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На основу члана 57. став 1. тачка 2. и члана 89. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС бр.72/09, бр.52/2011. и бр. 55/2013.) и 

члана 27. став 1. тачка 2. Статута Предшколске установе „Пчелица“ Апатин 

(„Сл.лист општине Апатин“ бр. 1/2010.), Управни одбор Предшколске установе 

„Пчелица“ Апатин, на седници одржаној 04.09.2013. године доноси: 

 

 

                                            Р А З В О Ј Н И   П Л А Н 

                         за период 2013./14. -  2017./18. школске године 

 

 

          Развојни план установе донесен је на основу предлога Тима за развојно 

планирање, извештаја Тима за самовредновање и предлога Васпитно-образовног 

већа, као највишег стручног тела установе. 

Чланови Тима за развојно планирање су:  Биљана Мандић (директор), Милка 

Слијепчевић (педагог),Тања Иванишевић (логопед), Сања Бурсаћ (психолог), 

Драгана Веин (васпитач),Лидија Човић (васпитач), Споменка Мирковић (васпитач), 

Вероника Фридрик (медицинска сестра-васпитач), Александра Прица (испред 

Управног одбора установе), Ђуро Дубаић (испред Савета родитеља установе). 

Руководилац Тима је Драгана Веин, дипл. васпитач-мастер 

 

 

 

           
 

Предшколска установа „Пчелица“ Апатин ( у даљем тексту: установа),  

својим Развојним планом пројектује свој развој у  наредних  пет година, у периоду 

од 2013./14. до 2017./18. школске године. 

Развојни план наше установе (трећи по реду), представља документ који је 

настао из самог процеса развојног планирања,  из жеља и потреба свих интересних 

група – деце, запослених,  родитеља,  локалне заједнице, школа. 

Приликом сачињавањаразвојног плана узимане су у обзир опремљеност, 

финансијске, просторне, кадровске и друге могућности установе и локалне 

самоуправе – оснивача. 

Развојни план подразумева флексибилност и пријемчивост за квалитативне 

промене, могућност евалуирањ и  самоевалуирања, чиме се ствара основ за 

настајање нових развојних циклуса. 

Циљ развојног плана наше установе јесте  ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА   

укупно и појединачно у свим његовим сегментима. При том се мисли на васпитно- 

образовни  рад у најширем смислу,  смештај, негу , исхрану , превентивну 

здравствену заштиту, социјални рад, сарадњу са породицом, локалном заједницом, 

васпитно- образовним установама, установама културе, социјалне и здравствене 

заштите, медијима, различитим организацијама и институцијама.  

Развојни план доживљавамо као континуум, који у себи носи прошлост, 

садашњост и креира будућност. Он заправо не почиње и не завршава се, он траје и 

једино такав има свој смисао и сврху постојања. 
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Апатин је град на левој обали Дунава, са дугом и бурном прошлошћу,  

богатим природним ресурсима и солидном развојном перспективом. Са поносом 

истичемо територијалну припадност природном резервату Горње Подунавље, јер је 

то синоним богатства флоре и фауне, аутохтоних животињских врста. 

Апатин се граничи са општинама Сомбор и Оџаци, а река Дунав представља 

природну границу према Републици Хрватској.  

 У писаним документима спомиње се први пут, као насеље, чак 1011. године. 

Од тада се развијао, увећавао. Неколико пута је био изложен поплавама. У XIV и  

XV веку је имао изглед праве средњовековне варошице са 2000 становника и 

статусом трговачког и административног седишта.  

 Почетком  XV  века насељавају га Срби, већ 1417. године хронике га 

спомињу као град српског деспота Стевана Лазаревића. 140 година је био под 

владавином Турака. За време владавине Марије Терезије, Апатин насељава немачко 

становништво. У том периоду се интензивно развија и све до средине прве половине 

XX-тог века он је општинско и среско место, са развијеном индустријом, занатством 

, трговином. 

 Након Другог светског рата и победе над фашизмом, Апатин насељавају 

колонисти, Срби из Лике и других крајева који и данас чине већину становништва. 

Апатинска општина је мултиетничка и мултиконфесионална средина. У њему живе, 

изузев Срба, Мађари, Хрвати, Роми, Шокци, Словаци, Румуни, Русини, православне 

и католичке вероисповести. 

           Свака промена демографког састава становништвапретпостављала је 

постојање снажних утицаја различитих култура, језика, националних обележја, 

обичаја и сл. Сви ти утицаји формирали су и обликовали све области свакодневног 

живота, јавног и породичног. Како је васпитање и образовање жив процес, он је 

аутентичан производ средине, историјског тренутка, актуелне педагошко-

психолошке науке. 

           На око четири километра од центра града налази се велико ромско насеље, 

урбаног типа са око 3000 становника, који на овим просторима, својим специфичним 

начином живљења ову средину чине другачијом. Наши Ромиимају специфичан језик 

којим се тешко споразумевају са многим другим припадницима овог народа, а 

писана форма говора практично не постоји. Они су домицилно становништво, а 

насеље је урбано, са постојећом развијеном инфраструктуром. Роми су задржали 

много елемената своје културе и традиције, али је неоспоран и утицај савременог 

начина живота. Многи од њих раде у иностранству, па тако преносе утицаје живота 

из западних земаља. 

 Данас наша општина броји око 33000 становника, град Апатин, као седиште 

општине, има око 19500 становника. За наше услове, имамо релативно развијену 

индустрију и развијену пољопривреду, а стратешко опредељење је развој туризма 

због реке Дунав и богатих природних ресурса. Једна изразито негативна појава је 

негативна стопа природног прираштаја који карактерише нашу средину, што се 

нужно одражава и на планирање нашег рада и развој установе уопште. Велики број 

младих људи последњих десетак година одлази у иностранство или у велике градове 

у потрази за послом, али и вођени жељом да живе и своју децу одгајају у срединама 

које пружају много више. У условима деценијски негативне стопе природног 

прираштаја и одласка дела поплације, кај асе налази у репродуктивном периоду, 

сматрамо успехом да број деце у нашој установи одржавамо на истом нивоу. 

