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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

  

  

 Након детаљне анализе снага и поља развоја дефинисали смо приоритете рада у нашој Установи у наредних 5 година: 

  

1 . Грађење квалитета васпитно-образовне праксе усмерене на  подршку добробити детета, развоју диспозиција и свих кључних    

    компетенција за целоживотно учење, кроз заједничко делање свих учесника 

 

2. Развијање квалитетнe подршке деци и породици у вртићу и заједници кроз заједничко учешће у подстицајном, сигурном и безбедном  

    окружењу.  

 

3. Развијање културе и унапређивање праксе професионалне заједнице учења 

 

 4.Унапређивање организације, руковођења и лидерског деловања заснованог на одговорности и мотивацији свих учесника у раду установе 

 

 

 

  Развојни циљеви и задаци су планирани на нивоу Установе, а специфичности свих вртића развијаћемо кроз акционе планове вртића.  
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈН

И ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТ

И, ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТ

И, НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршк

у 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозициј

а и свих 

кључних 

компетенц

ија за 

целоживот

но учење, 

кроз 

заједничко 

делање 

свих 

учесника  

 

 

1.1.Разумевање и 

уважавање детета као 

активног,  компетент

ног, креативног и 

целовитог бића, 

посвећеног игри и 

учењу 

 

1.1.1.Континуирано 

стварање могућности 

за  активно учешће 

детета у 

различитим  ситуација

ма делања (игри, 

животно практичним 

ситуацијама,  планира

ним 

ситуацијама  учења) 
 

1.1.2.Препознавање, 

подржавање, 

иницирање ситуација 

и активности које се 

заснивају на игровном 

обрасцу 

(добровољности, 

иницијативи, 

динамичности, 

преговарању, 

посвећености, 

отворености, 

преиспитивању)  

 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпита

чи, васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Дете се уважава као 

активно,  компетент

но, креативно и 

целовито биће, 

посвећено игри и 

учењу 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројек

тни портфолио, 

индивидуални и 

групни 

портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултов

ање са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне 

заједнице, 

Медицинске 

сестре  - 

васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈН

И ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ

, ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ

, НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција 

и свих 

кључних 

компетенци

ја за 

целоживотн

о учење, 

кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

 

 

1.1.Разумевање и 

уважавање детета као 

активног,  компетентн

ог, креативног и 

целовитог бића, 

посвећеног игри и 

учењу 

 

1.1.3.Континуира

но и смислено 

подржавање и 

проширивање 

дечјег искуства, 

кроз заједничко 

истраживање и 

омогућавање 

изражавања на 

различите начине 

 

 

1.1.4. 

Омогућавање 

флексибилне 

просторно- 

временске 

организације у 

складу са 

реалним 

контекстом 

детета/групе/ 

вртића 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитач

и, васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Дете се уважава као 

активно,  компетент

но, креативно и 

целовито биће, 

посвећено игри и 

учењу 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектн

и портфолио, 

индивидуални и 

групни 

портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултова

ње са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске 

сестре  - 

васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈН

И ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТ

И, ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕН

ТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршк

у 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозициј

а и свих 

кључних 

компетенц

ија за 

целоживот

но учење, 

кроз 

заједничко 

делање 

свих 

учесника  

 

1.2.Континуир

ано креирање 

инспиративне 

средине 

заједно  са 

децом, 

породицом, 

представницим

а локалне 

заједнице 

 

1.2.1.Континуирано 

креирање непосредне 

средине која подржава 

сарадњу, уважавање 

посвећености  у 

активности, 

иницијативу, 

истраживање, 

експериментисање, 

стваралаштво, 

различитост, 

припадност, 

персонализованост,  теле

сни, сензорни, естетски 

осећај и зачудност 

 
1.2.2.Свакодневно 

коришћење заједничких 

простора у вртићу на 

различите начине  као 

места сусретања и 

заједничког учешћа деце 

различитог узраста и 

одраслих  

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпита

чи, васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Непосредна средина 

подржава сарадњу, 

уважавање 

посвећености  у 

активности, 

иницијативу, 

истраживање, 

експериментисање, 

стваралаштво, 

различитост, 

припадност, 

персонализованост,  теле

сни, сензорни, естетски 

осећај и зачудност и 

континуирано се мења и 

допуњује 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројект

ни портфолио 

портфолио, 

индивидуални и 

групни 

портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултова

ње са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне 

заједнице, 

Медицинске 

сестре- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈН

И ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ

, ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ

, НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција 

и свих 

кључних 

компетенци

ја за 

целоживотн

о учење, 

кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

 

1.2.Континуира

но креирање 

инспиративне 

средине 

заједно  са 

децом, 

породицом, 

представницима 

локалне 

заједнице 

 

 

1.2.3.Свакодневн

о коришћење 

отвореног 

простора за 

различите 

активности,  игру, 

учење и 

истраживање 
 

 

1.2.4.Континуира

но мењање и 

допуњавање 

просторних 

целина 

разноврсним 

материјалима и 

средствима у 

циљу подржавања 

и проширивања 

истраживања и 

игре деце 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитач

и, васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Непосредна средина 

подржава сарадњу, 

уважавање посвећености  у 

активности, иницијативу, 

истраживање, 

експериментисање, 

стваралаштво, 

различитост, припадност, 

персонализованост,  телес

ни, сензорни, естетски 

осећај и зачудност и 

континуирано се мења и 

допуњује 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектн

и портфолио 

портфолио, 

индивидуални и 

групни 

портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултова

ње са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске 

сестре- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈН

И ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ

, ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ

, НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција 

и свих 

кључних 

компетенци

ја за 

целоживотн

о учење, 

кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

1.2.Континуира

но креирање 

инспиративне 

средине 

заједно  са 

децом, 

породицом, 

представницима 

локалне 

заједнице 

 

1.2.5.Континуира

но истраживање и 

коришћење 

ресурса у 

локалној 

заједници као 

места заједничког 

учења и живљења 

 

