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ХИМНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕБ“ 

 
Дете је бисер  

У шкољци што сја 

У вртићу су срећни сви 

Мој брат, васпитач и ја 

 

Као најлепши сунчев сјај 

Детињство је доба нај 

Као темељ нове куће 

За све људе будуће 

 

Овде је радост  

Па и љубав цвета 

Какав би свет био  

Да није детета 

 

Игром и песмом  

Упознајмо свет 

Дајте нам љубав 

За нови дечји лет 

 

На крилима белог галеба 

Полетимо заједно до неба 

Летимо високо изнад дуге 

Да буде више радости а мање туге 
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ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 
 

Историјат установе 

 
Предшколска установа «Галеб» отпочела је са радом 1978. године. На почетку 

рада организован је целодневни и полудневни боравак деце са укупно 118 деце и 13 

запослених. 

Од 1980. године установа проширује рад на сеоском подручју (Велико Лаоле, 

Шетоње, Ћовдин). Од 1981. до 1991. године организован је минимални програм 

специјалним аутобусом „Полетарац“ за 14 сеоских насеља. У међувремену изграђени су 

објекти у Великом Лаолу 1982. године и Шетоњу 1983. године где се организовани рад 

спроводи са децом предшколског узраста. 1986. године проширен је објекат у Петровцу. 

Проширењем објекта обухваћено је око 230 малишана смештених у 8 група и 27 

запослених. Тада је квалитет смештаја и рада уопште био на веома завидном нивоу. 

Наиме, величине радних соба за боравак деце су биле у складу са прописаним 

стандардима. Осим тога, у оквиру објекта постојала је и фискултурна сала, трпезарија, 

изолациона соба и два улаза у вртић. 

 Како је интересовање мештана за васпитно-образовни рад расло из године у 

годину, тако се и током година ширила мрежа установе и у другим насељима општине 

Петровац (Табановац, Буровац, Бистрица, Каменово, Орешковица, Мало Лаоле, Велики 

Поповац, Добрње). 

 У јуну 2002. године поплављен је део Петровца у коме се налази Предшколска 

установа «Галеб» што је изискивало потпуно опремање приземља вртића новим 

намештајем, дидактичким средствима и пратећом опремом. Комплетно су опремљене и  

васпитне  групе у издвојеним одељењима-објектима дечјег вртића као и спрат у 

централном објекту у Петровцу. Све групе су опремљене дидактичким средствима у 

оквиру финансијских могућности. 

Припремни предшколски програм је од 2006/07. године обавезан за сву децу 

узраста од 5,5 до 6,5 година, па се од тада мрежа рада вртића планира и организује у 

складу са бројем деце тог узраста на територији наше општине. У складу са тим, 

Предшколска установа „Галеб“ организује рад у централном објекту у Петровцу на 

Млави, издвојеним објектима у Великом Лаолу, Шетоњу и Каменову, као и у издвојеним 

одељењима - објектима при школама.  

Крајем 2010. године од Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених 

подручја добили смо средства за пројектну документацију за реконструкцију и доградњу 

објекта. Наредне године од Електропривреде Србије добијамо вредну донацију са којом 

почињемо доградњу нашег објекта од 150м2, чиме смо добили две просторије за децу 

јасленог узраста и проширили једну просторију за децу васпитног узраста што је делом 

смањило листу чекања деце за пријем у вртић. Додатна средства за завршетак радова као 

и опремања просторија добили смо од локалне самоуправе, учешћем родитеља у 

донаторској приредби, учешће запослених и других привредних субјеката наше 
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општине. У септембру 2012. године дограђени и реконструисани део вртића почео је са 

радом. 

У мају месецу 2014. године  поплава је уништила комплетно приземље 

централног објекта. Уговор са Фондацијом Новака Ђоковића, вредан 136.000 долара, 

директорка ПУ „Галеб“ и председник општине Петровац на Млави потписали су 

23.06.2014. године. Помоћ у тој ситуацији пружили су и предузећа, удружења и 

појединци из земље и иностранства. Уз помоћ Фондације обновљено је и опремљено 

целокупно приземље централног објекта установе. 

 

 

Вртић данас 

 
 Општина Петровац на Млави је друга по величини у браничевском округу. 

Простире се на површини од 655км
2
. На територији општине живи 46.414 становника 

српског и влашког порекла у 34 насеља. Сам Петровац као центар општине броји 8.800 

житеља. Да би се прецизније одредило наше географко одредише важно је знати да је 

Петровац смештен у подножју Хомољских планина на обалама реке Млаве. Богатство и 

разноликост језика, културе, традиције и народних обичаја  такође су веома битни за 

наш рад. Наиме, пошто је наш вртић смештен у двојезичном подручју, рад у њему се 

организује уз сво уважавање и поштовање националних и културних разлика.   

 Наш крај обилује великом културном и историјском баштином: манастир 

Витовница који потиче још из III века, манастир Горњак задужбина Кнеза Лазара, 

манастир Решковица задужбина краља Милутина, манастир Свете Тројице, манастир 

Благовештење, археолошко налазиште Беловоде – римски војнички пут где се вештина 

прераде метала обављала још у VI веку пре нове ере. 

Предшколска установа „Галеб“ је једини објекат оваквог типа на територији 

читаве општине. Рад се организује у централном објекту у Петровцу, издвојеним 

одељењима-објектима у Великом Лаолу, Шетоњу и Каменову и издвојеним одељењима 

при сеоским школама наше општине. 

Централни објекат  

Централни објекат у Петровцу је површине 1342м
2
 са ограђеним двориштем 

поршине 5300м
2
. Прикључен је на централно грејање и градски водовод.  

 Објекат располаже просторним капацитетима за укупно 14 група на целодневном 

боравку. Како је број заинтересованих родитеља за смештајем деце у вртић повећан, 

многе пратеће просторије адаптиране су у радне собе (трпезарија, фискултурна сала, 

један од улаза у вртић). Такође, поседујемо и канцеларијски простор за директора, 

административно-финансијску службу, стручну и превентивну службу, секретара, 

помоћника директора и главног васпитача, кухињски блок, вешерницу, санитарне 

просторије, хол и двориште. 

