 320-оро деце, у 

позоришту у Кањижи.  

• „Пачје јаје“ – (представа Дечјег позоришта из Суботице) представа за 320-оро деце, у 

позоришту у Кањижи. 

 

• „Дан музике“ – мини концерт Основне музичке школе – у Кањижи, Хоргошу, Адорјану, 

Мартоношу и Орому. 

 

• децембар 2017.:   

• Наступ мађионичара – који су могли да погледају сва деца из наше општине (4 – 6. 

децембра) 

•   Дочек  Деда Мраза са учешћем Шаркањ Лукача из Хоргоша, у свим вртићима наше 

општине (18 - 22. децембра)  

•   Дочек Деда Мраза за децу запослених (18. децембар) 

 

• Фебруар 2017.: 

• Концерт у част обележавања „Поклада“  уз оркестар „Јухас“ – у Омладинском 

центру у Кањижи - учествовала су  деца из Кањиже и Велебита; у вртићу у Хоргошу - 

учествовала су деца из Хоргоша и Мартоноша;  у вртићу у Адорјану - окупила су се 

деца из Трешњевца, Орома и Тотовог Села.   
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3.2.5 Еколошке, здравствене и остале акције у које се укључила наша 

Установа  
 

Акције за заштиту животне средине 

• Сакупљање пластичних флаша и чепова– континуирано  

• Суво компостирање - сви вртићи 

• Уређивање башти – сви вртићи 

• Европска недеља мобилности и Дан без аутомобила – учествовало је 5 васпитних група 

• „За чистије и зеленије школе у Војводини 2017/2018“ - вишемесечни пројекат који траје 

од почетка до краја школске године. Координатори пројекта били су васпитачи: Селеш 

Викторија и Пилиши Жужана.  

 

Здравствене акције 

• „Посета Дому здравља“ – активност Дома здравља Кањижа у више вртића 

• Предавање на тему Прве помоћи у оквиру Дечје недеље – 8 група 

• Здрава исхрана – на иницијативу наше установе у сарадњи са Домом здравља Кањижа, 

одржана су предавања у свим групама (осим млађих група и јаслица) 

• „Јачајте своје срце“ – предавање у оквиру Светског дана срца за припремне предшколске 

групе. 

• Месец исхране – у свим групама 

• „Са кретањем за здравље“  - у свим групама 

•  „Србија трчи“ – у свим групама 

• Правилно прање зуба – на иницијативу вртића у свим групама, у сарадњи са Домом 

здравља Кањижа 

• „Дан изазова“ – у свим групама 

 

Остале активности –  учешће наших васпитаника 

• Весело преподне са децом из Барке – 1 група 

• Сакупљање јесењег лишћа и компостирање – 2 групе 

• Светски дан птица и дрва 

• Представљање музичких инструмената од стране Музичке школе Кањижа 

• Деда Мраз у вртићу 

• „Дан Медведића“ у вртићу 

• „Дан спавања у вртићу“ 

• Еколошки свестан башта 

• Посета школама: свака припремна предшколска група 

• Активност у галерији „Добо Тихомир“ 
• Еко дан – еколошко васпитање – еколошка манифестација са учешћем предшколске деце 

из Адорјана, Трешњевца, Тотовог Села, Орома и Велебита (19.04.2018.) 

• Празник „Духови“ – манифестација неговања народне традиције у Хоргошу, у вртићу 

„Сунцокрет“ са децом, родитељима и васпитачима (21.05.2018.) 

 

Остале активности –  учешће наших васпитача 

• Луткарски фестивал у Словачкој – наступила је луткарска група „Бобита“ 

• Пријем васпитача из Кишкунхалаша, представљање наших вртића 

• Фестивал луткарства у Сенти. Наступиле су луткарске групе „Бобита“ и „Абракадабра“ 

(24. март 2018.) 

• Периодични наступи Хора васпитача 

• Активности група ручних радова 
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Остале активности – са учешћем родитеља  

• Радионице са родитељима: припрема за новогодишње празнике, прављење и 

украшавање медењака, украса за новогодишње јелке, декорација вртића и украсни венац 

за адвент – 15 група 

• Преузимање играчака – у Орому, од фирме „Мастерпласт“   

• Радне акције са родитељима 
 

3.2.6 Празници и свечаности у вртићу 
 

У школској 2017/2018. години у вртићима установе, прослављени су следећи празници: 

• Први дан у забавишту - 14 група 

• Дан за баке и деке: „Јесења свечаност“ - 25 група 

• Дечја недеља (2-6. октобра 2017.) 

