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На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016 – одлука УС) и члана 65. став 1. тачка 2. Статута Предшколске установе „Наши 
бисери“, бр. 86 од 13.03.2014. године - пречишћен текст, Управни одбор Предшколске 
установе „Наши бисери“, на својој седници, одржаној дана 12.9.2017. године, усваја 
  

 

Извештај о раду 

Предшколске установе „Наши бисери“ 

за радну 2016/2017. годину 
 

1 УВОД 
 

Рад Предшколске установе „Наши бисери“ у радној 2016/2017. години одвијао се на 
основу Годишњег плана рада Установе за радну 2016/2017. 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. 

Наша Установа је радила сходно школском календару за школску 2016/2017. 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 2016/2017. 
годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 33/2016). 
 
1.1 Подаци установе 
 
НАЗИВ: Предшколска установа „Наши бисери“  
СЕДИШТЕ: 24420 Кањижа, Карађорђева бр. 30 
ТЕЛ/ФАКС: (024) 874 380 
Е-МАИЛ: poletarac2005@yahoo.com, nasibiseri@kanjiza.rs 
ВЕБ-СТРАНА: www.predskolskakanjiza.еdu.rs  
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 08025380 
 
 

1.2 Облици смештаја      
 
 Родитељи су у школској 2016/2017. години 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 по облицима исхране  
 
 
 

1.3 Искоришћеност капацитета 
 
 
 У школској 2016/2017. 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 34 група. 

Искоришћеност капацитета објеката била је неуједначена: број деце у објекту у 
Хоргошу прекорачио је максимални капацитет, док су у мањим насељима објекти  радили 
испод капацитета. Главни разлог је смањење наталитета у нашем окружењу, као и разуђеност 
мреже предшколске установе на поједина насеља.  

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  

- 56 - 55 111 

Обј. „Маслачак“ 
Кањижа  

- 76 - 39 116 

Обј. „Сунчица“ 
Кањижа  

- - 34 - 34 

Обј. „Сунцокрет“ 
Хоргош 

- 83 12 48 142 

Обј. „Бела рада“ 
Мале Пијаце 

- 39 - - 39 

Обј. „Дуга“ 
Мартонош 

- 37 - - 37 

Обј. „Звездица“ 
Адорјан  

28 - - - 28 

Обј. „Футринка“ 
Трешњевац 

- 35 - - 35 

Обј. „Лилипут“ 
Ором  

- 22 - - 22 

Обј. „Кутак“ 
Тотово Село 

- 6 - - 6 

Обј. „Бамби“ 
Велебит 

- 7 - - 7 

УКУПНО: 28 361 46 142 
577 

389 188 
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2. Табела    Искоришћеност објеката у 2016/2017. години у односу на капацитет објеката 
 
 
 

ОБЈЕКАТ 
ИСКОРИШЋЕНОСТ 

КАПАЦИТЕТ 
преподне послеподне 

 „Наши бисери“ 112 - 120 
 „Маслачак“ 115 - 115 
 „Сунчица“ 34 - 75 
 „Сунцокрет“ 92 50 125 
 „Бела рада“ 39 - 50 
 „Дуга“ 37 - 50 
 „Звездица“ 28 - 50 
 „Футринка“ 35 - 50 
 „Лилипут“ 22 - 50 
 „Кутак“ 6 - 40 
 „Бамби“ 7 - 25 

УКУПНО: 527 50 750 
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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 
школску 2016/2017. 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 школској 2016/2017.  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: 

• Ставке:   
– Играчке „Пертини“- за све групе 
– Књиге – за 26 група 
– Књиге о саобраћају – 13 комада 
– Чишћење тепиха Кирбијем – у великим објектима 
– Балони – 600 комада за сву децу, поводом дечјег дана 

Финансирање: из сопствених средстава 
 

• Ставке: Лего коцке за све групе за Нову годину 
Финансирање: новчана средстава од признања „Др. Ђорђе Натошевић“   

 
• Ставке: Слаткиши за новогодишњи пакетић – 570 пакетића 

Финансирање: донација 
 

• Ставке:  Заштитне кациге – 40 ком. 
Финансирање: Општинска комисија за безбедност саобраћаја 
 

Канцеларије 

• Ставке: -  Лаптоп рачунар – 1 ком.  
Финансирање: сопствена средства  

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

Ставке: 
• Пластичне кутије – 40 комада - донација 
• 5 кг материјала  - донација 
• Појачало, микрофон, адаптер– по 1 ком - донација 
• Електрични шпорет – 1 ком 
• Мали ножеви – 6 ком 
• Кашичице – 6 ком  
• Сушилица за веш – 1 ком 
• Даска за сечење – 4 ком 
• Застава  - 11 ком 
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Финансирање: сопствена средства и донације 

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

Ставке: 
• Машина за веш – 1 ком 
• Даска за сечење – 9 ком 
• Кашика за супу – 1 ком 
• Нож – 1 ком 
• Нож за чишћење поврћа – 2 ком 
• Сецкалица за јаја – 2 ком 
• Мала дрвена кашика – 6 ком 
• Велика дрвена кашика – 4 ком 
• Ренде – 2 ком 
• Миксер – 1 ком 
• Замена плочица на улазу – донација 

 
Финансирање: сопствена средства и донације 
   

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

• Машина за веш – 1 ком 
• Сушилица за веш – 1 ком 
• Дезинфикатор за флашице – донација од црвеног крста 

 
Финансирање: сопствена средства и донација 

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

Ставке: 
• Пластична чинија – 2 ком 
• Огледало на зид фискултуне сале - донација 
• „Чаробни кутак“ (развојне игре, књиге, играчке  итд. –  награда на конкурсу „Град  је 