У саставу општине  су и насељена места: Сонта (највеће у општини), Пригревица, 

Свилојево и Купусина. 

 



4 

 

 

 
 

 Предшколско васпитање и образовање на овим просторима има дугу и богату 

традицију. Већ 1881. године, Апатин има своје прво “забавиште“ које је основано 

иницијативом Занатског друштва, а проистекло је из потреба тадашњих породица за 

смештајем деце у установу. Развој је текао у правцу отварања нових зграда и 

повећања броја уписане деце, тако да 1911-те године ради шест „забавишта“ са шест 

„забавиља“, на шест различитих места у граду, како свако дете не мора да пређе 

више од 500  метара док не стигне у свој вртић. 

 Установе су некад радиле као приватне, некада као државне. Радило се на 

немачком и мађарском језику. 1922. године уведен је српски језик. У току Другог 

светског рата пет државних забавишта су била под управом Министарства здравља, 

док је два приватна забавишта финансирао  „Kulturbund“. 

 Након Другог светског рата, па до 1953. године „забавишта“ су била под 

управом основне школе. У том периоду било је много деце у школама, тако да су 

неке зграде „забавишта“ уступљене школама, а према неким документима, постојао 

је и недостатак „забавиља“ , односно кадра за рад са предшколском децом. 

Забавишта су радила у тешким материјалним условима, али су окупљала велики број 

деце (440), и континуитет у раду се, практично није прекидао.  

 Одвајањем од основне школе 1953 године, оснива се предшколска установа, 

чиме је створен предуслов за бољи рад, обједињавање делатности и даљи развој. 

 1965. године установа добија назив „Снежана“, а 1968 дечји вртић мења свој 

назив у „Пчелица“, какав је и данас. 

             У нашој средини увек је постојало интересовање и брига друштва, односно 

локалне самоууправе за иституционални обухват предшколске деце и обезбеђивање 

адекватних условатоком њиховог боравка у вртићу. У том смислу, највише објеката 

изграђивано је 80-тих година прошлог века, али су и касније улагана значајна 

средства за њихово одржавање, у складу са могућностима. 

  

                                 

 
 

 Предшколска установа „ПЧЕЛИЦА“ Апатин 

 Адреса установе – седиште установе: Апатин, Блок 112 

 Делатност : Васпитно-образовни рад, смештај, нега, исхрана, превентивна          

                                 здравствена заштита, социјални рад 

 Телефони установе – управа: тел./факс: 025/773-029; 773-455; 773-121 

            E-mail: apa.pcelica@neobee.net 

            Облици рада:  Полудневни и целодневни 

Почетак рада установе:  Установа постоји у континуитету од 1946.   године, 

под називом „Пчелица“ ради од 1968. године 

 Радна одељења установе у седишту:          1. Блок 112 

                                                                                     2. Петра Драпшина 72 

                                                                                     3. Огњена Прице 67   

                                                                                     4. Трг Ослобођења 10 

                                                                                     5. Насеље Рома, 24. Октобра бб 
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  Радна одељења ван седишта установе:      6. Пригревица, Василија Гаћеше 54 

                                                                                     7. Сонта, Војвођанска 65 

                                                                                     8.Свилојево, Ослободилачка 18 

                                                                                     9. Купусина, Ади Ендре 4 

 

 Директор установе:    Биљана Мандић, професор педагогије 

 

 

            Школска 2013/14. година: 

            Број радних одељења (објеката) установе:  9 

 Укупан број деце у установи:       635  

 Укупан број васпитних група  :    30                                                                                         

 Број запослених(стални радни однос):   64 
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Изграђен: 1976. године. Налази се у центру града. Највећи и централни  

објекат установе. 

Садржи:  Централну кухињу, централни магацински простор, фискултурну 

салу, трпезарију, 7 радних соба, вешерај, двориште, котларницу,  

административно-финансијска- правна служба, стручна служба, директор 

Тип боравка:    целодневни                  

Радно време:   од 5,30 до 15,30 часова 

Број васпитних група:     7   

Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад :  српски 

Структура запослених: - 12 васпитача у васпитним групама 

                                         - 1 васпитач на унапређењу васпитно-образовног рада 

                                         -  2 медицинске сетре- васпитача                          

                                         -  3 стручна сарадника (педагог, логопед, психолог) 

         -  директор  (педагог) 

                                         -  4 куварице  

                                         -  1 возач – ложач 

                                         -  1 вешерка – кројачица 

                                         -  1 дипломирани правник – секретар 

                                                     -  1 дипломирани економиста – шеф рачуноводства 

                                         -  2 административна радника 

                                         -  2 спремачице 
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 Изграђен:  1946. године. Налази се у центру града, тачније у градском парку. 

             Садржи : 3 радне собе, помоћну кухињу, ограђено и опремљено двориште. 

             Тип боравка :   полудневни /  целодневни 

 Радно време :   од 5,30 до 15,30 часова                                               

             Број васпитних група: 3 (2 васпитне групе полудневног и 1 васпитна група      

             целодневног боравка)  

             Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад:  српски 

             Структура запослених : - 4 васпитача  

       - 1 сервирка-спремачица  

 

          
  

 

 
 

            Изграђен: 1989. године. налази се на периферији града. 

Садржи: 4 радне собе, вишенаменски хол ,санитарни простор, помоћну 

кухињу,  ограђено  двориште. 

            Тип боравка :     полудневни / целодневни         

            Радно време:  Рад у две смене се организује за 3 припремне  предшколске 

             групе. Прва смена (2 васпитне групе) од 7,00 до 13,00 часова, 

            а друга смена ( за једну васпитну групу) од 12,00 до 18,00 часова.  

