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„ЛИЧНА КАРТА“ ВРТИЋА
Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци
Адреса: Школска 6, 22410 Пећинци
Бројеви телефона:
Директор: 022/436 250
Педагошко-психолошка служба: 022/435-113
Секретар и рачуноводство, факс: 022/436-052
Е-mail: pukameni@ptt.rs
Website: www.pukameni.edu.rs
Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци основана је и ради са циљем остваривања
дневног боравка и исхране деце, предшколског васпитања и образовања, а такође има и превентивно здравствену и социјалну функцију.
Установа ради са седиштем у Пећинцима, ул. Школска бр 6. као централним објектом. Самостални
објекти установе постоје још у Обрежу и Прхову, док је у Шимановцима објекат у поткровљу школске зграде.
Објекти у Ашањи, Сибачу и Дечу користе просторије школе. Уосталим местима Општине Пећинци - Попинцима,
Суботишту, Брестачу, Доњем Товарнику, Огару, Купинову, Сремским Михаљевцима и Карловчићу објекти
функционишу као издвојена одељења, односно користе просторије при основним школама (осим у Карловчићу
који користи просторију у власништву месне заједнице) и користе услуге спремања и сервирања ужине, као и
услуге чишћења од стране основних школа.
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Облици рада

Р.б

Место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Пећинци
Шимановци
Обреж
Прхово
Ашања
Деч
Сибач
Купиново
Попинци
Oгар
Д.Товарник
Суботиште
Брестач
Ср.Михаљевци
Карловчић
УКУПНО

ЦЕЛОДНЕВНИ
1-3 год.
3-5;5 год.
Бр. Бр.д Бр.
Бр.
гру еце
Гру
Де
па
па
це
2
24
4
81
2
42
3
85
1
15
1
36
1
18
26
1
29
1
39
12

6

99

10

308

П. п.п.
Бр. Бр.
Гру Де
це
па
2
40
1
37
1
12
1
7
1
10
1
9
1
5

8

120

ПОЛУДНЕВНИ
3-5;5 год.
3-6;5 год.
Бр. Бр.
Бр. Бр.
гру Де
Гру деце
па
це
па

1

19

1

19

2

38

1
1
1
1
1
1
1
1
8

20
14
19
16
18
12
15
22
136

П. п.п.
Бр.
деце

13
6
9
16
5
4
6
6
65

Радна година почиње 01. септембра, а завршава се 31. августа. Рад у полудневним васпитним групама
при школама ускладиће се са календаром рада основне школе текуће школске године.
Радно време установе подразумева:
-Целодневни боравак у објектима: Пећинци, Шимановци, Обреж, Прхово, Ашања, Деч и Сибач – од 5:30
до 16:30 часова;
-Полудневни боравак у местима: Попинци, Суботиште, Брестач, Огар, Доњи Товарник, Сремски
Михаљевци, Купиново и Карловчић од 7.00 до 12.00, односно од 12.00 до 16.00 друга смена у месту Купиново.

Вртић и његово окружење
Територија општине Пећинци обухвата 15 насељених места, при чему обухвата велику територијалну
површину на којој живи релативно мали број становника. Насеља су мала, сеоског типа, веома разуђена, а
становништво се до скоро, бавило претежно пољопривредном делатношћу. Међутим, последњих неколико
година, привредни развој општине, формирање велике индустријске зоне, отварање бројних фабрика и
предузећа, развој туризма у зони Природног резервата птица Обедске баре, довело је до великих промена у
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инфраструктури, приливу и делатности становништва, квалитету живота, а самим тим и промени потреба
породица.
Све наведене карактеристике локалне средине, у којој се налази наша установа, посредно или
непосредно утичу на организацију и креирање живота и рада у њој. Наша установа покрива својим услугама и
реализује васпитно-образовни програм у свим местима наше општине, али су потребе породица у њима изузетно
различите. У сеоским срединама са малим бројем становника - Попинци, Суботиште, Брестач, Огар, Карловчић,
Сремски Михаљевци, функционише по једна васпитна група, полудневног, одн. четворочасовног облика рада,
које су због малог броја деце узраста пред полазак у школу формиране као мешовите групе одн. обухватају децу
узраста од 3 до 6.5 година. У Купинову, због већег броја деце, формиране су две групе полудневног облика рада,
у две смене, млађа мешовита (3-5 година) и припремно мешовита (5-6 година). У Доњем Товарнику од
2016/2017. године, поред редовне припремно-предшколске групе, функционише „Школица живота“ васпитна
група деце од 3 до 5,5 година, која је у првој години радила у оквиру пројекта Фондације Новак Ђоковић, а од ове
школске године финансира је Општинска управа Пећинци. Основни циљ овог пројекта је укључивање што већег
броја деце из маргинализованих група.
Насупрот њима, у насељима Шимановци и Пећинци у којима је развој општине последњих година
најизраженији, постоје и сасвим другачије потребе. Објекат Пећинци, са својим капацитетима за формирање 8
васпитних група целодневног боравка, за сада задовољава потребе локалне средине, док је стање у
Шимановцима, месту са највећим развојем индустријске зоне, великим приливом , а и великом дневном
миграцијом становништва на незадовољавајућем нивоу. Објекат са 6 радних соба који се налази на поткровљу
школске зграде, никако не испуњава потребе становништва, односно породица за целодневним смештајем деце.
Сходно томе, годинама уназад на снази су листе чекања и критеријуми за утврђивање приоритета приликом
уписа деце.
У местима Деч, Прхово, Ашања и Сибач се у последњих неколико година променом организације рада
изашло у сусрет потребама породица тако што се са полудневног облика рада прешло на целодневни, а групе су
формиране као групе мешовитог узраста. Насеља Обреж и Купиново, због близине Обедске баре, такође имају
све већи број уписане деце, и док Обреж задовољава потребе и капацитетом и обликом рада, у Купинову, где су
формиране две васпитне групе, све је изразитија потреба за променом полудневног у целодневни облик рада.
Оно са чиме можемо рачунати у свим местима је активна сарадња са: три основне школе које постоје на
нашој општини (Пећинци, Шимановци, Купиново), Домом здравља, Месним заједницама, одељењима Народне
библотеке и Културног центра у местима где су формирана, удружењима грађана, Центром за социјални рад,
Полицијском управом, другим јавним институцијама и приватним предузетницима. Као наредне кораке
планирамо да унапредимо сарадњу са локалном заједницом на један ангажованији начин, првенствено
потписивањем Меморандума о разумевању и сарадњи на унапређењу предшколског васпитања и образовања
на подручју општине Пећинци, са циљем формирања Мреже сачињене од различитих заинтересованих страна у
локалној заједници које се међусобно повезују како би подржале развој и шири обухват деце предшколским
вапитањем и образовањем.