наш!“  
 

Финансирање: сопствена средства, донација, награда 
 

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

• Столица – 50 ком - донација 
• Сто – 8 ком - донација 
• „Чаробни кутак“ (развојне игре, књиге, играчке  итд. –  награда на конкурсу „Град  је 

наш!“ 
 
Финансирање: донација 

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

• Играчке за игралиште – „Дивац“ - Омладинска организација  
• Машина за веш – 1 ком 
• Лопата  - 1 ком 
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• Ашов – 1 ком 
• Грабуље – 1 ком 
• 50 м кабл 
• Даска за сечење – 1 ком 
• Кашика за супу – 1 ком 
• Филтер за чај – 2 ком 
• Нож – 1 ком 
• Инфузер за чај – 2 ком 
• Филтер – 1 ком 
• Држач за салвете – 2 ком 
• Држач за сапун – 2 ком 
• „Чаробни кутак“ (развојне игре, књиге, играчке  итд. –  награда на конкурсу „Град је 

наш!“ 
 
Финансирање: сопствена средства, награда 

 

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

• „Чаробни кутак“ (развојне игре, књиге, играчке  итд. –  награда на конкурсу „Град  је 
наш!“ 
 
Финансирање: донација и сопствена средства 

 
Објекат „Звездица“,  Адорјан, Маршала Тита 2. 

• Ставке: -    Намештај за лутке 

 

Финансирање: донација 
 

Објекат „Бамби“, Велебит, ул. Ђуре Мандарића бр. 9 
• Ставке: Teпих  1.6 x 2.30 

 
Финансирање: сопствена средства 
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3 ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  
 

3.1 Општа анализа васпитно-образовног рада у радној 2016/2017. години  
       

Васпитно-образовни рад у нашој Установи, у наставној 2016/2017. години, 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 школској 2016/2017.  години у оквиру области уметности, истакнути задатак васпитно–
образовног рада било је ликовно 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 2016/2017. години: 
• 5 групa представљале су 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 пети 
пут одржана за припремно-предшколски узраст, у спортској хали Бања Кањижа. 

• Одржавање петог општинског такмичења, под називом: „Вози паметно!“,  за екипе из 
свих припремно-предшколских група. Манифестацију су подржали: Општинска комисија 
за безбедност саобраћаја и Ауто Мото Клуб Кањижа. 

• За децу припремно-предшколског узраста установа је организовала школу пливања. 
• 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 и 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 
предшколских просветних радника Мађара Војводине 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: Етно фестивал „Народна традиција“ 

Наступили: групе васпитача Соње Оковацки и Драгане Дејановић 
Представа: „Игре из Бачке“ 
Датум: 29. април 2017.  
Место одржавања: Кикинда  
Организатор: Удружење васпитача Војводине 

 
• Манифестација: 22. Сусрет мађарских предшколских позоришних група Војводине  

Наступили: група васпитачица Илоне Ревид и Емеше Домонкош из вртића „Бела Рада“; 
група васпитачице Жужане Веселинов из вртића „Сунцокрет“ 
Представа: „Цицком, цицком“, „Са доласком јесени....“ 
Датум: 17. мај 2017.  
Место одржавања: Мали Иђош  
Организатор: Удружење мађарских васпитача Војводине 

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

Наступили: група васпитача Рожа Силвије из вртића „Маслачак“ 
Представа: „Златник малог петлића...“– драматизација приче 
Датум: 22. мај 2017. 
Место одржавања: Бечеј  
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Организатор: Дечји вртић  „Лабуд Пејовић“ – Бечеј 
 
• Манифестација: Причање приче - смотра 

Наступили: по једно дете из свих припремних предшколских група  
Датум: 6. јун 2017.  
Место одржавања: Кањижа  
Организатор: Библиотека „Јожеф Атила“ Кањижа 

 
• Манифестација: Првенство у Малој одбојци 

Наступили: седморо деце из групе Молнар Ержебет 
Датум: 16. јун 2017.  
Место одржавања: Дебрецин, Мађарска  
Организатор: Еотвош ДСЕ 

 
 
 

3.2.2 Учешће на ликовним конкурсима  
 
• За музички конкурс у оквиру „Пертинијевих дана“ послат је један рад из групе васпитача 

Агнеш Петровић.  
• Удружење педагога општине Кањижа расписало је конкурс за децу припремних 

предшколских група са темом обраде прича. Послато је 12 радова, сви радови су награђени. 
• Пошта Србије расписала је ликовни конкурс под називом „Пиши Деда Мразу“, на којем су 

учествовала наша деца. Послато је 56 радова који су награђени дипломама. 
• Конкурс „Здрава исхрана“ – учествовало је 9 група 
• Конкурс „За здрав осмех“ – учествовала је 1 група 
• Фестивал кукуруза – радове су послале 3 групе 
• У оквиру „Европске недеље мобилности“ – учествовало је 5 група 
• Конкурс са темом дојења – 3 групе 
• Празнични ликовни конкурс – Застава и грб. Послата су 3 групна рада.  
• Удружење „Етно кућа Звучара“  из Орома расписало је конкурс под називом 

„Карневалски  скуп“ на којем су учествовале предшколске групе. 21 група је послала 
своје радове. Награђени су радови из 6 група. 

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

• Основна школа из Малих Пијаца расписала је конкурс на тему „Илустрација песме“. 

Учествовала су деца из Малих Пијаца. 
• Институт за јавно здравље Србије расписало је ликовни конкурс поводом недеље здравља 

уста и зуба под називом „Осмехни се здраво“, на коме су учествовала предшколска деца. 
Послато је 20 радова. 

