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ПОЛАЗНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 

На основу Закона о осноавама система образовања и васпита ( '' Сл. Гласник РС '' бр. 72/09), члан 49.,57став 1.тачка 2), ,  Закон о 

предшколском васпитању и образовању (“Сл. Гласник РС” бр.18/2010) ,Статута Установе (бр.144 од 18.05.2010.год ) члан 38. Управни 

одбор Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци на седници одржаној ________2013. године донео је : 

 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 

ЗА ПЕРИОД 2013-2018 ГОДИНЕ 
 

Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе и садржи приоритете у остваривању васпитно-образовног рада, план 

и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни 

план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора 

квалитета рада установе. Развојни план доноси управни одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање , за период предвиђен 

Законом. Развојни план, Предшколски програм и Годишњи план рада Установе су међусобно усклађени акти и пружају основ за 

mailto:centarpuvlad@open.telekom.rs
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оптимални развој Предшколске установе. У овим документима су видљиве специфичности и особености делатности Предшколске 

установе, а развојни план садржи јасну мисију и визију које покрећу развој установе. 
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1. ЛИЧНА КАРТА 

 

 Владимирци су општина са 29 насељених места чији је географски, привредни и културни центар варошица смештен у западном 

делу Србије, питомој Посавотамнави у троуглу Београда, Шапца и Ваљева 

Сама варошица где се налази седиште Предшколске установе „Сунцокрети“ је од 1924. године краљевским указом добила статус 

варошице и среског места. 

У прелепом делу вароши , у улици Светог Саве бр. 74 од 01.10.1979.године  званично је отворена  по одлуци Општинске 

самоуправне интересне заједнице и уз велику помоћ Републичке заједнице дечије заштите предшколска установа. 

           У новембру 1982.год. Установа се проширује и отвара се још један објекат  у насељу Дебрц. 

Од 01.04.1990.год. почиње са радом и јаслени простор у Владимирцима а Установа прераста у  Установу за предшколско  васпитање 

и образовање деце "Сунцокрети". 

 Од школске 2010/2011.године Установа обавља делатност под називом Предшколска Установа „Сунцокрети“ Владимирци. 
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2. СПЕЦИФИЧНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

 

2.1.Специфичности радног простора 

 

Установа располаже са три наменски грађена објекта и користи већи број  прилагођених простора за остваривање припремног 

предшколског програма, тако да имамо велики број тих прилагођених простора (15) које користимо у односу на простор (7) у оквиру самих 

наменских објеката. 

2.2.Специфичности обухвата деце предшколског узраста 

 Обухват деце предшколског узраста у години пред полазак у школу на територији целе општине је 100%, док деце узраста од 1 до 

5,5 година је у далеко мањем проценту. 

2.3.Специфичности опремљености 

Ниво опремљености радног простора је веома висок. Радне собе у наменски грађеним објектима и у прилагођеним просторима где 

се одвија васпитно образовни рад су потпуно опремљене потребним намештајем, играчкама и дидактичким средствима. 

2.4.Специфичности облика рада  

 На основу захтева родитеља и одлуке СО Владимирци Установа свој рад организује и суботом у виду дежурства у једној васпитној 

групи. 

2.5.Специфичности у остваривању рекреативних активности 

 У Установи се обавезно организују зимовања и поред тога што не поседујемо сопствене капацитете за одмор и рекреацију. 

2.6.Специфичности тимског рада 

 У последње две године у Установи су формирани тимови за рад у појединим областима, што је допринело унапређењу и подизању 

квалитета рада Установе у целини. 
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2.7.Специфичности у области стручног усавршавања 

 Стручном усавршавању се поклања велика пажња и континуирано се спроводи дужи низ година. У периоду важења предходног 

Развојног плана од  фебруара 2008. до фебруара 2013. године васпитачи, медицинска сестра, стручни сарадник и директор су прошли 

следеће облике стручног усавршавања: 

 

Стручно усавршавање у периоду важења предходног развојног плана 2008 - 2013.г. 

Акредитовани програми време одржавања место број учесника 

назив 
1.Оснаживање васпитача и учитеља за подршку породици у 

превенцији ризико понашања 

23.08.2012. Владимирци 25 

2. Растимо уз плес 23-25.09.2011. Владимирци 28 

3.Менса – нтц систем учења 20.11 и 05.12.2010 Владимирци 15 

4.Инклузивно образовање и индивидуални образовни план 02-03.12.2010. Шабац 4 

5. Финансије у образовању- стандарди кваитета 16-17.10.2009 Врњачка бања 1 

6. Између прописа и праксе 25-26.04.2009. Београд 1 

7. Керамика некад и сад 14-16.11.2008. Владимирци 4 

8. Примена прописа о обрасцима евиденције и јавних исправа 

у предшколским установама 

21.10.2010 Шабац 2 

9. Родитељи као партнери 9-11.10.2008 Београд 1 

10. Индивидуализација – одговор на аутентичност и 

могућности предшколског детета 

18-19.09.2009 и 

06.03.2010. 