• „Котрљајући бисери“ (15 група) 

• Вашар за Михаљдан – Тотово Село (септембар) 

• Дочек Деда Мраза – у свим вртићима (18-22. децембар) 

• Припрема за Адвент – Тотово Село 

• Божићна свечаност – 11 група 

• Дан жена у колективу, Кањижа – наступиле су групе васпитача Драгане Дејановић и 

Сандра Буш, групе васпитача Бичкеи Зелди Рите и Сабо Тинде из вртића „Наши 

бисери“, и групе васпитача Ческо Беате и Марта Отилије из вртића Маслачак.  

• „Покладе“ – све групе  

• Празник „Духови“ – групе у Хоргошу 

• Дан жена и Дан мајки, Празник породице - у свим групама 

• Завршна свечаност - све старије и припремно предшколске групе 

•  „Отворени дани“ –  у више група -  родитељи су  присуствовали раду групе и тиме 

добили бољи увид у свакодневни живот наших вртића 

• Дан сестре и брата – једна група 

 

 

3.2.7 Пригодни наступи ван установе, на општинским манифестацијама и сл. 
 

 

• Дани бербе у Хоргошу – деца из Хоргоша (3 групе) 

• Дан Кукуруза у Тотовом Селу – 1 група 

• Пренос застава Европе у Кањижи, у ОКУ „Цнеса“ – 3 групе 

• Сунчана јесен -наступиле су три групе из Тотовог Села, Орома и Мартоноша 

• Божићни концерт – наступило је 6 група (Хоргош) 

• Божићни наступ у Мартоношу – 2 групе 

• Божићни наступ у Малим Пијацама – 2 групе 

• Дочек Деда Мраза– 1 група 

• Поворка на Дан Св. Мартина – 1 група 

• Удружење „Каритас“ из Орома - 1 група 

• Наступи на Данима села – 5 група 

• Наступ у Геронтолошком центру Кањижа – 2 групе 

• Наступ на отварању МТТК – 2 групе 

• Прослава Дана жена – 4 групе 

• Прослава поводом 15-ог маја – 1 група 

• Такмичење ватрогасаца – 1 група 

• Дан Културе – 1 група 
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• Дан Поезије – 1 група 

• Сарадња са Месном заједницом у Тотовом Селу – 1 група 

• Покладе у селу - 1 група 
 

3.2.8 Излети предшколских група 
 

Установа је, крајем радне године у месецу мају, организовала  једнодневне  излете за  

васпитне групе. Поред рекреације и разоноде, важно је истаћи и едукативну улогу излета, 

наиме, васпитачи имају прилику да децу упознају са карактеристикама природе и 

животињског света, као и са културним знаменитостима. У школској 2017/2018. години,  

припремно-предшколске и старије групе посетиле су на Палићу зоолошки врт и околину 

Палићког језера. Деца из Трешњевца и Адорјана су преко пројекта „За чистије и зеленије 

установе“ освојила једнодневни излет у национални парк Фрушка Гора. Деца из Орома 

посетила су Салаш Катаи. 
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4 РАЗВОЈ СТРУЧНОГ РАДА УСТАНОВЕ 
 

4.1  Извештај о развоју васпитно-образовног рада и стручним усавршавањима 

 

 Васпитачи су учествовали на бројним стручним усавршавањима, предавањима као и 

стручним сусретима. Неки од њих су и сами били предавачи и реализатори сусрета. На свим 

смотрама организованим ради приказа дечјих наступа представили смо нашу Установу на 

високом нивоу. Припрема деце, свакако, захтева високу стручност и припремљеност 

васпитача, што значајно доприноси развоју васпитно-образовног рада. 

(Смотре организоване за децу детаљније су описане у тексту под бројем 3.2.)    

У даљем тексту,  приказаћемо стручна усавршавања и активности за развијање 

васпитно-образовног  рада у школској 2017/2018. години, по временском редоследу: 

 

Октобар 2017. год.: 

• Обука предавача 

Датум и место: 5.-9.10. 2017., Будимпешта 

Организатор: Фондација „Бетлен Габор“  

Из установе је  учествовало: 4 васпитача 

 

• Сусрет дечјих психолога Мађара из иностранства- стручна конференција 

Датум и место: 5.-9.10. 2017., Будимпешта 

Организатор: Фондација „Бетлен Габор“  

Из установе су  учествовале: Сузана Буш и Андреа Новотни 

 

• „Правила понашања за децу у васпитно – образовним институцијама – систематичан рад 

са дидактичким материјалом“ - акредитовано стручно усавршавање – 8 бодова 

Датум и место: 28.10. 2017., Сента 

Организатор: Педагошки завод Војводине, Нови сад 

Из установе је  учествовало: 6 васпитача 

 
 

Новембар 2017. год.: 

• „Нови закон о основама система образовања и васпитања“ – семинар 

Датум и место: 09. 11. 2017., Кањижа 

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе су учествовали: Ибоља Веселинов и Сузана Буш 

 