• Поводом прославе 150 година постојања установе изложени су најлепши радови из сваког 
нашег вртића. 

• Општина Тотово Село расписало је конкурс са темом „Цвеће“. Учествовала је група из 
Тотовог Села. 
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3.2.3 Манифестације наше Установе 
  

 

• 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 (27. мај 2017.). 

 
• „Лепо је заједно!“ манифестација поводом дечјег дана у Народном парку, са нашим 

васпитаницима и њиховим родитељима. И ове године, деца су учествовала у свим 
активностима бесплатно, а добили су кифле и сок.  На манифестацији која се одржавала 
поподне, деца су се  могла испробати  у више од 30 различитих активности. (3. јуна 2017.) 

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

припремно-предшколски узраст, у спортској хали Бања Кањижа (7. јуна 2017.) 
 

• „Наши бисери” – приказ  наступа са којима је наша Установа постигла истакнуте 
резултате, за родитеље и кањишку публику - у позоришној сали ОКУ „Цнеса” (9. јуна 
2017.) 

 
 
Добротворни програми у организацији вртића у радној 2016/2017. години: 

Вртић „Наши бисери“, вртић „Маслачак“ и вртић „Сунцокрет“ - Кањижа - бициклистичка трка     
„Котрљајући бисери“ (19. септембра).. 

Вртић „Звездица“ - Адорјан – „Чили-чаламаде”  - добротворна акција (26.  новембар)  
Вртић „Сунцокрет“ - Хоргош - Божићни вашар ручних радова  
Печење палачинки на нивоу Установе на дечјем дану. 

 
3.2.4 Културни програми за децу - у организацији  наше Установе 
 
октобар 2016. 

• 3 - 7. -  У оквиру програма дечје недеље: 
• Балет: „Црвенкапа“ – (представа Арс Лонга из Београда) за 320-оро деце, у позоришту 

у Кањижи.  
• „Пепељуга“ – („Непкер“ , Суботица) представа за 320-оро деце, у позоришту у Кањижи 

 

• 25. октобар: Витез Ласло: „Вашарска луткарска игра“ у извођењу Паљи  Јаноша и 
вртићу „Наши бисери“ заједно са децом из вртића „Маслачак“ и вртићу „Сунцокрет“ у 
Хоргошу. 

 
• децембар 2016.:   
• „Естерино писмо“ – луткарска представа на мађарском језику (луткарска група 

„Бобита“) – 10 представа за сву децу из општине (од 5. до 9. децембра) 
• Наступ мађионичара – који су могли да погледају сва деца из наше општине ( 13. – 

14. децембар) 
•   Дочек  Деда Мраза са учешћем Шаркањ Лукача из Хоргоша, у свим вртићима наше 

општине (19-23. децембра)  
•   Дочек Деда Мраза за децу запослених (21. децембар) 
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• Фебруар 2017.: 
• Концерт у част обележавања „Поклада“  уз оркестар „Јухас“ – у Омладинском 

центру у Кањижи , где су учествовала  деца из Кањиже и Велебита; односно у вртићу у 
Хоргошу, где су учествовала деца из Хоргоша и Мартоноша;  у забавишту у Адорјану, 
где су се окупила деца из Трешњевца, Орома и Тотовог Села.   

 
Март 2017.: 

• „Илок и Михок“ – луткарска представа на мађарском језику (луткарска група 
„Бобита“), у свим групама осим јаслица 

• „Дата реч” – луткарска представа на српском језику (луткарска група „Абракадабра“), у 
вртићу „Наши бисери“ у Кањижи  
 

Април 2017.: 
• „Ивица и Марица“ – наступ суботичког Дечјег позоришта за сву децу 
• „Дечји мјузикл“ – наступ београдског Дечјег позоришта у Кањижи 

 
Мај 2017.: 
• Позориште у пеланама – у јаслицама 

 
Јун 2017.: 

• „Шта ли јаје даје“ – представа на српском и мађарском језику на Дечјем дану 
• Концерт музичке школе –  на Дечјем дану. 

 
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 – учествовала су деца из Установе. 

На завршној свечаности награђено је седморо деце. 
• „За чистије и зеленије школе у Војводини 2016/2017“- вишемесечни пројекат који траје 

од почетка до краја школске године. Координатори пројекта били су васпитачи: Селеш 
Викторија и Пилиши Жужана.  

 

Здравствене акције 

• Светски Дан срца – активност Дома здравља Кањижа у више вртића 
• Здрава исхрана – на иницијативу наше установе у сарадњи са Домом здравља Кањижа, 

одржана су предавања у свим групама сем млађих група и јаслица 
• Светски Дан Дауновог синдрома: на манифестацији коју је организовао Центар за 

пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа учествовала је једна група 

• „Србија трчи“ – активности поводом Светског дана физичке активности у више објеката 

• Правилно прање зуба – на иницијативу вртића, у сарадњи са Домом здравља Кањижа, у 
свим групама сем јаслица, поводом Недеље очувања здравља уста и зуба 
 

Остале активности –  учешће наших васпитаника 

• Еко дан – еколошко васпитање – еколошка манифестација са учешћем предшколске деце 
из Адорјана, Трешњевца, Тотовог Села, Орома и Велебита. (27.04.2017.) 

• Празник „Духови“ – манифестација неговања народне традиције у Хоргошу, у вртићу 
„Сунцокрет“ са децом, родитељима и васпитачима. (05.06.2017.) 
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Остале активности –  учешће наших васпитача 

• Вашар у Кањижи – добротворна акција печења палачинки 
• Активности луткарске групе: наша луткарска група наступала је поводом децембарских 

празника у свим вртићима. 
• Фестивал луткарства у Сенти. Наступили: луткарске групе „Бобита“ и „Абракадабра“ 

(18. март 2017.) 
 