НАША МИСИЈА
Ми смо установа која обезбеђује васпитно-образовну, превентивно-здравствену и социјалну подршку
деци и њиховим породицама, као и одређену понуду програмских активности за децу која нису уписана у
Предшколску установу. Као спона породице, детета и шире друштвене заједнице, одликује нас отвореност за
сарадњу, за промене, за развој. Негујемо стручност, поверење и припадност, поштујемо различитост и залажемо
се за безбедно и сигурно одрастање деце. Увиђамо велики значај раног развоја деце и у том смеру пружамо
подршку породицама и улажемо напор на умрежавању релевантних институција на пословима бриге о деци.
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АНАЛИЗА СТАЊА
Анализом стања у нашој установи бавили су се представници свих интересних група: васпитача,
медицинских сестара-васпитача, медицинских сестара на превентивној здравственој заштити, стручних
сарадника, родитеља и представника локалне самоуправе, под вођством Стручног актива за развојно планирање.
Током ове анализе издвојиле су се одређене снаге и слабости наше установе, које су послужиле као полазиште
за израду развојног плана.
Приликом процене остварености квалитета свих области рада ПУ, представници свих интересних група су
анализом постојећег стања, као приоритетне области наредног развојног плана издвојили РЕСУРСЕ, ЕТОС и
ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ. У оквиру тих области, у процесу анализе стања, конретизовани су правци
промена, који представљају основ за постављање развојних циљева и планирање конкретних задатака и
активности за унапређење рада.

Ресурси вртића и средине
Ресурси вртића
Предшколска установа у свом саставу има четири самостална објекта (Пећинци, Шимановци, Обреж и
Прхово).
Р.бр.

Објекат
1.
2.
3.
4.

УКУПНО:

Пећинци
Шимановци
Обреж
Прхово

Бр.група

Бр.деце

8
6
3
2

145
164
63
51

Површина
објекта (м2)
2000
640
800
170

19

423

3610

Површина
дворишта
20 ари
/
8 ари
15 ари
43 ара

У осталим местима општине Пећинци радне собе се налазе у оквиру објекта основних школа:
• У Попинцима, Сибачу, Суботишту, Брестачу, Доњем Товарнику и Огару у оквиру О.Ш. ''Слободан Бајић
Паја'' Пећинци,
• У Купинову (1 радна соба) и Ашањи (2 радне собе) у оквиру О.Ш. ''Душан Вукасовић Диоген'' Купиново;
• У Дечу (2 радне собе), и Сремским Михаљевцима у оквиру О.Ш. '' Душан Јерковић Уча'' Шимановци;
• У Карловчићу радна соба јесмештена у посебну зграду у власништву Месне заједнице овог села.
Предшколска установа располаже са 33 радне просторије, а поред њих објекти у Пећинцима и Обрежу
располажу фискултурним салама и отвореним простором. У осталим местима користе се фискултурне сале
основних школа. Постоји потреба да се опремљеност просторија обогати играчкама и дидактичким материјалом.
Објекат у Шимановцима налази се у простору поткровља школе и тиме је неадекватан за боравак деце
(немогућност боравка на отвореном, високе температуре лети, а ниске зими, чест нестанак воде, неадекватан
број и удаљеност тоалета од радних соба и друго). Нарочито велики проблем представља недостатак простора,
одн. несклад између капацитета објекта и све већих потреба родитеља за упис деце. Такође, нерешено је питање
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сале за физичко и дворишта вртића, што представља велику тешкоћу у раду са децом и представља препреку за
правилан раст и развој деце.
Објекти у Пећинцима и Обрежу располажу фискултурним салама. Наменски уређено и адекватно опремљено
двориште поседују објекти у Пећинцима, Обрежу и Прхову. У осталим местима користе се школска дворишта која
нису у потпуности прилагођена деци предшколског узраста, (осим дворишта основне школе у Доњем Товарнику
које је опремљено у оквиру пројекта „Школица живота- заједно за детињство“).
Осим у четири самостална објекта, кухиње постоје и при објектима у Сибачу, Дечу и Ашањи, где је организован
целодневни облик рада.