У централном објекту у Петровцу на Млави бораве деца  јасленог узраста (од 12 

месеци до 3 године), деца узраста од 3 до 5,5 година и деца која похађају припремни 

предшколски програм (од 5,5 до 7 година). За децу узраста од 12 месеци до 5,5 година 

рад је организован у оквиру целодневног боравка (10 сати дневно), док се за децу 

узраста од 5,5 до 7 година рад организује у оквиру целодневног боравка (10 сати дневно) 

и минималног боравка у трајању од 4 сата дневно.   
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 Издвојена одељења-објекти 

Објекат у Великом Лаолу је површине 225м
2
. Поседује 2 боравка, приручну 

кухињу, санитарни чвор. Такође, деци је на располагању и ограђени део школског 

дворишта. У објекту у Великом Лаолу организује се рад за децу узраста од 3 до 5,5 

година на 6 сати дневно и за децу узраста од 5,5 до 7 година на 4 сата.  

Објекат у Шетоњу је површине 95м
2
. Овај објекат поседује 1 боравак, приручну 

кухињу, санитарни чвор и двориште површине 2100м
2
. 

Рад у насељу Каменово одвија се у објекту који је у власништву ОШ „Проф. 

Брана Пауновић“. Међутим, овај објекат је физички одвојен од просторија поменуте 

школе. Његова површина износи 74м
2
. Обухвата 1 боравак, приручну кухињу и 

санитарни чвор, као и мали ограђени део школског дворишта.  

У Шетоњу и Каменову рад се организује за децу која похађају обавезни 

припремни предшколски програм (од 5,5 до 7 година) у трајању од 4 сата дневно.  

 Предпколска установа „Галеб“ је једна од 15 предшколских установа на 

територији Србије која учествује у пројекту Европске уније ИМПРЕС. Пројекат је у 

служби унапређивања предшколског васпитања и образовања. У оквиру овог пројекта 

поред едукација које се односе на самовредновање, покретање специјализованих и 

посебних програма, као и мреже предшколских установа, добили смо и комби који је 

специјализован за превоз деце. 

 Рад у издвојеним одељењима при школама организује се за децу која похађају 

обавезни припремни предшколски програм (од 5,5 до 7 година) у трајању од 4 сата 

дневно.  
 

Број запослених за радну 2018/19. годину 
 

          Табела 1: Запослени на неодређено време 

Назив радног места 
Број 

извршилаца 

Директор 1 

Васпитач - помоћник директора 1 

Васпитач 39 

Медицинска сестра-васпитач 8 

Стручни сарадници (психолог, логопед) 2 

Педагошки асистент 1 

Записничар-библиотекар 1 

Сарадник за унапређивање превентивне 

здравствене заштите 
1 

Сарадник – медицинска сестра за 

превентивну здравствену заштиту и негу 
1 

Секретар установе 1 
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Руководилац финансијско-рачуноводствених 

послова 
1 

Дипломирани економиста за финансијско– 

рачуноводствене послове 
1 

Самостални финансијско-рачуноводствени 

сарадник 
2 

Возач-економ 1 

Магационер 1 

Главни кувар 1 

Кувар 1 

Сервирка 5 

Спремачица 10 

Укупно: 79 

 

        Табела 2: Запослени на одређено време 

Назив радног места 
Број 

извршилаца 

Васпитач 3 

Медицинска сестра-васпитач 1 

Стручни сарадници (дефектолог) приправник 1 

Спремачица 1 

Укупно: 6 

 

 

Услови у погледу опреме и дидактичких средстава за 

реализацију васпитно-образовног рада 
 

Простор у ПУ “Галеб” - централни објекат, издвојени објекти и издвојена одељења 

при школама - опремљен је према Правилнику о ближим условима за почетак рада и 

обављање делатности установа за децу (Службени гласник РС, бр.50/94 и 6/96.). 

Након поплаве 2014. године све просторије у приземљу централног објекта ПУ 

“Галеб” - радне собе, канцеларије, санитарне просторије, хол - комплетно су опремљене 

од стране Фондације “Новак Ђоковић”. Све радне собе садрже дечије столове и столице, 

лежајеве, полице, тепихе, кутије за играчке, ормаре за лежајеве и радне столове и 

столице за васпитаче. На прозорима у приземљу постављени су венецијанери док су на 

прозорима на спрату тракасте завесе.  
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Све канцеларије (директор, рачуноводство, секретар, помоћник директора и главни 

васпитач, стручна служба, служба ПЗЗ, канцеларија за васпитаче) опремљене су радним 

столовима и столицама као и потребним ормарима и полицама. 

Све радне собе у приземљу и на спрату опремљене су дидактичким средствима 

донираним од Фондације “Новак Ђоковић“, као и аудио и видео опремом. 

Отворени простор установе (двориште) опремљен је вишенаменским справама за 

игру деце јасленог и васпитног узраста - одвојен је део дворишта за децу јасленог 

узраста - и то љуљашкама, тобоганима, пешчаницима, ракетом, тереном за фудбал и 

кошарку. У дворишту се налази и летњиковац. 

Издвојени објекат у Великом Лаолу садржи две радне собе, санитарне просторије, 

канцеларију за васпитаче, приручну кухињу и хол. Радне собе опремљене су столовима 

и столицама за децу и васпитаче, теписима, полицама, ормарима; на прозорима су 

постављене тракасте завесе. Такође, радне собе садрже сва потребна дидактичка 

средства за рад као и аудио и видео опрему. Двориште објекта опремљено је 

вишенаменским справама за игру и активности деце - љуљашке, тобогани, коњић, 

кућица, пењалица, пешчаник, пливајуће мердевине. У дворишту се налази и објекат за 

одлагање алата. 

Објекат у Шетоњу садржи једну радну собу, санитарне просторије, приручну 

кухињу и хол. Радна соба садржи столове и столице за децу и васпитача, полице, тепихе, 

тракасте завесе на прозорима и потребну аудио и видео опрему; такође је опремљена и 

свим потребним дидактичким средствима за рад. Двориште је опремљено 

вишенаменским справама за игру и активности деце - љуљашке, пењалица, клацкалица, 

тобоган и летњиковац. 

Издвојена одељења при школама - Бистрица, Буровац, Бусур, Ћовдин, Табановац, 

Мало Лаоле, Каменово, Рашанац, Старчево, Рановац, Кладурово, Манастирица, 

Орешковица, Велики Поповац, Лопушник и Лесковац - садрже радне столове и столице 

за децу и васпитаче, полице, ормаре, тепихе, чивилуке ауди и визуелну технику. У свим 

групама постоји потребан број дидактичких средстава за обављање васпитно-образовног 

рада. Отворени простор у Каменову садржи тобоган и љуљашке, док остала одељења 

при школама користе школска дворишта. 

