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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, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 

27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), 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 ____________ 

године, усваја 

  

 

Извештај о раду 

Предшколске установе „Наши бисери“ 

за радну 2021/2022. годину 
 

1 УВОД 
 

Предшколска установа „Наши бисери“ је, у радној 2021/2022. години, обављала своју 

делатност на основу: Годишњег плана рада Установе, који је донет у складу са Развојним 

планом Предшколске установе „Наши бисери“, Предшколским програмом Предшколске 

установе „Наши бисери“ и Правилником о основама програма предшколског васпитања и 

образовања („Сл. Гласник РС“, бр. 16/2018),  као и другим важећим прописима. 

Установа је радила сходно школском календару за школску 2021/2022. 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 2021/2022. годину 

(„Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/2021). 

 

1.1 Подаци установе 
 

НАЗИВ: Предшколска установа „Наши бисери“  

СЕДИШТЕ: 24420 Кањижа, Карађорђева бр. 30 

ТЕЛ/ФАКС: (024) 4874 380 

Е-МАИЛ: nasibiseri@kanjiza.rs 

ВЕБ-СТРАНА: www.predskolskakanjiza.еdu.rs  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 08025380 

 
 

1.2 Облици смештаја      
 

 У радној 2021/2022. години родитељи су одабрали одговарајући смештај за децу, према 

њиховим потребама. Облицима смештаја одређено је трајање боравка детета у предшколској 

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

родитељи то захтевали, узимајући у обзир број деце у датој групи.  
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У следећој табели приказани су подаци о броју  деце по облицима смештаја, 

евидентирани на крају школске године. (1. Табела) 

 

  

Искоришћеност капацитета 
 

 

 У радној 2021/2022. години, поред седишта установе - насеља 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 односно 34 група. 

Искоришћеност капацитета објеката била је неуједначена, у објектима није било 

прекорачења броја деца  у односу на капацитет. 

У првом полугодишту, на захтев родитеља, отворен је целодневни боравак у објекту 

“Кутак“ у Тотовом Селу. 

 

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  

- 38 - 107 145 

Обј. „Маслачак“ 
Кањижа  

- 58 - 67 125 

Обј. „Сунчица“ 
Кањижа  

- - 47 - 47 

Обј. „Сунцокрет“ 
Хоргош 

- 41 23 50 114 

Обј. „Бела рада“ 
Мале Пијаце 

- 34 - 12 46 

Обј. „Дуга“ 
Мартонош 

- 23 - 14 37 

Обј. „Звездица“ 
Адорјан  

 19 - - 19 

Обј. „Футринка“ 
Трешњевац 

- 33 - - 33 

Обј. „Лилипут“ 
Ором  

- 11 - 17 28 

Обј. „Кутак“ 
Тотово Село 

- 8 - 11 19 

Обј. „Бамби“ 
Велебит 

- 9 - - 9 

УКУПНО: - 274 70 278 
622 
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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 

школску 2021/2022. 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 2021/2022.  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. 

 

 

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

- Опрема за спавање - 31 ком 

 - Текстил – 33 ком  

- Кухињски алати - 84 ком  

- Рачунар за канцеларију - 2 ком  

- Лаптоп – 4 ком - групе  

- Лаптоп за канцеларију - 1 ком + 1 ком Еразмус + 

 - Радни сто за канцеларију - 1 ком 

 - Канцеларијска столица - 8 ком 

 - Мултифункционални фотокопир апарат - 1 ком  

-  Преносни телефон - 3 ком  

- Ормар – 1 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+ 

 

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

- Опрема за спавање - 20 ком  

- Кухињски алати - 93 ком  

- Кухињски апарати – 2 ком  

- Лаптоп – 3 ком  

- Штампач – 1 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+ 

 

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

- Кухињски апарати – 2 ком  

- Текстил – 30 ком  

- Преносни телефон - 1 ком  

- Лаптоп – 1 ком 

 - Штампач – 1 ком 

 

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

- Кухињски алати – 16 ком 

 - Кухињски апарати – 2 ком  

- Лаптоп – 3 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+ 

Објекат „Лилипут“, Ором, ул. Радноти Миклоша бр. 5. 
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- Апарати за домаћинство – 1 ком  

- Лаптоп – 1 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+ 

 

Објекат „Футринка“, Трешњевац, ул. 29. Новембра бр. 1.  

- Мултифункционални штампач - 1 ком (из средстава донације) 

 - Лаптоп – 1 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+  

 

Објекат „Кутак“, Тотово Село, ул. Првог маја бр. 14. 

- Машина за домаћинство - 1 ком 

 - Кухињски алат - 80 ком  

- Лаптоп – 1 ком  

- Штампач – 1 ком  

- Баштенски алат – 1 ком  

- Опрема за спавање - 10 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+ 

 

Објекат „Звездица“, Адорјан, ул. М. Тита 2. 

- Кухињски прибор 

- Таблет – 1 ком – Ерасмус + 

 

Објекат „Дуга“, Мартонош, ул. Трг Ослобођења бр. 7. 

- Апарати за домаћинство – 2 ком  

- Лаптоп – 1 ком (средства донације) 

- Штампач – 1 ком 

- Таблет – 1 ком – Еразмус+  

- Бојлер 50 л. - 1 ком  

- Уређај за грејање – 1 ком 

 

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

- Лаптоп – 1 ком (из средстава донације) 

 - Штампач – 1 ком  

- Таблет – 1 ком – Еразмус+ 

 

Донације Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 

 - Намештај – 15 ком  

- Лаптоп – 2 ком  

- Мултифункционални штампач - 2 ком  

- Камера – 2 ком 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ КОНКУРСИ: 
 

Конкурс: финансирање адаптације и енергетске санације објекта „Наши бисери“ у Кањижи – 

Термоизолација зидова 

 

Расписивач конкурса: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице   
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Вредност радова: 2.900.000,00 динара 

 

Конкурс: финансирање текућег одржавања објекта „Играоница“ у Хоргошу – поправка и 

бојење зидова 

 

Расписивач конкурса: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице   

Вредност радова:  202.000,00 динара 

 

Конкурс: финансирање програма/пројеката: „Спретна школица“ 

 

Расписивач конкурса: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице  

Вредност пројекта: 88.000,00 динара  

 
 

3 ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  
 

3.1 Општа анализа васпитно-образовног рада у радној 2021/2022. години  

       

Васпитно-образовни рад у нашој Установи одвијао се сходно Основама програма 

предшколског васпитања и образовања под називом „Године узлета“. 