            Број васпитних група:   5 ( 3 полудневног и 2 групе целодневног боравка) 

            Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад:  српски 

            Структура запослених: - 6 васпитача, 

                                                     - 1 педијатријска сестра  

                                                     -  2 сервирке-спремачице 
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Изграђен:1980. године. Налази се  на периферији града. Уступљен на 

кориштење   предшколској установи 1989. године,није наменски грађен, али је 

прилагођен, адаптиран. 

Садржи : 2 радне собе, помоћну кухињу, санитарни простор, ограђено 

двориште. 

           Тип боравка:   полудневни             

           Радно време: од 7,00 – 13,00 часова 

           Број васпитних група :   2 ( 1 припремна,1 мешовита) 

           Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад:  српски 

           Структура запослених:   2 васпитача ,1 сервирка – спремачица 

 

                  
                                                                      

 

 
 

Изграђен: 1982. године, у средишњем делу  ромског насеља, на  4 км од центра 

града. 

          Садржи: 3 радне собе, помоћну кухињу, ограђено двориште. 

          Тип боравка:  полудневни  

          Радно време:  од 7,00-13,00 часова 

          Број васпитних група:    2 ( 2 припремне) 

          Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад:  српски 

          Структура запослених:  2 васпитача, 1 сервирка –спремачица 

          Напомена: У овом објекту ангажован је Педагошки асистент, од школске      

          2011./12. Пријем се врши на основу одобрења министарства просвете,  

          конкурсом, на одређено радно време , на годину дана. 
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Изграђен: 1892.године. Налази се у центру села. Уступљен на коришћење  

предшколској     установи 1971. године,адаптиран, прилагођен делатности. 

Садржи:   3 радне собе, помоћну кухињу, котларницу, ограђено двориште. 

Тип објекта:   полудневни                       

Радно време:  од 7,00 до 13,00 часова 

Број васпитних група:   3  (2 припремне и 1 мешовита) 

Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад :  српски 

Структура запослених:  3 васпитача, 2 сервирке – спремачице 

 

 

         
 

 

 

  
 

 

Изграђен: 1900. године.  

Налази се у центру села. Додељен на коришћење  предшколској   установи   

1960. године, прилагођен, адаптиран. 

Садржи: 2 радне собе, помоћну кухињу, ограђено двориште 

Тип боравка:   полудневни   

Радно време:   од 7,00  до 13,00 часова 

Број васпитних група:  2  ( припремна и мешовита). 

Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад:  српски и мађарски 

Структура запослених: 2 васпитача, 1 сервирка-спремачица 
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Изграђен:  1970. године. Налази се у центру села. 

Садржи: 4 радне собе, фискултурну салу, помоћну кухињу, трпезарију, 

котларницу,   ограђено двориште. 

Тип боравка:     полудневни 

Радно време :    од 7,00  до 13,00 часова. 

Број васпитних група :   3   (2 припремне и 1 мешовита) 

Језик на коме се изводи васпитно-образовни рад:   српски 

Структура запослених:    3 васпитача, 1 сервирка-спремачица, 1 ложач 

 

           
 

 

 

 
 

Изграђен: 1982. године, у центру села (у оквиру комплекса Основне школе  

«Јожеф  Атила» ) 

Садржи:    3 радне собе, помоћну кухињу, трпезарију, вишенаменски хол 

Тип боравка:     полудневни 

Радно време:     од 7,00 до 13,00 часова 

Број васпитних група:    3  (1 припремна и 2 мешовите) 

Језик на коме се изводи васпитно образовни рад:   мађарски (2 васпитне 

групе, 1 припремна и 1 мешовита)  и српски (1 мешовита васпитна група) 

Структура запослених:   3 васпитача 

Напомена: У овом објекту постоје услови за целодневни боравак деце, 

обзиром да се локално становништво махом бави сезонским пољопривредним 

пословима, организација боравка зависи од потреба родитеља, које није 

могуће сагледати приликом припрема за почетак школске године, већ у  

септембру, када се родитељи појединачно изјасне.  
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  Опремљеност установе  наставним средствима и опремом у односу на 

важеће нормативе: 

  Радна одељења, односно свака радна соба, опремљена је намештајем, 

играчкама, дидактичким средствима, и   АВ средствима који омогућавају несметано 

одвијање вспитно-образовног рада и у складу су са важећим нормативима. Када је у 

питању опремљеност, сва деца у нашој установи имају једнаке могућности. 

 Радне собе за припремни предшколски програм: Све радне собе су 

опремљене намештајем који одговара узрасту деце. Дидактичка средства, АВ 

средства и остали материјали за рад и игру прилагођени су узрасту, броју деце, 

захтевима програма, развојним потрбама. Допуњавају се сваке године у зависности 

од потреба и могућности.  

 Други простори: За извођење васпитно-образовног рада користе се и други 

простори (изузев радних соба). То су дворишта, холови, гардеробе и фискултурне 

сале. Сви објекти изузев у Апатину, објекат Петра Драпшина старији су од 35 

година. У складу са материјалним могућностима сваке године се улажу средства у 

поправке и адаптације. Наведени простори се прилагођавају, уз помоћ потребних 

средстава, одређеним активностима или промењеним околностима у односу на 

претходну школску годину; повећан или смањен број деце; промењена структура 

група. 

 

 

          

Кадрови и профил стручности 

 

Кадрови Број запослених Стручна  спрема 

Директор   1  Висока 

Стручни сарадници  

(педагог,психолог,логопед) 

  3  Висока 

Васпитачи 29 Виша 

Васпитачи   1 Основне академске студије 

Васпитачи   5 Мастер 

Медицинске сестре 

васпитачи 

  2 Средња стручна спрема 

Педијатријска  сестра   1 Средња стручна спрема 

Шеф 

рачуноводства,дипл.ецц 

  1 Висока 

Секретар, дипл.правник   1 Висока 

Административни радници   2 Средња  стручна спрема 

Шеф кухиње   1  IV степен 

Куварице   3  III степен 

Спремачице 11 НКВ 

 Остали   3 КВ 

 

УКУПНО                                 64  запослена (у сталном радном односу) 
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Напомена: У установи је ангажован Педагошки асистент, педијатријски техничар, 

кога финансира Министарство просвете. Ангажовање Педагошког асистента траје 1 

радну годину. Национална служба за запошљавање, неколико година уназад, 

финансира ангажовање васпитача, у програму „Стручна пракса“. Ове године на тај 

начин ангажован је један васпитач. 