1.2.6.Стварање 

прилика 

за  смислено и 

креативно 

коришћење 

дигиталних 

технологија у 

непосредном раду 

са децом 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитач

и, васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Непосредна средина 

подржава сарадњу, 

уважавање посвећености  у 

активности, иницијативу, 

истраживање, 

експериментисање, 

стваралаштво, 

различитост, припадност, 

персонализованост,  телес

ни, сензорни, естетски 

осећај и зачудност и 

континуирано се мења и 

допуњује 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектн

и портфолио 

портфолио, 

индивидуални и 

групни 

портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултова

ње са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске 

сестре- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМ

И УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција 

и свих 

кључних 

компетенциј

а за 

целоживотно 

учење, кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

1.3.Континуиран

о подржавати 

развој 

диспозиција и 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

 

 

1.3.1.Континуиранo 

развијање реалних 

програма заснованих 

на заједничком 

учешћу, 

вишеперспективности 

и колаборацији 

 

1.3.2.Континуирано 

иницирање и 

подржавање грађење 

квалитетних односа у 

реалном контексту 

групе/вртића/заједнице 

 

1.3.3.Континуирано 

осмишљавање и 

примена стратегија у 

развијању реалног 

програма заснованих 

на принципима 

развијања реалног 

програма 

и реалном контексту 

групе/вртића/заједнице

  

 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитачи, 

васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Остварен основ 

развоја 

диспозиција и 

свих кључних 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектни 

портфолио 

портфолио, 

индивидуални и 

групни портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултовање 

са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске сестре- 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција и 

свих кључних 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење, кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

 

 

 

 

1.3.Континуирано 

подржавати 

развој 

диспозиција и 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

 

 

1.3.4.Континуирано 

надограђивање 

планирања као 

продубљеног 

истраживања 

тематике која је 

смислена 

и  изазовна деци за 

истраживање, где 

активности 

проистичу једне из 

других и природне 

упитаности детета 

 

1.3.5.Континуирано 

креирање ситуација 

у којима се 

омогућава, подстиче 

и подржава 

заједничко делања 

деце различитог 

узраста и одраслих у 

игри, учењу и 

животно 

практичним 

ситуацијама 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитачи, 

васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Остварен основ 

развоја 

диспозиција и 

свих кључних 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектни 

портфолио, 

индивидуални и 

групни портфолио.  

Непосредни 

увид.  Консултовање 

са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске сестре- 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТ

И 

НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ

, ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМ

И УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТ

И, НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција 

и свих 

кључних 

компетенциј

а за 

целоживотн

о учење, 

кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

1.4.Развијање 

праксе 

континуираног 

праћења, 

документовањ

а и вредновања 

развијања 

реалног 

програма, 

заједно са 

децом, 

породицом, 

представници

ма локалне 

заједнице 

 

 

1.4.1.Континуирано развијање 

праксе документовања 

реалних програма кроз 

почетни план уз консултовање 

са свим учесницима  

 

1.4.2. Континуирано 

развијање праксе 

документовања реалних 

програма кроз почетни и 

процесни пано, 

уз  консултовање са свим 

учесницима  

 

1.4.3.Континуирано развијање 

праксе 

документовања  реалних 

програма кроз Причу о 

теми/пројекту,  уз  консултова

ње са свим учесницима  

 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитач

и, васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Развијена пракса 

праћења, 

документовања 

и вредновања 

развијања 

реалног 

програма, 

заједно са 

децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне 

заједнице кроз 

Тематски/ 

пројектни 

портфолио 

 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектн

и портфолио, 

индивидуални и 

групни портфолио.  

Почетни и 

процесни пано, 

видео записи 

Непосредни 

увид.  Консултова

ње са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске 

сестре- васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, 

развоју 

диспозиција и 

свих кључних 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење, кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

 

 

 

 

1.4.Развијање 

праксе 

континуираног 

праћења, 

документовања 

и вредновања 

развијања 

реалног 

програма, 

заједно са 

децом, 

породицом, 

представницима 

локалне 

заједнице 

 

 

1.4.4.Континуирано 

развијање праксе 

вредновања 

развијања реалних 

програма  заједно са 

свим учесницима  

 

1.4.5. Коришћење 

дигиталних 

технологија за 

континуирано 

праћење, 

документовање и 

вредновање 

развијања реалног 

програма, заједно са 

свим учесницима   

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитачи, 

васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Развијена пракса 

праћења, 

документовања и 

вредновања 

развијања реалног 

програма, заједно 

са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице 

кроз Тематски/ 

пројектни 

портфолио 

 

 

Увид у 

документацију. 

Тематски/пројектни 

портфолио, 

индивидуални и 

групни портфолио.  

Почетни и процесни 

пано, видео записи 

Непосредни 

увид.  Консултовање 

са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске сестре- 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, развоју 

диспозиција и 

свих кључних 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење, кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

 

 

 

 

1.5.Развијање 

праксе 

континуираног 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце, 

заједно са децом 

и породицом, 

кроз дечији 

портфолио 

1.5.1. Упознавање 

родитеља са 

значајем 

континуираног и 

заједничког 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце 

 

1.5.2.Развијање 

праксе 

континуираног 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце 

коришћењем 

различитих 

метода и техника 

 

 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитачи, 

васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Развијена пракса 

континуираног 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце, 

заједно са децом и 

породицом. 

Постоји 

индивидуални и 

групни портфолио 

Увид у 

документацију. 

Индивидуални и 

групни портфолио. 

Непосредни 

увид.  Консултовање 

са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске сестре- 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, директор 

2022-2023 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ, 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

1.Грађење 

квалитета 

васпитно- 

образовне 

праксе 

усмерене 

на  подршку 

добробити 

детета, развоју 

диспозиција и 

свих кључних 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење, кроз 

заједничко 

делање свих 

учесника  

 

 

 

 

1.5.Развијање 

праксе 

континуираног 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце, 

заједно са децом 

и породицом, 

кроз дечији 

портфолио 

1.5.3.Развијање 

праксе 

континуираног 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце 

путем 

индивидуалних и 

групних прича за 

учење 

 

1.5.4.Коришћење 

дигиталних 

технологија за 

континуирано 

праћење и 

документовање 

дечјег развоја и 

учења  

 

Сви 

вртићи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске 

сестре-  васпитачи, 

васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

2022-2023 

Развијена пракса 

континуираног 

праћења и 

документовања 

процеса учења и 

развоја деце, 

заједно са децом и 

породицом. 