Санитарне просторије и кухиња 

У приземљу установе постоје две санитарне просторије за децу које имају по осам 

умиваоника и по четири wc шоља за дечји узраст, као и једна санитарна просторија за 

децу у склопу дечије собе са једним умиваоником, једном туш кадом и једном wc 

шољом. Такође у приземљу установе се налазе и две санитарне просторије једна за 

особље без санитарникх књижица, и за кухињско особље са по једним умиваоником и 

једном wc шољом и туш кадом.  

На спрату постоји санитарна просторија за децу са осам умиваоника и три wc шоље 

за дечји узраст. Постоје и три санитарне просторије повезане са групном собом. У две 

просторије постоје два умиваоника,  једна туш када, једна wc шоља за дечји узраст, док 

у једној санитарној просторији се налазе два умиваоника, једна туш када и две шоље за 

дечји узраст. Такође постоји санитарна просторија за особље са санитарним књижицама 

у којој се налази једна wc шоља и умиваоник.  

У издвојеном објекту у Великом Лаолу постоје две санитарне просторије за децу 

које имају по четири умиваоника и по две wc шоље, као и санитарна просторија са 

једним умиваоником и једном wc шољом.  У издвојеном објекту у Шетоњу постоји једна 

санитарна просторија за децу у којој се налазе четири умиваоника и две wc шоље за 

дечји узраст, као и санитарна просторија са једном wc шољом. 
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Све санитарне просторије имају природно проветравање. 

У централном објекту кухиња је производна. Кухиња испуњава прописане 

хигијенско техничке услове за производњу хране и прихватање произведене хране. 

Кухиња има део за припремну обраду намирница, део за финалну обраду хране и 

сервирање хране, као и перионицу посуђа.  

У издвојеним објектима у Шетоњу и Великом Лаолу, постоји приручна кухиња, док 

у издвојеном објекту при школи у Каменову постоји прихватна кухиња.  
 

 

Спољашњи ресурси 

 
• Родитељи који могу допринети реализацији васпитно-образовног рада директним 

учешћем у раду са децом и сугестијама запосленима (лекари, професори музичке 

културе, професори географије, професори енглеског, француског и руског језика, 

професори разредне наставе, психолог, економисти, правници, библиотекар, занатлије, 

радници у локалној самоуправи...) 

• Градски парк 

• Природна богатства нашег краја (река Млава, Хомољске планине, природно 

извориште термалне воде у Ждрелу, језера Кореница, Ждрело, Бусур, Заова, природни 

извори хладне воде, равница Стиг...) 

• Културно-историјске знаменитости (манастир Горњак, Витовница, Решковица, 

манастир Свете Тројице, Благовештење, Заова, археолошко налазиште Беловоде, етно 

село Бистрица, споменик палим борцима у Првом светском рату, Ђури Јакшићу и првом 

српском маратонцу Драгутину Томашевићу) 

• Институције из области образовања: основне школе на територији наше општине 

(ОШ „Бата Булић“ Петровац, ОШ „Ђура Јакшић“ Орешковица, ОШ „Мирослав 

Букумировић-Букум“ Шетоње, ОШ „Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле, ОШ „Света 

Михајловић“ Буровац, ОШ „Проф. Брана Пауновић“ Рашанац, ОШ „Јован Шербановић“ 

Рановац), Средња школа „Младост“ Петровац, предшколске установе других општина 

на територији браничевског и подунавског региона.  

• Културно просветни центaр Петровац 

• ЗЦ Петровац, ЗЗЈЗ Пожаревац, санитарни инспектор 

• Центaр за социјални рад 

• Саобраћајно предузеће „Арива“ 

• Завичајни музеј 

• Библиотека „Ђура Јакшић“ 

• Полицијска станица 

• Спортски центар, Дирекција за омладину и спорт 

• Велики број приватних предузетника („Green“, „Каструм“, „Белац“, 

„Еуромлин“...) 

• Удружења и клубови (Црвени крст, Одред извиђача, ...) 

• Локални медији (РТВ „Млава медија“, ,,Е- Браничево”) 

• Месне заједнице. 

 

 



Предшколска установа                                                                                                                    Петровац на 

           „Галеб“                                                                                                                                        Млави 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Развојни план 2019 - 2024. 

9

 

Снаге 

 
• Заступљен је одговарајући стручни кадар 

• Добра сарадња са Управним одбором и Саветом родитеља 

• Већина запослених који учествују на различитим облицима стручног 

усавршавања примењују новостечена знања у раду 

• Запослени током године присуствују различитим облицима стручног 

усавршавања у организацији стручних удружења васпитача, медицинских сестара, 

стручних сарадника и сарадника и едукација о пословању буџетских корисника  

• Предшколски програм се реализује без већих одступања 

• Свакодневно коришћење постојеће техничке опреме 

• Свакодневно коришћење постојећих дидактичких средстава 

 

Слабости  

 
• Недостатак простора 

• Мањи део колектива не прихвата тимски рад 

• Још увек није довољно развијена свест о значају и сврси самовредновања рада 

код запослених 
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МИСИЈА 

 
Ми смо предшколска установа која већ 40 година  

настоји да улепша детињство деци. Са много 

љубави и пажње негујемо и подстичемо дечји 

свестрани развој и припремамо их за даљи 

живот и образовање 

 

 

 
 

 



Предшколска установа                                                                                                                    Петровац на 

           „Галеб“                                                                                                                                        Млави 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Развојни план 2019 - 2024. 

11

 

ВИЗИЈА 

 

 

Желимо да неговањем климе професионализма,  

заједништва и уважавања постанемо добро 

опремљен вртић у који ће деца радо долазити и 

који ће пратити савремене трендове васпитања и 

образовања. 
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ОБЛАСТИ КОЈЕ ЖЕЛИМО ДА УНАПРЕДИМО 

  
На основу резултата процене области квалитета рада од стране запослених, 

представника родитеља и локалне заједнице добили смо снимак стања наше установе. 

На основу добијене процене издвојиле су се области Професионална заједница учења и 

Управљање и организација. Осим тога уврстићемо у Развојни план и активности из 

Акционог плана самовредновања рада, а које се односе на унапређивање области 

Васпитно-образовни рад. 