Преглед броја запослених
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Профил стручности
Директор
Секретар
Педагог

Бр.радника
1
1
1

Нутрициониста
Васпитач
Медицинска сестра-васпитач
Медицинска сестра за превентивну и
здравствену заштиту
Сарадник у васпитној групи- IV степен стручне спреме
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Административни финансијски радник
Радник за унапређење квалитета рада

1
40
9
2

Укупно:

62

4
1
1
1

Психолог, један педагог и један административни радник су у радном односу по уговору о привременим и
повременим пословима. Кухињско и техничко особље је такође ангажовано.
Васпитно особље, у протеклих 5 година, похађало је следеће акредитоване семинаре:
-„Да темпераменте свако упозна радосно и лако“ Жане Борисављевић, у Новом Саду; присуствовао
психолог и 4 васпитача.
-„Ефикасно дисциплиновање – методе и технике“ Невене Ловринчевић, у Руми, присуствовао психолог и
13 васпитача;
-„Ка објективности посматрања“ Тање Дојић, у Пећинцима; присуствовало 30 васпитача;
-„Идентификација и рад са даровитом децом“ Бранке Граховац, у Пећинцима; присуствовало 30
васпитача.
-„Математика у вртићу“ Снежане Давидовић и Гордане Стефановић, у Пећинцима; присуствовало 30
васпитача;
„Родитељи као партнери у васпитању и образовању деце“ Весне Радошевић, Драгане Чикош и Драгице
Кубет, у Пећинцима; присуствовало 30 васпитача;
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-„Научи ме како, рећи ћу ти лако – подстицање говорно-језичког развоја деце раног узраста“, у
организацији Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије; присуствовале 3 медицинске сестре-васпитача.
-''Моја васпитна група је посебна'', аутора Јасмине Вулетић, у Пећинцима; присуствовало 30 васпитача.
-„Мало ја, мало ти – сарадничка брига о деци“ аутора Јелене Дајовић и Весне Аргакијев за 25 васпитача наше
установе.
-Медицинске сестре васпитачи су биле укључене у реализацију семинара „Подршка дечијем развоју –
тешкоће као изазов“ аутора Јасне Вуклиш.
- „Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у
предшколским
установама“ у Руми и „Вртић као сигурна база: технике јачања бриге о деци“, у Ср. Митровици, Центра за
подршку раном развоју „Хармонија“; учесници: педагог и психолог ;
-,,Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима против предрасуда, за развој толеранције и
интеркултуралности" Центра за интерактивну педагогију; у установи; учесници: 26 васпитача из установе.
- „Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања, за предшколске установе- 2“
Центра за интерактивну педагогију; у установи; учесници: 24 васпитача из установе;
- ,,Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту" Центра за интерактивну педагогију; у установи;
учесници: 19 васпитача из установе;
-„Методичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање“ Удружења васпитача Војводине,
у Новом Саду; учесник: 1 васпитач;
-„Породица и вртић – сарадња са породицом“ ПУ „Бамби“ Кула, у Инђији,; учесници: 2 васпитача;
-,,Радост учења-изазов подучавања" Центра за неформално образовање „Други корак“;у установи; учесници:
23 васпитача;
-,,Традиционалне рукотворине у вртићу и школи-ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности
код деце" УГ „Културални различак“ Суботица; у установи; учесници: 28 васпитача, 2 медицинске сестре –
васпитача;
-„Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју“
Центра Хармонија, у Новом Саду, и „Визуелне стратегије за развој социјализације и комуникације деце са
поремећајима из спектра аутизма“, у Београду, учествовао: психолог;
- Обука за реализацију програма подршке родитељима деце са сметњама у развоју ,,Наша прича" и обука
„Процена родитељског прихватања дијагнозе детета“ у Новом Саду; учесник психолог;
- Обука за фацилитаторe за реализацију програма радионица са родитељима „Подршка, не префекција“
Фондације Новак Ђоковић, у Београду; учесници: педагог и психолог;
-„НТЦ систем учења – развој укупних способности детета“ Ранка Рајевића и Уроша Петровића, у Пећинцима;
учествовало 24 васпитача, 3 медицинске сестре –васпитач, 2 педагога и 1 психолог; и „НТЦ систем учења – развој
музичких способности детета“ Ранка Рајевића и Уроша Петровића, у Београду – 1 васпитач.