Постоји 

индивидуални и 

групни портфолио 

Увид у 

документацију. 

Индивидуални и 

групни портфолио. 

Непосредни 

увид.  Консултовање 

са децом, 

родитељима, 

представницима 

локалне заједнице, 

Медицинске сестре- 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници, 

помоћник 

директора, директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.1.Континуирано 

унапређивање 

превентивно 

здравствене 

заштите у вртићу 

кроз сарадњу са 

родитељима и 

умрежавање са 

надлежним 

институцијама 

 

 Сви објекти 
Сарадник за 

превентивну 

здраствену 

зашититу, 

медицинске сестре 

за ППЗ, медицинске 

сестре - васпитачи, 

родитељи,помоћник 

директора, директор 

2022-2023.. 

Породица је упозната 

и укључена  у 

актуелне садржаје из 

области превентивно  

здраствене заштите у 

вртићу: организовани 

су родитељски 

састанци, 

индивидуални 

разговори. Постоји 

стална комуникација и 

умрежавање са 

надлежним 

институцијама ( Дом 

здравља, ГЗЗЗ, 

Секретаријат за 

образовање и дечију 

заштиту, Институт за 

заштиту мајке  и 

детета “Др Вукан 

Чупић…) 

 

Увид у 

документацију 

сарадника за 

превентивну 

здраствену заштиту 

Установе, 

документација 

сестре ППЗ вртића и 

васпитне групе. 

2022-2023. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.2.Континуирано 

унапређивање 

сарадње са 

родитељима у вези 

са здравим 

начинима исхране 

 

 Сви објекти 
Сарадници за 

исхрану, сестре на 

ППЗ, медицинске 

сестре васпитачи, 

васпитачи, 

руководиоци, 

кухињско особље, 

родитељи, 

помоћник 

директора, 

директор, 2022-

2023. 

Организовани су: 

тематски 

родитељски 

састанци, трибине, 

радионице, 

индивидуални 

разговори, израђене 

су брошуре…  

Увид у 

документацију 

сарадника за 

исхрану, сестре на 

ППЗ и руководиоца, 

2022-2023. 

2.1.3.Континуирано 

унапређивање 

социјално заштите у 

вртићу кроз 

сарадњу са 

породицом и 

умережавање са 

надлежним 

институцијама 

 

Сви објекти 
Социјални радници, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

васпитачи , стручни 

сарадници, 

руководиоци , 

помоћник директора 

и директор 2022-

2027   

 

Организовани су: 

тематски родитељски 

састанци, трибине, 

радионице, 

индивидуални 

разговори, израђене су 

брошуре… Постоји 

умреженост и 

континуирана сарадња 

са надлежним 

институцијама( 

Центар за социјални 

рад…)  

 

Увид у 

документацију 

социјалних радника, 

руководиоца, 

васпитача, 

медицинских сестара 

васпитача 2022-2023. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.4.Видео 

презентација о 

савременом 

социокултурном 

контексту дечијег 

одрастања: 

„Суперхероји из 

дечије виртуелне 

субкултуре у 

култури реалног 

програма вртића“,   

 

 Сви објекти 
Светлана Лакушић 

и Милица Марковић 

социјалне 

раднице,децембар 

2022. 

Реализована је и 

диструбуирана 

видео презентација 
Увод у 

документацију 

социјалних радника, 

руководиоца, 

васпитача, 

медицинских сестара 

васпитача 2022-2023 

2.1.5. Континуирано 

унапређивање  

програма заштите 

деце од насиља, 

дискриминације,зло

стављања и 

занемаривања и 

већој видљивости 

тима. 

 

Сви објекти Тим на нивоу 

Установе и вртића 

за заштиту деце од 

насиља, 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

2022-2023. 

 

Постоји програм   

превенције и  заштите 

деце  од насиља, 

дискриминације,злост

ављања и 

занемаривања, 

спроводе се  

процедуре предвиђене 

протоколом 

 

Увид у 

документацију Тима 

за  заштиту деце од 

насиља, 

дискриминације,злос

тављања и 

занемаривања. 2022-

2023. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.6.Појавно 

понашање деце која 

имају потребу за 

подршком и 

стратегије одраслог 

-предавање 

 

Сви објекти 
Мирјана Радовић, 

стручни сарадник, 

Тим за заштиту 

деце 2023. 

Предавање је 

реализовано Увид у 

документацију Тима 

за  заштиту деце од 

насиља, 

дискриминације,злос

тављања и 

занемаривања. 2022-

2023. 

2.1.7.Bидео 

презентација 

„Педагошка љубав 

као предуслов 

добробити и 

основни фактор 

заштите деце од 

злостављања, 

занемаривања, 

насиља, 

дискриминације, 

небезбедности“ 

 

 

Светлана 

Лакушић, Милица 

Марковић, 

социјалне раднице 

фебруар 2023 

Реализована и 

диструбуирана 

видео презентација. 

Увод у 

документацију 

социјалних радника, 

руководиоца, 

васпитача, 

медицинских сестара 

васпитача 2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.8.Пружање 

континуиране  

подршке породици 

у сензибилизацији и 

имплементацији 

инклузивне и 

демократске праксе 

у вртићу и локалној 

заједници.  

 Сви објекти 
Тим за инклузивно 

образовање на 

нивоу Установе и 

вртића, родитељи 

2022-2023. 

 

Организовани су 

састанци, 

предавања,  мрежа 

подршке породици у 

којима се негује 

инклузивна и 

демократска пракса. 

 

Увид у 

документацију Тима 

за инклузивно 

образовање на нивоу 

Установе и вртића. 

2023. 

