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ЛЕТОПИС
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ГИМНАЗИОН“ 

У ЧАЧКУ,

ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

У Чачку, септембар 2019. године



СЕПТЕМБАР

Васпитно-образовни рад се одвијао у три радне јединице: Радна јединица “Центар 1” и

“Центар 2”, радна јединица “Север”и радна јединица “Југ”.

Формирано је 13 васпитних група. Радило се на адаптацији новоуписане деце, као и на

адаптацији деце која су променила васпиту групу.

1.  септембра  2018.  године: Одржана  је  прва  седница  Управног  одбора  за  радну

2018/2019. годину, са следећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице;

2. Разматрање  и  усвајање допуне  одлуке  о  допуни  одлуке  о  проширеној  делатности

Предшколске установе „Гимназион“;

3. Разматрање и усвајање предлога чланова Стручног актива за развојно планирање;

4. Разно.

10.  септембра  2018.  године: Одржано  је  Васпитно-образовно  веће,  са  следећим

дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице;

2.  Разматрање  Извештаја  о  раду  Предшколске  установе  “Гимназион”  за  радну

2017/2018. годину;

3. Разматрање Извештаја о самовредновању рада установе;

4.  Разматрање и давање мишљења о  Годишњем плану рада Предшколске установе

“Гимназион” за радну 2018/2019. годину;

5. Разно.

12. септембра 2018. године: Одржана је  Друга седница Управног одбора за радну

2018/2019. годину, са следећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Управног одбора;

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора установе;

3.  Разматрање и усвајање Извештаја о раду Предшколске установе „Гимназион“ за

радну 2017/2018. годину;

4.Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања за 2018/2019годину;

5. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Предшколске установе „Гимназион“ за

радну 2018/2019. годину;



6.Разно.

12.  септембра 2018.  године: Одржана  је  Прва  седница  Савета  родитеља за  радну

2018/2019. годину, са следећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља;

2. Конституисање Савета родитеља;

3. Предлагање представника за стручне органе и тимове;

4.  Разматрање  Извештаја  о  раду  Предшколске  установе  „Гимназион“  за  радну

2017/2018. годину;

5.  Разматрање  Годишњег  плана  рада  Предшколске  установе  „Гимназион“  за  радну

2018/2019. годину;

6. Избор радних листова;

7. Усвајање програма рада Савета родитеља;

8. Зимовање деце;

9. Разно.

15. септембра 2018. године: Велика планинска трка – деца су у пратњи родитеља

учествовала у пешачењу на Каблару.

Од 13. до 16. септембра 2018. године: Научно стручна конференција међународног

карактера на  Копаонику,  у  организацији БАПТА – На конференцији су  свој  рад  свој  рад

излагале  васпитачице  Радица  Трнавац  и  Славица  Дражовић  Перошевић  на  тему

“Традиционални  музички  инструменти  у  Шумадији  као  део  културног  наслеђа  деце

предшколског узраста”. Конференцији је такође присуствовало још пет васпитача, стручни

сарадник и директор.

17.  септембра  2018.  године: Сва  деца  имала  су  прилику  да  у  вртићу  погледају

позоришну представу “Кад су деца кући сама”.

19.  септембра  2018.  године:  Јесења  променада  –  деца  предшколског  узраста

учествовала  су  на  манифестацији  обележавања  почетка  јесени  са  децом  из  других

предшколских установа у Градском парку. За ту прилику су деца са својим васпитачима и

родитељима израдила шешире са јесењим мотивима.



29. септембра 2018. године: Обележавање дана борбе против рака дојке – У сарадњи

са  градском  управом  града  Чачка  поводом  обележавања  овог  дана  са  циљем  пружања

подршке оболелима, организована је вожња бициклима деце у пратњи васпитача и родитеља,

од вртића, Градским бедемом до Градског трга, где је и одржавана сама манифестација.



ОКТОБАР

Месец октобар је месец у ком се обележава Дечија недеља. То је увек прва недеља у

месецу.  Поводом обележавања реализоване  су  следеће  активности  у  периоду  од  1.  до  5.