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.  

• Прављење чаламаде – вртић „Звездица“ 

• Сађење живе ограде, постављење играчака са песком 

• Посете ранчу 

• Радне акције са родитељима 
 

3.2.6 Празници и свечаности у вртићу 
 
У школској 2016/2017. години у вртићима установе, прослављени су следећи празници: 

• Први дан у забавишту (6 група) 
• Дан за баке и деке: „Јесења свечаност“ (24 групе) 
• Дечја недеља (3-7. октобра 2016.) 
• Котрљајући бисери (7 група) 
• Вашар за Михољдан – Тотово Село (септембар) 
• Дочек Деда Мраза – у свим вртићима (19-23. децембар) 
• Новогодишњи програм – 5 група 
• Дан жена у колективу, Кањижа – наступиле су групе Рожа Силвије, Елеоноре Бајић, 

Соње Оковацки, Важоњи Аготе - Катанић Ержебет и Молнар Ержебет 
• Празник „Духови“ – групе у Хоргошу 
• „Покладе“ – све групе сем Малих Пијаца 
• Дан жена и Дан мајки, Празник породице (у свим групама) 
• Завршна свечаност- све велике и припремно предшколске групе 
•  „Отворени дани“ –  у више група -  родитељи су  присуствовали раду групе и тиме 

добили бољи увид у свакодневни живот наших вртића. 
 
 
3.2.7 Пригодни наступи ван установе, на општинским манифестацијама и сл. 
 
 

• Луткарски фестивал у Словачкој, у организацији града Сенец, где се представила наша 
луткарка група „Бобита“ 

• Прослава Дан педагога – наступиле су 2 групе 

• Дани бербе у Хоргошу – деца из Хоргоша (2 групе) 
• Сунчана јесен -наступиле су две групе: из Тотовог Села и Орома 
• Наступи на Данима села – наступила је једна група 
• Божићни програм – наступило 5 група 
• Годишњица удружења „Култúртéр“ – 1 група 
• Дочек Деда Мраза– 1 група 
• Поворка на Дан св. Мартина – 1 група 
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• Удружење „Каритас“ из Орома - 1 група 
• На прослави Поклада у Адорјану – 2 групе 
• Наступи на Данима села – 3 групе 
• Наступ у Геронтолошком центру – 3 групе 
• Прослава Дана жена – 4 групе 
• Прослава поводом 15.-ог маја – 1 група 

• Такмичење ватрогасаца – 1 група 

• „Духови“ Тотово село – 1 група 

• Народни обичај: поливање девојака из фијакера, – 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 2016/2017. години,  
припремно-предшколске и старије групе су ишле на излет на Палић, где су посетили 
зоолошки врт и околину Палићког језера. Деца из Трешњевца су преко акције „За чистије и 
зеленије установе“ освојила једнодневни излет у национални парк Фрушка Гора. Деца из 
Орома посетила су Падеј. 
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4 РАЗВОЈ СТРУЧНОГ РАДА УСТАНОВЕ 
 

4.1 Извештај о развоју васпитно-образовног рада, о 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 2016/2017. години, по временском редоследу: 
 
Септембар 2016. год.: 

• "Васпитање и образовање деце, младих и одраслих са сметњама у развоју и 
инвалидитетом" – стручна конференција 

Датум и место: 09. 09. 2016., Кањижа 
Организатор:  Удружење дефектолога Војводине, Нови Сад 
Из установе је  учествовала: Новотни Андреа 

 
• „Иновативне технике развијања личности детета“- акредитовано стручно усавршавање – 8 

бодова 
Датум и место: 24. 09. 2016., Кањижа 

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
Из установе је учествовало: 3 васпитача 
 

• „Рад у тиму“ - акредитовано стручно усавршавање – 8 бодова 

Датум и место: 24. 09. 2016., Нови Кнежевац 
Организатор: П.У. „Срећно дете”,  Нови Кнежевац 

Из установе је учествовала: Сања Лончар 

 
Октобар 2016. год.: 

• „Лепа реч- комуникација у служби васпитања“ - акредитовано стручно усавршавање – 8 
бодова 

Датум и место: 01.10.2016., Кањижа 

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
Из установе је учествовало: 5 васпитача 

 
• Годишњи састанак и стручна трибина: „Истраживање практичара: Искуства пројекта 

„Педагошка документација у вртићу“ 
Датум и место: 14.10.2016., Нови Сад 
Организатор: Удружење васпитача Војводине 
Из установе су учествовали: Кермеци Валериа, Соња Оковацки, Сандра Буш 

 
• Стручна конференција у Кишкунхалашу 

Датум и место: 15.10.2016., Кишкунхалаш 

Организатор: забавиште „Бобита“ из Кишкунхалаша 
      Из установе су учествовали: Догнар Моника, Кермеци Валериа, Нађ Рац Тинде и 

Веселинов Ибоља 
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Новембар 2016. год.: 

• 8. Стручни сусрет васпитача „Различити видови подстицања дечјег развоја“ 
Датум и место: 26. 11. 2016., Нови Сад 
Организатор: Удружење васпитача Војводине 
Из установе су учествовали: Драгана Дејановић и Сања Лончар 
 

Јануар 2017. год.: 

• „Корак даље са лутком кроз предшколско образовање“ – акредитовано стручно 
усавршавње, 24 бода, к3 

 Датум и место: 9. – 11. 01. 2017., Кањижа 
      Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе је учествовало 8 васпитача 
 