2.1.9.Тематска 

радионица  Тима за 

инклузивно 

образовање 

“Помаци - 

препознавање 

остварених циљева 

у раду са децом и 

редефинисање 

циљева  као корак 

припреме за 

евалуацију 

педагошких 

профила” 

Сви објекти Тимови на нивоу 

вртића, фебруар -

март 2023. 

Реализоване су 

радионице на нивоу 

вртића. 

Увид у 

документацију Тима 

за  заштиту деце од 

насиља, 

дискриминације,злос

тављања и 

занемаривања. 2022-

2023. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.10. Пружање 

континуиране 

стручне подршке 

породици  у 

оснаживању и  

јачању 

родитељских 

компетенција  ради 

добробити детета и 

целоживотног 

учења у складу са 

интересовањима и 

потребама 

породице.  

 Сви објекти 
Медицинске сестре 

васпитачи и 

васпитачи, 

медицинске сестре 

на превентиви, 

педагози, 

психолози, 

логопеди, 

дефектолози,соција

лни радници, 

сарадници за 

исхрану, помоћник 

директора и 

директор 2022-2027. 

У складу са 

интересовањима и 

потребама породице 

организована је 

разноврсна подршка 

родитељима: 

састанци, 

радионице, 

предавања, отворена 

врата, 

индивидуални 

разговори, 

саветовалиште за 

родитеље, трибине... 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи,васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

  сарадници, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,помоћни

к директора и 

директор 

2022-2027 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.11. Креирање 

различитих начина 

информисања 

породице и локалне 

заједнице у циљу 

промовисања и 

заштите права 

детета 

 Сви објекти Медицинске сестре, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, деца, 

Савет родитеља и 

локална заједница 

2022-2027. 

Постоје прилике и 

места  у вртићу и 

локалној заједници 

путем којих се 

промовише заштита 

права детета 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи,васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

сарадници, 

руководиоци, 

стручни сарадници, 

помоћник 

директора и 

директор 

2022-2027 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.12. Кроз 

развијање програма 

Породично 

орјентисаних раних 

интервенција 

пружати подршку 

деци и породици уз 

партиципацију и 

повезивање 

различитих система 

(Дом здравља, 

Предшколска 

установа и Центар 

за социјални рад). 

 

 Сви објекти 
Трансдисциплинарн

и тим за Породично 

орјентисане ране 

интервенције 

 

Кроз сагледавање 

дневних рутина 

детета у дијалогу са 

породицом креира 

се план подршке за 

дете у вртићу и 

породици у сарадњи 

са осталим 

члановима 

трансдисциплинарн

ог тима на нивоу 

локалне заједнице 

(Дома здравља и 

Центру за социјални 

рад) 2022-2024 

Увид у 

документацију 

трандисциплинарно

г тима 2022-2024. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.1.Унапређивањ

е различитих 

видова стручне 

подршке деци и 

породици које 

доприносе 

сигурности и 

безбедности  

 

 

 

2.1.13.Уз подршку 

Уницефа и 

Београдског 

психолошког 

центра организују 

се обука за 

употребу 

комуникатора ц 

борд , радионица 

помоћ помагачима , 

хоризонталне 

размене и 

конференције. По 

договору и потреби 

Тима на нивоу  

општине организују 

се састанци. 

 Сви објекти 
Трансдисциплинарн

и тим за Породично 

орјентисане ране 

интервенције 

 

Кроз сагледавање 

дневних рутина 

детета у дијалогу са 

породицом креира 

се план подршке за 

дете у вртићу и 

породици у сарадњи 

са осталим 

члановима 

трансдисциплинарн

ог тима на нивоу 

локалне заједнице 

(Дома здравља и 

Центру за социјални 

рад) 2022-2023. 

Увид у 

документацију 

трандисциплинарно

г тима 2022-2023. 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.2.Унапређивањ

е физичког 

окружења и 

безбедности у 

вртићу кроз 

заједничку 

одговорност и 

учешће  

 

2.2.1.Стварање 

различитих прилика 

у којима се 

препознају и 

подржавају 

иницијативе вртића, 

породице и локалне 

заједнице у 

креирању безбедног 

окружења 

2.2.2.Осмишљавање  

различитих акција 

којима се 

доприноси 

безбеднијем 

окружењу 

(простора вртића, 

дворишта вртића и 

простора ван 

вртића,...) 

 Сви објекти Медицинске сестре, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, деца, 

породица и локална 

заједница 

2022-2023. 

 

 

Медицинске сестре, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, 

деца,породица и 

локална заједница 

2022-2023. 

Препознате су и 

подржане различите 

иницијативе  у 

унапређивању 

физичког 

окружења(анкете, 

састанци, заједничке 

акције, 

успоствањена је 

подршка локалне 

заједнице) 

Реализоване су 

различите акције 

које су допринеле 

већој сигурности и 

безбедности 

окружења (простора 

у вртићу, дворишту 

и ван вртића) 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи, 

васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

сарадници, 

руководиоци, 

стручни сарадници, 

помоћник 

директора и 

директор 

2022-2023 

 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи, 

васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

сарадници, 

руководиоци, 

стручни сарадници, 

помоћник 

директора и 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.3.Грађење 

односа и 

партнерства са 

породицом и 

локалном 

заједницом кроз 

заједничку 

партиципацију и 

уважавање  

различитости  

2.3.1. Кроз дијалог 

са породицом 

осмишљавати 

програм сарадње са  

породицом у 

складу са њиховим 

потребама, 

интересовањима и 

породичном 

културом 

 

 

 

2.3.2. Кроз дијалог 

са породицом 

осмишљавати 

различите начине 

укључивања 

породице у 

складу са њиховим 

потребама, 

интересовањима и 

породичном 

културом 

 

 Сви објекти Медицинске сестре, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, деца, 

породица и локална 

заједница 

2022-2023. 

 

 

Медицинске сестре, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, 

деца,породица и 

локална заједница 

2022-2023. 