 

„Године узлета“ представљају основни редовни програм васпитно-образовног рада с децом 

узраста од шест месеци до поласка у школу, који од 2018. године важи на територији 

Републике Србије, а у нашој установи се примењује од  радне 2021/2022. године, у свим 

узрасним групама.  

 

Заснива се на социокултурној теорији, према којој се детињство схвата као вредност по себи, а  

дете третира као компетентно, богато потенцијалима, као равноправан члан заједнице у  

интеракцији деце и одраслих и као активни учесник у процесу сопственог учења и развоја.  

Програм у сензитивном периоду раног детињства истиче значај игре као доминантне 

делатности, кроз коју дете остварује своју добробит, а културу и културне обрасце заједнице у 

којој живи, усваја и трансформише првенствено кроз социјалне интеракције и повезивање с 

одраслима и вршњацима у породици, вртићу и локалној заједници.  

 

Начела предшколског васпитања и образовања су:  
1. Целовито сагледавање васпитања и образовања  

2. Усмереност на дугорочне циљеве  

3. Интегрисани приступ учењу и развоју  

4. Континуитет у образовању  

5. Вредновање у функцији грађења квалитета програма, усмереношћу на  

структурне и процесне димензије  

 

Образовање се темељи на четири стуба:  
• Учење да се зна  

• Учење да се буде  
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• Учење да се уме  

• Учење да се живи заједно  

 

 

Општи циљеви Основа програма 

 Да сва деца предшколског узраста, кроз подршку њиховој добробити, имају 

једнаке могућности за учење и развој. 

 Да учешћем у програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да 

се осећају задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и 

уважавања, блискости и пријатељства. 

 Да деца развијају диспозиције за целоживотно учење као што су отвореност, 

радозналост, отпорност (резилијентност), рефлексивност, истрајност, поверење 

у себе као способног „ученика” и позитивни лични и социјални идентитет, чиме 

се постављају темељи развијања образовних компетенција. 

 Да деца учешћем у програмима имају прилике да упознају, истражују и 

преиспитују различита подручја људског сазнања и делања, различите продукте 

културе и начине грађења и изражавања значења. 

 Да породице имају могућности и прилике да бирају, активно учествују у 

васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да освесте своје потребе и 

капацитете и развијају родитељске компетенције. 

 Да васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадници и сарадници, стручњаци из 

различитих области и други практичари имају прилику да испоље своју 

аутономију, креативност и професионалност као и проактивно заступање 

интереса деце и породица. 

 Да дечји вртић и друга окружења у локалној заједници (школа, центри културе, 

спорта и рекреације, отворени простори, друге институције локалне средине) 

постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу 

смисла, кроз дијалог и узајамну подршку. 

 Да се васпитачи, стручни сарадници и стручњаци других профила, 

истраживачи, носиоци образовне политике и сви који се баве предшколским 

васпитањем и образовањем повезују у истраживачку заједницу која кроз 

истраживања и узајамну подршку гради квалитет предшколског васпитања и 

образовања. 

 

Васпитачи наше 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 

педагога Мађара „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: „Децембарске чаролије“ - рецитаторски сусрет 

Наступили: по једно дете из свих припремних предшколских група 
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Датум: 06. децембар 2021.  

Место одржавања: ОНЛАЈН 

  Организатор: П.У.“Наши бисери“, Удружење просветних радника општине Кањижа 

 

 Манифестација: XXV Сусрет предшколских просветних радника Мађара Војводине - 

смотра 

Наступили: група васпитачица Бичкеи Зелди Рите, Рац Нађ Тинде, Катанић Ержебет, 

Вадас Корнелије и Дејановић Драгане  из вртића „Наши бисери“ 

Датум: 18. мај 2022.  

Место одржавања: Мали Иђош  

Организатор: Удружење васпитача педагога мађара „Терез Брунсвик“ 

 

 

 Манифестација: „Причање приче“  

Наступили: по једно дете из свих припремних предшколских група 

Датум: 6. јун 2022.  

Место одржавања: Библиотека „Јожеф Атила“ 

  Организатор: Библиотека „Јожеф Атила“ 

 

3.2.2 Учешће на ликовним конкурсима  
 

 Институт за Јавно Здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“  је расписао ликовни 

конкурс под називом „Чувам своје зубе“ и „Бирам паметније, храним се здравије“ – 

учествовале су 4 групе. 

 Конкурс поводом Фестивала „Кукуруза“   - учествовало је 10 група. 

 Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН – ФАО) је расписала 

ликовни конкурс поводом Светског дана хране – учествовало је 5 група. 

 „Железнице Србије“ а.д. је расписала ликовни конкурс под називом „Железница очима 

деце 2021.“ – учествовала 1 група. 

 Удружење педагога општине Кањижа расписало је конкурс за децу припремних 

предшколских група са темом „Хиљаде година“ - обраде прича.  Дечји радови су 

награђени књигама и дипломама. 

 Удружење „Јокаи Мор“ из Малих Пијаца расписало је ликовни конкурс на којем су 

учествовала деца вртића из Малих Пијаца. 

 На 13. „Бенедек Елек“ ликовном конкурсу учестовала су деца из 3 групе. 

 У оквиру пројеката ЕРАСМУС +, расписан је ликовни конкурс под називом „KULCS“ 

(Кључ), учествовала су деца из 34 групе. 

 Конкурс „Furfang” који је расписао град Тата – учествовала је једна група. 

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

учествовала наша деца из две групе. 

 Студентска секција за неуронауке је расписала ликовни конкурс у оквиру манифестације 

„Недеља свести о мозгу“. Тема конкурса је „Мали геније“, на којем су учествовала наша 

деца из пет група.  

 Поводом I Фестивала „У сусрет пролећу“ и цветног вашара, Туристички Информациони 

Центар расписао је ликовни конкурс под називом „Пролеће“. Учествовале су све групе из 

наше Установе. 

 „Етно Кућа Звучара“ - завичајно Удружење жена и младих је расписала ликовни конкурс 

под називом „Моја Мама, љубазна“. Учествовало је 16 група. 
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 „Lennék én folyóvíz” – ликовни конкурс, који је расписао град Кишкунхалаш. Учествовале 

су 4 групе. 