• „Дете са говорном маном у предшколској установи и основној школи“ – акредитовано 
стручно усавршавање, 8 бодова, к4 

Датум и  место: 21. 01. 2017., Кањижа 
     Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Из установе је учествовало 10 васпитача 
 

Фебруар 2017. год.:  

• „Реедукација психомоторике  коришћењем фолклора за предшколску и школску децу” - 
акредитовано стручно усавршавање, 8 бодова, к3  
Датум и место: 11. 02. 2017., Кањижа 
Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
Из установе је учествовало 10 васпитача  
 

• „Могућности за васпитање деце која проистичу из бајки...“– акредитовано стручно 
усавршавање, 16 бодова, к3 
Датум и место: 24 -25. 02. 2017., Кањижа 

      Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
      Из установе је учествовало 2 васпитача  

 

• Х Конференција: Могућности и изазови у васпитању деце“ – акредитована конференција, 
1 бод  

Датум и место: 25. 02. 2017., Суботица  
Организатор: Удружење предшколских просветних радника Мађара Војводине 
Из установе је учествовало 21 особа. 
 

Март 2017: 

• „Ризница за развој социјалних компетенција са посебним освртом на децу са посебним 
потребама“ - акредитовано стручно усавршавање, к3, 8 бодова 

Датум и место: 18. 03. 2017., Кањижа  
 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
 Из установе су учествовали: 8 васпитача 

 

Април 2017. год.:  

• 5. Конференција предшколске педагогије   
Датум и место: 07. 04. 2017., Суботица  
Организатор: Удружење предшколских просветних радника Мађара Војводине 
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Из установе су учествовали: Веселинов Ибоља, Кермеци Валерија, Бохата Поша Жанет, 
Важоњи Агота, Бичкеи Ибоља, Рац Нађ Тинде, Ревид Илона 

 

• 19. Пролећни државни стручни сусрет: Érzelmi és erkölcsi nevelés az óvodai nevelésben 
Датум и место: 21.-22- 04. 2017., Тата, Мађарска  
Организатор: „Néphagyományörző Óvodapedagógusok Egyesülete 
Из установе су учествовали: Пилиши Жужана и  Дукаи Тимеа 

 

Мај 2017. год.:  

• Вртић као сигурна база: унапређивање сарадње вртића и установа социјалне заштите у 
области хранитељства, стручна конференција, 1 бод 

Датум: 13. 05. 2017. 
Организатор: Центар „Хармонија“, Филозофски факултет Нови Сад, Центар за породични 

смештај и усвојење Нови Сад,  
Из установе су учествовали:  Новотни Андреа и Видовић Корнелија 

 

• Методичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање, акредитовано 
стручно усавршавање, к3, 8 бодова 

Датум: 13. 05. 2017. 
Организатор:  Удружење васпитача Војводине 
Из установе су учествовали:  4 особе 

 

Јун 2017. године: 

• Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала акредитовано 
стручно усавршавање, к2, 8 бодова 

     Место одржавања: вртић „Наши бисери“, Кањижа 
Датум: 16. 06. 2017. 
Организатор: Креативни центар и П.У. „Наши бисери“ 
Из установе су учествовали: 18 особа 
 

Август 2017. године: 

• 21. Летња академија  - акредитовано усавршавање, 24 бодова, к1  
Место одржавања: Суботица  
Датум: 7-11. 08. 2017.                 
Организатор: Удружење просветних радника Мађара северне Бачке 
Из установе су учествовали: 5 васпитача, луткарска група „Бобита“ 
 

• Летњи стручни камп за васпитаче 
Датум: 7-11. 08. 2017.  
Место одржавања: Скореновац 
Организатор: Удружење предшколских просветних радника Мађара Војводине 
Предавач из наше установе: Јухас Сечи Викторија  

Из установе су учествовали: Катанич Ержебет, Важоњи Агота 
 

• Стручни сусрет 
Датум: 22 - 24. 08. 2017. 
Место одржавања: Нови Сад 
Организатор: Национални савет мађарске националне мањине 
Из установе су учествовали: 4 васпитача 
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• Школа толеранције - акредитовано стручно усавршавање, к3, 8 бодова 
Датум и место: 21.08.2017., Кањижа  

 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
 Из установе су учествовали: 3 васпитача 

 
• Весела учионица - акредитовано стручно усавршавање, к3, 8 бодова 

Датум и место: 23.08.2017., Кањижа  
 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
 Из установе су учествовали: 7 васпитача 

 
• Онлајн наставник - акредитовано стручно усавршавање, к2, 8 бодова 

Датум и место: 25.08.2017., Кањижа  
 Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
 Из установе су учествовали: 7 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. 

 
• Посете историјских споменика 

Датум и место: 5. – 7.  09. 2016., Арад и Темишвар 
Организатор: Удружење предшколских просветних радника Мађара Војводине 
Из установе је учествовала: директорка Веселинов Ибоља  
 

• Присуство отварању забавишта у Ујсентивану 
Датум: 07.09. 2016. 
Место одржавања: Ујсентиван, Мађарска 
Из установе је учествовала: директорка Веселинов Ибоља  

 
• Стручна посета и наступ луткарске групе Бобита 

Датум и место: 08.-10. 09. 2016. у Сенеку, Словачка 
Из установе су учествовали: директорка Веселинов Ибоља  
 

• Стручни актив директора предшколских установа Северно – банатског округа – учесник и 
домаћин 
Датум и место: 28.09.2016. у  Кањижи 
Из установе је учествовала: директорка Веселинов Ибоља 