Препознате су и 

подржане различите 

иницијативе  у 

унапређивању 

физичког 

окружења(анкете, 

састанци, заједничке 

акције, 

успоствањена је 

подршка локалне 

заједнице) 

Реализоване су 

различите акције 

које су допринеле 

већој сигурности и 

безбедности 

окружења (простора 

у вртићу, дворишту 

и ван вртића) 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи, 

васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

сарадници, 

руководиоци, 

стручни сарадници, 

помоћник 

директора и 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.3.Грађење 

односа и 

партнерства са 

породицом и 

локалном 

заједницом кроз 

заједничку 

партиципацију и 

уважавање  

различитости  

2.3.3. Стварати 

различите прилике 

кроз које чланови 

породица могу да 

уче једни  од других 

и међусобно се 

подржавају 

2.3.4. Кроз дијалог 

са породицом и 

локалном 

заједницом  

унапредити програм 

прилагођавања и 

транзиције 

(продица-вртић-

школа ) 

 

 Сви објекти 
Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници,деца, 

 руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, Савет 

родитеља 2022-2023 

 

Постоје мреже 

подршке 

родитељима, 

креиране су прилике 

и услови за 

организовање 

размене искустава и 

заједничко 

провођења времена 

у вртићу.  

 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи,васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

  сарадници, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,помоћни

к директора и 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.3.Грађење 

односа и 

партнерства са 

породицом и 

локалном 

заједницом кроз 

заједничку 

партиципацију и 

уважавање  

различитости  

2.3.5. Креирање 

различитих прилика 

за учешће деце, 

породице и вртића  

у локалној 

заједници  

 

 Сви објекти 
Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници,деца, 

 руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, Савет 

родитеља 2022-2023 

 

Користе  се  

ресурси локалне 

заједнице и  

различити начини 

на којима деца, 

родитељи и 

запослени 

учествују у 

дешавањима у 

локалној 

заједници: 

манифестације, 

прославе, 

фестивали, акције, 

изложбе, 

промоције, 

представе… 

 

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи,васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

  сарадници, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,помоћни

к директора и 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 

2.Развијање  

квалитетнe 

подршке 

деци и 

породици у 

вртићу и 

заједници 

кроз 

заједничко 

учешће у 

подстицајно

м сигурном и 

безбедном 

окружењу 

2.3.Грађење 

односа и 

партнерства са 

породицом и 

локалном 

заједницом кроз 

заједничку 

партиципацију и 

уважавање  

различитости  

2.3.6. Креирање 

различитих 

програма и облика  

који одговарају 

препознатим 

потребама деце и 

породице у вртићу 

и  локалној 

заједници  

 

 Сви објекти 
Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници,деца, 

 руководиоци, 

помоћник 

директора, 

директор, Савет 

родитеља 2022-2023 

 

Креирани  су и 

видљиви 

различити 

програми у складу 

са потребама 

породице који се 

реализују у вртићу 

и локалној 

заједници и који 

доприносе 

повећању 

обухвата деце  

Увид у 

документацију, 

Медицинске сестре – 

васпитачи,васпитачи, 

дефектолог васпитач, 

  сарадници, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,помоћни

к директора и 

директор 

2022-2023 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.1.Развијање 

рефлексивне 

праксе као 

процеса 

преиспитивања 

теоријских и 

властитих 

полазишта и 

усклађености 

праксе са 

основама 

програма у 

заједништву са 

другим актерима 

3.1.1. Реализација 

процеса 

самовредновања као 

рефлексивног 

процеса уз учешће 

свих актера живота 

вртића 

за област Васпитно 

- образовни рад 

кроз реализације 

састанака, 

радионица кроз 

дговарање и 

активно учешће 

свих интересних 

група у селекцији, 

примени 

инструмената и 

обради података као 

и доношење 

закључака за 

унапређење праксе 

 

 Сви објекти Сви учесници 

живота вртића 

(деца, родитељи, 

васпитачи, 

представници 

локалне заједнице) 

2022/2023 

 

Сви актери живота 

вртића учествују у 

процесу 

самовредновања и 

дају предлоге за 

унапређивање 

праксе 

 

Инструменти из 

Водича за 

самовредновање за 

област ВОР, 

прилагођени или 

директно 

примењени; Тим за 

самовредновање и 

сви практичари 

Током  радне 2022 

2023 године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.1.Развијање 

рефлексивне 

праксе као 

процеса 

преиспитивања 

теоријских и 

властитих 

полазишта и 

усклађености 

праксе са 

основама 

програма у 

заједништву са 

другим актерима 

3.1.2.Организовање 

хоризонталних 

размена између 

различитих вртића  

путем примене 

модела Заједнице 

професионалног 

учења (ЗПУ) 

 

3.1.3. Организовање 

различитих прилика 

хоризонталних 

размена у циљу 

преиспитивања и 

промишљањао 

концепцијским 

поставкама и 

личним уверењима 

у пракси и 

усклађености са 

новим Основама 

програма 

 

 Сви објекти Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци 2022-

2023 

 

Хоризонталне 

размене су 

реализоване уз 

коришћење примера 

за учење на основу 

модела ЗПУ 

 

 

Видљивост 

концепцијских 

основа у развијању 

програма у простору 

и документима 

 

Евиденција о стручном 

усавршавању; 

Извештај о реализацији 

акционог плана 

установе/вртића: 

Годишњи извештај о 

раду установе; Током  

радне 2022 2023 године 
 

 

 

Лична карта вртића, 

Мапа вртића, 

Процесни панои, 

Извештај о 

реализацији 

акционог плана 

установе//вртића: 

Годишњи извештај о 

раду установе; 

Током  радне 2022 

2023 године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.2. 