Шабац 2 

11. Посматрање, програмирање и евалуација у програму 

усмереном на дете 

04.06.2008. Београд 1 

12. Од игре до здравља 12-13.03.2008. Шабац 2 

13.Планирање и посматрање у моделу А 12-13.09.2008. Београд 1 

14. Подршка дечјем развоју- тешкоћекао изазов 12.11.2011. Врњачка бања 2 
 

Стручно усавршавање у периоду важења предходног развојног плана 2008 - 2013.г. 

Други облици стручног усавршавања време одржавања место број учесника 

назив 
1.Планирање и програмирање  у образовно васпитним 

установама 

23.08.2012. Шабац 12 
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2. Добра сарадња са родитељима =добро деци+ добро 

нама+добро њима 

04.12.2005. Шабац 25 

3.Увод у развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег 

вртића 

27.09.2008. Шабац 5 

4.Приказпрограма рада и дидактичког материјала за третман 

децеса потешкоћама у развоју 

2012 Шабац 6 

5. Међународни стручни скуп- Растимо уз плес 7-10.06.2012. Сутоморе 4 

6.Компетенције васпитача за друштво знања 28.05.2011. Београд 1 

7.Дечји вртић – заједница знања 03.10.2009. Београд 1 

8. Стручни сусрети  васпитача 2010,2011,2012. Кладово, Златибор, 

Врњачкабања 

2 

9. Стручни сусрети медицинских сестара 2009,2011 Врњачка бања 2 

10. Правилна исхрана деце предшколског узраста – 

здравствени и васпитно образовни аспекти 

29.04.2009. Београд 1 

11.Дечје јаслице као место живљења и одрастања 14-15.09.2009 Тара 1 

12.Презентовање индивидуалног стручног усавршавања у 

Установи 

Током 2012 Владимирци  

 

2.8.Специфичности у области израде пројеката 

Установа је конкурисала код појединих Министарства за додатна средства као што су: 

- Доградња и адаптација простора – НИП 

- Набавка минибуса – Министарство пољопривреде 

- Организација луткарског фестивала – Министарство културе 

Установа је била укључена и у поједине пројекте а и конкурисала са својим пројектима на сусретима васпитача а то су:  

- „Ту се шетала глава шећера“ – Кругови пријатељства 

- „Растимо уз плес“ – Плесна асоцијација 

- „Ти и ја“- пројекат за учешће на сусретима васпитача 
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3. МИСИЈА 

Установа која се бави васпитањем и образовањем 

Негује различите програмске орјентације 

Брине о исхрани, нези, социјалној и здравственој заштити 

Подстиче развој детета, васпитача – особља, развија свест о правима и одговорностима 
Негује међусобно уважавање и разумевање 

 

 

 

 

4. ВИЗИЈА 

Отворен вртић где ће деца, родитељи и запослени задовољити своје потребе за учењем и развојем. 

Вртић у коме се негује индивидуалност, самопоуздање,различитост, толеранција 
Установа у којој се промовишу интереси детета 
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5. АНАЛИЗА СТАЊА 

На основу којих показатеља је урађена? 

Смернице за анализу стања у Предшколској установи „Сунцокрети“ Владимирци у смислу дефинисања снага и слабости, заснивају 

се на : Извештају о реализацији и вредновању Развојног плана 2007/2012 .године, извештају просветног саветника школске управе Ваљево 

Снежане Јадрановић ,  просветног инспектора Момчила Пантелића и појединачних извештаја васпитно-образовног особља о квалитету 

рада. У дефинисању слабости Установе учествовали су представници васпитно-образовног особља као чланови тимова и представници из 

других компетентних структура. Снаге и слабости дефинисане су обрадом података анкете спроведене код васпитно-образовног особља, у 

табели. 