У оквиру пројекта „Школице живота – заједно за детињство“ Фондације Новак Ђоковић и Центра за
интерактивну педагогију (ЦИП), опремљена је додатна радна соба у Доњем Товарнику, за бесплатан боравак
деце од 3 до 5,5 година. Пројекат је подразумевао обуку васпитног кадра установе, као и учитеља и наставника
основне школе из места, у виду три акредитована семинара реализована од стране ЦИП-а. Након завршетка
пројекта локална самоуправа преузела је финансирање боравка деце из те групе.
У сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић реализован је и програм радионица за родитеље деце узраста
од 0 до 6 „Подршка, не перфекција“, за који је такође обезбеђена обука од стране Фондације за фацилитаторе и
васпитаче.
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У Установи је обогаћена понуда посебних и специјализованих програма, који су бесплатни за кориснике.
Посебни програм „Играоница“ намењен је деци узраста од 3 до 5,5 година која нису обухваћена редовним
предшколским образовањем и васпитањем, а „Школа родитељства“ намењена је родитељима деце
предшколског узраста. Од специјализованих
специјализованих програма Установа нуди ликовну, музичку, драмску и радионицу за
физичко, које реализује васпитачки кадар. Такође, у сарадњи са спољним сарадницима – волонтерима, реализују
се додатни специјализовани програми – радионице за енглески језик и школица спорта.
спор

Ресурси средине

Општинска управа
Пећинци

Теквондо клуб „Змај“

Центар „Даника“

ПР служба општине Пећинци,
Радио П, Сремска ТВ
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НАША ВИЗИЈА
Желимо да се развијамо у правцу проширења капацитета, изградње нових објеката, побољшања
материјално-техничких ресурса и што већег обухвата деце, посебно из осетљивих група. Такође, желимо да
имамо богатију понуду програма и за уписану и за неуписану децу. Залагаћемо за повезивање релавантних
институција и јачање мреже подршке деци и породици.

ПРИОРИТЕТИ
ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ
РЕСУРСИ
ЕТОС
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
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1.ПРИОРИТЕТ: ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ

1.1. ЦИЉ: Унапређивање компетенција запослених у области праћења дечијег развоја и напредовања као
основе планирања и програмирања рада и едукација родитеља на исту тему

1.1.1.ЗАДАТАК: Унапређење компетенција запослених у области праћења дечијег развоја и напредовања као
основе за планирање и програмирање васпитно-образовног рада
активност
Активности у оквиру
унутрашњег
стручног
усавршавања на тему ( по
фазама, групно...)
Хоризонтално
учење
разменом са другим
Предшколским
установама
Едукација
кроз
акредитоване семинаре,
трибине,
стручне
скупове...

време
Март –
2018.

Носиоц
јун Стручна служба

учесници
Сви васпитачи

место
Пећинци

Октобар 2018.

Стручна служба

Васпитачи

По договору

Континуирано

Директор

Васпитачи,
стручни
сарадници

По потреби

1.1.2. ЗАДАТАК: Едукација родитеља и унапређење њихових знања и вештина у оквиру области праћења развоја
и напредовања дечијег развоја
активност
Информисање родитеља
о сврси, потреби и
начинима
праћења
дечијег развоја путем
тематских родитељских
састанака
Квартално укључивање
родитеља у праћење
деце путем одрђених
инструмената

време
Септембар
2018.

Носиоц
Психолог

Од септембра Педагог
2018.
Н.Јовичић

учесници
Васпитачи,
родитељи

место
Сва
места
наше
општине

Васпитачи,
родитељи

Сва
места
наше
општине

1.2. ЦИЉ: Унапређење процеса транзиције деце на свим нивоима (из породице у јаслице/вртић, из јаслица у
вртић, из вртића у школу, деце са сметњама у развоју)
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1.2.1.ЗАДАТАК: Дефинисање процедура транзиције деце на свим нивоима
активност
Дефинисање процедуре
транзиије
деце
из
породице
у
јаслице/вртић
Дефинисање процедуре
транзиије
деце
из
јаслица у вртић
Дефинисање процедуре
транзиије деце из вртића
у школу
Дефинисање процедуре
транзиије
деце
са
сметњама у развоју на
свим нивоима

време
Мај 2018.

Носиоц
Стручна служба

Мај 2018.

Стручна служба

Мај 2018.

Мај 2018.

учесници
Васпитачи,
стручни
сарадници

Васпитачи,
стручни
сарадници
Стручна служба
Васпитачи,
стручни
сарадници
Координатор
Тим
Тима
за инклузивно
инклузивно
образовање,
образовање
стручни
сарадници

место
Пећинци

Пећинци

Пећинци

за Пећинци

1.2.2.ЗАДАТАК: Примена/спровођење процедура транзиција на свим нивоима
активност
Упознавање
васпитног
особља са процедурама
транзиције
Остваривање сарадње са
основним школама на
проесу транзиције деце
из ПУ у ОШ

време
Мај-јун 2018.