 

3.2.3 Манифестације наше Установе 
  

 Општинска предшколска манифестација под називом: „Вози паметно“  
Представници деце из свих припремно-предшколских група и мешовитих група возили су 

бицикле у трочланим екипама. Место: саобраћајни полигон у дворишту централног објекта 

установе (20.06.2022.). 

 

 

3.2.4 Културни програми за децу - у организацији  наше Установе 
 

октобар 2021: 

 Дечја недеља у свим вртићима – (04.10 – 08.10.) 
децембар 2021:   

 Посета Деда Мраза у свим вртићима – (13.12-15.12.) 
 

 

3.2.5 Еколошке, здравствене и остале акције у које се укључила наша 

Установа  
 

Акције за заштиту животне средине 

 Сакупљање пластичних чепова– континуирано  

 Суво компостирање - сви вртићи 

 Уређивање баште – сви вртићи 

 

Здравствене акције 

 Светски дан срца – предавање медицинске сестре 

 

Остале активности –  учешће наших васпитаника 

 Посета изложбе у Галерији „Добо Тихомир“ 

 Сакупљање и компостирање јесењег лишћа 

 Светски дан птица и дрвећа 

 Еколошки свесна башта 

 Посета школи – припремне предшколске групе 

 Еко дан – еколошко васпитање – еколошка манифестација са учешћем предшколске деце 

из Адорјана, Трешњевца, Тотовог Села, Орома и Велебита (29.04.2022.) 

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

„Сунцокрет“ са децом, родитељима и васпитачима (03.06.2022.) 

 

Остале активности –  учешће наших васпитача 

 Активности групе ручних радова 

 „Кањишки фестивал“ 

 Дан Свети Стефан 

  

Остале активности – са учешћем родитеља  

 Континуирана сарадња са родитељима у онлајн затвореним групама 
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3.2.6 Празници и свечаности у вртићу 
 

У радној 2021/2022. години у вртићима установе, прослављени су следећи празници: 

 Први дан у забавишту - све групе 

 Дечја недеља (4-8. октобра 2021.) 

 Вашар за Михољдан – Тотово Село (септембар) 

 Деда Мраз у вртићима – све групе 

  „Покладе“ – све групе  

 Завршна свечаност – све припремне предшколске групе 

 Породични дан – све групе 

 

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

 Дани бербе у Хоргошу – деца из Хоргоша  

 Дан кукуруза у Тотовом Селу – 1 група 

 Божићни наступ на божићном вашару – наступила је 1 група  

 Божићни наступ у Мартоношу – 2 групе 

 Божићни наступ у Малим Пијацама – 2 групе 

 Поворка на Дан Св. Мартина – 1 група 

 Сарадња са Месном заједницом Ором – 2 групе 

 Паљење адвентске свеће – 6 групе 

 Наступи на Данима села – 5 група 

 Прослава поводом 15-ог маја – 1 група 

 Дан Културе – 1 група 

 Светски дан поезије – 1 група 

 Сарадња са Месном заједницом у Тотовом Селу – 2 групе 

 Покладе у селу – 2 групе 
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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 радној 2021/2022. години, по временском редоследу: 

 

Септембар 2021: 

 

 Онлајн обука за документовање – акредитовано стручно усавршавање  

Датум и место: 14.09.2021 - 20.09.2021.  

Организатор: УНИЦЕФ 

Из установе учествовали: Ибоља Веселинов, Сузана Буш, Адриен Забош, Илона Ревид, 

Едит Абрахам, Мелинда Франк Шереш, Викториа Јухас Сечи, Моника Догнар, Тимеа 

Ковач Ђолаи, Жужана Веселинов, Андреа Бите Жинка, Анита Јухас, Драгана Дејановић, 

Сања Лончар, Корнелија Вадас, Соња Оковацки, Чила Фараго, Жужана Пилиши, Рита 

Бичкеи Зелди, Бохата Поша Жанет, Беата Ческо, Анико Апро Баги, Отилија Марта, 

Мелинда Сливка Шандор, Викторија Селеш, Магдолна Бата, Тимеа Дукаи, Емеше Сабо, 

Оршоља Поша и Тамара Сич. 

 

 Стручни сарадници као носиоци промене – акредитовано стручно усавршавање  

Датум и место: 15. – 16.09.2021.  

Организатор: УНИЦЕФ 

Из установе учествовали: Сузана Буш, Адриен Забош 

 

 

 Компас за учење –  акредитовано стручно усавршавање – 8 бодова 

Датум и место: 23.09.2021.  

Организатор: Удружење васпитача Војводине 

Из установе учествовали: Викториа Селеш, Жужана Пилиши, Сања Лончар, Жужана 

Веселинов, Тимеа Ковач Ђолаи, Илона Ревид, Корнелија Вадас, Соња Оковацки, Драгана 

Дејановић 

 

 

 SZEGEPI – „Járd végig” – тренинг за педагоге – 15 сати 

Датум и место: 29.09.2021. – 02.10.2021. 

Организатор: SZEGEPI - Сегедин 

Из установе учествовали: Ержебет Катанић и Тинде Рац Нађ 

 

 

Новембар 2021: 

 

 Даровитост ученика - акредитовано стручно усавршавање - 8 бодова 

        Датум и место: 09.11.2021., Кањижа  
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 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

 Из установе учествовали: Илдико Мора, Жужана Веселинов, Ева Данчо, Викториа Сечи, 

Тимеа Ковач Ђолаи, Моника Догнар, Андреа Бите Жинка, Беата Ческо, Мелинда Сливка 

Шандор, Тинде Сабо, Анита Шерег, Анет Филе Ачаи, Корнелиа Вадас, Жанет Бохата 

Поша, Едит Абрахам, Илона Ревид, Габриела Бимбо Рице, Лили Чикош, Анастазија Олах 

 

 Нови изазови у едукацији–  конференција – 1 бод 

Датум и место: 25.11.2021.  

Организатор: Удружење васпитача Војводине и Едукативни Центар НТЦ 

Из установе учествовали: Драгана Дејановић и Тамара Сич 

 

 Сусрет васпитача и учитеља – стручни сусрет 
Датум и место: 26.11.2021. – 28.11.2021.,  Сегедин 

Организатор: Удружење „Ракоци“ и Национални савет мађарске националне мањине 

Из установе су учествовале: Моника Догнар, Тимеа Ковач Ђолаи, Андреа Бите Жинка, 

Ержебет Катанић 

 

Децембар 2021. 