октобра 2018. године:

Понедељак, 1. октобар: Деца старијих васпитних група у пратњи васпитача посетила

су фабрику “Стакс” из Коњевића. Том приликом деци је приказан кратак фил о развоју идеје

о фабрици и самом настанку фабрике. Деца су имала прилику и да виде како функционише

процес производње и како ради машина робот.

Уторак,  2.  октобар: Излет:  Основна школа у  Јежевици –  Манастир у Јежевици –

Воденица – Споменик Танаску Рајићу

Старије  васпитне  групе  и  предшколске  групе  су  у  пратњи  својих  васпитача  и

туристичког вртића обилазиле знаменитости у општини Чачак. Прво су посетили Основну

школу у селу Јежевица коју похађа један ђак. У дворишту се налази стари храст који је под

заштитом  државе.  Даље  су  се  упутили  у  манастир  Јежевица  у  коме  борави  само  једна

монахиња. Деца су срдачно дочекана. Након обиласка манастира, деца су имала прилику да

виде како се израђују иконе. Ту су имали послужење и могли су да проведу слободно времен

у дворишту манастира. Одатле је група посетила породичну воденицу, и видели су како се

меље брашно у старој воденици на камену. На Љубић брду обишли су споменик Танаску

Рајићу, где се налази и инфо центар и том приликом су деца погледала кратак филм о Битци

на Љубићу чији је јунак Танаско Рајић. Одатле су се деца вратила у вртић.

Предшколска група, Баш челик са васпитачицом Маријом Пљакић ишла је у посету

Дневном боравку за особе ометене у ражвоју “Зрачак”. Тамо су имали организовано дружење

са корисницима боравка.

Васпитне  групе  Зизилеја  и  Златна  јабука  су  у  пратњи  васпитача  посетиле  Дечије

одељење Градске библиотеке, учествовали у Квизу знања и слушали читање прича за децу.

Среда, 3. октобар: Васпитачи јаслених група у Радној јединици “Север” одржали су

радионицу  за  децу  и  родитеље ,,Играмо  се  плодовима  јесени”.  Деца  и  родитељи  су  од

различитих плодова јесени правили радове.

Предшколска група Баш челик, посетила је Основну школу “Милица Павловић”, ге је

деци  представљена  књига  “Приче  из  шуме”.  Списатељица  је  деци  читала  приче  и

потписивала књигу.

Петоро  деце  из  васпитне  групе  Три  фртаља  краља  је  са  васпитачицом  Славицом

Дражовић Перошевић посетило вртићку болничку групу, и том приликом су де дружили са

децом у болници, и однели им поклоне у виду књига и играчака.



Старије  васпитне  групе  Радне  јединице  “Север”  у  пратњи  васпитача  посетиле  су

Градску галерију “Надежда Петровић”. 

Четвртак,  4.  октобар: Васпитне  групе  Девет  паница  и  Баш  челик  су  у  пратњи

васпитача  посетиле  Дечије  одељење  Градске  библиотеке,  учествовали  у  Квизу  знања  и

слушали читање прича за децу.

У  сарадњи  са  мајком  Мајом  Пантовић  организована  је  радионица  са  родитељима

,,Учимо да хекламо”, васпитне групе Баш челик, током које су родтељи заједно са децом

учили да плету ћилим.

Васпитачи  млађих  васпитних  група  Радне  једнинице  “Север”,  организовали  су

радионицу за рдоитеље. Родитељи су заједно са својом децом правили различите украсе од

плодова јесени.

Петак, 5. октобар: Оргнизована је Еко патрола од вртића до Бране на реци Западној

Морави  у  сарадњи  са  учитељима  и  ученицима  млађих  разреда  Основне  школе  “Вук

Караџић”. 

У  четвртак  и  петак  деца  су  са  својим  васпитачима  обишла  Научни  камион,  и

учествовала  у  радионицама  које  су  организоване  у  оквиру  тог  програма,  који  је  био

постављен на полигону ко Основне школе “Вук Караџић”. 

Реализовани су радови на реновирању купатила у Радној јединици “Север”.