носиоц
Стручна служба

учесници
место
Сво
васпитно Пећинци
особље

Континуирано
од маја 2018.

Стручна служба

Праћење и евалуација Континуирано
процеса транзиције на
свим нивоима

Стручна служба

Васпитачи,
стручни
сараднии,
представници
ОШ
Стручни
сарадници

Пећинци,
Шиманови,
Купиново

По потреби

ЕВАЛУАЦИЈА:

1.1.1.:
Индикатор: Унутрашње стручно усавршавање на постављене теме; Критеријум: 80% васпитача је присутвовало
на бар два састанка; Технике и инструменти: Анализа документације; Носилац: Стручни сарадници; Време: јун
2018.
Индикатор: Хоризонталном учењу са другим ПУ; Критеријум: Најмање 15 васпитача је учествовало у процесу
ХУ са другим ПУ; Технике и инструменти: Анализа документације; Носилац: Стручни сарадници; Време:
децембар 2018.
Индикатор: Уверења о акредитованом семинару; Критеријум: учешће на бар два семинара на одређену тему
(један до краја 2018, други до краја 2022.); Технике и инструменти: Анализа документације; Носилац: Директор;
Време: крај 2018. и крај 2022.
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1.1.2.:
Индикатор: Одржани родитељски састанци; Критеријум:одржани састанци у 80 % група; Технике и
инструменти: Анализа документације - Књиге рада; Носилац: Психолог Д.Глушац; Време: децембар 2018.
Индикатор: Квартално поуњени инструменти од стране родитеља и обрађени подаци; Критеријум: у 80%
обухваћено бар 50% родитеља; Технике и инструменти: Анализа документације васпитача; Носилац: педагог
Н.Јовичић; Време: крај сваке школске године
1.2.1.:
Индикатор: Процедуре о транзицији деце Критеријум: Постојање сваке предвиђене процедуре; Технике и
инструменти: Анализа документације; Носилац: Стручни сарадници; Време: јун 2018.
1.2.2.:
Индикатор: Одржан састанак васпитно-образовног већа; Критеријум: 100% васпитача је упознато са
проедурама; Технике и инструменти: Анализа документације – записник са ВО већа; Нослац: Стручни
сарадници; Време: јун 2018.
Индикатор: Постојање плана транзиције из ППП у ОШ и посебни план за децу са сметњама у развоју;
Критеријум: за 80% група је урађен план транзиције и за 100% деце са сметњама; Технике и инструменти:
Анализа документације; Носилац: Стручни сарадници; Време: од јун 2018. Континуирано;
Индикатор: План и извештаји о спровођењу проедура транзиција Критеријум: 80% група које су обухваћене
процесом транзиције поштују процедуре; Технике и инструменти: Анализа документације; Носилац: Стручни
сарадници; Време: крај 2022.

2.ПРИОРИТЕТ: РЕСУРСИ
2.1. ЦИЉ: Проширивање капацитета установе
2.1.1. ЗАДАТАК: Изградња наменског објекта у Шимановцима капацитета 300 деце
активност
време
Носиоц
Прва
фаза До краја 2019. год директор
изградње објекта

Друга
фаза До краја 2021. год директор
изградње објекта
Трећа
фаза До краја 2022. год директор
изградње објекта

учесници
Локална
самоуправа
Покрајински
секретаријат
образовање
#
#

место
Шимановци
и
за
Шимановци
#
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2.1.2. Задатак: Доградња и адаптација постојећих објеката
активност
време
Адаптација једне Крај 2019. год
просторије школе
за потребе ПУ
Доградња
или Крај 2021. год
адаптација једне
просторије
у
објекту Прхово

Носиоц
директор

учесници
Локална
самоуправа

место
Купиново

директор

Локална
самоуправа

Прхово

учесници
Локална
самоуправа,
васпитачи,
родитељи,
донатори

место
Сви објекту ПУ

2.2. Циљ: Унапређење квалитета васпитно-образвног рада
2.2.1. Побољшање опремљености физичке средине
активност
Обезбеђивање
финансијских
средстава
(сопствених или
путем донација)
за
опрему
и
дидактичких
средстава
Формирање
„Радионице
за
израду
дидакт.
средстава“
Укључивање
родитеља
у
опремање
физичке средине