• Питања из неколико области ране интервенције –  трибина, 3 бодова 

Датум и место: 10.-12. 11. 2017., Нови Сад 

Организатор: Педагошки завод Војводине, Нови Сад и Национални савет мађарске 

националне мањине, Суботица 

Из установе је учествовало: 4 васпитача 

 

•  „Васпитне могућности бајки од забавишта до пунолетства“ - акредитовано стручно 

усавршавање – 16 бодова 

Датум и место: 17-18.11.2017., Кањижа 

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе је учествовало: 5 васпитача 
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• „Књижевност у дечјем вртићу – критеријуми избора и могућности коришћења“ - 

акредитовано стручно усавршавање – 8 бодова 

Датум и место: 18.11.2017., Кикинда 

Организатор: П.У. „Драгољуб Удицки“, Кикинда 

Из установе су учествовале: Корнелија Вадас, Соња Оковацки 

 

Децембар 2017. год.: 

• „Пројектна педагогија у вртићу“ - трибина 

Датум и место: 01. – 03. 12. 2017., Кањижа, П.У. „Наши бисери“ 

      Организатор: Педагошки завод Војводине и Национални савет мађарске националне   

мањине 

Из установе је учествовало: 5 васпитача 

 

• Стручно путовање у Кечкемет 

Датум и  место: 14. 12. 2017., Кечкемет, Мађарска 

     Организатор: Удружење предшколских просветних радника Мађара Војводине 

Из установе је учествовало: 4 васпитача 

 

•  „Припрема деце за наступ на манифестацијама „Ал' је леп овај свет“ и „Мелодијада” - 

акредитована стручна трибина, 1 бод 

Датум и место: 14. 12. 2017., Нови Сад 

Организатор: Удружење васпитача Војводине 

Из установе су учествовали: Драгана Дејановић и Корнелија Вадас  

 

• „Истраживачки нагон код деце – развој и методолошка организација“, трибина  

Датум и место: 15. – 17. 12. 2017., Суботица 

       Организатор:  Педагошки завод Војводине и Национални савет мађарске националне 

мањине 

       Из установе је учествовало: 7 васпитача 

 

• „Родитељи и просветни радници – партнери у унапређивању васпитно-образовног рада, 

акредитовано стручно усавршавање, 8 бодова 

Датум и место: 29. 12. 2017., Кањижа 

      Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

      Из установе је учествовало: 10 васпитача  

 

Јануар 2018: 

• „Ликовне радионице у основној школи“ – акредитовано стручно усавршавање – 8 бодова 

Датум и место: 08.01.2018., Кањижа  

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе је учествовало: 3 особе. 

 

• Курс луткарства  

Датум и место: 08. јануара 2018.  

Организатор: Удружење васпитача „Брунсвик Терез“ 

Из установе су учествовале: 3 запослених. 

 

Фебруар 2018: 

• „Музичке игре као део одрастања и учења“ – акредитовано стручно усавршавање –  

8 бодова 

Датум и место: 10.02.2018., Кањижа 
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Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе је учествовало: 8  запослених. 

 

• 11. Конференција: Мотивација ученика за учење, пракса и теорија – стручни скуп 

Датум и место: 24.02.2018., Сомбор 

Организатор: Удружење просветних радника Мађара северне Бачке  

Из установе је учествовало: 4  особе 

 

Mart 2018. год.:  

• Методологија за народни плес - конференција 

Датум и место: 02.-03.03.2018., Ада 

       Организатор: Педагошки завод Војводине и Национални савет мађарске националне 

мањине 

Из установе су учествовале: 4 особе 
 

• Питања из неколико области ране интервенције – стручни скуп 

Датум и место:  02.-03.03.2018., Сента 

       Организатор: Педагошки завод Војводине   

Из установе су учествовали: 4 васпитача 

 

• „Лепа реч – комуникација у служби васпитања“, акредитовано стручно усавршавање –  

8 бодова 

Датум и место:  17.03.2018., Кањижа 

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе је учествовало: 10 васпитача 

 

 

Мај 2018. год.:  

• Учимо једни од других – хоризонтално учење у школама и предшколским установама – 

К2, 8 бодова 

Датум: 19.05.2018., Нови Кнежевац 

Организатор: Удружење васпитача Војводине, Нови Сад 

Из установе су учествовала:  4 васпитача 

 

Јун 2018. године: 

•  „Ringató“ 

Датум и место: 18.-22.06.2018. Будимпешт 

      Организатор: Национални савет мађарске националне мањине 

       Из установе је учествовало: 3 васпитача 
 

 

Август 2018. године: 

• Летњи стручни камп за васпитаче - Шушара 

 Датум: 30.07.2018. – 03.08.2018.  