10. октобра 2018. године:  Старије васпитне групе су у пратњи васпитала посетиле

Дом  културе  у  Чачку  и  том  приликом  су  погледали  представу  “Размажени  принц”  у

реализацији глумачке радионице Дома културе.

У сарадњи са  Предшколском установом “Мој  детињство”,  реализован  је  еколошки

програм са циљем формирања позитивног става према животној средини, природи, здравом

начину живота, односно животу у складу са природом.

11.  октобра 2018. године: У оквиру реализације Еколошког пројекта  “Чувам своју

планету”  у  сарадњи  са  Предшколском  установом  “Моје  детињство”,  пет  васпитача  је

посетило Предшколску установу “Наше дете” у Шапцу. Тема стручног усавршавања била је

“Вртић у шуми”. Вртић у шуми је природно окружење које деци нуди различита дидактичка

средства  за  манипулисање  и  богаћење  дечије  жеље  за  боравак  на  отвореном  простору.

Боравак у шуми је за њих подразумевао или целодневни боравак или одлазак на пар сати.

Активности које су организовали у шуми базирале су се на истраживање природе,  вежбе

опуштања и смишљање прича, као и коришћење природних материјала за израду нпр. града,



лутки,  животиња  по  избору  деце.  Према  њиховом  искуству  деца  су  се  најрадије

опредељивала  за  физичке  активности,  посматрање  природе   и  постављање  маштовитих

питања.

17. октобра 2018. године: У вртићу је гостовало београдско позориште и сва деца су

имала прилику да погледају позоришну представу “Принцеза и жабац”.

18.  октобра  2018.  године:  У  оквиру  еколошког  пројекта  “Чувам  своју  планету”,

старије  васпитне групе су  учествовала у  радионицама које  су  одржане на  Градском тргу

испред Дома културе. Рад је реализован у мањим групама где су деца могла да украшавају уз

помоћ  темпера  и  фломастера  платнене  торбе,  правили  различите  украсе  од  рециклжног

материјала,  итд.  Платнене  торбе  деца  су  могла  да  понесу  кући  и  да  их  користе  уместо

пластичних  кеса,  при  куповини  намирница.  У  радионицама  је  учествовало  око  70  деце

старијих васпитних група.

У периоду од 15. до 19. октобра 2018. године обављен је физијатријски преглед деце у

све три радне јединице.

Tоком  месеца  октобра  педагог  је  пратио  усмерене  активности  васпитача,  дате  су

семрнице за унапређење васприсуитно-образовног рада. Активностима су присуствовали и

други васпитачи, што се показало као добра пракса учења кроз хоризонталну и вертикалну

размену међу колегама.

27. октобра 2018. године: У оквиру реализације Еколошког пројекта “Чувам своју

планету”, шест васпитача је присуствовало семинару “Подстицање дечијег развоја применом

и  обликовањем  природних  материјала“  у  Регионалном  центру  за  професионални  развој

запослених у образовању у Чачку.



НОВЕМБАР

6. новембра 2018. године:  Васпитачи васитне групе Три фртаља краља, водили су

децу у посету ОШ “Вук Караџић”, где су деца имала прилику да присуствују часу који је

организован у учионици на отвореном простору напољу, у школском дворишту.

8.  и 9.  новембра 2018.  године: У сва  три објекта  Предшколске установе,  деца су

имала  прилику  да  гледају  луткарску  позоришну  представу  “Тамо  далеко”,  позоришта

“Пипино” из Ниша. 

8.  новембра  2019.  године: У  сали  Градском  већа  у  Градској  управи,  педагог  и

директорка су присуствовале састанку Савета за популациону политику Града Чачка, где се

говорило  о  могућностима  укључивања  предшколске  установе  као  ресурса  за  подршку

породици.

12.  новембра  2018.  године: Државни  празник  који  се  обележава  нерадно  “Дан

примирја у Првом светском рату”

14. новембра 2018. године: Организован је радни састанак са стручним сарадницима

из ПУ “Радост”, на коме је директорка Установе, презентовала концепт истраживања које је

планирано  да  се  реализује  у  другом  делу  радне  године  –  идеја  је  да  се  испита  утицај

елемената “Квизирације” на попољшање ефеката учења код деце предшколског узраста. У

истраживању би учествовале старије васпитне групе из П” “Гимназион” и заинтересовани

васпитачи из државних Предшколских установа.