 

 

 „Ádventi Élményprogram – Kis Jézusnak aranyalma“ – народна традиција у вртићу и 

школи – онлајн представа Балатони Кате 
Датум и место: 08.12.2021. 

Организатор: Удружење „Ракоци“ 

Из установе су  учествовали: Чила Фараго, Анита Јухас, Хусар Хермина, Мелинда 

Сливка Шандор, Тимеа Ковач Ђолаи, Илдико Мора, Агнеш Петровић, Моника Догнар, 

Тимеа Дукаи 

 

 „Заједница која учи“–  конференција – 1 бод 

Датум и место: 15.12.2021.  

Организатор: Удружење васпитача Војводине 

Из установе учествовали: Драгана Дејановић, Оршоља Поша, Жанет Бохата Поша, 

Викториа Селеш, Жужана Пилиши, Лили Чикош, Петронела Вајда, Магдолона Бата, 

Бригита Балинт, Тимеа Дукаи, Сања Лончар 

 

 „Са стручњацима на вези – Безбедно током пандемије“–  онлајн конференција – 1 бод 

Датум и место: 23.12.2021.  

Организатор: УНИЦЕФ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Савез 

Удружења Медицинских сестара Предшколских установа Србије 

Из установе учествовали: Илона Ревид, Едит Абрахам, Корнелиа Видовић, Анита Јухас, 

Викториа Селеш, Жужана Пилиши, Магдолна Бата, Бригита Балинт 

 

 

Фебруар 2022: 

 

 „Учење кроз истраживање изван вртића“– онлајн акредитовано стручно 

усавршавање – 16 бодова 

Датум и место: 19.02.2022. – три недеље , 15.03.2022. – три недеље 

Организатор: Удружење васпитача Војводине 

      Из установе учествовали: Тамара Сич, Вајда Петронела,Чикош Лили, Лончар Сања,         

Поша Оршоља, Бата Mагдолна, Балинт Бригита 
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 Планирање стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у 

предшколској установи – пример интерног документа о вредновању сталног стручног 

усавршавања у ПУ - вебинар 

Датум и место: 22.02.2022., 21.03.2022., Београд  

Организатор: Центар за учење едукацију и развој креативности МИНА 

Из установе учествовали: Забош Адриен, Буш Сузана 

 

Март 2022: 

 

 „Од рефлексије о акцији до рефлексије за акцију“–  вебинар 

Датум и место: 14.03.2022., 21.03.2022., 23.03.2022.  

      Из установе учествовали: Буш Сузана и Забош Адриен 

 

 „Рефлексија као део личног и професионалног развоја“–  округли сто – 1 бод 

Датум и место: 21.03.2022., Суботица  

Организатор: Удружење васпитача Војводине 

Из установе учествовали: Кермеци Валериа, Догнар Моника, Ковач Ђолаи Тимеа, 

Веселинов Жужана, Апро Баги Анико, Марта Отилиа, Сливка Шандор Мелинда, Сич 

Тамара, Вадас Корнелија, Бичкеи Зелди Рита, Забош Адриен, Буш Сузана, Селеш 

Викториа, Пилиш Жужана, Дејановић Драгана, Лончар Сања, Чикош Лили,  

 

 „Образовање за одрживи развој на раном учењу“–  вебинар 

Датум и место: 31.03.2022. 

Организатор: Заиграни – конкурс 

Из установе учествовали: Буш Сузана, Забош Адриен, Сич Тамара, Бохата Поша Жанет, 

Катанич Ержебет, Бичкеи Зелди Рита, Вадас Корнелија, Рац Нађ Тинде, Дејановић 

Драгана, Важоњи Агота, Поша Оршоља, Апро Баги Анико, Марта Отилија, Сливка 

Шандор Мелинда, Ческо Беата, Шерег Анита, Филе Ачаи Анет, Тот Сабо Тинде, Хусар 

Хермина, Хусар Илдико, Данчо Ева, Ковач Ђолаи Тимеа, Догнар Моника, Јухас Сечи 

Викториа, Веселинов Жужана, Мора Илдико, Петровић Агнеш 

 

 

Април 2022: 

 

 „Пасош за учење“ - вебинар 

Датум и место: 04.04.2022.,  

Организатор: UNICEF 

Из установе учествовали: Сич Тамара, Вадас Корнелија, Бичкеи Зелди Рита, Катанић 

Ержебет, Рац Нађ Тинде, Дејановић Драгана, Поша Оршоља, Важоњи Агота, Бохата Поша 

Жанет, Забош Адриен, Буш Сузана 

 

 „Грађење односа као подстицај промена васпитно – образовне праксе“ – стручна 

конференција 

Датум и место: 14-17. 04.2022.  

Организатор: Удружење васпитача Србија 

Из установе учествовали: Веселинов Ибоља, Лончар Сања, Дејановић Драгана 
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Мај 2022: 

 

 „II Међународни образовни пројекат – Инспиративна средина за игру и интегрисано 

учење деце“ – онлајн пројекат 

Датум и место: 01.05.2022. – 6 недеља  

Организатор: Удружење „Растимо“ Кумане 

Из установе учествовала: Лончар Сања 

 

 „Рефлексија као део личног и професионалног развоја“–  округли сто – 1 бод 

Датум и место: 20.05.2022., Кањижа  

Организатор: Удружење васпитача Војводине 

Из установе учествовали: Веселинов Ибоља, Кермеци Валерија, Бата Магдолна, Дукаи 

Тимеа, Пири Марта, Шерег Анита, Филе Ачаи Анет, Ческо Беата, Тот Сабо Тинде, Хусар 

Хермина, Франк Шереш Мелинда, Јухас Анита, Бите Жинка Андреа, Рац Нађ Тинде, Поша 

Оршоља, Бохата Поша Жанет, Трбовић Кристина, Хусар Илдико, Данчо Ева, Мора 

Илдико, Ласло Енике, Лончар Сања, Вадас Корнелија, Буш Сузана, Забош Адриен 

 

 Тeрапија са псима и роботика - предавање 

Датум и место: 20.05.2022., Кањижа  

Организатор: Сегедин, „Szeged és térsége Bárczi Gusztáv EGYMI” 

      Из установе учествовали: Кермеци Валериа, Рац Нађ Тинде, Катанић Ержебет, Бичкеи 

Зелди Рита, Вадас Корнелија, Сич Тамара, Забош Адриен, Трбовић Кристина, Поша 

Оршоља, Бохата Поша Жанет, Бата Магдолна, Дукаи Тимеа, Ласло Енике, Јухас Анита, 

Ковач Ђолаи Тимеа, Догнар Моника 

 

 

 „Дете истраживач – мисија вртића и породице“ - вебинар 

Датум и место: 26.05.2022.  