Оснивач, СО Апатин, финансира ангажовање васпитача  приправника – стажиста, 

најчешће по 2 извршиоца, на годину дана. 

Уколико и наредних година Национлна служба за запошљавање  и Општина Апатин 

буду финансирале васпитаче, на начин како смо то описали, установа ће их 

ангажовати и распоређивати у васпитне групе, што на основу досадашњег искуства, 

представља значајну пмоћ васпитачима, нарочито у случајевима где у групи имамо 

дете са сметњама у развоју. 

  

 

 
 

Предшколска установа „ Пчелица“  остварује стручно усавршавање кроз активности:  

1. На нивоу  установе (Васптитно-образовно веће, стручни Активи) 

2. Акредитоване програме и обуку 

3. Стручне скупове 

4. Међународне семинаре и скупове 

  

 За наредни петогодишњи период планиране су следеће активности у 

оквиру стручног усавршавања: 

 

Активности сталног 

стручног 

усавршавања 

Број активности на 

годишњем нивоу 

Корисници 

1.ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ 

10 Васпитачи,медицинске,сестре-

васпитачи,стручни 

сарадници,директор,педагошки асистент 

2.АКТИВИ 

2.1.Актив васпитача 

који воде ППП 

7 Чланови актива,мадицинске сестре 

васпитачи,директор,стручни сарадници 

2.2.Актив васпитача 

узрасних група 

6 Чланови актива,мадицинске сестре 

васпитачи,директор,стручни сарадници 

3.АКРЕДИТОВАНИ 

ПРОГРАМИ И 

ОБУКА 

2 Чланови актива,медицинске сестре 

васпитачи,директор,стручни сарадници 

4.СТРУЧНИ 

СКУПОВИ 

4.1.Васпитачи 

васпитачима 

2 Васпитачи и стручни сарадници 

4.2.Сусрети 

медицинских 

сестара 

2 Медицинске сестре васпитачи 

4.3.Сусрети 

стручних сарадника 

1 Стручни сарадници 

(психолог,логопед,педагог) 

4.4.Стручно 

усавршавање 

директора 

2 Директор 
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5.МЕЂУНАРОДНИ 

СЕМИНАРИ 

1 Чланови актива,медицинске сестре 

васпитачи,директор,стручни сарадници 

 

 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

 

Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ван 

установе 

или на 

нивоу 

установе 

Време 

реализације 

Реализатор 

Припрема за 

нову 

школску 

годину 

Јачање 

прафесионалн

их капацитета 

запослених 

 

 

Семинар  

 

 

Ван 

установе 

 

Септембар  

Издавачка кућа 

«Образовни 

информатор» 

Јавне 

набавке, 

интерни 

нормативни  

акти, и сл. 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

запослених 

Руковођење  

Семинар  Ван 

установе 

У времену 

када то 

одреди 

организатор 

 

Издавачка кућа 

«Образовни 

информатор» 

Акредитова

ни програми 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

запослених 

Семинар  У 

установи 

 

Два пута 

годишње 
Аутори  

Стручни 

активи  

Тимови 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

запослених 

 

Састанци  

 

У 

установи 

 

Током 

године 

Чланови и 

руководиоци ових 

стручних тела 

Васпитно-

образовно 

веће 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

запослених 

 

Седнице  
У 

установи 

Према 

годишњем 

плану рада 

Дректор, стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Област 

Родне 

равноправно

сти 

Родна 

равноправнос

т на локалном 

нивоу 

Општинска 

комисија за 

РР, 

Семинари 

 

Ван 

установе 

 

У току 

године 

Тренери, стручна 

лица из ове 

области 

Семинари у 

организациј

и 

Министарст

ва просвете 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

и 

компетенција 

руководиоца 

 

Семинари, 

Саветовања 

 

Ван 

установе 

 

У току 

године, на 

позив 

 

Излагачи на 

одређене теме 

Индивидуал

но 

стр.усаврша

вање 

Јачање проф. 

капацитета 

запослених 

Стручни 

скупови и 

стручна 

литература 

Ван 

установе 

У току 

године  

Излагачи на 

одређене теме 

 

 



14 

 

 
 

Стручно усавршавање финансира се из следећих  извора: 

1. Из буџета локалне самоуправе 

2. Из средства које остварује установа (редовно финансирање) 

3. Из чланарине Удружења васпитча и стручних сарадника 

4. У оквиру донација 

 

 

 
 

Ову област регулише Правилник о сталном стручном усавршавању наставника,  

васпитача и стурчних сарадника («Сл.гласник» 13/2012.), те ће се сва решења овог 

 питања у установи решавати у складу са наведеним Правилником и потребама установе. 

 

 

  
 

 Наша установа је отворена за сарадњу, што се показује кроз многобројне 

видове сарадње са основном, средњим школама, као и са основном музичком 

школом «Стеван Христић» у Апатину (сарадња путем контаката учитеља и 

васпитача, посете непосредном васпитно-образовном раду, односно настави – са 

децом, на нивоу стручних служби, Актива директора). 

 У нашој општини делује и активно ради много спортских клубова, а 

предуслов за њихов рад су релативно добри услови, што значи да град и села (изузев 

Свилојева и Купусине где је започета изградња спортске хале), имају спортске хале, 

игралишта,терене за рукомет, одбојку, кошарку, тенис, фитнес, фудбалске 

стадионе, игралишта за децу. Ми остварујемо добре односе са спортским савезом 

општине (који нам је прошле године, између осталог, обезбедио реквизите за 

дворишта вртића у Апатину, у градском парку и Насељу Рома). Такође, у оквиру 

постојања спортског савеза, налази се јединствени музеј спорта, који има сталну 

поставку, те деца најстаријег узраста током школске године посећују овај простор. 