 

   

     ПРОФЕСИОНАЛНА 

     ЗАЈЕДНИЦА 

     УЧЕЊА 

 

  

УПРАВЉАЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА                     

 

               

 
    

           ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ 

                              РАД    
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ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 
  

АНАЛИЗА СТАЊА 

  
• У установи се размењују информације у оквиру стручних органа али је пожељно 

побољшати путеве информисања између стручних, саветодавних и управног органа. 

• Запослени у издвојеним групама активно примењују дигиталне технологије за 

међусобну размену информација. 

• Запослени редовно учествују у раду стручних органа. 

• У установи се тимски организују различите активности. Рад тимова у установи је 

унапређен у погледу структуре, али је неопходна и даља едукација запослених о 

принципима тимског рада и даље унапређивање истог. Тимски рад и професионална 

сарадња је заступљенија приликом организације и реализације различитих активности 

на нивоу вртића, али није у довољној мери присутна у свакодневном раду. 

• Установа остварује сарадњу са различитим установама из окружења. 

• У установи се пружа подршка новопридошлом особљу. 

• Васпитачи и стручни сарадници континуираном сарадњом настоје да унапређују 

квалитет рада. 

• Васпитачи и стручни сарадници презентују примере добре праксе у установи и на 

различитим стручним скуповима, пожељно је већи акценат ставити на процес 

хоризонталне размене и учења. 

• Запослени позитивно реагују на садржаје и едукације о вештинама успешне 

комуникације, док се значај промене сопственог понашања још увек не схвата у 

довољној мери. 

• У нашем колективу није у довољној мери развијен осећај припадности и 

кохезивности. 

• Тим за самовредновање континуирано вреднује квалитет рада установе и 

укључује све релевантне актере у процес самовредновања, али се значај процеса не 

схвата у довољној мери. 

• Већина запослених израђује израђује индивидуалне планове професионалног 

развоја, а на нивоу установе се током године реализује минимум један акредитовани 

програм стручног усавршавања. 

• У вртићу се редовно организују различите културне и спортске манифестације у 

које су укључени деца, родитељи и запослени. 

• Установа има своју интернет презентацију (сајт) и facebook профил у оквиру 

којих промовише свој рад. 

• Запослени остварују сарадњу са локалним медијима у циљу промовисања рада 

установе. 

• Вртић има релативно добру сарадњу са основним школама у чијим просторијама 

се реализује припремни предшколски програм, али је потребно интензивирати је у 

складу са потписаним протоколом о сарадњи предшколске установе са основним 

школама. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

 
Унапредити квалитет професионалне  

заједнице учења неговањем  

климе припадности,  

заједништва и уважавања  

међу запосленима, као и 

јачањем сарадње са  

основним школама. 
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КОРАЦИ 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Побољшати 

међусобно 

уважавање, 

толеранцију и 

поверење међу 

запосленима у 

личним 

обраћањима 

- мотивисати 

запослене да 

планирају учешће на 

минимум једном од  

програма стручног 

усавршавања којим се 

унапређују 

компетенције за 

комуникацију и 

сарадњу 

 

- организовати у 

установи бар један 

програм стручног 

усавршавања којим се 

развијају 

компетенције за 

комуникацију и 

сарадњу 

 

 

 

 

 

Јул, август сваке 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Минимум једном 

током сваке радне 

године 

 

 

 

 

Тим за професинални 

развој 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, тим за 

професинални развој 

 

Унапредити и  

интензивирати 

сарадњу и 

размену 

информација на 

свим нивоима 

(између 

запослених, 

чланова Савета 

родитеља и 

Управног одбора) 

- анализа постојећег 

система информисања 

 

- информисати 

запослене о 

закључцима са 

састанака Савета 

родитеља и Управног 

одбора путем 

објављивања Извода 

из записника на 

огласној табли 

 

- одредити места, како 

у централном тако и у 

издвојеним објектима, 

и користити 

искључиво наведен 

простор за одлагање 

свих важних 

информација 

 

Јул - септембар сваке 

године 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар сваке 

године 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, Активи 

 

 

 

 

 

Директор, секретар 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 
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- израда стратегије за 

унапређивање 

информисања са 

јасним упутствима о 

начинима, контакт 

особама и путевима 

информисања 

 

- у складу са 

поседовањем 

постојеће технике 

стварати навику код 

запослених да се уз 

традиционалне начине 

обавештавања користе 

и нови (коришћење 

сајта установе, 

друштвених мрежа...) 

 

 

Септембар сваке 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

Директор 

Педагошки 

колегијум, Активи 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, Активи 

Сталан рад на 

осмишљавању 

начина, 

активности у 

установи, које ће 

развијати 

мотивацију 

запослених да се 

професионално 

развијају и 

напредују 

- приказивање, 

дискусија и 

заједничка анализа 

свакодневних 

активности 

 

- размена искустава 

приликом обиласка 

група 

 

- редовно 

информисање о 

процесу 

самовредновања, 

његовом значају и 

сврси 

 

- анализа критеријума 

за награђивање и 

санкционисање 

испуњавања, односно 

неиспуњавања радних 

обавеза 

 

- поштовати 

критеријуме за 

награђивање и 

санкционисање 

 

Минимум 5 пута 

годишње 

 

 

 

Минимум два пута 

годишње 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

Чланови Актива 

 

 

 

 

Директор, помоћник 

директора, стручна 

служба, васпитачи 

 

 

Тим за 

самовредновање 

рада 

 

 

 

 

Директор, 

педагошки 

колегијум, сви 

запослени 

 

 

Директор, 

педагошки 

колегијум, сви 

запослени 
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испуњавања, односно 

неиспуњавања радних 

обавеза 

 

Унапредити 

планирање 

личног 

професионалног 

развоја 

- анализа сопственог 

рада 

 

- израда планова 

личног 

професионалног 

развоја 

 

- допуњавање личног 

портфолија 

Минимум једном 

месечно 

 

 

Почетком сваке радне 

године 

 

 

 

Континуирано 

 

Чланови ВОВ-а, Тим 

за професионални 

развој 

 

Чланови ВОВ-а, Тим 

за професионални 

развој 

 

Чланови ВОВ-а, Тим 

за професионални 

развој 

 

Унапредити 

тимски рад у 

установи 

- организација и 

реализација садржаја 

на тему тимског рада 

 