Место одржавања: Шушара 

Организатор: Удружење васпитача „Брунсвик Терез“ 

Предавач из наше установе: Сечи Викторија  

       Из установе су учествовала: 4 васпитача 

 

• 22. Летња академија  - акредитовано усавршавање, 24 бодова, к1  

Место одржавања: Суботица  
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Датум: 13-17. 08. 2018.                 

Организатор: Удружење просветних радника Мађара северне Бачке 

Из установе је учествовало: 7 запослених 

 

• Спретна школица - акредитовано стручно усавршавање, к3, 8 бодова 

Датум и место: 27.08.2018., Кањижа  

 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

 Из установе су учествовала: 12 васпитача 

 

• На путу ка квалитетним образовним установама“ 

Датум и место: 28.08.2018., Кањижа  

 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

 Из установе је учествовало: 5 васпитача 

 

 

4.2  Извештај о раду руководства и административног особља  
 

Директор и помоћник директора Установе су учествовали на бројним обукама које су 

биле усмерене, првенствено, на унапређивање васпитно-образовног рада, зато  су ова 

усавршавања описана у претходном делу текста  (под бројем 4.1).  У овом делу,  набројаћемо 

само она предавања и обуке на којима су учествовали руководиоци и административно 

особље. 

 

• Свечано отварање фискултурне сале О.Ш. „Карас Каролина“  

      Датум и место: 01.09.2017., Хоргош 

Из установе је  учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Стручна посета и наступ луткарске групе Бобита 

Датум и место: 07.-09. 09. 2017., Сенц, Словачка 

Из установе су  учествовале: Веселинов Ибоља, Кермеци Валерија и Хорват Ева 

 

• Стручни актив директора предшколских установа Северно – банатског округа  

Датум и место: 21.09.2017., Нови Кнежевац 

 Из установе је  учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Свечано отварање нове школске године 

      Датум и место: 28.09.2017., Суботица, Учитељски факултет на мађарском наставном 

језику 

Из установе је  учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Седница Скупштине општине Кањижа – усвајање годишњег извештаја и плана 

Датум и место: 28.09.2017., Кањижа  

Из установе је  учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Стручна посета васпитача из Кишкунхалаша 

Датум и место: 29.09.2017., Кањижа  

 

• „Одговорност директора у образовном систему Републике Србије”- акредитована стручна 

конференција 

Датум и место: 16.-17.10.2017., Врњачка Бања 
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Из установе су  учествовале: Веселинов Ибоља и Вуковић Наталија 

 

• Седница Удружења педагога општине Кањижа 

Датум и место: 18.10.2017., Кањижа 

Из установе је  учествовала: Веселинов Ибоља  

 

• Дан општине Кањижа (преузимање награде) 

Датум и место: 20.10.2017., Кањижа 

Из установе су  учествовале: Веселинов Ибоља и Кермеци Валерија 

 

• Удружење васпитача „Брунсвик Терез“– седница руководства 

Датум и место: 26.10.2017., Сента  

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Удружење васпитача Војводине- годишњи састанак 

Датум и место: 28.10.2017., Нови Сад  

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Свечана Академија поводом Дана педагога 

Датум и место: 08.11.2017., Кањижа 

 

• „Нови закон о основама система образовања и васпитања“ - програм професионалног 

усавршавања 

Датум и место: 09.11.2017., Кањижа, Регионални центар за професионални развој 

запослених у образовању 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Буш Сузана 

 

• Свечаност Учитељског факултета на мађарском наставном језику: свечани приказ и 

постављање паноа „Они на које смо поносни“ 

Датум и место: 24.11.2017., Суботица 

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• „Без граница“ – дечји „Еко Божић“ – проглашење победника 

Датум и место: 28.11.2017., Арад (вртић „Другарство“) 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Кермеци Валерија 

 

• Луткарски фестивал у Сенти 

Датум и место: 24.03.2018., Сента 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Кермеци Валерија 

 

• Посета Њилаш Михаља вртићу «Наши бисери» и вртићу «Сунцокрет» 

Датум и место: 27.03.2018., Кањижа и Хоргош 

 

• Посета Екстерне евалуације из Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Школска Управа - Сомбор 

Датум и место: 11.04.2018.,Кањижа 

 

• Свечани потписивање уговора на конкурсу двојезичност 

Датум и место: 16.04.2018., Нови Сад 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Вуковић Наталија 

 



Извештај o раду за радну 2017/2018.  годину 

________________________________________________________________________________             

20 
 

 

• Свечано отварање „Дечјег фестивала“ у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ 

Датум и место: 20.04.2018., Кањижа 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Кермеци Валерија 

 

• Дан школе – Основна школа „Карас Каролина“ Хоргош 

Датум и место: 10.05.2018., Хоргош 

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Интервју - Инфо ТВ 

Датум и место: 25.05.2018., Кањижа 

Из установе је  учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Дечји Фестивал САКУД-а „Свети Сава“ Кањижа 