 
•  „Борба против корупције“- предавање Регионалне привредне коморе 

Датум и место: 14.10.2016. , Кикинда 
Из установе је учествовала: директорка Веселинов Ибоља и секретар Наталија Вуковић 

 
• „Нова предшколска педагогија“ – стручна конференција 

Датум и место: 15.10.2016., Кишкунхалаш, Мађарска 
Из установе је учествовала: директорка Веселинов Ибоља 
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• „За чистија и зеленија забавишта“ - састанак у Локалној самоуправи 
Датум и место: 17.10.2016., Кањижа  
Из установе су учествовале: директорка Веселинов Ибоља 
 

•  Педагошка академија 
Датум и место:: 08.11.2016., Кањижа  

Из установе је учествовала: Веселинов Ибоља и Кермеци Валерија 
 

• Стручна посета васпитача из Кишкунхалаша 
Датум и место:: 24.11.2016., Кањижа  

Из установе су учествовале: директорка Веселинов Ибоља 
 

• Стручна посета вртићу у Мошонмађаровару 
Датум и место:: 13-15.11.2016., Мошонмађаровар, Мађарска  

Из установе су учествовале: директорка Веселинов Ибоља 
 

• Даривање  играчака 
Датум и место:: 19-20.12.2016., Хоргош, Ором, Мале Пијаце, Трешњевац  

Из установе су учествовале: директорка Веселинов Ибоља 
 

• Приказ књиге „Срушила се кула од карата” 
Датум и место:: 19.12.2016., Мали Иђош 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Кермеци Валериа 
 

• Седница Националног савета мађарске националне мањине  
Датум и место: 03.02.2017., Суботица 

Из установе су учествовале: директорка Веселинов Ибоља 
 

•  Договор са финансијским ревизорима 
Датум и место: 13. 02.2017., Кањижа 

Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља, Наталија Вуковић, Буза Анамариа 
 

• Х Конференција: Могућности и изазови у васпитању деце  
Датум и место: 25.02.2017., Суботица  
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља, Кермеци Валериа 
 

• Удружење васпитача Војводине: Изазови у предшколском образовању и васпитању 
Датум и место: 06.03.2017., Нови Сад  
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља 
 

• Луткарски фестивал у Сенти 
Датум и место: 18.03.2017., Сента 
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља, Кермеци Валериа 
 

• Актив директора – Школска управа Зрењанин 
Датум и место: 23.03.2017., Кикинда 
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља 
 

• Такмичење «Најбоља играчка» 
Датум и место: 25.03.2017., Суботица 
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља 
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• Родитељски састанак Националног савета мађарске националне мањине 

Датум и место: 04.05.2017., Кањижа 
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља, Новотни Андреа 
 

• Додела награде «За чистије и зеленије установе» 
Датум и место: 02.06.2017., Нови Сад 
Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља 
 

• Првенство у Малој одбојци – стручна посета 
Датум и место: 15-17. 06. 2017., Дебрецин, Мађарска 
3. Из установе су учествовале: Веселинов Ибоља и Кермеци Валериа 
 

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 

2016/2017. ГОДИНИ 
 
 
5.1 Извештај о раду Управног одбора 
 
13. септембра 2016. 

1. Усвајање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2015/2016. 
годину 

      2.   Усвајање Извештаја о раду директора за радну 2015/2016. годину 
      3.   Усвајање Извештаја о самовредновању за радну 2015/2016. годину 

4. Доношење Годишњег плана рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну  
2016/2017. годину 

 
2. новембра 2016. 
1.     Доношење одлуке о изменама и допунама Правилника о раду Предшколске установе 
„Наши бисери“ 
2.   Доношење одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о 
систематизацији радних  места у Предшколској установи „Наши бисери“ 

 
19. децембра 2016. 
1. Верификација мандата новим члановима Управног одбора 
2.  Избор председника Управног одбора 
3.  Избор заменика председника Управног одбора 
4.  Доношење Одлуке о вршењу пописа и именовању чланова пописне комисије за 2016. 
годину 
5.  Доношење Програма рада ментора са приправником у Предшколској установи „Наши 
бисери” 
 
31. јануара 2017. 
1. Усвајање Финансијског извештаја Установе за 2016. годину       
2. Доношење Финансијског плана Установе за 2017. годину 
3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Наши бисери“ – 
пречишћен текст бр. 86 од 13.03.2014.  
4.   Усвајање Извештаја о раду директора за прво полугодиште радне 2016/2017. године 

        5.  Потписивање Анекса уговора о раду са директором бр. 281 од 15.10.2013. године због 
промене основице за обрачун и   исплату плата запослених у јавним службама 

6.   Доношење Плана јавних набавки за 2017. Годину 
7.   Усвајање Извештаја о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2016. године 
8. Доношење одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о 
систематизацији радних места у Предшколској установи „Наши бисери“ бр. 28/2016 од 
26.01.2016. године 
 
6. марта 2017. 

1. Доношење Правилника о службеним возилима Предшколске установе „Наши бисери“ 
2.  Доношење Правилника о радној одећи и обући Предшколске установе „Наши бисери“ 
3.  Доношење Правилника о репрезентацији Предшколске установе „Наши бисери“ 
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10. априла 2017. 
1. Доношење одлуке о покретању поступка израде техничке документације 

 
23. маја 2017. 

1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за избор директора Предшколске установе 
„Наши бисери“ 

2. Доношење Одлуке о именовању Конкурсне комисије за избор директора 
 
12. јула 2017. 