Дефинисане снаге и слабости: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
Васпитно образовно особље у установи има прописане 

квалификације а запослен је довољан број васпитача, мед. сестара 

и стручних сарадника у односу на број деце 

Недоступна помоћ стручних лица за рад са децом са посебним 

потребама 

Запослени се континуирано стручно савршавају у складу са 

планом стручног усавршавања кроз семинаре, стручне скупове, 

трибине као и доступном стручном литературом 

Недовољна обученос васпитача за рад са децом са посебним 

потребама и за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

Добра опремљеност играчкама и дидактичким средствима Недостатак простора за физичке активности, приредбе и прославе 

Васпитачи својим тимским радом доприносе унапређењу 

квалитета васпитно образовног рада 

Прилагођени простори за рад припремних предшколских група не 

омогућавају у довољној мери различите облике рада 

Добра сарадња са родитељима и њихова све већа укљученост у 

унапређењу васптно образовног рада 

Отежано укључивање родитеља на сеоском подручју у процес 

васпитно образовног рада 

Сарадња и међусобна информисаност између руководећих, 

стручних и саветодавних органа 

Задужења у Установи нису равномерно распоређена 

Отворенос и спремнос за сарадњу са установама и организацијама 

у локалној заједници 

Лоша сарадња са Интер ресорном комисијом 

Поштују се права детета и уважавају различитости Мали обухват деце узраста од 1-5,5 год. због разуђености 

општине,социјалне структуре родитеља и немогућности Установе 

да организује превоз 

Документи Установе сачињени су ускладу са прописима Нису успостављени јасни критеријуми за стимулацију запослених 

и недовољна примена правилника о пословном понашању и 

правилима понашања у Установи 

Установа промовише свој рад путем интернет странице и 

локалних медија 

Недостатак материјално финансијских средстава 
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6. РЕСУРСИ                                                       

6.1. Унутрашњи ресурси 

 

  Материјално- технички 

 

                            Наменски грађени  простор 

Ред. 

број 

НАЗИВ ОБЈЕКТА капацитет површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

адреса 

Бр.груп Бр. деце  

1. Вртић Владимирци 2 55 337 м2 0.35 а Владимирци 

Светог Саве 

74 

2. Јаслице Владимирци 3 50 319 м2 0.07а Владимирци 

Светог Саве 

74 

3. Вртић Дебрц 2 40 337 м2 0.15 а Дебрц 

                У К У П Н О : 7 145 993 м2 47 а  
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                    Вртић Владимирци                                                                                       Јаслице Владимирци 

 

 

 

Вртић у Дебрцу 
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                             Прилагођени простори 

 

Ред 

бр. 

НАЗИВ  МЗ  И ПРОСТОРА КАПАЦИТЕТ КОРИСНА 

ПОВРШИНА 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА 

1.  ЈАЛОВИК- школа 25 30м2 0.15 а 

2. МЕХОВИНЕ- школа 15 20м2 0.20 а 

3. ПРОВО - школа 20 35м
2
 0.40 а 

4. КРНИЋ-ЈАЗОВНИК – школа 25 30м2 0.25 а 

5. КУЈАВИЦА – школа 25 30м2 0.25а 

6. КАОНА – школа 15 15м2 0.25 а 

7. РИЂАКЕ- изнај.простор 30 45м2 0.25 а 

8. ЗВЕЗД – школа 30 30м2 0.35 а 

9. СКУПЉЕН – школа 30 45м2 0.35 а 

10. ДРАГОЈЕВАЦ – школа 20 25м2 0.40 а 

11. МЕСАРЦИ – школа 15 25м2 0.25 а 

12. ЛОЈАНИЦЕ – школа 25 30м2 0.25 а 

13. КРНУЛЕ – школа 20 20м2 0.30 а 

14. БЕЛОТИЋ – школа 30 35м2 0.15 а 

15. ВУКОШИЋ- школа 30 35м2 0.20 а 

СВЕГА: 335+ 420м2+ 3.70а+ 
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Дидактичка средства 

Планско улагање и редовно годишње обнављање и набавка играчака и дидактике доноси солидну опремљеност свих радних соба у 

објектима и прилагођеним просторима. 

Финансијска средства 

 Установа се финансира из буџета – локалне заједнице, део средстава из буџета Републике и део средстава од родитеља, донација, 

спонзорстава и пројеката. 

 

 

Људски ресурси 

 

                    Преглед запослених по објектима 

 
Место рада 

Д
и

р
е
к

т
о
р

 

П
е
д
а
г
о
г 

В
а
с
п

и
т
а
ч

 

М
е
д
. 

с
ес

т
р

а
 

А
д
м

и
н

. 

Ф
и

н
а
н

с
. 