Организатор: УНИЦЕФ Србија 

Из установе учествовали: Абрахам Едит, Ласло Енике, Јухас Анита 

 

Јун 2022: 

 

 „Од рефлексије о акцији до рефлексије за акцију“–  вебинар 

Датум: 02.06.2022., 06.06.2022.  

      Из установе учествовали: Буш Сузана и Забош Адриен 

 

 

 „Примена ИКТ –а у П.У.“ – стручни скуп 

Датум и место: 09.06.2022., Нови Сад  

Организатор: Педагошки Завод Војводине 

Из установе учествовали: Лончар Сања, Дејановић Драгана 

 

 „Обука за самовредновање квалитета рада предшколских установа“ – стручно 

усавршавање 

Датум и место: 30.06.2022., Зрењанин  

Организатор: Центар за европске политике 

Из установе учествовали: Лончар Сања, Трбовић Кристина 
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Август 2022: 

 

 „26. Летња Академија“ - акредитовано стручно усавршавање -24 бодова 

        Датум и место: 11.08. – 08.08.2022., Суботица 

 Организатор: Удружење просветних радника Мађара северне Бачке 

 Из установе учествовали: Халас Шара, Вајда Петронела, Олах Анастазија, Трбовић 

Кристина 

 

 „Сарадња и комуникација – кључ успеха у образовно – васпитном раду“ - 

акредитовано стручно усавршавање - 8 бодова 

        Датум и место: 29.08.2022., Кањижа  

 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

 Из установе учествовали: Ревид Илона, Абрахам Едит, Ласло Енике, Јухас Анита, Селеш 

Викторија, Пилиши Жужана, Халас Шара, Шећеров Бригита, Пири Марта, Веселинов 

Жужана, Ковач Ђолаи Тимеа, Мора Илдико, Петровић Агнеш, Филе Ачаи Анет, Хусар 

Хермина 

 

Током године више пута су организовани састанци у вртићу „Наши бисери“ у Кањижи, 

где су васпитачи из језгра, управа и стручни сарадници водили дискусије о примени 

нових основа предшколског васпитања и образовања под називом „Године узлета“ . 

 

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 наведена 

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. 

 

Септембар 2021. 

 

 Ерасмус + сусрет партнерства – Мађарскa и Румунијa 

Датум и место: 02- 04.09.2021., Кањижа 

 

 Седница Комисије за образовање и културу општине Кањижа 

Датум и место: 23.09.2021., Кањижа 

 

 Вртић „Вацкор“ – састанак Управног одбора 

Датум и место: 24.09.2021., Суботица 

 

 Седница Скупштине општине Кањижа – усвајање годишњег извештаја и годишњег плана 

рада 

Датум и место: 30.09.2021., Кањижа 

 

 

Октобар 2021. 

 

 Радионица у вези израдe Развојног плана Општине Кањиже 

Датум и место: 01.10.2021., Кањижа 
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 Финансијско управљање и контрола – стручно усавршавање 

Датум и место: 13.10.2021., Кањижа 

 

 Седница Удружења педагога општине Кањижа 

Датум и место: 13.10.2021., Кањижа 

 

 Актив директора Општине Кањижа 

Датум и место: 13.10.2021., Кањижа 

 

 Манифестације поводом Дана општине 

Датум и место: 20.-22.10.2021., Кањижа 

 

 Акредитована стручна конференција за директоре и секретаре 

Датум и место: 13.10.2021., Врњачка Бања 

 

Новембар 2021. 

 

 Енергетска ефикасност: стручна конференција за директоре и секретаре 

Датум и место: 03.11.2021., Нови Сад 

 

 Стручни актив директора предшколских установа Севернобанатског округа  

Датум и место: 04.11.2021., Кикинда 

 

 Свечана Академија поводом Дана педагога 

Датум и место: 05.11.2021., Кањижа 

 

 У организацији Удружења педагога општине Кањиже – Бал педагога 

Датум и место: 05.11.2021., Кањижа 

 

 Седница Удружења педагога Војводине 

Датум и место: 25.11.2021., Кањижа 

 

 

Децембар 2021. 

 

 Вртић „Вацкор“ – састанак Управног одбора 

Датум и место: 01.12.2021., Суботица 

 

 Радионица у вези израде Развојног плана Општине Кањиже 

Датум и место: 02.12.2021., Кањижа 

 

 Вртић „Вацкор“ – састанак Управног одбора 

Датум и место: 16.12.2021., Суботица 

 

 Додела књига и слаткиша у организацији Удружења „Ракоци“ и Националног савета 

мађарске  националне мањине 

Датум и место: 21-22.12.2021., Општина Кањижа 

 

 Национални савет мађарске националне мањине – састанак одбора за образовање више 

пута током полугодишта. 
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Март 2022. 

 

 Дан школе „Јанош Арањ“ у Трешњевцу 

Датум и место: 02.03.2022., Трешњевац 

 

 Дан Села у Хоргошу 

Датум и место: 11.03.2022., Хоргош 

 

 Сећање на 15. март  - Кањижа, Ором 

Датум и место: 14.03.2022., Кањижа, Ором 

 

 Дискусија у вези „Године узлета – нове основе програма“ - Национални савет мађарске 

националне мањине 

Датум и место: 22.03.2022., Суботица 

 

 

Април 2022. 

 

 Вртић „Вацкор“ – састанак Управног одбора 

Датум и место: 08.04.2022., Суботица 

 

 Посета вртића у Алђеу 

Датум и место: 12.04.2022., Алђе 

 

 Стручно усавршавање у Врњачкој Бањи 

Датум и место: 14 - 17.04.2022. 

 

 Ерасмус + сусрет партнерства – Мађарскa и Румунијa 

Датум и место: 21.- 24.04.2022., Нађкањижа 

 

 Еко - дан 

Датум и место: 29.04.2022., Адорјан, Трешњевац, Ором, Тотово Село, Велебит 

 

 

Мај 2022. 