Датум и место: 26.05.2018., Кањижа 

Из установе је присуствовала: Веселинов Ибоља 

 

• Додела награде «За чистије и зеленије установе» 

Датум и место: 31.05.2018., Нови Сад 

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Репортажа у «Панда» радију 

Датум и место: 06.06.2018., Кањижа 

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља 

 

• Свечаност 10.годишњица НИС-а у ЦНЕСИ 

Датум и место: 12.06.2018., Кањижа 

Из установе су  учествовале: Веселинов Ибоља и Наталија Вуковић 

 

• Првенство у Малој одбојци – стручна посета 

Датум и место: 17.-18. 06. 2018., Дебрецин, Мађарска 

      Из установе су присуствовале: Веселинов Ибоља и Хорват Ева 

 

4.3  Стручни часописи, новине 
 

• „Предшколско васпитање”, педагошки часопис (месечно), за сваки објекат установе 

• „Нове кањишке новине”, недељник, за сваки објекат установе 

• „Еколист” еколошки часопис (6 издања годишње) за објекат „Наши бисери” и објекат 

„Футринка” 
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5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ У РАДНОЈ 

2017/2018. ГОДИНИ 
 

5.1 Извештај о раду Управног одбора 
 
12. септембра 2017. године  

1. Доношење Решења о избору директора Предшколске установе „Наши бисери“ на 

мандатни период од 4 године 

2. Усвајање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2016/2017. 

годину 

3. Усвајање Извештаја о раду директора за радну 2016/2017. годину 

4. Усвајање Извештаја о самовредновању за радну 2016/2017. годину 

5. Усвајање извештаја о праћењу инклузивног рада у установи у радној 2016/2017. години 

6. Доношење Годишњег плана рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 

2017/2018. годину 

 

8. децембра 2017. године 

1. Усвајање Извештаја о праћењу безбедности деце у Предшколској установи „Наши 

бисери“  

2. Усвајање Извештаја о реализацији Развојног плана Предшколске установе „Наши 

бисери“ за период од 2014. године  до 31.12.2017. године 

3. Доношење Одлуке о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање на 

мандатни период од  4 године 

4. Доношење Одлуке о вршењу пописа и именовању чланова пописне комисије за 2017. 

годину 

 

27. децембра 2017. године 

1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Финансијског плана Установе за 2017. 

годину 

2. Доношење Развојног плана Предшколске установе „Наши бисери“  

 
 

14. фебруара 2018. године 

1. Усвајање Финансијског извештаја Установе за 2017. годину 

 

2. Доношење Финансијског плана Установе за 2018. годину 

 

3. Усвајање Извештаја о раду директора за прво полугодиште радне 2017/2018. године 

 

4. Потписивање Анекса уговора о раду са директором бр. 242/2017 од 14.10.2017. године 

због промене основице за обрачун и  исплату плата запослених у јавним службама 

 

5. Доношење Плана јавних набавки за 2018. годину 

 

6. Усвајање Извештаја о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2017. године 

 

7. Доношење Правилника о безбедности деце у Предшколској установи „Наши бисери“  

 



Извештај o раду за радну 2017/2018.  годину 

________________________________________________________________________________             

22 
 

 

15. марта 2018. године 

1. Доношење Статута Предшколске установе „Наши бисери“ 

 

5.априла 2018. године 

1. Усвајање Извештаја о раду Установе за I полугодиште радне 2017/2018. године 

2. Доношење Пословника о раду Управног одбора  

3. Доношење одлуке о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова у 

Предшколској установи „Наши бисери“ 

 

3. маја 2018. године 

1. Доношење одлуке о расписивању конкурса за упис деце у радну 2018/2019. годину 

2.    Именовање чланова Комисије за пријем деце (председник и пет чланова) 

 

28. маја 2018. године 

1. Доношење Правилника о понашању у Предшколској установи „Наши бисери“ 

2. Доношење Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

Предшколској установи „Наши бисери“ 

3. Подношење Извештаја о спољашњем вредновању Установе 

 

 

     

5.2 Извештај о раду Савета родитеља 
  

 
1. седница - 2. октобра 2017. године: 

1. Верификација мандата члановима Савета родитеља у радној 2017/2018. години  

2. Намена донација („Котрљајући бисери“) 

3. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери” за радну 

2016/2017. годину 

4. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Наши бисери” за радну 

2017/2018. годину 

5. Разматрање Извештаја о раду директора за радну 2016/2017. годину 

6. Доношење одлуке о осигурању деце за школску 2017/2018. годину 

7. Утврђивање цене хигијенског и ликовног пакета у школској 2017/2018. години 

8. Доношење одлуке о цени културних програма (на месечном нивоу) у школској 

2017/2018. години 

9. Информације о условима фотографисања деце 

10. Избор представника Савета родитеља у Комисију за самовредновање за радну 

2017/2018. годину 

11. Избор представника Савета родитеља у Стручни актив за развојно планирање 

12. Представљање Предшколског програма Предшколске установе „Наши бисери“ 
 

 