К
у
в

а
р

 

В
е
ш

е
р

к
а
 

Д
о
м

а
р

 

С
п

р
е
м

а
-

ч
и

ц
а
 

С
В

Е
Г

А
 

Владимирци 1 1 8 1 2 2 1 1 2 19 

Дебрц   4   1   1 6 

Угрупама 

ван седишта 

  16       16 

УКУПНО 1 1 28 1 2 3 1 1 3 41 
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                       Приказ запослених по проценту упослености, школској спреми и радном искуству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив радног места 

Број 

запослених 

Школска спрема Радно искуство у 

годинама 

Св. 

100% 75% всс вшс ссс нкв 1-10 11-

20 

21-

30 

31-

40 

Директор 1 - 1  - - - - 1 - 1 

Стручни сарадник 1 - 1 - - - 1 -  - 1 

Васпитач 28  16 12  - 17 10 1 - 28 

Мед.сестра-васп. 1 - - - 1 -  1   1 

Шеф рачуноводс. 1 - -  1 - - - - 1 1 

Благајник 1 - - - 1 - 1 - - - 1 

Домар 1 - - - 1 - 1  - - 1 

Вешерка 1 - - - - 1 - - - 1 1 

Кувар 3 - - - 2 1 2 1  - 3 

Сервирка - - - - - - - - - - - 

Спремачица 3 - - - - 3 2 1  - 3 

Укупно: 41  18 12 6 5 24 13 2 2 41 
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Бројно стање деце и васпитних група 

 
                        Васпитне групе без ППП 

 

 Узраст од –до године укупно 

Мешовита 

2,5-5,5 

1-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 

 

Број деце 20 10 16 17 17 80 

Број група 1 1 1 1 1 5 

Број васпитача 2 2 2 2 2 10 

 

 

 

             Васпитне групе припремног предшколског програма 

 
Припремно предшколски програм у трајању од 4 сата дневно                       

(четворочасовни програм) 

У седишту установе Ван седишта установе 

Број група Број деце Број група Број деце 

1 14 15 118 

Припремни предшколски програм у целодневном боравку 

 

У седишту установе Ван седишта установе 

Број група Број деце Број група Број деце 

  1 22 
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6.2. Спољашњи ресурси 

 

Поред унутрашњих,  Установа користи и низ спољашњих ресурса:  

- Библиотека „Диша Атић“ Владимирци 

- Основне школе и средња техничка школа са подручја општине 

- Дом здравља Владимирци 

- Центар за социјални рад Владимирци 

- ОО Црвени крст Владимирци 

- Месне цркве и манастир „Каона“ 

- Спортско рекреативни центар Владимирци 

- Спортски савез Владимирци 

- Општинска управа 

- Медијске куће (ТВ Шабац и ТВ АС, Глас Подриња) 

- Месне канцеларије 

- Полицијска станица 

- Ватрогасна станица 
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7. ПОТРЕБЕ  И ПРИОРИТЕТИ 

 

7.1.Потребе 

 Потребе Установе се сагледавају у циљу побољшања делатности. Неопходна је боља искоришћеност капацитета Установе у циљу 

већег обухвата деце узраста од  1-5,5 г. Потребно је извршити адаптацију простора У Дебрцу и доградити простор за фискултурну салу у 

Владимирцима. Потреба је да се ради имплементације инклузивних принципа и рада са децом са развојним потешкоћама у рад укључе 

стручњаци за ову област. 

 

 

7.2.Приоритети 

 -Побољшање средине и услова за рад и учење. 

 -Континуирани професионални развој запослених. 

 - Примена активних метода рада уз уважавање индивидуалног приступа у реализацији васпитно образовног рада. 

 -Унапређивањетимског рада и неговање професионалне комуникације запослених. 

 - Унапређивање сарадње са породицом. 

 -Унапређивање сарадње са основним школама. 
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8. ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

 

Развојним планом обухваћене су следеће области промене: Програм, Васпитно – образовни рад, Дечји развој и напредовање, Подршка 

деци и породици, Етос, Ресурси, Организација рада и руковођење. У свакој области промене дефинисан је развојни циљ. 

 

8.1.ПРОГРАМИ 

ЦИЉ 1: Усклађивање програмских докумената са новим развојноим планом где ће  јасно бити разрађени задаци, активности, носиоци 

активности и времеме реализације, а такође континуирано усклађивање докумената са новинама у прописима. 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

1.1.Упознавање 

чланова стручних 

тела и запослених 

у Установи са РП 

 

-Представљање активности РП 

за сва стручна тела у Установи 

Координатори 

свих тимова, 

директор, 

стручни 

сарадник 

На првој наредној 

седници ВО Већа 

Сви запослени 

у Установи 

упознати са 

циљевима РП 

Записник са 

седнице ВО Већа 

Актив за 

развојно 

планирање 

Март 2013.год. 