 

 Седница руководиоца радних јединица 

Датум и место: 05.05.2022., Кањижа 

 

 Свечана додела поклона - „Фурфанг“ конкурс – братски град Тата 

Датум и место: 09.09.2022., Кањижа 

 

 Стручно усавршавање за јавни сектор у Врднику  

Датум и место: 11.-13. 05.2022., Врдник 

 

 Сусрет предшколског просветних радника Мађара Војводине 

Датум и место: 18.05.2022., Мали Иђош 
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 Вртић „Вацкор“ – састанак Управног одбора 

Датум и место: 19.05.2022., Суботица 

 

 Дискусија у вези „Година узлета – нових основа програма“ - Национални савет мађарске 

националне мањине 

Датум и место: 20.05.2022., Суботица 

 

 Пролећни дечји дан у Хоргошу 

Датум и место: 21.05.2022., Хоргош 

 

 Седница руководиоца радних јединица  

Датум и место: 30.05.2022., Кањижа 

 

 

Јун 2022. 

 

 

 Ерасмус + сусрет партнерства – Мађарскa и Румунијa 

Датум и место: 01- 05.06.2022., Румунија 

 

 Гостовање на ИНФО телевизији 

Датум и место: 09.06.2022., Кањижа 

 

 Ерасмус + сусрет партнерства – Мађарскa и Румунијa 

Датум и место: 27- 30.06.2022., Нађкањижа 

 

 

Jул 2022: 

 

 • „Кањижа - фест  

Датум и место: 8-9. јул 2022, Кањижа 

 

• Актив директора општине Кањижа  

Датум и место: 07.08.2022, Кањижа 

 

• Састанак  Националног савета мађарске националне мањине 

Датум и место: 11.07.2022, Суботица  

 

• Педагошки камп у организацији удружења „Ракоци“  

Датум и место: 17 - 22 јул 2022, Шатораљаујхеј, Р. Мађарска  

 

 

Aвгуст 2022:  

 

• Удружење васпитача – Отварање Летње академије  

Датум и место: 08.08.2022, Суботица  

 

• Празник Светог Стефана у Кањижи  

Датум и место: 20.08.2022. – 21., Кањижа  

 

• Актив директора општине Кањижа  
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Датум и место: 25.08.2022, Кањижа 

 

 

4.3  Стручни часописи, новине 

 

 Педагошки часопис „Предшколско васпитање”  (на месечном нивоу), за сваки објекат 

установе. 

 Еколошки часопис „Еколист” (6 издања годишње) - за објекат „Наши бисери” и објекат 

„Футринка”. 
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5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ У РАДНОЈ 

2021/2021. ГОДИНИ 
 

5.1 Извештај о раду Управног одбора 
 

1. седница – 10. септембар 2021: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2020/2021. 

годину 

3.      Усвајање Извештаја о раду директора за радну 2020/2021. годину 

4.   Усвајање Извештаја о праћењу инклузивног рада у установи у радној 2020/2021. години 

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

2021/2022. годину 

6.   Усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања у радној 2020/2021. 

години  

7.   Усвајање Извештаја о самовредновању рада Установе за радну 2020/2021. годину  

8.   Разматрање Извештаја о остваривању програма превенције за радну 2020/2021. годину 

9. Усвајање Програма превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или  достојанства личности за радну 2021/2022. годину 

10.  Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије 

11. Доношење Предшколског програма Предшколске установе „Наши бисери“ 

12. Питања и предлози 

 

2. седница – 15. октобар 2021:  

1.  Усвајање записника са претходне седнице 

2. Предлог одлуке о престанку дужности директора Предшколске установе „Наши бисери“ 

због истека мандата  

3.  Предлог одлуке којом се констатује да је одлука о избору директора Предшколске установе 

„Наши бисери“ донета и  да директор треба да ступи на дужност 

4. Доношење Правилника о поступку стицања и расподеле сопствених прихода Предшколске 

установе „Наши  бисери“  

5. Предлог решења о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање 

Предшколске установе „Наши бисери“  

6.  Питања и предлози 

            

3. седница – 30. новембар 2021: 

1.  Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење Развојног плана Предшколске установе „Наши бисери“ за период од 1.1.2022. 

године до 31.12.2026. године 

3. Доношење Одлуке о вршењу редовног пописа са стањем на дан 31.12.2021. године и 

именовању комисија за попис    

4.  Питања и предлози 

 

4. седница – 31. јануар 2022: 

1.   Усвајање записника са претходне седнице 

2.   Усвајање извештаја о пословању и годишњег обрачуна Установе за 2021. годину 

3.   Доношење Финансијског плана Установе за 2022. годину 

4.   Усвајање Извештаја о раду Установе за I полугодиште радне 2021/2022. године 

5.   Усвајање Извештаја о раду директора за I полугодиште радне 2021/2022. године 

6.  Доношење Плана јавних набавки за 2022. годину 

7.  Усвајање Извештаја о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. године    
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8. Усвајање Извештаја о реализацији Развојног плана за период од 2018 године до 31.12.2021. 

године – за циљеве предвиђене до краја 2021. године  

9.  Питања и предлози 

 
            
 

5.2 Извештај о раду Савета родитеља 
  
1. седница – 9. септембар 2021: 

1.  Верификација мандата члановима Савета родитеља у радној 2021/2022. години  

2.  Избор председника и заменика председника Савета родитеља 

3.  Избор представника и заменика представника Савета родитеља за Локални савет родитеља 

4.  Избор представника Савета родитеља у Тим за самовредновање за радну 2021/2022. годину 

5.  Избор представника Савета родитеља у обавезне Тимове Установе за радну 2021/2022. 

годину 

6. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери” за радну 2020/2021. 

годину 

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

2021/2022. годину 

8. Разматрање Извештаја о раду директора за радну 2020/2021. годину 

9.  Разматрање Извештаја о самовредновању за радну 2020/2021. годину 

10. Разматрање Извештаја о остваривању програма превенције за радну 2020/2021. годину 

11. Разматрање Извештаја о остварености Развојног плана за 2020. годину 

12. Разматрање предлога Предшколског програма Предшколске установе „Наши бисери“ 

13. Доношење одлуке о осигурању деце за радну 2021/2022. годину  

14. Давање сагласности на цене хигијенског и ликовног пакета у школској 2021/2022. години 

15. Доношење одлуке о цени културних програма (на месечном нивоу) у школској 2021/2022. 