Сви клубови су отворени за сарадњу и она је током године спорадична, а наша 

установа настоји, помажући у  пласирању информација из клубова према 

родитељима, да буде промотер спорта, а све у интересу правилног развоја деце.  

Општински културни центар и галерија „Меандер“ су наши дугогодишњи 

сарадници и неко ко помаже промоцију наше делатности и омогућава у својим 

просторима приказ дечјег стваралаштва , у многим облицима, затим , одржавање 

позоришних и биоскопских представа за децу, трибина и предавања за 

запослене,посетс деце Музеју Дунава.  

Народна библиотека у Апатину,која однедавно носи име књижевника 

Миодрага Борисављевића, као и одељења библиотеке у селима, су такође наши 

стални сарадници, наша деца постају чланови библиотеке, а промоције књижевних 

дела, предавања и трибине су саставни део рада. 

Културно уметничка друштва, „Дунав“ у Апатину и сви КУД-ови у 

селима наше општине су значајни чиниоци и креатори друштвеног живота. То су 

места окупљања младих људи, а наша деца своје прве кораке чине управо 

захваљујући сарадњи ових душтава и наше установе. Оно што је можда и 

најзначајнији моменат у овој сарадњи је заједничко настојање да се очува и одржи 



15 

 

традиција фолклора,народних ношњи, обичаја, музике,језика и  књижевности народа 

и националних мањина. 

Месне заједнице нам пружају изузетну подршку у раду, уступањем простора 

у Домовима културе, уређењима простора дворишта и уличног дела испред вртића, 

укључивањем наше деце у различите програме на нивоу села. обележавања 

значајних датума у селима.     

Јавна предузећа, приватна предузећа, медијске куће, удружења и 
организације су добри партнери у реализацији задатака  и активности, почевши од 

пружања услуга ради обезбеђивања редовног и несметаног функционисања (Јавно 

комунално предузеће, Дирекција за изградњу, телевизија Апатин, радио Апатин, 

Радио „Дунав“, телевизија „025 инфо“), до посебних и специфичних програмских 

активости које обезбеђујемо у сарадњи са Црвеним крстом, Домом здравља, ЈП 

„Војводина шуме“,ЈП “Марина Апатин“, Удружење грађана „Бреза“ Апатин, Дом за 

старе и пензионере, Центар за социјални рад, Удружење пчелара „Апатин“, Ауто-

мото клуб „Пантер“ Апатин. 

Постојање оваквих материјалних услова , као и традиционално добре сарадње 

са свим напред наведеним субјектима добар су основ за даље имплементирање 

нових облика сарадње и спровођење програма. 

  

 

 
 

Анализа стања је рађена на основу: 

1) података добијених у установи од свих запослених ( swot анализом и мета 

техником); 

       2)  података добијених  анкетом од представника;  

            -   родитеља  

            - локалне средине (запослени у локалној самоуправи општине Апатин, у 

основним (5) и средњим школама (3)  са територије општине Апатин, Центар за 

социјални рад Апатин, месне заједнице у Апатину и селима, Општински културни 

центар);  

       3) на основу евалуације  Развојног плана установе за  2010/2011 – 2012/2013. 

године. 

Анализом добијених података диференциране су следеће снаге и слабости наше 

установе: 

 

 
 

 
                

 1.  Руковођење                                              

 2.  Стручност  запослених                                                            

 3.  Професионализам 

 4.  Отвореност   

 5.  Исхрана, хигијенски услови, временска организација рада 

 6.  Припрема деце за полазак у школу 
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1.  Просторни услови (недостатак јаслица, недостатак простора за целодневни 

боравак, гасификација,односно адекватније решено грејање објекта, 

непостојање трпезаријскоих простора, као и простора сала за физичко 

васпитање ); 

2. Васпитно-образовни рад  ( адаптација, учење и развој деце на основу 

потреба и инересовања, као и  документовање ) 

3.  Сарадња са породицом  

4.  Програми  (Годишњи план рада, Предшколски програм, Развојни план) 

 

 

 
 

Ред.бр. О б л а с т Оцена квалитета 

1. Предшколски програм, Годишњи план рада  

и Развојни план 

2.54 

2. Васпитно  - образовни рад 3,1 

3. Етос 3,23 

4. Ресурси  3,55 

5. Подршка деци и породици 3,2 

6. Дечји развој и напредовање 3.04                                                          

7. Руковођење  3,44 

 

              Најниже вреднован стандард је Предшколски програм, Годишњи и Развојни 

план. Применом и имплементацијом низа  донетих  подзаконских аката којима се 

ближе уређују поједине области рада, сматрамо да ће нови Годишњи план рада, као 

и нови Предшколски програм установе бити знатно квалитетнији и свеобухватнији. 

Подизање квалитета најниже вреднованог стандарда реализоваће се, између осталог,  

применом   следећих правилника: 

1. Правилник о вредновању квалитета рада установа („ Сл.гласник РС“ , 9/2012) 

2. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“, 

бр.7/2011 и 68/2012) 

3. Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у 

области предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС“, бр.61/2012)  

            Слабије  вредноване области: Васпитно-образовни рад, Дечји развој и 

напредовање и Подршка деци и породици ће бити приоритетне области у Развојном 

плану за  2013/2014 – 2017/2018. школску годину. 

* У оквиру   стандарда Васпитно - образовни рад,  најниже су вредновани      

следећи индикатори:   -   План васпитно - образовног рада групе 

                                                   -   Игре и активности деце 

                                                   -   Адаптација деце. 

 

*  У оквиру стандарада Дечји развој и напредовање најниже су вредновани  

следећи индикатори :  -   Укљученост  и мотивисаност деце у игре  и 

                                            активности 

                                       -   Праћење напредовања деце. 