1.2.Израда 

акционих планова 

РП 
 

 

-У оквиру тимова јасно 

дефинисати активности, 

носиоце и време реализације 

Васпитачи, 

мед. сестра, 

стручни 
сарадник 

Август 2013-

2018.год. 

Реализоване 

планиране 

активности 

Упитници , 

евалуционе листе 

Координатор

и тимова, 

директор, 
стручни 

сарадник 

Јун-јул 2013-

2018год. 

1.3.Континуирано 

праћење новина и 

усклађивање 

докумената са 

њима 

-Коришћење Web страница, 

службених гласила 

Стручни 

сарадник, 

директор, 

васпитачи 

2013-2018. год. Усклађени 

документи 

Број одрађених и 

прилагођених 

докумената 

Директор, 

стру.сарад. 

васпитачи 

2013-2018. год. 

1.4.Стручно 

оспособљавање за 

што квалитетнији 

тимски рад свих 

интересних група 

-Обука на сручним скуповима, 

активима, трибинама 

Стр. Сарадник, 

директор, 

васпитачи, 

родитељи и 

други 

2013-2018. год. Укљученост 

свих 

интересних 

група 

Упитници, 

евалуционе листе 

Директор, 

стручни 

сарадник, 

координатор

и тимова 

2013- 2018. 

год. 
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8.2.ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНИ РАД 

 

ЦИЉ 2: Даље унапређење даљег непосредног васпитно образовног рада применом активних метода иоблика рада 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

2.1.ПланирањеВО 

рада у складу са 

подацима 

систематцког 

посматрања и 

праћења дечјег 

развоја и 

напредовања 

-Обука васпитача и мед.сестара 

за планирање ВО рада на 

основу посматрања 

- Избор циљева, садржаја и 

метода рада у односу на 

развојне могућности групе , 

подгрупа или појединачног 

детета 

-Васпитачи и 

медицинске 

сестре 

-Васпитачи и 

медицинске 

сестре 

- Октобар 

2013/2018.год. 

 

 

 

-Током године 

2013/2018.год. 

Планови  ВОР 

за целу групу , 

подгрупу и 

појединачну за 

све групе 

-Књига ВОР, књига 

неге и ВОР 

-Извештаји 

просветног 

саветника 

Директор, 

стручни 

сарадник и 

просветни 

саветник 

Јануар- јун 

2013/2018.г. 

2.2.Примена 

активних метода 
учења у ВОР и 

различитих облика 

рада 

 

 

 

-Примена стваралачких 

активности 
-Истраживачко 

експерименталне активности 

-Различити облици рада 

(индивидуални, 

групни,радионички) 

-Васпитачи и 

мед. сестре 
--Васпитачи и 

мед. сестре 

-Васпитачи и 

мед. сестре 

 

Свакодневно 

Најмање једном 
недељно 

Свакодневно 

Видљивос 

примене 
кооперативних 

начина учења 

Различитих 

техника и 

облика у свим 

групама 

-Књига ВОР, књига 

неге и ВОР 
-Извештаји 

-Професионални 

портфолио 

васпитача 

 

Васпитачи, 

мед.сестре,ди
ректор, 

стр.сарадник 

Јун 

2013/2018.г. 

2.3.Планирање 

ВОР у складу са 

подацима 

систематцког 

посматрања и 

праћења деце са 
развојним 

потешкоћама 

 

-Анализа података 

систематског посматрања 

-Израда педагошког профила 

детета 

 

 
 

-Израда плана подршке за дете 

са развојним потешкоћама 

-Васпитачи и 

мед. сестре 

-Васпитачи и 

мед. сестре, 

стручни 

сарадник, 
родитељ 

-Васпитачи и 

мед. сестре, 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

-Септембар- 

октобар 

-До децембра 

текуће године 

 

 
 

-Након урађеног 

педагошког 

профила 

Планирање 

ВОР на основу 

плана подршке 

у групамау 

којима су деца 

са тешкоћама у 
развоју 

-Радне књиге 

-Педагошке књиге 

-План подршке 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Тком године а 

најмање два 

пута годишње 

2013/2018.год. 
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8.3.ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

ЦИЉ 3: Унапређење праћења и документовања дечјег развоја и напредовања 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

3.1.Систематски 

посматрати децу и 

пратити њихов 

развој и 
напредовање 

 

-Израда плана систематског 

посматрања и праћења дечјег 

развоја и напредовања 

-Избор техника посматрања у 
зависностиод циља 

-Посматрати дете у спонтаним 

и планираним ситуацијама 

-Васпитачи и 

мед. сестре 

 

-Васпитачи и 
мед. сестре 

-Васпитачи и 

мед. сестре 

Септембар- 

октобар 

2013/2018.год. 