27.  новембра  2018.  године: Педагог  и  Директорка  присуствовале  су  састанку  са

стручним  сарадницима  и  Директорком  ПУ  “Моје  детињство”  поводом  писања  пријекта

подршке породици у сарадњи са Саветом за популациону политику Града Чачка.

28.  новембра 2018.  године: Оджано је  Васпитно-образовно веће,  у  12 часова у РЈ

“Центар 1”, са следећим дневним редом:

1. Нове основе програма – Године узлета;

2. Заједничко планирање на нивоу радне јединице – тематско ланирање рада;

3. Уређење простора;

4. Разно.



Током месеца новембра одржани су родитељски састанци у свим васпитним групама

одржани су родитељски састанци, на којима су родитељи добили повратну информацију о

функционисању васпитне групе, дисциплини, и извештаје о развоју и напредовању њихове

деце.



ДЕЦЕМБАР

5. децембра. 2019. године: Одржан је родитељски састанак за родитеље све деце која

су уписана у ПУ “Гимназион” на тему Исхрана деце, а гости су били технолог и ПР пекаре

“Понс”.

8. децембра 2018. године: Бајка на леду “Снежана и седам патуљака” – деца у пратњи

васпитача и директора Установе имала су прилику да гледају позоришну представу на леду у

Штарк Арени у Бегораду.

11. децембра 2018. године:  у пратњи васпитача старије васпитне групе посетиле су

Дом  културе  у  Чачку  и  том  приликом  су  погледали  филм  “Крцко  орашчић  и  седам

краљевстава”

12. децембра 2018. године: Одржана је радионица за родитеље у старијим васпитним

групама РЈ “Север” - “Упослимо прстиће да украсимо вртиће”.

17.  и  18.  децембра  2019.  године: У  свим  објектима  ПУ  “Гимназион”  санитарни

инспектори су обавили санитарни инспекцијски надзор.

20.  децембра  2018.  године: Одржано  је  Васпитно-образовно  веће  са  следећим

дневним редом:

1. Повратна информација о санитарном инспекцијском надзору

2. Попуњавање радних књига – родитељски састанци

3. Осигурање запослених

4. Разно.

20.  децембра 2018.  године: Одржана  је  Друга  седница  Савета  родитеља за  радну

2018/2019. годину, са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице;

2. Конституисање Савета родитеља – избор нових чланова;

3. Избор новог председништва Савета родитеља;

4. Исхрана деце у вртићу;

5.  Истраживање  на  тему:  Како  употреба  ТНТ  тестова  утиче  на  учење  код  деце

предшколског узраста



6. Разно.

21.  децембра  2018.  године: Васпитне  групе  Јарац  живодарац  и  Баш  челик  са

васпитачима посетиле су ОШ “Филип Филиповић” и учествовали у такмичењу у украшавању

јелки, и њихова јелка је изабрана као кајлепше украшена.

24. децембра 2018. године:  Оджана је Трећа седница Савета родитеља са следећим

дневним редом:

1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и записничара;

2.  Упознавање  нових  чланова  са  Годишњим  планом  рада  Савета  родитеља  и

Пословником о раду Савета родитеља;

3. Осигурање деце у вртићу (разматрање понуда);

4. Текућа питања.

Од 24. до 26. децембра 2018. године: деца старијих васпитних група су припремила и

извела  у  играоници  “Велвет”  новогдишњи  програм  за  родитеље.  Том  приликом  су  уз

присуство и кратак програм Деда Мраза деци подељени новогодишњи пакетићи.

Млађе  васпитне  групе  је  посетио  Деда  Мраз  у  вртићима  и  подељени  су  им

новогодишњи пакетићи.



ЈАНУАР

Вртић није радио током Новогодишњих и током Божићних празника, 1. и 2. јануара и

7. јануара.