 

* У оквиру стандарда Подршка деци и породици најниже су вредновани 

следећи индикатори:    -  Подршка  породици у области учења и развоја детета 

                                                    -  Социјална и здравствена заштита деце                                                              
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На  основу записника о евалуацији Развојног плана установе за период 

2010/2011-  2012/2013. школску годину констатовано је следеће: 

1. Планиране активности , задаци и циљеви из Приоритета  I – Проширење 

капацитета ( изградња јаслица), нису реализоване због недостатка 

материјалних средстава. 

У наредном периоду планира се изградња јаслица, што је такође ушло у план 

реализације месног самодоприноса на нивоу града. 

Први учињени корак у релиазацији ове идеје је било  испитивање  потреба 

родитеља за обухватом деце јасленог узраста.Анкета је показала континуирано 

постојање ових потреба, али овај циљ нећемо посебно истицати, обзиром да 

обезбеђење средстава за изградњу зависи од других чинилаца. Међутим, морамо 

навести да смо, до сада израдили пројекат доградње објекта Блок 112 у Апатину, 

што је, после испитивања потреба,други важан корак у реализацији овог пројекта. 

2. Активности,циљеви и задаци из Приоритета II –Подршка деци и породици су 

релизоване. 

  Програм за родитеље под називом  „ Школа за родитеље“ реализован је  само 

у школској 2011/2012. години, јер у наредним годинама  није било заинтересованих 

родитеља. „Школу“ су водиле педагог и психолог установе. Оно што је утицало на 

овакав исход је  дужина трајања програма и временска реализација. Програм траје 10 

месеци, једном недељно,  2 до 3 сата. 

 Анализом  података добијених Анкетом  за родитеље у вези промне радног 

времена установе, утврђено је да није потребно уводити ново радно време. 

 Школске 2012/2013. године у установи је реализован посебан програм 

„Превенција и корекција телесних деформитета деце предшколског узраста“ за сву 

заинтересовану децу (родитеље) у Апатину. Деца су била распоређена у 6 група 

формираних по узрасту. У свакој групи било је у просеку  по 25 деце. Програм су 

реализовали стручни сарадници  за физичко васпитање – приправници. Програм је 

сачињен на основу претходне провере физичких и моторичких капацитета деце у 

свим групама. 

3. Активности, циљеви и задаци из Приоритета III – Васпитно-образовни рад, 

  реализоване су у потпуности. Подигнут  је квалитет у програмирању и евидентирању и 

средини за учење и развој. Томе је допринело стручно усавршавање на нивоу установе, 

на седницама Васпитно-образовног већа, односно стручних Актива, кроз планиране теме 

из ове области.  

       4.  Број група на нивитоу установе  повећан  је за  две ( на 30). Наиме, у радном 

одељењу у Сонти и у Апатину – Петра Драпшина бр. 72, на основу интерсовања родитеља 

и повећаног броја деце отворене су две групе, једна васпитна група за млађу децу  

( 3-5,5 година) у Сонти и  једна  припремна група у  објекту Петра Драпшина 72 у 

Апатину. 

       5.  Промењена је структура запослених. У 8 васпитних  група целодневног боравка 

ангажована су  два  васпитача, у једној најмлађој васпитној групи раде васпитач и 

педијатријска сестра и  у другој најмлађој васпитној групи - две медицинске сестре - 

васпитачи. 
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Историјски развој наше установе, друштвени контекст у коме се 

тај развој одвијао, као и степен који смо достигли, одрешђује  

нашу:  

 

 

          
 

 

МИ СМО УСТАНОВА У КОЈОЈ     ВЛАДА  ДОБРА 

АТМОСФЕРА, НЕГУЈЕ СЕ ТОЛЕРАНЦИЈА И ОТВОРЕНОСТ ЗА 

РАЗЛИЧИТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И СТРУЧНОСТ. 

ДОБРОБИТ ДЕТЕТА, ЊЕГОВА ИНТЕРЕСОВАЊА И ПОТРЕБЕ СУ 

НАМ  НА ПРВОМ МЕСТУ. 
           

                                                        

      И нашу                                                   
 

 

        
 

ПРЕДШКОЛСКУ  УСТАНОВУ  „ПЧЕЛИЦА“  АПАТИН  У  

БУДУЋНОСТИ ВИДИМО КАО:  

УСТАНОВУ  ОТВОРЕНУ  ПРЕМА  ПОРОДИЦИ, У КОЈОЈ ДЕЧЈЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊЕ  И ПОТРЕБЕ ЗА РАЗВОЈЕМ И НАПРЕДОВАЊЕМ  

ИМАЈУ ПРИОРИТЕТ, А  ЗДРАВО ОДРАСТАЊЕ ДЕЦЕ ОМОГУЋАВА 

СЕ И НЕГОМ, ПРЕВЕНТИВНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ  И 

СОЦИЈАЛНИМ РАДОМ.  
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                                            Број деце у школској 2013/14.год. 

Број рођене деце у општини Број деце у установи 

 

Проценат обухвата 

 

2007

год. 

2008

год. 

2009

год. 

2010

год. 

2011

год. 

2007

год. 

2008

2год

. 

2009

год. 

2010

год. 

2011

год. 

200

7 

200

8 

2009 2010 2011  

229 253 235 230 244 229 208 125 55 13 100

% 

82,1

% 

53,19 

% 

23,4 5.32

% 

 

 

 

                                                  Број деце у општини 

 

             Школска 2014/15 година 

 

         Школска 2015/16 год 

Број рођeне  деце 

 

Број рођене деце 

2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 

  

2009 

 

244 230 224 236 253 244 251 244 230 

 

235 

 

 

План  обухвата деце у установи  изражен 

У процентима 

(по годишту) 

 

 

 

План обухвата деце у установи 

Изражен у процентима 

(по годишту) 

2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 

 

10% 40% 50% 82% 100% 12% 45% 55% 85% 100% 

 

                                                                         

 

 

  Број деце укључене у Припремни предшколски програм 

 

На територији наше општине сва деца узраста пред полазак у школу обухваћена  су 

припремним предшколским програмом који траје од 1.септембра до краја другог 

полугодишта (према школском календару). У пројекцији даљег развоја сматрамо да 

ће овај проценат обухвата остати непромењен. Повећање обухвата млађе деце 

зависиће искључиво од проширења капацитета установе. 
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На основу анализе стања у установи, мисије и визије и уважавања потреба 

интересних група, утврђене су следеће потребе развоја  установе: 

 Даље развијање професионализма 

 Изградња партнерских односа са породицом 

 Систематско праћење,евидентирање и документовање дечјег напредовања 

и развоја   

 Oсавремењавање васпитно-образовног рада                                                        

 Подизање квалитета рада  установе 

 Проширење капацитета – јаслице 

 Даље развијање сарадње са основном школом 

 Подстицање сарадње међу запосленима у установи, на свим нивоима 

                                                   

 

 
 

Определили смо се, да наши развојни приоритети у наредних пет 

година буду области које су вредноване нижом оценом квалитета. 