Унапређивање 

професионалног 

развоја 

практичара 

3.2.1. Креирање 

различитих  

прилика  за 

унапређивање 

компетенција 

запослених за 

грађење културе 

установе (вртића) 

као места живљења 

и климе заједништа 

 

 

 

3.2.2. Организовати 

стручна 

усавршавања за 

унапређивање 

компетенција 

запослених  

 

 

3.2.3. Организовање 

хоризоналне 

размене на нивоу 

установе “Дана за 

размену идеја”  

 

 Сви објекти Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци 2022-

2023 

 

Повезаност и 

видљивост 

повезаности 

грађења културе 

установе (вртића) са 

другим процесима у 

установи/ вртићу 

 

 

Видљивост 

концепцијских 

основа у развијању 

програма у простору 

и документима 

 

 

Организована је 

хоризонтална 

размена “Дан за 

размену идеја” 

 

Лични портфолио, 

евиденција о 

стручном 

усавршавању; 

евиденција тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада и 

развој установе; 
 

 

Извештај о 

реализацији 

акционог плана 

установе/вртића: 

Годишњи извештај 

о раду установе;  

Евиденција о 

стручном 

усавршавању; 

евиденција тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада и 

развој 

установе;Годишњи 

извештај о раду 

установе; Током 

године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.2. 

Унапређивање 

професионалног 

развоја 

практичара 

3.2.4. Креирати 

Упитник за 

испитивање потреба 

за стручним 

усавршавањем 

 

 

3.2.5.Континуирано 

и циљано 

информисање 

релевантних актера 

о свим аспектима 

живота и рада 

установе 

 

 

3.2.6. Континуирано 

унапређивање 

процеса увођења 

приправника у 

посао у складу са 

актуелном 

легислативом и 

програмским 

оквиром 

 Сви објекти Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци 2022-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приправници и 

ментори и актив 

ментора и 

приправника 2022-

2023 

Израђен план 

стручног 

усавршавања на 

основу резултата 

упитника 

 

 

Информације су 

размењене у 

приликама 

директне, писане 

или електронске 

размене 

 

Успостављени су 

механизми 

праћења  и 

увођења 

приправника у 

посао у складу са 

актуелном 

легислативом и 

програмским 

оквиром 

Лични портфолио, 

евиденција о 

стручном 

усавршавању; 

евиденција тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада и 

развој установе; 
 

 
Извештај о реализацији 

акционог плана 

установе/вртића: 

Годишњи извештај о 

раду установе;  

Евиденција о стручном 

усавршавању; 

евиденција тима за 

обезбеђивање 

квалитета рада и развој 

установе;Годишњи 

извештај о раду 

установе; Током 

године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.3. 

Унапређивање 

професионалног 

јавног деловања 

3.3.1.Континуирано 

радити на 

видљивости 

предшколске 

установе  у 

заједници и на 

промовисању  и 

заступању права 

детета 

 

 

 

 

 

3.3.2. Развијати 

механизме сарадње 

у  локалној 

заједници  за 

подршку током 

транзиционих 

периода и 

остваривање 

континуитета у 

образовању у 

сарадњи са 

школама 

 

 Сви објекти Медицинске сестре 

-васпитачи, 

васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник директора 

и директор 

2022-2023 

 

 

 

 

 

Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи, 

стучни сарадници, 

сарадници, 

руководиоци, 

помоћник директора 

и директор 

2022-2023 

 

ПУ је видљива у 

институцијама 

локалне заједнице и 

у медијима 

са акцентом на 

правима детета  

и значају ПВО 

 

 

 

 

 

 

 

Креиране су 

разноврсне прилике 

сарадње са школом 

и другим актерима 

на локалу по 

питањима поласка 

деце у вртић, школу 

и друге транзиционе 

ситуације за децу и 

породицу  

 

Сајт и фејсбук страна 

Установе, Лична 

карта вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, Процесни 

панои, огласни панои 

у институцијама у 

локалној заједници; 

радио и ТВ 

гостовања, Током 

године 

 

 

 

Сајт и фејсбук страна 

Установе, Лична 

карта вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, Процесни 

панои, огласни панои 

у институцијама у 

локалној заједници; 

Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.3. 

Унапређивање 

професионалног 

јавног деловања 

3.3.3. Информисање 

о обуци  “На 

заједничком путу 

учења”за учитеље и 

стручне сараднике 

школа за подршку 

током 

транзиционих 

периода и 

остваривање 

континуитета у 

образовању 

 

 

 

3.3.4.Подстицати  

праксу покретања 

иницијатива и 

активизам 

запослених у ПУ  у 

локалној заједници 

од значаја за 

квалитет  ПВО 

 Сви објекти Тренер и ментори 

обуке, руководиоци,  

током 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинске сестре 

- васпитачи, 

васпитачи,стучни 

сарадници,сарадниц

и 

,руководиоци, 

помоћник директора 

и директор 

2022-2023 

Информисање на 

Колегијуму и путем 

сајта и фејсбук 

странице Установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креиране су 

промене у простору 

у сарадњи са 

локалном 

заједницом, 

развијане су 

теме/пројекти; 

обезбеђени су 

ресурси, места за 

игру и истраживање 

у локалној 

заједници се 

користе 

Сајт и фејсбук страна 

Установе, Лична 

карта вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, Процесни 

панои, огласни панои 

у институцијама у 

локалној заједници; 

радио и ТВ 

гостовања, Током 

године 

 

Сајт и фејсбук 

страна Установе, 

Лична карта 

вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, 

Процесни панои, 

огласни панои у 

институцијама у 

локалној 

заједници; радио и 

ТВ гостовања 

Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
3..Развијање 

културе и 

унапређивањ

е праксе 

професионал

не заједнице 

учења 

3.4.  

Унапређивање 

праксе 

самовредновања 

уз активно 

учешће 

(партиципација) 

свих актера 

живота вртића 

 3.4.1. Менторство 

у процесу 

самовредновања 

 

3.4.2.Континуирано 

остваривати  

сарадњу Тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе и 

тимова за 

самовредновање на 

нивоу вртића 

 

3.4.3. Вредновање 

квалитета процеса  

учествовања, 

сагледавања и 

уважавања 

перспектива свих  

интересних група 

(деца, родитељи, 

запослени у ПУ, 

локална заједница) 

у разматрању са 

Тимом и ментором   

Сви објекти Ментор,Тим за 

самовредновање на 

нивоу Установе, 

тимови за 

самовредновање на 

нивоу вртића, 

руководиоци, 

помоћник 

директора, директор 

2022/2023 

Остварена је 

сарадња Тима за 

самовредновање са 

Тимовима за 

самовредновање на 

нивоу вртића и свим 

интересним 

групама, 

организоване су 

прилике за сусрет и 

размену 

информација и 

договорени кораци 

за унапређивање 

рада уз учешће свих 

за област Васпитно - 

образовни рад  

Извештај тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе,  

Током  радне 2022 

2023 године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

4.1.Обезбедити 

израду и  

међусобно 

усклађивање 

приоритетних 

докумената  

 

4.1.1.Дефинисање 

улога, учешћа, 

одговорности и 

специфичности 

свих запослених 

при планирању 

израде акционих 

планова у вртићу  

 

4.1.2.Успостављање 

заједничког 

разумевања оквира 

квалитета  

 

 

 

Сви вртићи 
 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, Тим за 

самовредновање 

2022-2023. 