време
континуирано

Носиоц
директор

Школска
2018/2019 година

Васпитач
Мира Сви запослени и Пећинци
Јовановић
родитељи

континуирано

Координатор
Васпитачи
Тима за сарадњу мед.сестре
са родитељима
васпитачи

и Сва места
-

ЕВАЛУАЦИЈА
2.1.1.:
Индикатор: Завршена предвиђена фаза у изградњи објекта Критеријум: Добијена употребна дозвола за
предвиђену фазу Технике и инструменти: Анализа документација – увид у документ Носилац : директор Време:
Предвиђено планом
2.1.2.: Индикатор: Адаптирана још једна просторија у школи Купиново Критеријум: Отворена још једна
васпитно-образовна група Технике и инструменти: Анализа документација – увид у Годишњи план, извештај
Носилац : директор Време: крај 2019. године
Индикатор : Адаптирана још једна просторија у објекту у Прхову Критеријум: Отворена још једна васпитнообразовна група Технике и инструменти: Анализа документација – увид у Годишњи план, извештај Носилац :
директор Време: крај 2021. године
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2.2.1.
Индикатор: Набављена опрема и дидактичка средства Критеријум: Свака група сваке године да добије најмање
један комплет играчака одн. дидактичких средстава (најмање десет ком) Технике и инструменти: Чек листа
Нослац: Соња Стојаковић Време: На крају сваке године, а сумативно на крају 2022.
Индикатор: Одржавање „радионице за израду дидактичких средстава“ Критеријум: Одржавање радионице
једном месечно Технике и инструменти: Анализа документације – увид у записник Носилац : Мира Јовановић
Време: На крају сваке школске године од формирања
Индикатор: Укључени родитељи Критеријум: Бар две акције укључивања родитеља у набавку/опремање
физичке средине Технике и инструменти – Анализа документације- увид у Књиге рада васпитача Носилац:
Стручна служба Време: На крају сваке шк.године, а сумативно на крају развојног плана

3.ПРИОРИТЕТ: ЕТОС
3.1 ЦИЉ: Стварање мреже подршке деци узраста од 0 до 6 и њиховим породицама, у општини Пећинци
3.1.1. Промовисање значаја раног развоја и образовања
активност
Иницирање
заједничких
састанака
са
представницима
релевантних
институција
Организација
активности
на
промоцији рада
ПУ и значаја ПВО
Иницирање
заједничких
активности
са
релевантним
институцијама
(трибине
за
родитеље,
промоција
делатности...)
Промоција рада
ПУ и значаја ПВО
путем
медија,
интернета
и
штампаног
промотивног
материјала

време
Континуирано

носиоц
директор

учесници
Представници
релевантних
институцијама

место
Пећинци

Континуирано

Стручна служба

Сви запослени у Сва места наше
ПУ
општине

Континуирано

директор

Представници
релевантних
институцијама

Сва места наше
општине

Контуирано

Стручна служба

Васпитно особље

Сва места наше
општине
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3.1.2. Задатак: Унапређење сарадње са релевантним институцијама на територији општине
активност
Потписивање
меморандума о
сарадњи
релевантних
институција
Заједнички рад
на
остварењу
постављених
циљева
и
задатака

време
До краја
године

Носиоц
2018. директор

континуирано

директор

учесници
Представници
релевантних
институцијама

место
Пећинци

Представници
релевантних
институцијама

Пећинци

3.2. ЦИЉ: Неговање климе припадности и заједништва у установи
3.2.1. Задатак: Подизање свести о важности чувања података и права на приватност
активност
Организација
састанка
са
васпитним
особљем на тему
задатка
Организација
састанка
са
неваспитним
особљем на тему
задатка

време
Носиоц
учесници
место
Друго
Директор и стр. Сво
васпитно Пећинци
полугодиште шк. служба
особље
2017/2018.
године
Друго
Директор и стр. Сво неваспитно Пећинци
полугодиште шк. служба
особље
2017/2018.
године

Евалуација
3.1.
Индикатор: Одржани састанци Критеријум: Бар један са сваком институцијом ( локална самоуправа, Центар за
соц.рад., Дом Здравља, Културни центар..) Технике и инструменти: Анализа документације – увид у записнике
Носилац: директор Време: на крају сваке календарске године
Индикатор: Одржане активности на јавним местима Критеријум: Бар једна (специјална) у току школске године у
сваком месту/објекту Технике и инструменти: Анализа документације- записа о одржаним активностима
Носилац: Стр. служба Време: на крају школске године
Индикатор: Одржане заједничка активности Критеријум: Бар једна активност са једном од релевантних
институција у току школске године на нивоу установе Технике и инструменти: Анализа документације- записа о
одржаним активностима Носилац: Стр. служба Време: на крају школске године

16

3.2.
Индикатор и Критеријум: потписан меморандум о сарадњи Техника: Анализа документације – увид Носилац:
директор Време: крај 2018 год
Индикатор: оставрени циљеви и задаци из меморандума Критеријум: 80 % оставрених циљева Технике и
инструменти: Анализа документације Носилац: директор Време: на крају сваке школске године
3.2.1.
Индикатор: Одржани сасатанци са васпитним и неваспитним особљем Критеријум: присуство 80 % особља на
састанцима Технике и инструменти: Анализа документација Носилац: Стручна служба Време: јун 2018.