 

  Стога су наши развојни приоритети следећи: 

Први приоритет:    ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

Други приоритет:   ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

Трећи приоритет:   ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

ПРИОРИТЕТ  I ПРИОРИТЕТ  II ПРИОРИТЕТ  III 

Дечји развој и напредовање  Васпитно-образовни 

рад 

Подршка деци и 

породици 

 

ЦИЉЕВИ ЦИЉЕВИ ЦИЉЕВИ 

1.Подстицање развоја и 

учења деце  

1.Подизање квалитета 

укупног васпитно-

образовног рада 

1.Подизање квалитета 

подршке породици 

                                                

ЗАДАЦИ ЗАДАЦИ ЗАДАЦИ 

1.Укључивање деце у игру и 

активности 

 

 

2.Праћење напредовања 

деце  

1.Подизање квалитета 

васпитно-образовног 

рада у области 

адаптације 

2.Подизање квалитета 

васпитно-образовног 

рада у области 

планирања на нивоу 

групе 

3.Подизање квалитета 

васпитно-образовног 

рада поштујући 

интересовања и 

потребе деце 

1.Подизање квалитета 

подршке породици у 

области превентивне 

здравствене заштите 

деце, као и социјалног 

рада 

 

2. Подизање квалитета 

подршке породици кроз 

понуду нових облика 

сарадње  
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                 ПРИОРИТЕТ I :ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

2013/2014 

 

 

2014/2015 

 

 

 

2015/2016 

 

 

2016/2017 

 

 

 

2017/2018 

 

 

1.Организовати простор 

радне собе ,који доприноси 

стварању пријатне 

атмосфере 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

2.Обезбедити средства за рад 

која доприносе мотивацији 

деце за рад 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

3.Адекватно реаговање на 

дечје потребе и  

интересовања 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

4.Организација и 

реализација  истраживачких 

активности и решавање 

проблема 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

5. укључивање деце у израду 

личног портфолија 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

6.Праћење развоја и 

напредовања  деце врши се 

на основу индивидуалног 

плана  васпитача 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

7. Информисање родитеља о 

напредовању деце путем 

родитељских 

састанака,огласних табли и 

дечјег портфолија 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

8.Вођење документације о 

дечјем развоју и 

напредовању ( у дневницима 

рада) 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

Носиоци активности   :  За све наведене активности носиоци су васпитачи и 

медицинске сестре васпитачи.  Стручни сарадници учествују у праћењу развоја 

деце  на групном и индивидуалном   плану, у саветодавном раду са васпитачима 

и медицинским сестрама васпитачима ,изради инструмената и протокола за 

праћења  и евидентирању. 
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ПРИОИТЕТ:    I 

 

Развојни циљ у оквиру приоритета I:  

1.Напредак  у  развоју и учењу деце     

 

                                                

Показатељи промена  

у оквиру циља 

Начин на који се прати промена  

 

Време 

евалуацији 

Носиоци 

евалуације 

 

 

 

 

Деца показују 

напредак  у развоју 

и учењу 

 Снимање актуелног сатуса  

деце, групе 

Септембар-

октобар сваке 

године 

 

 

 

 

 

 

Тим за развојно 

планирање  Праћење и    посматрање Током трајања 

развојног плана 

 

 

 

Евидентирање 

 

 

Током трајања 

развојног плана 

 

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ВРЕДНОВАЊА ПЛАНИРАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОРИТЕТА I: Мерило остварености показатеља промена у 

оквиру развојног циља, односно планираних активности из Приоритета I је 75%  

реализованих активности код свих васпитача. 

 

 

ПРИОРИТЕТ   II :   ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

2013/2014 

 

 

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

1.Спољашњи и унутрашњи 

простор    се осмишљава  за 

учење и развој 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

2.Мењање простора  на 

основу дечјег интересовања 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

3. Материјали који се 

користе у раду су 

класификовани  и доступни 

детету 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

4. У групи се негује 

позитивна 

атмосфера,спонтана 

комуникација 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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5.Правовремено реаговање 

на потребе  и интересовања 

детета 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

6.Договор са децом о 

правилима понашања у 

групи 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

7.Поштовање постављених 

правила 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

8.Израда Плана и програма 

групе резултат је 

систематског посматрања 

дечјих потреба   и 

интересовања 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

9.Реализација  пројеката који 

су резултат сарадње са 

родитељима 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

10.Организовање различитих 

типова активности 

(кооперативне 

игре,симболичке,игре 

улога...) 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

11.Свакодневна  реализација 

активности на отвореном 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

12.План адаптације прави се 

у сарадњи са родитељима 

пре поласка у вртић 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

13.Пружање правовремене 

подршке родитељима у 

периоду адаптације 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

14.Укључивање родитеља у 

реализацију рада на нивоу 

групе 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

Носиоци активности: васпитачи .медицинске сестре васпитачи, стручни 

сарадници и родитељи. 

Васпитачи и медицинске сестре васпитачи  планирају и реализују разноврсне 

активности ( наведене у плану)   самостално и у сарадњи са родитељима. 