- у већој мери 

организовати 

активности које 

захтевају тимски рад 

 

Током године 

 

 

 

Током радне године 

 

Активи 

 

 

Руководиоци 

стручних органа 

и актива, 

васпитно-

образовно 

особље, деца… 

Интензивирати и 

унапредити 

сарадњу са 

основним 

школама 

- направити 

целодневни план 

посете и активности 

деце ПП група школи  

 

 

- у већој мери 

организовати 

заједничке активности 

ПУ и основних школа 

 

 

- анализирати 

постојећи Протокол о 

сарадњи и по потреби 

кориговати 

 

До марта сваке године 

 

 

 

 

 

Минимум 4 пута 

годишње 

 

 

 

 

Крајем радне године 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

учитељи 

 

 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

учитељи, деца, 

ученици 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

учитељи 
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ЕВАЛУАЦИЈА 

 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Запослени показују 

интересовање за 

примену садржаја о 

вештинама успешне 

комуникације 

- записници са 

састанака Актива и 

ВОВ-а 

- записници са 

родитељских 

састанака 

- уверења 

 

 

Крајем радне 

године 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, тим за 

професионални 

развој  

Постоји стална 

размена 

информација 

између запослених, 

Савета родитеља, 

Управног одбора 

- изводи из записника 

- друштвене мреже 

 

 

Током  године 

 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Сваке године се 

повећава број 

активности које су 

усмерене на 

мотивисање 

запослених, 

запослени показују 

интересовање за 

самовредновање и 

унапређивање 

сопственог рада 

- радне књиге 

- записници са 

састанака Актива 

- портфолио 

запослених 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, тим за 

самовредновање 

рада 

Запослени редовно 

планирају лични 

професионални 

развој и стручно се 

усавршавају 

- портфолио 

запослених 

- записници са 

састанака стручних 

органа 

 

 

Током године 

 

 

ВОВ, педагошки 

колегијум 

Минимум 80% 

васпитно-

образовног особља 

је присуствовало 

едукацији о 

тимском раду, а 

- потврде са одржане 

едукације 

- записници са 

седница ВОВ и 

Актива 

- радне књиге  

- продукти активности 

 

 

 

Минимум 2 

пута годишње 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, тим за 

професионални 

развој 



Предшколска установа                                                                                                                    Петровац на 

           „Галеб“                                                                                                                                        Млави 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Развојни план 2019 - 2024. 

19

60% запослених 

учествује у 

реализацији 

заједничких 

активности 

- видео и фото записи 

Реализује се 70% 

активности 

предвиђених 

протоколом о 

сарадњи са 

основним школама 

- записници са 

заједничких састанака 

- записници са 

састанака стручних 

органа 

 

 

Крајем сваке 

радне године 

Представници 

установа 

потписница, 

педагошки 

колегијум, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 
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УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
  

АНАЛИЗА СТАЊА 
 

• С обзиром на то да на седницама и састанцима директор даје реч запосленима, 

односно да свако има прилику да искаже своје мишљење, процењено је да директор 

ефикасно руководи Васпитно-образовним већем и педагошким колегијумом.  

• Директор углавном укључује запослене у процес доношења одлука које се тичу 

васпитно-образовног рада. Такође, процењено је да би ниво учешћа запослених у 

процесу доношења одлука могао да буде већи.  

• Директор подстиче континуирано стручно усавршавање запослених у установи у 

финансијском погледу.  

• Директор уважава предлоге Савета родитеља који унапређују рад установе.  

• Процењено је да, у складу са својим надлежностима, руководиоци Актива 

благовремено предузимају одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема, али и 

да акценат треба ставити на мотивацији запослених.  

• Директор обезбеђује несметано одвијање процеса рада установе. У установи 

постоји јасна организациона структура, али почетком сваке радне године запослени се 

требају подсетити на своја задужења. Запослени добијају решење о распоређености и 40-

часовној недељи која се по потреби могу и кориговати. 

• Руководиоци у складу са својим надлежностима постављају јасне захтеве 

запосленима у вези са задатком. Стручни органи и тимови су углавном формирани у 

складу са компетенцијама запослених.  

• Када је реч о развијености система информисања о питањима из живота и рада 

установе, систем постоји, али канали нису јасно дефинисани. Информације углавном 

стижу правовремено до запослених и донекле имају утицаја на њихов рад. 

• Када је реч о инструктивном увиду и надзору у рад установе,  директор га  

остварује. Такође, директор подржава планиране мере за унапређивање рада. Стручни 

сарадници планирају и остварују педагошко-инструктивни рад у установи. Процењено је 

да је рад стручних органа у мањој мери у функцији праћења и подстицања развоја и 

напредовања деце.  

• Процењено је да је тешко оствариво да директор активно учествује у раду 

тимова, али да је потребно да редовно буде информисан.  

• Тим за самовредновање рада континуирано остварује самовредновање рада 

установе, али запослени још увек не схватају у довољној мери значај и сврху 

самовредновања.  

• Директор остварује и развија сарадњу са другим установама, организацијама и 

локалном заједницом.  

• Директор указује поверење запосленима и уважава њихове компетенције. 

Запосленима се пружа могућност за увођење промена и иновација у рад, пожељно је да 

се о предлозима запослених дискутује.  

• Када је реч о професионалном развоју, процењено је да већу пажњу треба 

посветити самовредновању сопственог рада и планирању личног професионалног 

развоја. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

 
  

УУннааппррееддииттии  ккввааллииттеетт  ооррггааннииззаацциијјее  

  ррааддаа  ррааввннооммееррнноомм    

ппооддееллоомм  ззааддуужжеењњаа  уу  ууссттааннооввии  ии    

ооббооггааћћиивваањњеемм  рреессууррссаа  ууссттааннооввее  
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КОРАЦИ 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Укључити 

запослене у 

израду 

докумената 

установе 

 

- омогућити запосленима да 

дају предлоге  

 

- омогућити 

представницима запослених 

да учествују у изради 

 

 

- уважити мишљења 

запослених приликом 

израде 

 

Током године и 

крајем сваке 

радне године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

 

Директор, 

руководиоци 

Актива 

 

 

Директор  

 

 

 

Директор, тимови 

за израду 

 

Укључити 

родитеље у израду 

докумената 

- омогућити родитељима да 

дају предлоге  

 

 

- омогућити 

представницима родитеља 

да учествују у изради 

 

 