1. Гласање о избору директора Предшколске установе „Наши бисери“ на мандатни 
период од 4 године 

2. Доношење Одлуке о избору директора Предшколске установе „Наши бисери“ на 
мандатни период од 4 године 

3. Доношење Предшколског програма Предшколске установе „Наши бисери“ 
4. Доношење Правила заштите од пожара Предшколске установе „Наши бисери“ 

 
 
     
5.2 Извештај о раду Савета родитеља 
  
 
1. седница -  20. септембра 2016.: 

1. Верификација мандата чланова Савета родитеља у школској 2016/2017. години 
2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља 
3. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Наши бисери” за радну 

2015/2016. годину 
4. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Наши бисери” за радну 

2016/2017. годину 
5. Доношење одлуке о осигурању деце за школску 2016/2017. годину 
6. Доношење одлуке о цени хигијенског и ликовног пакета у школској 2016/2017. години 
7. Доношење одлуке о цени културних програма (на месечном нивоу) у школској 

2016/2017. години 
8. Информације о условима фотографисања деце 
9. Избор представника Савета родитеља у Комисију за самовредновање за радну 

2016/2017. годину 
 

 
2. седница – 13. октобра 2016.:  

1. Именовање комисије за избор представника Савета родитеља у Управни одбор 
Установе 

2. Избор (тајно изјашњавање) и предлагање представника Савета родитеља у Управни 
одбор Установе 

3. Разматрање Извештаја о раду директора Предшколске установе „Наши бисери” за 
радну 2015/2016. Годину 
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3. седница – 5. априла 2017.  
      1. Верификација мандата новом члану Савета родитеља у школској 2016/2017. години (из 
објекта „Маслачак) 

2. Намена донација у радној 2016/2017. години 
3. Усвајање предлога сарадње са родитељима (радне акције и дечји дан) 
4. Информација о обележавању 150 година постојања Установе 
5. Информација о предстојећим манифестацијама Установе 
6. Упис деце у радну 2017/2018. годину 
7. Информација о сарадњи са другим образовним институцијама 

 
 
  
5.3  Извештај о раду  Васпитно - образовног већа 
 
1. седница - 13. октобар 2016.: 

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. Образовање комисије за спровођење тајног изјашњавања за чланове Управног одбора 

из реда запослених 
4. Гласање тајним изјашњавањем и предлагање представника запослених у Управни 

одбор 
5. Усвајање Плана активности у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у 

Војводини” у школској 2016/2017. години 
6. Конкурс “Најбоља играчка” 2017. 
7. Разно  
 

2. седница - 13. јануар 2017.: 
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 2016/2017 

године 
4. Извештај о праћењу и остварености инклузивног образовања и доношење одлука о 

даљој примени, изменама, допунама ИОП-а и престанку потребе за ИОП-ом 
5. Пријава и временски распоред смотри и манифестација 

   
6. Разно: 

1) Цена ликовног материјала за 2. полугодиште – 1200 РСД 
2) Цена хигијенског пакета за 2. полугодиште – 400 и 700 РСД 
3) Мајице за дечји дан – подела узорака и листа 
4) Информације о културним програмима – јануар, фебруар 
5) Поправке и одржавање зграда 
6) Измене јеловника 
7) Подела потврда о стручним усавршавањима унутар установе, подела анекса 

уговора, подела диплома конкурса „Пиши Деда мразу        
 
3. седница – 18. мај 2017. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
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2. Предлагање два члана Конкурсне комисије за избор директора из реда васпитача 
3. Доношење одлука о даљој  примени, изменама, допунама ИОП-а и престанку потребе 

за ИОП-ом 
4. Распоред рада васпитача за лето 
5. Саобраћајно такмичење 
6. Дечји дан 
7. Духови 
8. Причање приче 
9. Мала одбојка 
10. Сећање на прво забавиште 
11. Организација изложбе 
12.  Дочек гостију 
13. Наши бисери 
14. Пријем 
15. Стручно усавршавање 
16. Практичан рад: организација дечјих радова за изложбу 
17. Разно                                                                                                                            

 

4. седница – 23. јун 2017. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа педагошког рада радне 2016/2017. године  
3. Извештај о раду директора П.У. „Наши бисери“ за радну 2016/2017. годину,  приказ и 
усвајање 
4. Рад стручних актива у радној 2016/2017. години – извештаји вођа актива 
5. Извештај о праћењу и остварености инклузивног образовања 
6. Број уписане деце у радној 2017/2018. години 
7. Дискусија о јубиларним манифестацијама; књиге 
8. Усвајање извештаја Жужане Пилиши о пројекту „За чистије и зеленије установе”; 

информације Ибоље Бичкеи о Еко дану 
9. За чистија и лепша забавишта – информације Илоне Ревид 
10. Информације Викторије Јухас Сечи о манифестацији поводом празника „Духови“ 
11. Информације о првенсту у Малој одбојци у Дебрецину – Ержебет Молнар 
12. Информације о летњим стручним усавршавањима: 

Летња академија – Удружење педагога северне Бачке 
  Скореновац – Удружење предшколских просветних радника Мађара северне Бачке 

Нови Сад – МНТ  

13. Разно:  
- Враћање дневника и предаја дневника за 2016/2017. годину 
- Попуњавање листи присутности  
 -Обавештење о оверавању здравствених књижица 
-Питања и предлози 
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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 2016/2017. године.  
 
Стручни актив васпитача који воде јаслену, млађу и старију групу руководилац: Бите 

Жинка Андреа 

• 13.10.2016:  
Извештај „Котрљајући бисери“– васпитачице из Кањиже. Дискутовано је о Дану бака и 
дека, вршена је размена идеја и искуства. Приказани су радни листови за децу. 
Дискутовано је о темама за наредни стручни актив. 