Стручни сарадници пружају помоћ васпитачима ,медицинским сестрама 

васпитачима и родитељима  када је  потребна  стручна помоћ  или подршка 

породици. 
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ПРИОРИТЕТ II 

 

Развојни циљ у оквиру Приоритета II : 

1. Подизање укупног квалитета васпитно-образовног рада  

 

Показатељи промена у оквиру 

циља 

 

Начин на који се 

прати промена 

Време 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

 

Укупан квалитет васпитно- 

образовног рада (физичка 

средина, социјална средина, 

планирање васпитно-

образовног рада, адптација) 

 

Вођењем евиденције о 

променама у физичкој 

и социјалној средини; 

адптацији деце; 

планирању васпитно-

образовног рада у 

радним књигама 

васпитача;дневницима 

рада стручних 

сардника; 

фотографијама 

 

 

 

 

 

Током трајања 

развојног плана 

 

 

 

 

Тим за 

развојно 

планирање 

  

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ВРЕДНОВАЊА ПЛАНИРАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРИОРИТЕТА II: Мерило остварености показатеља 

промена у оквиру развојног циља, односно планираних активности из 

Приоритета II, је 75% реализованих активности код свих васпитача.                        

 

 

ПРИОРИТЕТ III:  ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

2013/2014 

 

 

201420/15 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

1.Анализа ризика у 

установи и непосредном 

окружењу  ,ради стварања 

сигурне и безбедне 

средине 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

2.Отклањање евентуалних 

ризика  за безбедност деце 

у установи  и у 

непосредном окружењу 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

3.Превентивно 

здравствена заштита деце 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Дневна контрола 

здравственог стања деце  
* * * * * 
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3.2.Вођење здравственог 

картона деце на Обрасцу 

број 1 

* * * * * 

3.3.Сарадњаса 

патронажном службом 

Дома здравља, 

педијатријском службом, 

стоматолошком службом 

и физијатрима 

* * * * * 

3.4. Увођење HACCP-a *     

3.5. Санитарни прегледи 

радника сваких шест 

месеци  

* * * * * 

3.6. Бактериолошка и 

хемијска анализа воде 
* * * * * 

3.7.Санитарна контрола 

радних површина, посуђа 

и руку куварица  

* * * * * 

3.8. Микробиолошка 

анализа хране 
* * * * * 

4. Социјална заштита деце  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Дефинисање програма 

социјалног рада у току 

припреме Годишњег 

плана рада установе 

* * * * * 

4.2.Формирање и 

структуирање васпитних 

група 

* * * * * 

4.3.Размена информација 

између васпитача, 

медицинских сестара-

васпитача и стручних 

сарадника и договарање о 

интеракцији у оквиру 

групе и између група 

* * * * * 

4.4.Разговор о дечјим 

правима 
* * * * * 

4.5.Утврђивање правила 

понашања групе 
* * * * * 

4.6.Свакодневни рад 

васпитача, медицинских 

сестара-васпитача и 

стручних сарадника са 

децом са сметњама у 

развоју 

* * * * * 

4.7.Информисање 

породице о правима деце 

са сметњама у развоју 

* * * * * 
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4.8.Информисање 

родитеља и шире јавности 

путем средстава јавног 

информисања и сајта 

установе о активностима и 

акцијама из области 

социјалног рада 

* * * * * 

4.9.Предлагање и 

предузимање 

одговарајућих облика 

заштите и услуга 

социјалног рада у сарадњи 

са Центром за социјални 

рад  за поједину децу која 

живе у неповољним 

условима 

* * * * * 

4.10.Иницирање 

ангажовања Центра за 

социјални рад у раду са 

појединим породицама 

које имају одређене 

проблеме 

* * * * * 

4.11.Рад васпитача и 

стручних сарадника са 

породицама у случају 

отежене адаптације на 

боравак у установи 

* * * * * 

4.12.Организовање 

заједничких акција 

солидарности са 

родитељима  

* * * * * 

4.13.Организовање 

заједничких активности 

родитеља и деце, 

непосредним учешћем 

родитеља у раду са децом 

* * * * * 

5.Пружање уравнотежене 

исхране која одговара 

потребама деце 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

6.Реализација различитих  

програма сарадње са 

породицом ( родитељски 

састанци,приредбе за 

родитеље,заједничке 

активности...) 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

7.Реализација програма  

Клуба за родитеље 
* 

 

* * 

 

* 

 

* 

 

8..Информисање родитеља 

о напредовању деце на  

различите начине 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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9.Укључивање родитеља у 

васпитно образовни рад на 

различите начине 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

Носиоци активности: васпитачи .медицинске сестре васпитачи, стручни 

сарадници и родитељи. 

Васпитачи и медицинске сестре васпитачи  планирају и реализују разноврсне 

активности ( наведене у плану)   самостално и у сарадњи са родитељима. 

Стручни сарадници пружају помоћ васпитачима ,медицинским сестрама 

васпитачима и родитељима  када је  потребна  стручна помоћ  или подршка 

породици. 

 

 

 
 
ПРИОРИТЕТ III 

 

Развојни циљ: 

1.Подизање квалитета  подршке породици 

 

Показатељи 

промена у оквиру 

развојног циљ 

Начин на који се прати 

промена 

Време 

евалуације 

Носиоци 

евалуације 

 

 

Квалитет подршке  

породици   

 

-Упитницима за родитеље, 

( везано за  безбедност 

физичке средине,оцену 

квалитета рада  установе) 

 – Вођењем  евиденције о 

1.превентивнај здравствена 

и социјалној зашити деце у 

установи  

2. облицима сарадње са 

породицом 

 

 

Током трајања 

развојног плана 

 

 

Тим за развојно 

планирање 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ВРЕДНОВАЊА ПЛАНИРАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРИОРИТЕТА III: Мерило остварености показатеља 

промена у оквиру развојног циља, односнопланираних активности из Приоритета 

III, је 75%  реализованих активности код свих васпитача. 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР         ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

--------------------------------                            ------------------------------------------------ 

Биљана Мандић, проф.педагогије            Драгана Веин, дипл. васпитач мастер 
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