4. јануара 2019. године: У просторијама школице за рачунаре “ШКРИП”, предшколци

су гледали филм за децу о рађању Исуса Христа.

Васпитачи су  децу из  васпитне групе Три фртаља краља водили у посету Градске

цркве, разгледали су иконе о рађању Исуса Христа.

5. јануара 2019. године: Божићна шетња – у сарадњи са Планинарским друштвом

“Каблар” организована је Божићна шетња за родитеље са децом по стазама у Овчар бањи и

обилазак манастира.

11. јануара 2019. године: Деца су имала прилику да у Дому културе у Чачку гледају

позоришну представу ,,Поклон за деда мраза” коју су реализовали васпитачи из ПУ “Моје

детињство” у Чачку 

12. и 13. јануара 2019. године: Једанаест васпитача и стручни сарадник похађали су

семинар стручног усавршавања “Квизирација” бр. 280, компетенција К1, приоритет П1 (24

бода), у просотријама школе рачунара “ШКРИП”. Семинар је акредитован од стране Завода

за унапређивање образовања и васпитања испред ПУ “Гимназион”. Сминар је реализовала

директорка Установе Весна Милошевић и Виталије Милошевић.

Од 15. до 25. јануара 2019. године: Реализован је програм зимовања деце на Руднику.

17.  јануара   2019.  године:  Деца  су  учествовала  у  акцији  пресељавања књигра  из

просторија старог у ново Дечије одељење Градске библиотеке Града Чачка. Манифестација се

одржавала на градском шеталишту од нових до старих просторија Библиотеке.

30.  јануара 2019.  године: Оджано  је  Васпитно-образовно веће  на  тему “Приче за

учење” - покретање пројеката на основу прича за учење, увођење Нових основа програма –

Године узлета. Васпитачи су имали задатак да током недеље прате децу и напишу по једну

причу за учење коју смо на састанаку анализирали.  Дате  су  даље смернице за  развијање

пројеката и писање недељних планова рада васпитних група.



31. јануара 2019. године:  Старије васпитне групе су у пратњи васпитача посетиле

Дом културе и гледали су анимирани филм за децу “Аладин и чаробни ћилим”.

У сали Градског већа града Чачка званично су додељена решења за субвенционисање

стручне праксе,  том прилико установа је  добила право да  један васпитач похађа стручну

праксу.



ФЕБРУАР

Од 4. до 8. фебруара 2019. године: деца васпитних група Баш челик, Јарац живодарац

и Три фртаља краља похађала су бесплатну школу клизања “Каспер” која је реализована на

теренима Спортског центра “Младост”.

11. фебруара 2018. године: Оджана је Четврта седница Савета родитеља са следећим

дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2. Информација о избору маршута за излет и летовање деце;

3. Информисање родитеља о развоју и напредовању деце;

4. Завршне приредбе предшколаца;

5. Организација рада установе – именовање главних васпитача у Радним јединицама;

6. Разно.

12. фебруара 2019. године: У Великој сали Дома културе у Чачку приказан је цртани

филм “Ко се боји вука још 2”.  Пројекцији су присуствовале све старије васпитне групе у

прати васпитача.

19.  фебруара  2019.  године: Родитељски  састанак  за  родитеље  предшколаца

реализовали су запослени из ОШ “Драгиша мишовић”. Тема је била полазак деце у први

разред и промоција школе.

20. фебруара 2019. године:  деца и васпитачи старијих васпитних група посетили су

Народни музеј у Чачку, Конак господара Јована Обреновића.

Током месеца фебруара започета је имплементација нових основа програма, и рад на

пројектима са децом. У оквиру пројеката остварене су различите врсте сарадње са ресурсима

из локалне зајднице

Васпитна  група  Јарац  живодарац  21.  фебруара  2019.  године,  посетила  је  Народни

музеј у Чачку, као део активности у оквиру пројекта “Музеј”.

Деца  из  васпитне  групе  Баш  челик  посетила  су  кабинет  за  физику  у  ОШ  “Вук

Караџић”,  где  им  је  наставница  физике  Олга  Дукић  заједно  са  ученицима  говорила  о

настајању стакла, огледала, преламању светлости, а исто су им на огледима и демонстрирали.