• 26.01.2017: 
Усвојен је записник са претходне седнице. Презентација Бата Магдолне  „Пружање прве 
помоћи у вртићу“. Ликовна уметност као истакнути задатак у радној 2016/2017. години – 
Пластично обликовање, коришћење глине. Образован је стручни тим за Припремни 
предшколски програм. Васпитачице из Мартоноша одржале су презентацију пројекта: 
„Најбоља играчка“ . Обавештено је о културним програмима за фебруар. 

• 03.04.2017:  
Извештај о резултатима пројекта  »Најбоља играчка«. Луткарска представа групе 
„Абракадабра” под називом „Дата реч”. Прављене лутака: практично предавање Зелди Еве 
и Бимбо Рице Габриеле о  зимском стручном усавршавању.  Правила Мале одбојке. 

• 05.06.2017. 
„Духови”- практичан рад на тему чувања народне традиције 

 

Стручни актив васпитача који воде ПП групу - руководилац: Важоњи Агота 
• 13.10.2016:  

Стручни извештај „Котрљајући бисери“: васпитачице из Кањиже. Размена утисака и 
искустава везано за Дан бака и дека. Дискутовало се о темама за наредни сусрет. 

• 26.01.2017: 
Усвојен је записник са претходне седнице. Презентација васпитача Бата Магдолне – 
„Пружање прве помоћи у вртићу“. Ликовна уметност као истакнути задатак у радној 
2016/2017. години – Пластично обликовање и коришћење глине. Образован је стручни тим 
за припремни предшколски програм. Васпитачице из Мартоноша одржале су презентацију 
пројекта: „Најбоља играчка“ . Обавештење о културним програмима за фебруар. 

• 03.04.2017:  
Извештај о резултатима пројекта  »Најбоља играчка«. Луткарска представа групе 
„Абракадабра” под називом „Дата реч”.  Прављене лутака: практично предавање Зелди 
Еве и Бимбо Рице Габриеле о зимском стручном усавршавању.  Правила „Мале одбојке“. 

• 05.06.2017. 
„Духови”- практичан рад на тему очувања народне традиције. 
 

5.5 Извештај о Годишњем плану рада стручног сарадника – психолога за 

2016/2017. 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 
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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 2016/2017.  ГОДИНИ 
 
 
6.1 Сарадња са породицом 
 
У школској 2016/2017. 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 2016.: информативни састанак, усаглашавање забавишног и породичног 
васпитања, избор чланова савета родитеља 
Децембар 2016.:  тема по захтеву родитеља, односно по потребама групе. 
Фебруар - март 2017.: са тематиком  решавања проблема у групи, припрема прославе 
Дана жена и породице.  
Мај - јун 2017.: 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  

• У вези 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 2016/2017. 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):  
� 04.10.2016.  у ОШ „Јован Јовановић Змај“одржана је консултација учитеља првих разреда 

и васпитача. 
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� Мерење спремности деце за школу заједно су вршили су стручњаци ОШ „Карас 
Каролина“ и забавишта. Потребне податке о деци предшколска установа је обезбедила 
свим основним школама (јун 2017.) 

� Посета предшколаца првацима у школи 
� 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 Пољопривредно-техничким школским центром „Беседеш Јожеф“- Кањижа 
� Отворени дан којем су присуствовала деца ППП група 
� Неколико припремно - предшколских и старијих група посетили су школско 

газдинство у пратњи стручњака. 
 

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

Учествовали смо на многим њиховим активностима: 
- Годишња Скупштина Удружења васпитача Војводине и стручна трибина – у Новом 

Саду, где су учествовале три особе из Установе. 
- „Различити видови подстицања дечјег развоја“ – стручни сусрет васпитача - из наше 

установе учествовало су две особе  
- „Методичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање“ - стручно 

усавршавање, из установе су учествовале четири особе. 
- Етно фестивал „Народна традиција“  у Кикинди, наступила је једна група из вртића 

„Наши бисери“. 
 
• Удружење предшколских просветних радника Мађара Војводине - Учествовали смо на 

многим њиховим активностима: 
- Студијско путовање у Арад и Темишвар, посета историјских споменика  
- Студијско путовање у Мошонмађаровар  
- Курс луткарства –  у Малом Иђошу, пет васпитача 
- Учешће на „Фестивалу луткарства“ са две луткарске представе у Сенти   
- На смотри у Малом Иђошу наступиле су две групе.  

 
• Удружење просветних радника општине Кањижа:  

- Свечана Академија поводом Дана педагога (новембра 2016.) 
- На ликовном конкурсу под називом „Хиљаду година“ учествовале су припремно-

предшколске групе ( новембар 2016.) 
 
 (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).  

• 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 друге наше активности. Пружили су помоћ при организовању 
добротворних програма, обезбедили  донације за новогодишње поклоне деци и материјалну 
подршку за дечји дан. 

• ОКУ „Цнеса“ Кањижа – ставили су нам на располагање позоришну салу за манифестације 
установе. Континуирано су организовали културне програме за децу предшколског узраста. 

• Дом здравља Кањижа - вршио је лекарске и стоматолошке прегледе деце 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. 

• Центар за пружање услуга социјалне заштите општина Кањижа, Друштво дефектолога 
северне Војводине  - „Пужић”, Дневни боравак  „Гнездо“  – стручњаци из ове установе су 
вршили логопедске третмане и третмане за развијање личности у вртићима. 

• 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 Канижа организовало је активности за децу. Учествовале су две групе, 
васпитача Рожа Силвије и Ческо Беате. 

 
 
 
 
              Директор                                                                 Председник Управног одбора 
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