4.ПРИОРИТЕТ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
4.1. ЦИЉ: Унапређење сарадње са породицама деце из осетљивих група
4.1.1 Побољшање стручне подршке деци и породицама из осетљивих популација у општини Пећинци
активност
Мапирање деце
из породица из
осетљивих група

време
Септембар,
новембар,
децембар сваке
шк.године
Децембар,
јануар, фебруар

Испитивање
потреба
породица
Програм кућних Март, април, мај
посета
Организовање
Континуирано
посебних
и
специјализованих
програма

носилац
Координатор
Тима за инклузију

учесници
место
Васпитачи, сестре Сва места
на п.з.з., стручна
служба

Стручна служба

по

Психолог

Стручна служба, Сва места
васпитачи,
потреби
директор
Стручна служба
По потреби

Представник
педагошког
колегијума

Стручна служба, Сва места
васпитачи,
потреби
директор

по

4.1.2 Побољшање стручне подршке деци из осетљивих група која не похађају предшколску установу и њиховим
породицама из општине Пећинци
активност
Мапирање деце
из породица из
осетљивих група

време
Септембар,
новембар,
децембар сваке
шк.године
Децембар,
јануар, фебруар

Испитивање
потреба
породица
Организовање
Континуирано
посебних
и
специјализованих
програма

носилац
Координатор
Тима за инклузију

учесници
место
Васпитачи, сестре Сва места
на п.з.з., стручна
служба

Стручна служба

Стручна служба,
васпитачи,
директор
Стручна служба,
васпитачи,
директор

Представник
педагошког
колегијума

Сва места
потреби

по

Сва места
потреби

по
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Евалуација
Индикатор: Постојање спискова деце из осетљивих група који живе у општини Пећинци. Критеријум:
100% територијалне покривености. Технике и инструменти: Анализа документације Носилац:
Координатор Тима за инклузију Време: децембар сваке шк.године
Индикатор: Постојање спискова деце из остетљивих група који не похађају ПУ који живе у општини
Пећинци. Критеријум: 100% територијалне покривености. Технике и инструменти: Анализа
документације Носилац: Координатор Тима за инклузију Време: децембар сваке шк.године
Индикатор: Реализован програм кућних посета; Критеријум: 100% испитаних потреба. Технике и
инструменти: Анализа документације Носилац: Психолог Време: јун сваке шк.године
Индикатор: Организовани програми по испитаним критеријумима; Критеријум: бар 3 различита
програма; Технике и инструменти: Анализа документације; Носилац: Представник педагошког
колегијума; Време: октобар.
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Евалуација промене: Унапређење компетенција запослених у области праћења дечијег развоја и напредовања
као основе за планирање и програмирање васпитно-образовног рада
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Унутрашње
80 % васпитача је
Анализа
Стручни
Васпитачи,
Јун 2018. године
стручно
присуствовало на
документације – сарадници
стручни
усавршавање на
бар два састанка
записник о
сарадници
постављене теме
унутрашнјем
стр.
усавршавању
Хоризонтално
Најмање 15
Анализа
Стручни
Васпитачи,
Децембар 2018.
учење са другим васпитача је
документације – сарадници
стручни
године
Предшколским
учествовало у
Извештаји о ХУ
сарадници
установама
процесу ХУ са
другим ПУ
Похађање
Учешће на бар два Анализа
Директор
Директор,
Децембар
акредитованих
семинара на
документације –
васпитачи,
2018/новембар
семинара
одређену тему
уверења о
стручни
2022.
(један до краја
акредитованим
сарадници
2018, други до
семинарима
краја 2022. год)
Евалуација промене: Едукација родитеља и унапређење њихових знања и вештина у оквиру области праћења
развоја и напредовања дечијег развоја
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Одржани
Одржани састанци Анализа
Психолог
Васпитачи,
Децембар 2018.
тематски
у 80 % група
документације – Данијела
стручни
године
родитељски
Књиге рада
Глушац
сарадници
састанци
Квартално
У 80 % група,
Анализа
Педагог
Васпитачи,
Крај сваке
попуњени
обухваћено бар 50 документације
Наташа
стручни
школске године
инструменти од
% родитеља
васпитача
Јовичић
сарадници
стране родитеља
и обрађени
подаци
Евалуација промене: Унапређење процеса транзиције деце на свим нивоима ( из породице у јаслице/вртић, из
јаслица у вртић, из вртића у школу, деце са сметњама у развоју) - дефиниосање процедура транзиције деце
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Процедуре о
Постојање свих
Анализа
Стручни
Вапитачи,
Јун 2018. године
транзицији деце
предвиђених
документације – сарадници
стручни
процедура
записник са ВО
сарадници, Тим
већа
за инклузивно
васпитање
Одржан састанак 100 % васпитача је
Анализа
Стручни
Васпитачи,
Јун 2018. године
ВО већа
упознато са
документације – сарадници
стручни
процедурама
записник са ВО
сарадници
већа
19

Постојање плана
транзиције из
ППП у ОШ и
посебан план
транзиције за
децу са
сметњама у
развоју
План и извештаји
о спровођењу
процедура
транзиција