 
 

Израђен  Акциони 

план за сваки 

вртић 
 

 

 

 

 

 

 

 

Иницирање 

заједничких 

састанака свих 

актера у васпитно 

образовном 

процесу, 

подстицање дебата, 

разговора, током 

којих се долази до 

успостављања 

заједничког 

разумевања 

Акционог плана 

вртића и осталих 

докумената 

 

Извештаји 

руководиоца о 

реализацији 

Акционог плана, 

Записници 

Педагошког 

колегијума, 

Извештаји о раду 

директора, 

Реализација акциног 

плана Установе 

 током године 

 

 

 

 

Записници Актива  

Записници 

Педагошког 

колегијума 

током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

4.1.Обезбедити 

израду и  

међусобно 

усклађивање 

приоритетних 

докумената  

 

4.1.3. Праћење 

међусобног 

усклађивања 

докумената, 

деловања тимова и 

поштовања рокова 

 

 

 

 

Сви вртићи 
 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, Тим за 

самовредновање 

2022-2023. 

 
 

Праћење 

реализације и 

ускалђености 

задатака и 

активности, 

рокова за Тимове 

на нивоу вртића и 

Установе, 

Евалуација 

реализованих 

активности, 

реалан увид у 

остварене 

промене, као 

основ планирање 

наредних корака 
 

Извештаји 

руководиоца о 

реализацији 

Акционог плана, 

Записници 

Педагошког 

колегијума, 

Извештаји о раду 

директора, 

Реализација 

акциног плана 

Установе, 

Годишњи 

извештаји 

 током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

4.2. 

Континуирано 

спроводити 

активности 

самовредновања 

4.2 1. Организовање 

сусрета Тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе са 

тимовима вртића, 

договори о начину 

и динамици рада уз 

партиципацију свих 

 

 

4.2.2 Одабир 

области за 

самовредновања 

 

 

4.2.3 Организовање 

радионица на нивоу 

Установе у циљу 

креирања 

заједничког 

значења и значаја 

самовредновања 

 

 

Сви вртићи 
 

Тим за 

самовредновање 

Установе и вртића 

, васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,  

2022-2023 

 
 

Организовани су 

састанци тимова и 

направњена 

динамика рада. 

 

 

 

 

 

 

 

Одабрана је област 

за самовредновање. 
 

 

 
Реалаизована је 

радионица. 

 

Извештај тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе,  

Током  првог 

квартала радне 2022 

2023 године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

4.2. 

Континуирано 

спроводити 

активности 

самовредновања 

4.2.4. Информисање 

о значају праксе 

самовредновања 

свих интересних 

група. 

 

4.2.5. Селекција и 

прилагођавање 

инструмената за 

одабрану област и 

договор о начину 

примене и 

прикупљању 

података на нивоу 

вртића уз учешће 

свих 

 

 

4.2.6. Заједничко 

тумачење и обрада 

података уз учешће 

свих 

 

 

Сви вртићи 
 

Тим за 

самовредновање 

Установе и вртића 

, васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,  

2022-2023 

 
 

Све интересне групе 

су информисдане о 

значају 

самовредновања 

 

 

 

Постоје 

прилагођени и 

селектовани 

инстументи. 

 

 

 

 

 

 

 

Оранизовани су 

састанци на којима 

су заједнички 

обрађени и 

тумачени подаци 

 

Извештај тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе,  

Током  првог 

квартала радне 2022 

2023 године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе,  

Током  првог и 

другог  квартала 

радне 2022 2023 

године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

4.2. 

Континуирано 

спроводити 

активности 

самовредновања 

4.2.7. Информисање 

о резултатима  

праксе 

самовредновања 

свих интересних 

група. 

 

 

4.2.8.Директор / 

руководилац вртића 

самовреднује свој 

рад, планира даљи 

професионални 

развој 

 

 

 

4.2.9.Израда 

извештаја о 

самовредновању 

 

 

Сви вртићи 
 

Тим за 

самовредновање 

Установе и вртића 

, васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,  

2022-2023 

 
 

Све интересне групе 

су информисане о 

резултатима праксе. 

 

 

 

 

Израђен план 

Израђена чек листа 

за самовредновање 

и саморефлексију, и 

План 

професионалног 

развоја руководиоца 

и директора 

Постоји извештај о 

самовредновању 

 

Извештај тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе,  

Током  трећег 

квартала радне 2022/ 

2023 године 

 

 

 

Извештај о раду 

руководиоца 

Извештај о раду 

директора 

2022 - 2023 

 

 

 

Извештај тима за 

самовредновање на 

нивоу Установе,  

Током  четвртог 

квартала радне 2022/ 

2023 године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

4.2. 

Континуирано 

спроводити 

активности 

самовредновања 

 

4.2.10. Израда плана 

за унапређивае рада 

у одабраној области 

у сарадњи са Тимом 

за развојно 

планирање и Тимом 

за унапређивање 

квалитета 

 

 

Сви вртићи 
 

Тим за 

самовредновање 

Установе и вртића 

, васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници,  

2022-2023 

 
 

Постоји израђен 

план. 