- уважити мишљења 

родитеља приликом израде 

 

Током године и 

крајем сваке 

радне године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

  

Директор, 

председник Савета 

 

 

 

Директор, 

председник Савета 

 

 

Тимови за израду, 

директор 

Уважити 

специфичности 

локалне средине 

приликом израде 

докумената 

- анализа специфичности 

локалне средине и начина 

коришћења њених ресурса у 

раду 

 

- давање предлога за 

планирање активности 

коришћењем ресурса 

локалне средине 

 

Крајем радне 

године 

 

 

 

Крајем радне 

године 

 

Активи васпитача 

и мед.сестара 

васпитача 

 

 

Активи васпитача 

и мед.сестара 

васпитача 

Информисати све 

релевантне актере 

о документима 

установе 

- омогућити запосленима, 

родитељима и УО да се 

упознају са документима 

пре усвајања 

 

- омогућити дискусију о 

документима запосленима, 

 

Јул – август 

сваке године 

 

 

 

Август сваке 

 

 

Директор  

 

 

 

Директор 
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родитељима и УО пре 

усвајања 

 

- омогућити доступност 

докумената запосленима, 

родитељима и УО након 

усвајања 

 

године 

 

 

 

Током године 

након усвајања 

 

 

 

 

Директор 

Дефинисати 

активности, 

носиоце и 

динамику у 

оквиру 

докумената 

- информисање свих 

чланова тима о изради 

документа 

 

- анализа извештаја о 

реализацији активности 

 

 

- израда акционог плана са 

свим елементима 

Крајем радне 

године 

 

 

Крајем радне 

године 

 

 

Крајем радне 

године 

Стручни 

сарадници 

 

 

Координатори 

тимова, актива 

 

 

Тим за израду 

документа 

Уважити 

резултате процеса 

самовредновања, 

спољашњег 

вредновања, 

пројеката 

приликом израде 

Развојног плана 

- организовати заједничке 

састанке са тимом за 

самовредновање 

 

 

- анализирати извештај о 

спољашњем вредновању и 

планирати активности на 

основу њега 

 

- анализирати пројекте 

реализоване у установи и 

планирати активности на 

основу њих 

 

Крајем радне 

године 

 

 

 

Након 

спољашњег 

вредновања 

 

 

Крајем радне 

године 

Актив за развојно 

планирање и тим 

за самовредновање 

рада 

 

 

Актив за развојно 

планирање 

 

 

 

Актив за развојно 

планирање 

Доградња 

централног 

објекта- 4 радне 

собе са 

купатилима 

- расписивање тендера за 

извођење радова 

 

 

- одабир извођача 

 

 

- реализација грађевинских 

радова 

Током 2019. 

 

 

 

Током 2019. 

 

 

 

Током 2020. 

Директор, 

Управни одбор 

 

Директор , 

Управни одбор, 

Комисија 

 

 

Извођач радова 
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Проширити 

издвојени објекат 

у Шетоњу 

 

- израда пројектне 

документације 

 

 

- расписивање тендера за 

извођење радова 

 

 

- одабир извођача 

 

 

- реализација грађевинских 

радова 

 

 

Током 2019. 

 

 

 

Током 2020. 

 

 

 

Током 2020. 

 

 

 

Током 2020. 

 

 

Директор, 

Архитекта локалне 

самоуправе 

 

Директор, 

Управни одбор 

 

 

Директор, 

Управни одбор, 

Комисија 

 

Извођач радова 

Опремити 

новоизграђене 

просторије 

потребним 

материјалним и 

дидактичким 

средствима 

 

Уколико се реализују 1. и 2. 

задатак: 

- дефинисање потреба 

 

 

-опремање 

 

- употреба просторија 

 

 

Током 2021. 

 

 

Током 2021. 

 

Током 2021. 

 

 

Директор, 

ВОВ 

 

Запослени 

 

Запослени, деца, 

родитељи 

Замена столарије 

у издвојеном 

објекту у Великом 

Лаолу 

- конкурисати за средства за 

изградњу 

 

- одабир извођача 

 

 

- реализација радова 

Током 2019. 

 

 

Током 2019. 

 

 

Током 2019. 

Директор, 

Управни одбор 

 

Директор, 

Управни одбор 

 

Извођач радова 

Отварање 

целодневног 

боравка у 

издвојеном 

објекту у Великом 

Лаолу 

 

 

- дефинисање потреба 

 

 

 

- реализација 

 

Током 2019. 

 

 

 

Током 2019. 

Директор, 

Запослени, 

Родитељи 

 

 

Запослени 

Повећање 

људских ресурса 

(броја запослених) 

Уколико се реализују 1. и 2. 

задатак: 

 

- дефинисање потреба 

 

- расписивање конкурса 

 

 

 

Током 2019. 

 

Током 2019. 

 

 

Директор, 

Запослени 

 

Директор, 

Управни одбор 
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Израда крова на 

централном 

објекту 

- прикупљање пројектне 

документације 

 

 

- конкурисати за средства за 

изградњу 

 

 

 

- расписивање тендера 

 

 

 

- одабир извођача 

 

 

 

- реализација радова 

 

Током 2021. 

 

 

 

Током 2021. 

 

 

 

 

Током 2022. 

 

 

 

Током 2022. 

 

 

 

Током 2023. 

Директор, 

архитекта, 

Управни одбор 

 

Директор, 

Управни одбор, 

спонзори, 

родитељи 

 

Директор, 

Управни одбор, 

комисија 

 

Директор, 

Управни одбор, 

Комисија 

 

Извођач радова 

Обнова кухиње у 

централном 

објекту - 

повећање 

капацитета 

кухиње 

- дефинисање потреба 

 

 

- расписивање конкурса 

 

 

- процес набавке кухињских 

апарата 

 

 

- реализација радова 

 

Током 2020. 

 

 

Током 2020. 

 

 

Током 2020. 

 

 

 

Током 2021. 

Директор, 

Запослени 

 

Директор, 

Управни одбор 

 

Директор, 

Управни одбор, 

Комисија 

 

Извођачи  радова 

Куповина 

службеног 

аутомобила 

- расписивање тендера 

 

 

- склапање уговора са 

“лизинг” кућом 

 

- отплата по уговору 

Током 2019. 

 

 

Током 2019. 

 

 

По уговору од 

2019. 