План 

систематског 

посматрања у 

свимгрупама 

Књига ВОР, књига 

неге и ВОР, 

упитници, чек 

листе белешке  

Директор, 

стручни 

сарадник и 

просветни 
саветник 

Јануар- јун 

2013/2018.год. 

3.2.Документовати 

дечји развој и 

напредовање 

израда дечјег 

портфолиа 

 

 

 

-Користити различите изворе 

података о деци(посматрање, 

информације од родитеља,) 

 -Вођење бележка, 

фотографисање 

-Систематизација прикупљених 

података у дечји портфолио 

Васпитачи и 

мед.сестре, 

родитељи 

Током године Квалитетан 

портфолио за 

свако дете 

Увид у дечји 

портфолио 

Директор, 

стручни 

сарадник и 

просветни 

саветник 

Јануар- јун 

2013/2018.год. 

3.3.Достављање 

дечјих портфолиа 
ОШ ради праћења 

даљег 

напредовања 

детета 

-Организовање састанака 

васпитача са стручном службом 
ОШ и учитељима 

 

-Достављање портфолиа деце у 

периоду тестирања деце за 

полазак у школу 

Директор, 

васпитачи, 
стручне службе 

и учитељи 

-Родитељи и 

васпитачи 

Март 

 
 

 

Мај- јун 

Увиду 

портфолио 
будућих првака 

Упитници које 

попуњавају 
стручни сарадници 

и учитељи 

Актив 

васпитача 

Сетембар- 

октобар 
2013/2018.год. 
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8.4. ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

ЦИЉ 4:Унапређивање сарадње са породицом, мотивације родитеља за учешће у животу и раду вртића 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

4.1.Едукација 

васпитача и 

родитеља у циљу 

боље 

идентификације и 

решавања 

различитих врста 

насиља и заштите 

права детета 

-Семинари са темом заштите 

деце од насиља и превенције 

вршњачког насиља 

-Набавка литературе 

-Консултације са стручњацима 

из ове области(дефектолози, 

психолози) 

-Васпитачи, 

родитељи 

 

-Директор 

-Чланови тима 

и родитеља 

-Током године 

2013/2018.год. 

-Обученост 

васпитача за 

ову област 

-Сертификати 

(уврења о 

савладаности 

програма) 

-Тим за 

стручно 

усавршавања 

2013/2018.год. 

4.2.Активно 

учешће родитеља 
у непосредном 

ВОР 

 

 

 

 

-Учешће родитеља у процесу 

адаптације и планирања ВОР 
- Организовати заједничке 

активности деце и родитеља 

-Учешће родитеља у евалуацији 

ВОР 

-Родитељи, 

васпитачи, 
мед.сестре 

-Септембар 

2013/2018.г. 
-Квартално 

2013/2018.г. 

-Након 

реализованих 

активности 

2013/2018.г. 

-Постојање 

планова 
заједничких 

активности, 

евалуционих 

листова 

-Радне књиге 

-Фотографије, 
евалуционе листе 

-Васпитачи, 

мед.сестре, 
стру.сарад 

2013/2018.год. 

4.3.Испитивање 

родитеља о 

додатним 

програмима и 

стручним темамаза 

опште родитељске 
састанке 

-Израда и спровођење анкета 

-Обрада и анализа података 

-Интегрисање добијених 

података у ГО планове и 

програме 

-Васпитачи, 

стру.сарад. 

мед.сестре, 

директор 

-Април 2013/2018.г 

-Јул 2013/2018.г. 

-Август 

2013/2018.г 

-Укључени сви 

родитељи у 

анкетуи 

креирање 

ГОплана 

-Анализе података 

анкета 

-ГО план рада 

Установе 

-Директор и 

актив за 

развојно 

планирање 

Октобар 

2013/2018.г. 
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8.5.ЕТОС 

 

ЦИЉ 5: Даљи рад на унапређењу толеранциј и климе поверења међу запосленима, промоције установе и сарадње на свим нивоима 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

5.1.Рад на 

изградњи 

позитивне 

атмосвере и 

међуљудских 

односа у Установи 

 
 

-Стручно усавршавање 

запослених са темом „Пословне 

комуникације“ 

-Организовање дружења међу 

запосленима, излети, прославе 

-Доношење правилника и 

примена о награђивању и 
кажњавању 

-Едукатори 

 

 

-Запослени 

 

-Директор 

- 2014/2015.год. 

 

 

-2013/2018.год. 