Васпитна фрупа Три фртаља краља у оквиру пројекта “Аутомобили” посетила је ауто

школу “Семафор” где су им објаснили шта је све потребно за полагање возачког испита и

добијање возачке дозволе.

Од 24. фебруара до. 3. марта 2019. године: реализовано је зимовање и скијање деце

на Копаонику.

27.  фебруара  2019.  године: Просветна  инсепкторка  Олгица  Глишић,  посетила  је

Установу  и  том  приликом  обавила  инспекцијски  надзор  према  контролним  листама

Министарства Просвете, науке и технолошког развоја.



МАРТ

У периоду од 4. до 8. марта 2019. године одржане су радионице за родитеље поводом

8. марта:

6. марта – заједничка радионица за родитеље са децом у РЈ „Центар 1 и 2“ под називом

„Осмомартовске честитке“

7. марта – заједничка радионица за очеве са децом у РЈ „Југ“ и РЈ „Север“, израђивали

су честитке за маме, под називом „Тата и ја за маму“

Током месеца марта настављено је са реализацијом пројектних активности васпитних

група и такође су остварене различите посете у локалној заједници: Деца из васпитне групе

Три фртаља краља у пратњи васпитача посетила су Нис петрол пумпу и продавницу ауто

делова.

10. марта 2019. године: У Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у

образовању реализован је семинар „Подстицање дечијег развоја применом и обликовањем

природних материјала“ бр. 682, компетенција К2, приоритет П3, коме је присуствовало 10

васпитача из установе.

14.  марта  2019.  године:  Деца  су  присуствовала  позоришној  представи  „Патролне

шапе“ у извођењу позоришта из Београда у Великој сали Дома културе у Чачку.

15.  марта  2019.  године: Директорка  Установе  је  уз  присуство  педагога  одржала

групни родитељски састанак за родитеље јаслених и млаше васпитне групе у РЈ „Север“.

Тема је била прелазак деце у старију васпитну групу.

18. матра 2019. године: Дирекротка је одржала састанак са васпитачима васпитних

група: Девет пауница, Баш челик, Златна јабука, Јарац живодарац, Три фртаља краша и једне

групе из вртића Мали капетан ПУ „Моје детињство“. Тема састанка: Договор око реализацје

активности  за  започињање  истраживања  које  се  односи  на  испитивање  утицаја  који  има

употреба Т-Н тестова на учење деце предшколског узраста.

Са активностима ће се започети од понедељка 25. марта,  а испитивање знања деце

радиће се након обрађене три теме.



У периоду од 18. до 29. марта 2019. године стручни сарадник, педагог је пратила

усмерене активности васпитача у оквиру реализације плана припреме васпитача за полагања

испита за лиценцу. 

26. марта 2019. године: У просторијама РЈ „Југ“, директор и запослени у ОШ „Ратко

Митровић“ одржали су заинтересованим родитељима родитељски састанак на тему поласка

деце  у  школу,  промоције  целодневног  облика  наставе  који  се  у  овој  школи  реализује  и

промоције школе.

27.  марта 2019.  године: Деца  и  васпитач  припремне  предколске групе Баш челик

посетила су ОШ „Драгиша Мишовић“ - упознавање са школом



АПРИЛ

Током  месеца  априла  била  је  у  току  реализација  истраживања  које  се  односи  на

испитивање утицаја употребе Т-Н тестова на учење деце предшколског узраста.

1. априла 2019. године: Васпитно-образовно веће – тема: Писање извештаја о развоју

и напредовању детета, одршано је у РЈ “Центар 1”. Васпитачи су имали задатак да за неко

дете из васпитне групе по избору напишу један опис према смерницама које су претходно

добили од педагога, након тога се у групи анализирао састав описа.