 

 

Извештај тима за 

самовредновање, 

Тима за развојно 

планирање и Тима за 

унапређивање 

квалитета на нивоу 

Установе,  Током  

четвртог квартала 

радне 2022 2023 

године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

 

4.3.Обезбедити 

услове у којима 

се материјално 

технички 

ресурси користе 

за подршку 

учењу 

 

4.3.1.Набавка ИКТ 

опреме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.Увођење 

интернета у све 

вртиће 

 

 

 

 

 

 

Сви вртићи 
 

 

Тим за 

унапређивање 

рада Установе, 

донатори, служба 

рачуноводства,пра

вна служба 

Пом.директора, 

директор 

2022 - 2023 

Директор, 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

2022-  јун 

2023.год. 
 

У свим вртићима 

је набављена ИКТ 

опрема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У свим вртићима 

је уведен интернет 

 

 

 

 

 
 

Извештај о 

реализацији 

акционог плана 

установе//вртића: 

Годишњи извештај 

о раду установе, 

Записници са 

Педагошког 

колегијума и 

седница Управног 

одбора 

 Током године 

 
 
 

 

 

Годишњи извештај 

о раду 

установе,Извештај 

о раду директора 
Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

 

4.3.Обезбедити 

услове у којима 

се материјално 

технички 

ресурси користе 

за подршку 

учењу 

 

4.3.3.Анализа 

потреба васпитача и 

м.сестара 

васпитача  за рад на 

рачунару и израда 

конкретних  планов

а обуке  
 

 

 

4.3.4.Организовати 

и подстицати 

подршку 

запосленима за 

хоризонталну 

размену у домену 

ИКТ 
 

 

 

 

 

Сви вртићи 
 

 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, 

директор 
2022- јун 2023. 
 

 
Анализиране 

потребе запослених 

на основу упитника 

и непосредног увида 
 

 

 

 

 

Организоване су 

хоризонталне 

размене  вртића- 

васп., мс 

васпиатчи, приказ 

добрих примера 

праксе ст. 

сарадници (план 

размене радиће се 

на основу, 

непосредних 

увида и анализе 

потреба 

запослених) 
 

 

 
 

 
 

Резултати анализе 

потреба 

запослених, 

Месечни извештај 

о раду 

руководиоца  
Током године 
 

 

Извештај о 

Акционом плану 

вртића и Установе, 

Годишњи извештај 

о раду Установе 
Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

 

4.3.Обезбедити 

услове у којима 

се материјално 

технички 

ресурси користе 

за подршку 

учењу 

 

4.3.5.Применити 

ИКТ у вртићима за 

планирање, базу 

података о 

усавршавању 

запослених, 

документовање, 

размену 

информација, 

стручно 

усавршавање и 

сарадњу са 

родитељима. 

 

Сви вртићи 
 

 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, 

директор 
2022- јун 2023. 
 

Прикупљени су  сви 

релевантни прописи, 

интерни правилници, 

критеријуми о раду 

тимова , стручна 

литература која је у 

електронском облику 

на једном месту. У 

оквиру базе података 

формирани 

су  фолдери са 

различитим 

садржајима које су 

креирали и 

прикупили   сви 

актери у раду вртића. 
Формирани су 

фолдери о стручном 

усавршавању 

запослених 
Евалуација реализованих 

активности, реалан увид 

у остварене промене, као 

основ планирање 

наредних корака 
 

 
 

 

Лични портфолио, 

евиденција о 

стручном 

усавршавању 
Извештај о 

реализацији 

акционог плана 

установе//вртића: 
Годишњи извештај 

о раду установе; 

Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

 

4.4.Изналазити 

могућности за 

сарадњу и 

умрежавање у 

локалној 

заједници 

 

4.4.1.Позивати 

различите 

институције и 

организације на 

сарадњу и учешће у 

раду на развијању 

нашег програма 

рада са децом. 
 

Сви вртићи 
 

 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, 

директор 
2022- јун 2023. 
 

 
Користе се 

различити простори 

за реализацију 

активности у 

локалној заједници, 

учешће деце и 

васпиатача у 

различитим 

дешавањима , 

организоване су 

манифестације 

Паркић, Дечја 

олимпијада, Улица 

отвореног срца…. 
 

 

Споразуми о 

сарадњи са 

релевантним 

институцијама,Ажу

риране објаве на 

сајту и фејсбук 

страни Установе, 

Лична карта 

вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, 

Процесни панои, 

огласни панои у 

институцијама у 

локалној 

заједници; радио и 

ТВ гостовања 
Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

 

4.4.Изналазити 

могућности за 

сарадњу и 

умрежавање у 

локалној 

заједници 

 

4.4.2. Анализа 

потреба деце и 

породице за 

реализацијом 

различитих облика 

рада, мапирање 

потреба у сарадњи 

са Саветом 

родитеља и 

локалном 

заједницом 
 

Сви вртићи 
 

 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, 

директор 
2022- јун 2023. 
 

Урађена упитник и 

анализа потреба 

деце и породице у 

локалној 

заједници 

 

Ажуриране објаве 

на Сајту и фејсбук 

страни Установе, 

Лична карта 

вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, 

Процесни панои, 

огласни панои у 

институцијама у 

локалној 

заједници; радио и 

ТВ гостовања 
Током године 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОБЈЕКТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ, 

ВРЕМЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НОСИОЦИ, 

ВРЕМЕ 
4. 

Унапређивањ

е 

организације, 

руковођења и 

лидерског 

деловања 

заснованог 

на 

одговорности 

и мотивацији 

свих 

учесника у 

раду 

предшколске 

установе 

 

 

4.4.Изналазити 

могућности за 

сарадњу и 

умрежавање у 

локалној 

заједници 

 

4.4.3.Промовисати 

рад Установе тако 

што активности и 

резултате чинимо 

видљивим  локалној 

заједници.  
 

Сви вртићи 
 

 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

руководиоци, 

стручни 

сарадници, 

директор 
2022- јун 2023. 
 

Промовисан рад 

Установе 

 

Ажуриране објаве 

на Сајту и фејсбук 

страни Установе, 

Лична карта 

вртића, Мапа 

вртића и локалне 

заједнице, 

Процесни панои, 

огласни панои у 

институцијама у 

локалној 

заједници; радио и 

ТВ гостовања 
Током године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