 

-2013/2014.год. 

-Повољна 

радна 

атмосвера и 

добри 

међуљудски 

односи 

-Анкете и већи број 

у заједничким 

дружења 

-Тим за 

самовреднов

ање 

2013/2018.год. 

5.2.Учешће у 

различитим 

манифестацијама, 

пројектима и 

презентацијама у 

циљу подизања 

квалитета ВОР и 

промоције 

Установе 

 

-Израда пројеката за учешће 

настручним сусретима 

-Активности у оквиру 

различитих манифестација на 

локалном нивоу и шире 

-Медијска пропраћенос свих 

активности и интрнет 

презентација 

-Васпитачи, 

мед.сестре, 

стр.сарад., 

директор, тим 

за организацију 

активности на 

нивоу 

Установе и 

уређење ВЕБ 

странице 

-2013/2018.год. -Учешће на 

стручним 

сусретима 

-Учешће на 

што већем 

броју 

манифестација 

-Медији 

-Сертификати, 

признања, похвале 

-Тим за 

самоврднова

ње 

-Актив за РП 

-2013/2018.год. 

5.3.Наставак и 

унапређење 
сарадње са 

институцијама и 

организацијама у 

локалној заједници 

 

 

 

 

-Прикупљање података од 

установа и организација из 
лок.сред. у циљу планирања 

заједничких активности 

-Израда ГО плана сарадње 

 

 

 

-Реализација заједничких 

активности:приредбе, 

прославе,акције,изложбе, и 

друге манифестације 

-Тим за 

орг.активности 
 

 

-Тим за 

орг.актив. 

директор и 

стр.сарадник 

-Васпитачи, 

мед.сестре, 

директори, 

запослени у 

тим 
организацијама 

-Август 

2013/2018.г. 
 

 

-Август 

2013/2018.г. 

 

 

-Током године 

2013/2018.г. 

-Укљученост 

што више 
организацијаи 

установаиз 

локалне 

заједнице 

-Реализоване 

заједничке 

активности 

-Увиду 

документацију 
-Евалуционе листе 

-Актив заРП 

-Родитељи 

-2013/2018.г 
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8.6.РЕСУРСИ 

 

ЦИЉ 6:Унапређење стручне компетенције васпитача и укључивање стажиста и волонтера у функцији подизања квалитета рада 

установе и обезбеђивање  материјалних услова за адаптацију постојећих простора и доградњу неопходних 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

6.1.Примена 

правилника о 

сталном стручном 

усавршавању и 

стицању звања 

-Израда плана сручног 

усавршавања 

-Упознавање радника о 

правилнику о стицању звања 

-Тим за 

стручно 

усавршавање, 

директор 

-2013/2018.год 

 

-2013. год. 

-Израђени 

планови 

-Пријава 

радника за 

стицање звања 

-Број радника са 

стеченим звањем 

-Тим за 

стручно 

усавшавање,

директор 

2013/2018.год. 

6.2.Укључивање 

већег броја 

стажиста и 

волонтера 

 

 

-Конкурисање код Националне 

службе за запошљавање 

-Увођење у посао приправнике 

-Директор 

 

-Васпитачи- 

ментори 

2013/2018.год -Већи број 

стажиста и 

волонтера 

укључен у 

самостални рад 

установе 

-Увид у белешке и 

документацију 

васпитача - 

ментора 

- Стручни 

сарадник, 

директор, 

васпитач 

2013/2018.год. 

6.3.Набавка 
савремених 

дидактичких 

средстава за 

развијање 

квалитетнијег ВОР 

-Посете сајмовима и 
коришћење брошура и 

упознавање са новим 

дидактичким средствима 

Васпитачи и 
мед. сестре, 

стручни 

сарадник, 

директор 

2013/2018.год Уведене новине 
у ВОР 

Евалуциони 
листови 

вредновања ВОР 

Васпитачи 2013/2018.год 

6.4.Израда 

пројеката за 

доградњу простора 

-Снимање постојећег стања 

-Ангажовање агенције за 

израду пројекта 

-Директор 

-Грађевински 

инжињер 

2014/2015.год Могућност 

конкурисања 

код надлежних 

Министарстава

за неопходна 

средства за 

реализацију 
пројекта 

Израђен пројекат 

Добијена 

неопходна средства 

Директор 2015/2018.год 

6.5.Адаптација 

постојећих 

капацитета 

-Обезбеђивање финансијских 

средстава 

-Расписивање тендера за 

извођење радова 

 

Директор 2014.год. Лепши, 

енергетски 

ефикаснији и 

безбеднији 

објекат 

Уштеда електричне 

енергије 

Директор 2014/2015.год. 
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8.7.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

ЦИЉ 7:Укључивање што већег броја запослених у рад Установе како би се остварила што боља сарадничка комуникација 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

7.1.Задужења 

запослених 

равномерније 
распоредити 

 

-Подела задужења у оквиру 

тимова 

-Већа ангажованост васпитача 
из припремних група 

-Координатори 

тимова, 

директор 

-Септембар 

2013/2018.год. 