2. седница – 7. децембра 2017. године: 

1. Разматрање Извештаја о праћењу безбедности деце у Предшколској установи „Наши 

бисери“  

2. Избор представника Савета родитеља Предшколске установе „Наши бисери“ у 

Општински савет родитеља за школску   2017/2018. годину (3 представника и њихови 

заменици) 

3. Предлози родитеља у вези одржавања дежурства за време распуста 
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3. седница – 5. априла 2018. године: 

1. Разматрање Извештаја о самовредновању за радну 2016/2017. годину 

2. Доношење Пословника о раду Савета родитеља 

3. Давање сагласности на програм полудневних излета деце у радној 2017/2018. години 

4. Предлог представника Савета родитеља у Тимове Установе  

 

4. седница – 30. августа 2018. године: 

1. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери” за радну 

2017/2018. годину 

2. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Наши бисери” за радну 

2018/2019. годину 

3. Разматрање Извештаја о раду директора за радну 2017/2018. годину 

4. Подношење Извештаја о спољашњем вредновању Установе 

        

  

5.3  Извештај о раду  Васпитно - образовног већа 
 
1. седница - 4. октобар 2017.: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење Одлуке о праћењу и остварености инклузивног образовања и доношење 

одлука   о даљој   примени, изменама, допунама ИОП-а и престанку потребе за ИОП-ом 

3. Извештаји о летњим стручним усавршавањима 

4. Обавештење о обуци у Будимпешти 

5. Удружење просветних радника Мађара северне Бачке – попуњавање пријавних листова 

6. Разно 

 

2. седница - 11. јануар 2018.: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа васпитно-образовног рада у првом полугодишту 

3. Анализа и усвајање Извештаја о раду директора за прво полугодиште радне 2017/2018. 

године 

4. Анализа и усвајање Извештаја о праћењу и остварености инклузивног образовања  

5. Обавештење о посетама Стручног тима за самовредновање у другом полугодишту 

6. Промене у школском календару – информације 

7. Пријава и временски распоред смотри и манифестација 

8. Разно 

   

3. седница – 3. април 2018. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Обавештење о посетама екстерне евалуације 

 

4. седница – 25. јун 2018. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Извештаја о спољашњем вредновању Установе 

3. Усвајање Извештаја о педагошком раду у радној 2017/2018. години 

4. Усвајање Извештаја о раду директора П.У. „Наши бисери“ за радну 2017/2018. годину 



Извештај o раду за радну 2017/2018.  годину 

________________________________________________________________________________             

24 
 

 

5. Усвајање Извештаја председника актива о раду стручних актива у радној 2017/2018. 

години 

6. Усвајање Извештаја о праћењу и остварености инклузивног образовања 

7. Број уписане деце у радној 2018/2019. години 

8. Извештај Викторије Селеш о пројекту „За чистије и зеленије установе”; информације 

Ибоље Бичкеи о Еко дану 

9. Информације Викторије Сечи о манифестацији поводом празника „Духови“ 

10. Информације о првенсту у Малој одбојци у Дебрецину – Андреа Бите Жинка 

11. Информације о летњим стручним усавршавањима 

12. Разно 

 

5. седница – 29. августа 2018. године 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Давање предлога за формирање васпитних група 

3. Разматрање Извештаја о раду П.У. “Наши бисери” за радну 2017/2018. годину   

4. Разматрање Извештаја о остварености стручног усавршавања за радну 2017/2018. годину  

5. Усвајање предлога Плана стручног усавршавања за радну 2018/2019. Годину 

6. Разматрање Годишњег плана рада П.У. “Наши бисери” за радну 2018/2019. годину  

7. Формирање стручних актива и избор руководилаца актива за 2018/2019. годину  

8. Избор представника запослених у законом обавезне Тимове Установе 

    Избор представника запослених у Комисије Установе 

9. Информације о избору чланова Савета родитеља 

10. Одлука о именовању главних васпитача по објектима за радну 2018/2019. Годину 

11. Информације о осигурању деце од  повреда у вртићу   

12. Одређивање цене прибора за ликовну културу и хигијенског пакета 

13. Подела књига ВО рада и других докумената  

14. Разно (питања и предлози) 

 

5.4 Извештај о раду стручних актива формираних по узрасту 
 

 
 Стручни активи (формирани по узрасту деце) изабрали су неколико образовних области 

односно тема које су обрадили током радне 2017/2018. године.  

 

Стручни актив васпитача који воде јаслену групу руководилац: Хусар Илдико 

• 04.10.2017: Тема 

Актуелни проблеми у периоду привикавања. Ликовни радови у јаслицама. 