За 80 % група је
урађен план
транзиције и за 100
% деце са
сметњама

Анализа
документације

Стручни
сарадници

Васпитачи,
стручни
сарадници

Јун 2018.
године,
континуирано

80 % група које су
Анализа
Стручни
Васпитачи,
Крај 2022.
обухваћене
документације
сарадници
стручни
године
процесом
сарадници
транзиције поптују
процедуре
Евалуација промене: Проширивање капацитета установе
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Завршена
Добијена
Анализа
Директор
Локална
Предвиђено
предвиђена фаза употребна дозвола документације –
самоуправа,
планом
у изградњи
за предвиђену фазу увид у документ
директор
објекта
Адаптирана још
Отворена још једна Анализа
Директор
Локална
Крај 2019.
једна просторија васпитнодокументације –
самоуправа,
године
у Купинову
образовна група у
Годишњи план,
директор
Купинову
Извештај
Адаптирана још
Отворена још једна Анализа
Директор
Локална
Крај 2021.
једна просторија васпитнодокументације –
самоуправа,
године
у објекту у
образовна група у
Годишњи план,
директор
Прхову
Прхову
Извештај
Евалуација промене: Унапређење квалитета васпитно-образовног рада – Побољшање опремљености физичке
средине
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Набављена
Свака група, сваке
Чек листа
Соња
Васпитачи
На крају сваке
опрема и
годиен да добије
Стојаковић
године, а
дидактичка
најмање један
сумативно на
средства
комплет играчака
крају 2022.
одн.дидактичких
године
средстава (најмање
десет комада)
Одржавање
Одржавање
Анализа
Мира
Васпитачи,
На крају сваке
„радионице за
радионице једном документације – Јовановић
стручни
школске године
израду
месечно
увид у записник
сарадници
од формирања
дидактичких
средстава“
Укључени
Бар две акције
Анализа
Стручна
Васпитачи,
На крају сваке
родитељи
укључивања
документације - служба
родитељи,
године, а
родитеља у
увид у Књиге
стручна служба сумативно на
набавку/опремање рада васпитача
крају 2022.
физичке средине
Године
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Евалуација промене: Стварање мреже подршке деци узраста од 0 до 6 и њиховим породицама – Промовисања
значаја раног развоја
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Одржани
Бар један са сваком Анализа
Директор
Васпитачи,
На крају сваке
састанци са
институцијом
документације –
представници
календарске
представницима
увид у
институција,
године
релевантних
записнике
стручни
институција
сарадници
Одржане
Бар једна (посебна) Анализа
Стручна
Васпитачи,
На крају сваке
активности на
активност у току
документације
служба
координатори
школске године
јавним местима
школске године у
објеката
сваком месту
општине
Одржане
Бар једна
Анализа
Стручна
Васпитачи,
На крају сваке
заједничке
активност у току
документације
служба
стручна служба, школске године
активности са
шк. године на
представници
институцијама
нивоу Установе
инст.
Евалуација промене: Унапређење сарадње са релевантним институцијама на територији општине
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Постојање
Потписан
Анализа
Директор
Представници
Крај 2018.
меморандума о
меморандум о
документације
релевантних
године
сарадњи
сарадњи
институција
Остварени
80 % остварених
Анализа
Директор
Представници
На крају сваке
циљеви и задаци циљева
документације
релевантних
школске године
из меморандума
институција
Одржани
Присуство 80 %
Анализа
Стручна
Сви запослени
Јун 2018. године
састанци са
особља на
документације
служба
у ПУ
васпитним и
састанцима
неваспитним
особљем
Евалуација промене: Побољшање подршке деци и породицама из осетљивих популација у општини Пећинци
Индикатори
Критеријуми
Технике,
Носилац
Учесници
Време
инструменти
евалуације
евалуације
Постојање
100 %
Анализа
Координатор
Васпитачи,
Децембар сваке
спискова деце из територијалне
документације
Тима за
стручни
школске године
осетљивих група покривености
Инклузију
сарадници,
представници
одређених
Институција
Постојање
100 %
Анализа
Координатор
Васпитачи,
Децембар сваке
спискова деце из територијалне
документације
Тима за
стручни
школске године
осетљивих група покривености
Инклузију
сарадници,
која не похађају
представници
ПУ
одређених
Институција
Реализован
100 % испитаних
Анализа
Психолог
Стручни
Јун сваке
програм кућних
потреба
документације
сарадници,
школске године
посета
васпитачи
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Организовани
програми по
испитаним
критеријумима

Бар 3 различита
програма

Анализа
документације

Представник
педагошког
колегијума

Васпитачи
стручни
сарадници

Октобар сваке
године

СТРУЧНИ АКТИВ
Стручни актив за развојно планирање чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Светлана Поповић, директор
Валентина Шљукић, педагог
Соња Стојаковић, васпитач
Славица Максимовић, медицинска сестра-васпитач
Верица Мијатовић, медицинска сестра-васпитач
Снежана Гагић, представник локалне самоуправе
Тамара Љубинковић, представник Савета родитеља

_____________________________________
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
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