години 

16. Информације о условима фотографисања деце 

17. Питања и предлози 

 

2. седница – 26. мај 2022:  

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

радне 2021/2022. године 

2. Разматрање Извештаја о раду директора за I полугодиште радне 2021/2022. годину 

3. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана за период од 2018. године до 

31.12.2021. године – за циљеве предвиђене до краја 2021. године  

4. Разматрање Развојног плана Предшколске установе „Наши бисери“ за период од 1.1.2022. 

године до 31.12.2026. године 

5. Давање сагласности на програм полудневних излета деце у радној 2021/2022. години  

6. Информације о додатном програму – обука пливања 

7. Информације о новинама и радовима у Установи 

8. Одговори на питања са претходне седнице 

9. Питања и предлози 
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5.3  Извештај о раду  Васпитно - образовног већа 
 

1. седница - 11. јануар 2022. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа васпитно-образовног рада  првог полугодишта радне 2021/2022. године 

3. Анализа и усвајање Извештаја o раду директора за прво полугодиште радне 2021/2022 године 

4. Извештај о праћењу и остварености инклузивног образовања  

5. Обавештење о новом Правилнику о сталном стручном усавршавању васпитача 

6. Разно: 

1) Цена ликовног материјала за II полугодиште  

2) Цена хигијенског пакета за II полугодиште  

3) Информације о културним програмима – јануар, фебруар 

 

2. седница - 24. јун 2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Информација о броју уписане деце у радној 2022/2023. години 

3. Усвајање Извештаја о раду стручних актива у радној 2021/2022. години (Председници 

стручних актива) 

4. Усвајање Извештаја о праћењу и остварености инклузивног образовања за II полугодиште 

радне 2021/2022. године  

5. Усвајање извештаја о саобраћајној манифестацији 

6. Породични дан - извештај 

7. Учешће на „Кањижа Фесту“ 

8. Учешће на Дану Светог Стефана 

9. Информације о летњим стручним усавршавањима: 

• Летња академија – Удружење педагога северне Бачке 

10. Остало: Пријаве за стручни испит – лиценца 

 

3. седница – 25. август 2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Давање предлога за формирање васпитних група 

3. Разматрање Извештаја о раду П.У. “Наши бисери” за радну 2021/2022. годину   

4. Разматрање Извештаја о остварености стручног усавршавања за радну 2021/2022. 

годину   

5. Разматрање Извештаја о раду директора П.У. „Наши бисери“ за радну 2021/2022. 

годину  

6. Разматрање Извештаја  о самовредновању квалитета рада  П.У. “Наши бисери” за 

радну 2021/2022. годину   

7. Разматрање Извештаја о реализацији програма превенције дискриминације и 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности за радну 

2021/2022. годину 

8. Разматрање Годишњег плана рада П.У. “Наши бисери” за радну 2022/2023. годину  

9. Усвајање предлога Плана стручног усавршавања за радну 2022/2023. годину 
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10. Формирање стручних актива и избор председника актива за 2022/2023. годину  

11.  Избор представника запослених у законом обавезне Тимове Установе: 

- Тим за инклузивно образовање;  

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

- Тим за самовредновање;  

- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;  

- Тим за професионални развој  

- Педагошки колегијум 

- Стручни актив за развојно планирање  

- Ковид 19 тим 

Избор представника запослених у Комисије Установе: 

- Комисија за исхрану деце 

- Комисија за чистија и лепша забавишта 

- Комисија за избор радних листова 

- Групе: - луткарске и ликовне групе 

12.  Информације о избору чланова Савета родитеља 

13.  Одлука о именовању главних васпитача по објектима за радну 2022/2023. годину 

14. Информације о осигурању деце од  повреда у вртићу   

15.  Одређивање цене прибора за ликовну културу и хигијенског пакета 

16. Подела књига ВО рада и других докумената  

17.  Разно (питања и предлози) 
 

 

5.4  Извештај о раду стручних актива, комисија и тимова за радну 2021/2022. 

годину 
 Стручни активи васпитача по узрасту деце су организовани четири пута током радне 

године. 

 Педагошки колегијум је одржао четири седнице. 

 Комисија за избор радних листова је одржала једну седницу. 

 Тим за инклузивно образовање је организовао четири седнице. 

 Комисија за исхрану деце је одржала једну седницу. 

 Тим за самовредновање је организовао две седнице. 

 Тим за професионални развој установе је одржао две седнице. 
 

 

5.5 Извештај о Годишњем плану рада стручног сарадника – психолога за 

радну 2021/2022. 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, помоћником директора, стручним сарадницима, педагошким 

асистентом и пратиоцем детета 

7. Рад у стручним органима и тимовима 
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8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

5.6 Извештај о Годишњем плану рада стручног сарадника – логопеда за радну 

2021/2022.  годину 
 

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

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

1. Планирање и програмирање 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, помоћником 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 

 

5.7  Извештај о праћењу и остварености инклузивног образовања у радној 

2021/2022. години 

Током радне 2021/2022. године, Тим за инклузивно образовање чине васпитачи у чијим се 

вртићким групама налазе деца која се васпитавају и образују по ИОП-у, а стални чланови тима 

су: Кермеци Валерија - помоћник директора, Буш Сузана - психолог и Забош Адриен – 

логопед. О састанцима Тима за Инклузивно образовање вођени су записници.  

На овим састанцима васпитачи и стручни сарадници су поднели предлоге за утврђивање права 

на индивидуални образовни план на основу опсервације деце, индивидуалног тестирања 

способности деце, на основу листе за развој и напредовање деце и на основу консултације са 

васпитачима. 

Сва документација у вези индивидуалних образовних планова, као и записници са састанака 

Тима за инклузивно образовање архивирају се у писменој и електронској форми код 

психолога установе. 

У другом полугодишту радне 2021/2022. године, по ИОП-у се васпитавало и образовало 

укупно 8 деце. 

 

 У припремној предшколској групи једно дете похађа Установу по ИОП-у.  

 У развојној групи се 7 деце васпитава и образује по ИОП-у. 

 Индивидуализовани начин рада је израђен за 10 деце. 

 

Током ове радне године, Тим за инклузивно образовање је одржао четири састанка и то: 

01.10.2021. год., 23.12.2021. год.,  04.04.2022. год. и 21.06.2022. год. На овим састанцима дати 

су предлози за утврђивање права на ИОП и вредновање ИОП-а.  