• 14.11.2017: Тема 

Игре у крилу: размена искустава са колегиницама и упознавање са стручном литературом. 

Приказ филма: „Tipegő foglalkozás a Csillaghegyen” 

• 10.05.2018. Тема 

Информација о манифестацијама до 18. маја. Информација о организацији Мелодијаде. 

Сарадња са породицом. 

 

Стручни актив васпитача који воде млађу и старију групу руководилац: Зелди Ева 

• 04.10.2017: Тема 
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Привикавање деце на вртић. Избор радних листова за децу старијег узраста. 

• 14.11.2017: Тема 

Предавање „Вероника игре“. Приказивање инструмената. 

• 05.03.2018: Тема 

Презентација пројеката “За чистије и зеленије установе“, Мелодијада, Дечји дан, Мала 

одбојка и друге манифестације. 

• 10.05.2018. Тема 

Информација о манифестацијама до 18. маја. Информација о организацији Мелодијаде. 

Сарадња са породицом. 

 

 
Стручни актив васпитача који воде ПП групу - руководилац: Бите Жинка Андреа 

• 04.10.2017: Тема 

Представљање „Вероника методе“. Сарадња све музичком школом. Предлози за следећи 

састанак. 

• 03.11.2017: Тема 

„Вероника“ музички пројект - презентација. Информација о Развојном плану за период 

2014-2017. Подела упитника. Информације о пројекту „Чистије и зеленије установе“ 

• 05.03.2018: Тема 

Презентација пројеката “За чистије и зеленије установе“, Мелодијада, Дечји дан, Мала 

одбојка и друге манифестације. 

• 10.05.2018. Тема 

Информација о манифестацијама до 18.маја. Информација о организацији Мелодијаде. 

Сарадња са породицом. 

 

5.5 Извештај о Годишњем плану рада стручног сарадника – психолога за 

радну 2017/2018. годину 

 

Стручни сарадник – психолог обављао је радне задатке у складу са Правилником о програму 

свих облика рада стручних сарадника, а у оквиру следећих области: 

1. Планирање ипрограмирање васпитно-образовног рада 

2. Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

3. Рад са васпитачима 

4. Рад са децом 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

6. Рад са директором, замеником директора, стручним сарадницима, педагошким 

асистентом и пратиоцем детета 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
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6 ОДНОСИ  И САРАДЊЕ У НАСТАВНОЈ 2017/2018.  ГОДИНИ 
 

 

6.1 Сарадња са породицом 
 
У школској 2017/2018. години сарађивали смо са родитељима кроз следеће облике сарадње: 

• Родитељски састанци – 4 пута у току школске године у свакој групи, по следећем  

временском распореду:  

Септембар 2017.: информативни састанак, усаглашавање забавишног и породичног 

васпитања, избор чланова Савета родитеља 

Децембар 2017.:  тема по захтеву родитеља, односно по потребама групе. 

Фебруар - март 2018.: са тематиком решавања проблема у групи, припрема прославе 

Дана жена и породице.  

Мај - јун 2018.: код ППП група о поласку у школу, а у другим групама о оцењивању 

васпитно-образовног рада. 

У претходној години позвани су стручњаци различитих профила као што су: психолог 

Установе, медицинска сестра на превентиви и одржали стручна предавања. 

• Отворени дани – одређеним данима родитељ је могао присуствовати целодневном раду 

вртића. 

• Дневни сусрети са васпитачем, приликом одласка детета из вртића, родитељ је имао 

могућност размене информација са васпитачем групе.  

• Обавештења на огласној табли, на веб страници установе 

• Током припрема пред празнике и приликом радних акција добијали смо несебичну  

помоћ родитеља. 

• Приредбе у забавишту  

• Приликом организовања добротворних манифестација. 

• Путем чланства у Савету родитеља – заступали  су интересе предшколске деце, 

учествовали у доношењу одлука које се тичу деце и родитеља. 

• Учешћем представника родитеља у раду Управног одбора Установе.  

 

 

6.2 Сарадња са друштвеном средином 
 

 

 Предшколска установа „Наши бисери“ је, и у 2017/2018. години, наставила са 

одржавањем контакта са више организација и установа. Ове године смо интензивирали 

сарадњу са Центром за пружање услуга социјалне заштите општина Кањижа, са Црвеним 

крстом и са Друштвом дефектолога северне Војводине „Пужић“. Стручњаци су вршили 

третмане за развијање способности деце у вртићима. 

У наставку ћемо набројати  наше партнере са којима је остварена сарадња, као и предмет те 

сарадње. 