 Директор, 

Управни одбор 

 

Директор, 

Управни одбор 

 

Директор, 

Управни одбор 

 

Побољшати 

опремљеност свих 

група 

дидактичким 

средствима у 

оквиру 

финансијских 

- дефинисање потреба 

 

 

- процес набавке 

 

 

- расподела набављених 

Континуирано 

 

 

Континуирано 

 

 

Континуирано 

Директор, Активи 

 

 

Директор, Активи 

 

 

Активи 
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могућности средстава 

 

Употпунити 

двориште 

потребним 

справама и 

реквизитима 

 

- дефинисање потреба 

 

- процес набавке 

 

Током године 

 

Током године 

 

Директор, Активи 

 

Директор, Активи 

 

Прецизније 

дефинисати 

задужења 

запослених 

- по потреби кориговати 

решења запослених о 40-

часовној радној недељи 

 

- информисати запослене о 

постојећим актима установе 

и евентуалним изменама 

истих 

 

Септембар сваке 

године 

 

 

 

Септембар сваке 

године  

Директор, 

секретар 

 

 

 

Секретар 

Повећати степен 

учешћа родитеља 

у животу и раду 

установе 

- редовно организовати 

састанке Савета родитеља  

 

- омогућити родитељу да 

учествује у непосредном 

раду са децом и 

обогаћивању средине за 

учење и развој кроз 

радионице, анкете, давања 

предлога на састанцима 

Савета родитеља и тимова у 

установи 

 

- одржавати родитељске 

састанке, како 

информативног карактера, 

тако и са стручном темом и 

едукативне радионице 

 

Минимум 4 пута 

годишње 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

Минимум 4 пута 

годишње 

Директор и 

председник Савета 

родитеља 

 

 

 

Васпитачи, Савет 

родитеља, 

Стручна служба 

 

 

 

 

 

Васпитачи, 

Стручна служба 

Повећати 

мотивацију 

запослених за 

давање предлога и 

ниво учешћа у 

процесу 

доношења одлука 

- редовно извештавање 

запослених о свим важним 

питањима из живота и рада 

установе у оквиру Актива и 

ВОВ-а 

 

- аргументовано 

дискутовати о значајним 

питањима и предлозима 

запослених у оквиру 

стручних органа установе 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

Директор и 

чланови ВОВ-а 

 

 

 

 

Директор и 

чланови ВОВ-а 
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Унапредити рад 

тимова и стручних 

органа 

- анализа рада и чланства у 

тимовима 

 

- анализа рада стручних 

органа 

 

 

 

- информисати директора и 

ВОВ о раду раду тимова и 

Актива 

 

- предлог мера за 

унапређивање рада 

стручних органа и тимова 

Јун, јул сваке 

године 

 

Јун, јул сваке 

године 

 

 

 

Минимум 2 пута 

годишње 

 

 

 

Јул, септембар 

сваке године 

Тимови, ВОВ 

 

 

Педагошки 

колегијум, 

Активи, ВОВ 

 

Руководиоци 

Актива и 

координатори 

тимова 

 

Педагошки 

колегијум, 

Активи, 

координатори 

тимова 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Документа установе 

садрже предлоге 

запослених 

- записници са 

састанака стручних 

органа и тимова  

- документа установе 

 

Крајем сваке 

радне године 

 

 

Актив за развојно 

планирање, Активи 

васпитача и 

мед.сестара 

васпитача 

Документа установе 

садрже предлоге 

родитеља 

- записници са 

састанака Савета 

родитеља, 

родитељских 

састанака 

- документа установе  

 

 

 

Крајем сваке 

радне године 

 

 

Актив за развојно 

планирање, Савет 

родитеља 

Документи садрже 

начин коришћења 

ресурса локалне 

средине у раду 

- записници са 

састанака стручних 

органа и тимова  

- документа установе 

 

 

Крајем сваке 

радне године 

 

Актив за развојно 

планирање, Активи 

васпитача и 

мед.сестара 

васпитача 

 

На састанцима 

стручних органа, 

Савета родитеља и 

УО се анализира 

квалитет 

- записници са 

састанака стручних 

органа, Савета 

родитеља, УО 

 

Крајем сваке 

радне године 

 

Актив за развојно 

планирање 
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докумената пре 

усвајања 

Сва документа 

установе су 

оперативна са 

дефинисаним 

активностима, 

носиоцима и 

динамиком и 

користе се у раду 

 

- документа установе 

- записници са 

састанака тимова за 

израду 

- записници са 

састанака стручних 

органа 

 

 

 

Крајем радне 

године 

 

Стручни органи, 

тимови за израду 

докумената 

Реализован је 

минимум један 

заједнички састанак 

са другим тимовима 

установе 

 

- записници са 

састанака тимова 

- Развојни план 

 

 

Током године 

 

Актив за развојно 

планирање и 

тимови установе 

Дограђен централни 

објекат - 4 радне 

собе са купатилима 

- посматрање 

- грађевински пројекат  

- добијене дозволе за 

градњу 

- рачуни 

 

 

 

Током 2019. 

Директор, Управни 

одбор, Актив за 

развојно 

планирање 

Проширен објекат у 

Шетоњу 

- посматрање 

- грађевински пројекат 

- дозволе за изградњу 

- рачуни 

 

 

 

Током 2020. 

Директор, Управни 

одбор, Актив за 

развојно 

планирање 

Новоизграђене 

просторије 

опремљене су 

потребним 

материјалним и 

дидактичким 

средствима 

 

- посматрање 

- рачуни 

 

 

Током 2021. 

 

 

Директор, Активи 

Замењена је 

столарија у 

издвојеном објекту 

у Великом Лаолу 

 

- посматрање 

- рачуни 

 

 

Током 2019. 

 

Директор, Управни 

одбор 

Отворен је 

целодневни боравак 

у издвојеном 

објекту у Великом 

Лаолу 

 

 - посматрање 

 - радне књиге 

 

Током 2019. 

 

Директор, Управни 

одбор, ВОВ 
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Повећан је број 

запослених 

 

- посматрање 

 

Током 2019. Директор,Управни 

одбор 

Изграђен је кров на 

централном објекту 

- посматрање 

- пројектна -

документација 

- рачуни 

 

 

Током 2022. 