4. априла 2019. године:  Васпитну групу Три фртаља краља у РЈ „Југ“, посетила је

васпитна  група  из  вртића  Мали  капетан  која  учествује  у  истраживању.  Том  приликом

васпитачи  су  за  ецу  припремили  интерактивни  квиз,  откривалицу  и  асоцијације.  Поред

такмичења и групног рада деце, васпитачи су имали прилику да виде један од начина како

образовна технологија и „Квизирација“ могу да се користе у раду са децом предшколског

узраста.

6.  и  7.  априла  2019.  године: Пет  васпитача  је  присуствовало  семинару  „Рани

моторички развој као детерминанта интрлектуалног развоја и припреме деце за полазак у

школу“, бр. 752, компетенција К3, приоритет П2, у Регионалном центру за професионални

развој запослених у образовању у Чачку.

8. априла 2019. године:  У Дому културе у Чачку деца старијих васпитних група су

гледала филм „Дамбо“.

У периоду од  10. до 12. априла 2019. године васпитачи Радица Трнавац, Славица

Дражовић Перошевић, Емилија Вуксановић и Маријана Александрић су пред комисијом у

установи  полагали  усмерену  активност  као  проверу  савладаности  програма  за  испит  за

лиценцу у установи.

16.  априла  2019.  године: семинар  Израда  дидактичких  средстава  и  играчака  за

подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста - Сензомоторни зид,  бр. 754,

компетенција К3, приоритет П2. Семинару је присуствовало 11 васпитача.



17. и 18. априла 2019. године: У вртићу је гостовало луткарско позориште из Ниша !

Пипино”. Све васпитне групе у сва три објекта су имале прилику да погледају луткарску

позоришну представу ,,Три прасета".

24. априла 2019. године: Гости вртића били су позориште “Мали театар” из Косовске

Митровице. Домаћини су организовали излет за госте у Овчар Бању и посета Врха Каблара, а

након  тога  су  у  сали  Градске  библиотеке  у  Чачку  за  децу  и  родитеље  извели  представу

“Збуњена бајка”.

25.  априла  2019.  године: У  Порти  Градске  цркве  деца  су  са  својим  васпитачима

присуствовали радионици украшавања васкршњих јаја.

У просторијама школе рачунара “Шкрип” деци припремних предшколских васпитних

група је пуштен филм о Васкрсу.

У  вртићима  РЈ  “Центар  1  и  2”  и  РЈ  “Југ”  одржане  су  радионице  са  родитељима

поводом обелезавања празника “Васкрса”.

26. априла до 5. маја 2019. године:  Васкршњи и првомајски празници, вртић није

радио



МАЈ

26. априла до 5. маја 2019. године:  Васкршњи и првомајски празници, вртић није

радио

7. маја 2019. године: Са васпитачима РЈ „Центар 1 и 2“ директорка и педагог одржали

су састанак на тему: Комуникација и сарадња са родитељима

10. априла 2019. године:  Деца предшколских група су учествовала на Кросу РТС,

који је одржан на Атлетској стази Спортско рекреативног центра “Младост”.

15. маја 2019. године:  У свим васпитним групама РЈ “Југ” обележен је Светски дан

породице.

20. маја 2019. године: Реализован је излет деце у Дино парк на Златибору.

21. маја 2019. године:  Одржано је Васпитно-образовно вече у РЈ “Југ” са следећим

дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице;

2. Сарадња и комуникација са родитељима;

2. Пројектно планирање;

3. Разно.

У Дому културе у Чачку деца су гледала оперу за децу “Чаробна фрула”.

22.  маја 2019.  године:  Директорка и  педагог  присуствовале су  Седници Савета за

популациону политику града Чачка са дневним редом:

1. Распоред средстава за Програм сарадње са породим;

2. Разматрање предлога у вези Акционог плана популационе политике града Чачка;

3. Разно.

ПУ “Гимназион” је  добила средства  за  реализацију  програма “Док прелазе  брда и

чуке, мама и тата држе се за руке” који представља део пројекта града Чачка “Подржимо

породицу – Подршка родитељству”. Програм треба да се реализује до краја новембра месеца,

а извештај је потребно доставити до 15. децембра.



28.  маја  2019.  године: Истраживању  се  прикључила  и  старија  васпитна  група  из

вртића Бошко Буха, ПУ “Радост”.