-Током године 
2013/2018.год 

-Повећан број 

иницијатива и 

активности од 
што већег броја 

запослених 

-Радне књиге 

-Евалуционе листе 

-Директор 2013/2018.год. 

7.2.Већа сарадња 

стручног 

сарадника са 

васпитним 

особљем у 

остваривању 

педагошко 

инструктивног 

рада 

-Посете васпитним групама 

-Препорука стручне литературе 

-Помоћ при увођењу у посао 

васпитачаприправника 

-Стручни 

сарадник, 

васпитачи, 

директор 

-Током године 

2013/2018.год 

-Повећана 

сарадња и 

напредак у 

педгошко 

инструктивном 

раду 

-Евалуционе листе -Тим за 

самовреднов

ање 

2013/2018. год. 
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9. ЕВАЛУАЦИЈА ЕФЕКАТА ПЛАНА 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ЦИЉ КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

1.Усклађивање програмских 

докумената са новим 

развојноим планом где ће  

јасно бити разрађени задаци, 

активности, носиоци 
активности и времеме 

реализације, а такође 

континуирано усклађивање 

докумената са новинама у 

прописима 

    

2. Даље унапређење даљег 

непосредног васпитно 

образовног рада применом 

активних метода иоблика рада 

    

3. Унапређење праћења и 

документовања дечјег развоја и 

напредовања 

    

4. Унапређивање сарадње са 

породицом, мотивације 
родитеља за учешће у животу и 

раду вртића 

    

5. Даљи рад на унапређењу 

толеранциј и климе поверења 

међу запосленима, промоције 

установе и сарадње на свим 

нивоима 

    

6. Унапређење стручне 

компетенције васпитача и 

укључивање стажиста и 

волонтера у функцији 

подизања квалитета рада 

установе и обезбеђивање  
материјалних услова за 

адаптацију постојећих 

простора и доградњу 

неопходних 

    

7. Укључивање што већег 

броја запослених у рад 

Установе како би се остварила 

што боља сарадничка 

комуникација 
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10. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР – СЕПТЕМБАР 2013. 

 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум 

успеха 

Инструменти Носиоци Динамика 

1.1.Упознавање 

чланова стручних 

тела и запослених 

у Установи са РП 

 

-Представљање активности РП 

за сва стручна тела у Установи 

Координатори 

свих тимова, 

директор, 

стручни 

сарадник 

На првој наредној 

седници ВО Већа 

    

1.2.Израда 

акционог плана РП 

 

 

-У оквиру тимова јасно 

дефинисати активности, 

носиоце и време реализације 

Васпитачи, 

мед. сестра, 

стручни 

сарадник 

Август 2013.год     

1.3.Испитивање 

родитеља о 

додатним 

програмима и 
стручним темама 

за опште 

родитељске 

састанке 

-Израда и спровођење анкета 

-Обрада и анализа података 

-Интегрисање добијених 

података у ГО план и програм 

-Васпитачи, 

стру.сарад. 

мед.сестре, 

директор 

Август 2013. год.     
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11.  ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

- Зорица Милошевић – директор 

- Валентина Ђекић – стручни сарадник 

- Нада Јездимировић – васпитач 

- Неда Трифуновић – васпитач 

- Оља Петковић – васпитач 

- Славица Бојић – васпитач 

- Наталија Радукић – васпитач 

- Зорица Вулетић – медицинска сестра 

- Ненад  Косанић  - представник УО 

- Верољуб Пајић – представник Савета родитеља 

- Милан Ћосић – представник Оснивача СО Владимирци 

 

 

 

 

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Управни одбор Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци није имао примедбе на Развојни план Предшколске установе 

„Сунцокрети“ Владимирци и на седници дана ________2013.год.  УСВОЈИО ГА ЈЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА. 

 

 

 

                                                                                                                                                         Председник УО 

                                                                                                                                             __________________________  

                                                                                                                                                       Маја Мирковић 
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13. ПРИЛОЗИ 

 

- Извештај о вредновању РП од 2008/2013. год. 

- Акциони планови за период важења РП 

- Извештаји о евалуацији РП за сваку годину важења  

 