 

Директор, Управни 

одбор 

Обновљена је 

кухиња у 

централном објекту 

 

- посматрање 

- рачуни 

 

Током 2020. Директор, Управни 

одбор, Запослени 

Купљен је 

службени 

аутомобил 

 

- посматрање 

- рачуни 

 

Током 2019. Директор, Управни 

одбор, 

Рачуноводство 

70% запослених је 

упознато са 

постојећим актима 

установе и 

задужењима 

запослених 

 

- решења запослених 

- записници са 

састанака стручних 

органа 

 

 

Током године 

 

 

Директор, ВОВ 

Родитељи дају 

предлоге за 

унапређивање рада 

предшколске 

установе 

 

- записници са 

састанака Савета 

родитеља 

- књига утисака 

 

Минимум 2 

пута годишње 

 

Активи, ВОВ, 

педагошки 

колегијум, Савет 

родитеља 

Запослени дају 

предлоге и активно 

учествују у 

одлучивању о 

питањима који се 

тичу рада установе 

 

 

 

- записници са 

састанака стручних 

органа 

 

 

Минимум 2 

пута годишње 

 

Активи, ВОВ, 

педагошки 

колегијум 

Запослени су 

заинтересовани и 

активно учествују у 

раду тимова и 

стручних органа 

 

- записници са 

састанака тимова и 

стручних органа 

 

Минимум 2 

пута годишње 

 

Тимови, Активи, 

ВОВ, педагошки 

колегијум 

  
 

 

 



Предшколска установа                                                                                                                    Петровац на 

           „Галеб“                                                                                                                                        Млави 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Развојни план 2019 - 2024. 

30

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
  

АНАЛИЗА СТАЊА 
 

• Током рада васпитачи настоје да остваре партнерски однос са децом. 

Комуникација у групи је двосмерна, деца се слободно обраћају васпитачима.  

• Васпитачи заједно са децом учествују у истраживању и решавању различитих 

проблема, настоје да подстичу и развијају дечју игру и активности.  

• Током боравка у вртићу деци се пружа могућност да се играју самостално, са 

другом децом, уз учешће и подршку одраслих.  

• Током боравка у групи деца и васпитачи смењују своје улоге, пожељно је у већој 

мери деци препустити доминантну улогу.  

• Свако дете има свој портфолио који препознаје и, у складу са развојним 

могућностима, учествује у његовом формирању и допуњавању. 

• Већина васпитача за праћење развоја деце користи интерне листе за праћење 

развоја и напредовања деце, којима су дефинисани циљеви праћења, али је пожељно у 

већој мери податке добијене систематским праћењем користити за планирање рада и 

активности.  

• Развој и напредовање деце прати се у различитим активностима и ситуацијама. 

• Родитељи се у мањој мери укључују у процес праћења и документовања дечјег 

развоја. Редовно им се пружају на увид дечји радови као и омогућава увид у осталу 

документацију о детету. Како често недостаје иницијатива од стране родитеља, пожељно 

је квартално их информисати о дечјем напредовању путем увида у дечји портфолио и 

документацију у оквиру родитељских састанака или отворених врата.  

• За децу којој је потребна додатна подршка израђује се педагошки профил на 

основу кога се током године врши процена напредовања. Пожељно је унапредити начин 

праћења напредовања деце за коју је израђен педагошки профил.  

• Деца, укључујући и децу којој је потребна додатна васпитно-образовна подршка, 

остварују напредак у различитим областима развоја о чему сведочи документација у 

оквиру портфолија и евиденција у оквиру радне књиге. Пожељно је податке о 

напредовању деце у већој мери користити у функцији индивидуализације васпитно-

образовног рада, као и наводити запажања о напредовању у оквиру портфолија. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

 

УУннааппррееддииттии  ккввааллииттеетт    

вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ррааддаа    

ууннааппррееђђиивваањњеемм  ппррооццеессаа    

ииннддииввииддууааллииззаацциијјее  
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КОРАЦИ 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Унапредити 

квалитет 

систематског 

праћења развоја 

деце 

- анализирати и пратити 

потребе и интересовања деце 

уз помоћ различитих 

инструмената 

 

- користити различите 

инструменте за праћење 

развоја и напредовања деце у 

групи 

 

- наводити запажања о 

напредовању деце у оквиру 

портфолија 

 

- квартално информисати 

родитеље о дечјем 

напредовању путем увида у 

дечји портфолио и 

документацију у оквиру 

родитељских састанака или 

отворених врата 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Минимум 2 пута 

годишње 

 

 

 

 

 

4 пута годишње 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи  

У већој мери 

укључити децу 

у планирање 

рада и 

активности 

- планирати и организовати 

рад и активности на основу 

података добијених 

систематским посматрањем 

деце  (пројектно планирање, 

интегрисани приступ) 

 

- уважити и евидентирати 

предлоге и интересовања 

деце у дневном плану и 

евалуацији реализованих 

активности 

 

- планирати и организовати 

паралелне активности у групи 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Свакодневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

 

Васпитачи и 

мед.сестре 

васпитачи 
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на основу података добијених 

систематским праћењем деце 

(рад у паровима, мањим 

групама) и омогућити деци 

избор у раду 

Током године Васпитачи  

Унапредити 

квалитет 

праћења 

напредовања 

деце за коју је 

израђен 

педагошки 

профил 

- израдити инструмент за 

праћење напредовања деце за 

коју је израђен педагошки 

профил 

 

- пратити напредовање деце 

за коју је израђен педагошки 

профил на основу израђеног 

документа 

 

 

Почетком радне 

године 

 

 

 

 

Минимум 3 пута 

годишње 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Васпитачи у раду користе 

различите технике 

систематског посматрања 

и праћења деце и о истом 

редовно информишу 

родитеље 

 

- радна књига 

- портфолио деце 

- записници са 

родитељских 

састанака 

 

 

2 пута 

годишње 

 

 

Активи, стручни 

сарадници 

Планови рада група се 

разликују међу собом а на 

основу података 

добијених посматрањем 

деце и вредновањем 

васпитно-образовног 

процеса, већи део дана 

деца имају могућност 

избора различитих 

активности 

 

- радна књига 

- портфолио деце 

- радна књига 

- дечји радови 

- фотографије 

 

 

 

 

2 пута 

годишње 

 

 

 

 

Активи, стручни 

сарадници 

За праћење напредовања 

деце којој је потребна 

додатна подршка користи 

се израђени инструмент 

- инструмент 

- портфолио 

 

На 3 месеца 

 

Тим за инклузивно 

образовање 
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