Од 26. маја до 2. јуна 2019. године: Запослени Предшколске установе “Гимназион”

учествовали су на радничким спортским играма у Чачку, у организацији Градске управе и

Спортског центра Младост. Освојене су три златне медељае, једна сребрна и једна бронзана:

злато скок у даљ: Славица Дражовић Перошевић

злато трчање на 100м: Славица Дражовић Перошевић

злато обарање руке: Јелена Стојановић

сребро стони тенис: Весна Милошевић

бронза фудбал – екипно



ЈУН

6.  јун 2019.  године:  Деца из  васпитних група Баш челик,  Јарац живодарац и Три

фртаља краља, учествовали су на спортским играма младих у организацији Спортског центра

“Младост”. Деца су се такмичила у игри “Између две ватре”.

 

7.  јуна 2019.  године: Излет у Дино парк на Златибору,  вспитне групе РЈ  “Север”:

Зизилеја, Златна јабука, Јарац живодарац.

8. јуна 2019. године:  У реализацији Установе организован је излет за све запослене:

Ђавоља Варош, Пролом Бања, Куршумлија.

13. јуна 2019. године: Одржана је Трећа седница Управног одбора за радну 2018/2019.

годину, са следећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Управног одбора;

2. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању рада установе;

3. Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених у установи;

4. Разно.

15. јуна 2019. године: Одржана је седница Васпитно-онразовног већа:

1. Усвајање Записника са претходне седнице;

2. Разматрање Извештаја о самовредновању рада Установе;

3. Разматреање Извештаја о стручном усадвршавању;

4. Разно.

17. јуна 2019. године: Одржана је завршна приредба предшколаца у свечаној сали

Дома ученика.  Приредбу су припремила деца васпитних група Баш челик, Јарац живодарац и

Три фртаља краља, са својим вспитачима.

18. јуна 2019. године: Старије групе РЈ “Север” посетиле су коњички клуб “Грива” у

Трепчи.

Од 18. до 28. јуна 2019. године: Реализовано је летовање деце на Тари.



ЈУЛ и АВГУСТ

У периоду од 15. јуна до 15. јула 2019. године, реализована је летња школа енглеског

језика,  у  сарадњи са  студентском организациом AISEC у васпитним групама  Баш челик,

Јарац  живодарац  и  Три  фртаља  краља.  У  оквиру  програма  размене  волонтера  ове

организације,  два  студента  која  су  на  студентској  размени  у  нашој  земљи организула  су

активности  кроз  које  су  деца  учила  енглески  језик  и  упознала  се  са  културом  њихових

народа.

3. јула 2019. године:  Катарина Џекулић је започела приправнички стаж на програу

стручне праксе који финансира град Чачак.

Од  2.  до  12.  јула  2019.  године: реализовано  је  летовање  деце  на  црногорском

приморју у месту Чањ

5. јула 2019. године: Одржана је Пета седница Савета родитеља, са следећим дневним

редом:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља;

2. Давање мишљења о Извештају о самовредновању рада установе;

3. Усвајање извештаја о раду Савета родитеља;

4. Програм подршке породици „Док прелазе брда и чуке, мама и тата држе се за руке“;

5. Летовање деце;

6. Разно.

Од 22. до 24. јула 2019. године: Директорка установе одржала је групне родитељске

састанке на нивоу радних јединица са дневним редом:

1. Распоред деце по васпитним групама,

2. Промене простора васпитних група,

3. Разно.

 

У периоду од 21. до 31. августа 2019. године друга група деце летовала је на Тари у

месту Митровац.



Током месеца јула припремљена је за сву уписану ецу у Установу, документација за

обнову  субвенција  које  даје  Градска  управа  за  боравак  деце  у  приватним  предшколским

установама. Документација је предата 2. августа Градској управи.

Рађено је  на уређењу дворишта у РЈ “Југ”.  Направљено је  купатило у радној  соби

васпитне групе Бабушке. 

У РЈ “Север” уређена је просторија за изолацију према налогу санитарне инспекције.