 

6.2.1 Сарадња са образовним установама 
 
Са три основне школе у нашој општини (ОШ „Ј.Ј.Змај“ - Кањижа, ОШ „Карас 

Каролина“ – Хоргош и ОШ „Арањ Јанош“ ,Трешњевац - Ором):  

� Мерење спремности деце за школу заједно су вршили стручњаци ОШ „Карас Каролина“ и 

П.У. „Наши бисери“. Предшколска установа је обезбедила потребне податке о деци свим 

основним школама (јун 2018.) 

� Стручне консултације стручњака основне школе и предшколске установе. 
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� Предшколска установа је обезбедила основним школама извештаје о психофизичком 

развоју, напредовању и понашању деце која су завршила припремни предшколски 

програм  по индивидуалном образовном плану. 
 

Са Основном музичком школом - Кањижа 
� Ученици и наставници музичке школе су представили музичке инструменте у оквиру 

активности у вртићу. 

� Ученици музичке школе су извели концерт за наше малишане, у циљу представљања 

музичких инструмената.  

 

 

6.2.2 Са стручним удружењима и организацијама 
 

У овом одељку набројаћемо удружења и организације, њихове манифестације и активности на 

којима су учествовали запослени наше установе. 

• Забавиште „Бобита“ Кишкунхалаш – стручна посета нашој установи (септембар). 

• Удружење васпитача Војводине - Сви наши васпитачи су чланови овог удружења. 

Учествовали смо на многим њиховим активностима: 

- Годишња Скупштина Удружења васпитача Војводине  

- „Припрема деце за наступ на манифестацијама „Ал' је леп овај свет“ и „Мелодијада” - 

акредитована стручна трибина, 1 бод 

- Учимо једни од других – хоризонтално учење у школама и предшколским установама – 

К2, 8 бодова 

- „Мелодијада“ – смотра хорова и оркестара деце предшколског узраста. 

 

• Удружење просветних радника Мађара северне Бачке  - Сви наши васпитачи су чланови 

овог удружења.  

– 11. Конференција – четири васпитача 

– Летња Академија – седморо запослених 

 

• Удружење васпитача „Брунсвик Терез“ - Учествовали смо на многим њиховим 

активностима: 

- Седница руководства 

- Студијско путовање у Кечкемет 

- Курс луткарства у Малом Иђошу 

- Учешће на „Фестивалу луткарства“- са две луткарске представе у Сенти   

- На смотри у Малом Иђошу наступиле су две групе 

- Летње стручно усавршавање у Шушари – четири васпитача 

 

• Удружење просветних радника општине Кањижа:  
- Свечана Академија поводом Дана педагога (новембра 2017.) 

- На ликовном конкурсу под називом „Хиљаду година“ учествовале су припремно-

предшколске групе (новембар 2017.) 

 

 (Детаљнији описи наше сарадње са поменутим организацијама и удружењима, налазе се у 

делу текста под  бројем 3.2 и 4.1.)  
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6.2.3 Са осталим установама 
 

• Локална самоуправа општине Кањижа – континуирана сарадња са оснивачем. Финансирали 

су неколико инвестиција (детаљно описано у делу текста бр. 2).  

• Стручна усавршавања која су организована од стране Националног савета мађарске 

националне мањине. 

• Стручна усавршавања организована од стране Педагошког завода Војводине 

• Месне заједнице у општини Кањижа – предшколска деца су наступала на њиховим 

свечаностима и приредбама. Пружили су материјалну подршку за намене одржавања 

објеката и подржали многе наше активности. Пружили су помоћ при организовању 

добротворних програма, обезбедили  донације за новогодишње поклоне деци и материјалну 

подршку за дечји дан. 

• ОКУ „Цнеса“ Кањижа – користили смо позоришну салу за манифестације установе. 

Континуирано су организовали културне програме за децу предшколског узраста. 

• Дом здравља Кањижа - вршио је лекарске и стоматолошке прегледе за децу предшколског 

узраста, стручњаци су одржали неколико предавања. Педијатар и медицинска сестра 

повремено су вршили посете и обављали хигијенску и здравствену  контролу. Медицинска 

сестра на превентиви из наше Установе је континуирано сарађивала са ДЗ Кањижа. 

• Друштво дефектолога северне Војводине  - „Пужић” и стручњаци из П.У. „Наши бисери“ 

континуирано су сарађивали и вршили третмане за развој когнитивних способности деце и 

развој личности. 

• Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Кањиже улепшавало је околину наших објеката 

и обезбедило нам је мноштво украсних биљака.   

• Библиотека „Јожеф Атила“ - учествовали смо на смотри: „Причање приче“ у њиховој 

организацији. Припремно-предшколске групе су посетиле библиотеку. 

• Ватрогасно друштво из Хоргоша и Орома организовало је активности за децу.  

 
 

              Директор                                                         Председник Управног одбора 

Предшколске установе „Наши бисери“                            Предшколске установе „Наши бисери“                                                                                       
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          Веселинов Ибоља                           Вадас Корнелија 

 

 