За 14 деце предложено је одлагање уписа у школу, предмети процене ИРК су у току. 
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5.8 ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ 

дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности за радну 2021/2022. Годину 

 

  
Резултат – шта је остварено  Носиоци Временска 

динамика 

Провера 

остварености – 

документи, докази 

На нивоу установе формиран је 

нови Тим за заштиту деце од 

дискриминације,  насиља, 

занемаривања и злостављања. 

Директор Септембар Записник 

Израђен је Програм превенције 

дискриминације и 

дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности за радну 

2021/2022. годину 

 

Тим за заштиту 

деце  

Семтембар Програм превенције 

дискриминације и 

дискриминаторног 

понашања и вређања 

угледа, части или 

достојанства 

личности за радну 

2021/2022. годину 

Упознавање Васпитно – образовног 

већа, Савета родитеља и Управног 

одбора са Програмом превенције 

дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности 

Тим за заштиту 

деце 

Август 

Септембар 

Октобар 

Записник 

Обезбеђен је стални надзор над 

децом. 

Кодекс понашања објављен је у 

свим групним собама и правила 

понашања су истакнута. 

Тим за заштиту 

деце 

Запослени установе 

Током године Свакодневни увид 

На мото Дечје недеље „Сви смо 

једнаки и заједно можемо 

променити свет“  - у  свим 

припремно – предшколским 

групама  реализовале су се 

активности и радионице, у циљу 

превенције насиља у области 

стварања и неговања климе 

прихватања, толеранције и 

уважавања .  

Циљ програма је био стварање и 

неговање климе прихватања, 

толеранције и уважавања где су 

деца кроз искуствено учење у 

игровној атмосфери сазнали и 

осетили разлику између негативне и 

позитивне комуникације. Циљ је 

Васпитачи 

Стручни сарадници 

Дечја недеља Дечји цртежи и 

дечји радови 
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био да деца овладају основним 

вештима ненасилне комуникације, 

да науче да конструктивно решавају 

неспоразуме и сукобе, и да постану 

активни учесници у процесу 

васпитања.  

Остварене су радионице и дискусије 

са децом, израђени су плакати по 

датој теми 

Васпитачи 

Стручни сарадници 

Дечја недеља Дневник рада 

васпитача и 

стручног сарадника 

Плакати 

Укључивање родитеља у 

активности кроз радионице на 

родитељским састанцима. 

Васпитачи 

Стручни сарадници 

Током године, по 

потреби 

Дневник рада 

Успостављенa је сарадња са 

Центром за социјални рад и Домом 

здравља Kaњижа 

Тим за заштиту 

деце 

Током године, по 

потреби 

Записник 

Индивидуални саветодавни рад Васпитачи 

Стручни сарадници 

Током године, по 

потреби 

Записник 

Реаговање у случајевима насиља, 

занемаривања и злостављања или 

сумње, по успостављеним 

процедурама. 

Тим за заштиту 

деце 

Током године, по 

потреби 

Записник 

Праћење и вредновање ефеката 

предузетих мера 

Тим за заштиту 

деце  

Током године, по 

потреби 

Записник 

Прикупљање документације, 

вођење евиденције и обезбеђивање 

заштите поверљивости података 

Тим за заштиту 

деце  

Током године Записник 

Евалуација Програма превенције и 

рада тимова 

Тим за заштиту 

деце  

Јун ИЗВЕШТАЈ  О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА 

ПРЕВЕНЦИЈЕ  

дискриминације и 

дискриминаторног 

понашања и вређања 

угледа, части или 

достојанства 

личности за радну 

2021/2022. годину 
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6 ПОСЛОВНИ ОДНОСИ  И САРАДЊЕ У РАДНОЈ 2021/2022.  

ГОДИНИ 
 

 

6.7 Сарадња са породицом 
 
У школској 2021/2022. 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 2021.: информативни састанак, усаглашавање забавишног и породичног 

васпитања, избор чланова Савета родитеља 

Јануар - фебруар 2022.: са тематиком решавања проблема у групи, припрема прославе  

Март 2022.: Представљање нових основа програма предшколског васпитања и 

образовања „Године узлета“ – представљање пројеката, презентовање видео снимака. 

Мај - јун 2022.: код ППП група о поласку у школу, а у другим групама о оцењивању 

васпитно-образовног рада. 

Стручњаци различитих профила: психолог, логопед и сарадник за послове неге и 

здравствене заштите су одржали стручна предавања. 

 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 

 Приредбе у забавишту  

 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.  

 

 

6.8  Сарадња са друштвеном средином 
 

 Предшколска установа „Наши бисери“ је у 2021/2022. години, наставила са 

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

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

крстом и са Удружењем за помоћ и заштиту интереса ментално – и физички оштећених лица 

„С тобом за њих“ .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 вршили стручњаци  из свих школа из општине. 

Предшколска установа је обезбедила потребне податке о деци свим основним школама 

(јун 2022.) 

 Стручне консултације стручњака основне школе и предшколске установе. 
 

Са Основном музичком школом - Кањижа 

 Ученици и наставници музичке школе су представили музичке инструменте. 

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

музичких инструмената.  
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6.2.2 Са стручним удружењима и организацијама 
 

 Удружење васпитача Војводине - Сви наши васпитачи су чланови удружења.  

 

 Удружење просветних радника Мађара северне Бачке  - Већина наших васпитача су 

чланови овог удружења.  

 

 Удружење васпитача педагога Мађара „Брунсвик Терез“ - Учествовали смо на многим 

њиховим активностима. 

 

 Удружење просветних радника општине Кањижа 

 

 

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. 

 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. Сарадник из 

наше Установе је континуирано сарађивао са ДЗ Кањижа. 

 Црвени крст Кањижа обезбедио је ликовне пакете за децу из материјално угрожених 

породица. 

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

и обезбедило мноштво украсних биљака.   

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

организацији. 

 Сарадња са вртићем у Нађкањижи, основном школом и дневним центром „Нарцис“ у 

Сентеђхази у оквиру програма Ерасмус + ЛИФЕ и Ерасмус КЉУЧ – Компетенције, путеви 

и могућности на међународном нивоу. 

 
             Директор                                                         Председник Управног одбора 

Предшколске установе „Наши бисери“         М.П.           Предшколске установе „Наши  бисери“                                                                                        

 

 

    _________________________                   ____________________ 

          Веселинов Ибоља                               Ковач Тибор 

 


