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Основе за израду Развојног плана: 
 

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 орган управљања, на предлог стручног тима за развојно 
планирање за период од три до пет година. Развојни план, Предшколски програм и 
Годишњи план рада Установе су међусобно усклађени акти и пружају основ за 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. 

Законске одредбе на које се ослања Развојни план: 
 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр 88/2017., 
27/2018., 10/2019., 6/2020) 

 Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2010., 
101/2017., 95/2018., 10/2019.,) 

 Правилник   о ближим условима за почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе („Сл. гласник РС“ бр. 1/2019) 

 Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања Године 
узлета („Просветни гласник РС“ бр. 16/2018) 

 Правилник о вредновању квалитета рада установа,(„Службени гласник РС“, 
10/2019.) 

 Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог 
професионалног развоја(„Сл.гласник РС“ бр.88/2017., 27/2018.) 

Поред законске регулативе у изради Развојног плана водимо рачуна о: 
 

 Интересу родитеља и друштвене средине у области предшколског васпитања и 
образовања 

 Материјалној, просторној и кадровској могућности Предшколске установе 

 Специфичности услова рада по местима и вртићима 

 Предлозима за промене на основу Анализе остварености предходног Развојног 
плана, Извештаја о самовредновању и Извештаја о екстерном вредновању. 
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Лична карта установе 
 

Општи подаци о установи 
 

Назив: Предшколска установа „Десанка Максимовић“ 

Адреса: Иве Лоле Рибара 4, Житиште 

Општина: Житиште 

Округ: Средњобанатски 

Телефон: 023/3821-651 

Имејл адреса: desankam28@gmail.com 
 

Веб адреса: www.predskolskaustanova-zitiste.com 

ПИБ: 101376127 

Матични број: 08610312 
 

Шифра делатности: 8510 

Дан установе: 16.мај 



Развојни план Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за период од 
2022. до 2025. 

4 

 

 

 
 

Историјат установе 
 

Предшколско васпитање и образовање деце у општини Житиште реализовано је од 
1974. до 1994. године при основним школама у саставу Школског центра „Братство“ 
Житиште. 

Одлуком Скупштине општине Житиште број: 06-5/94-01 од 28.02.1994. године, 
основана је Установа за културу и друштвену бригу о деци „Десанка Максимовић“ 
Житиште која је дана 15.04.1995. године регистрована код Привредног суда у Зрењанину. 

Дана 12.07.1995. године, Скупштина општине Житиште је донела Одлуку о 
брисању Установе за културу и друштвену бригу о деци „Десанка Максимовић“ услед 
поделе на: Културно просветну заједницу Житиште, библиотеку „Бранко Радичевић“ 
Житиште и Предшкослку установу „Десанка Максимовић“ Житиште. 

Предшколска установа „Десанка Максимовић“ Житиште је дана 02.08.1995. године 
регистрована код Привредног суда у Зрењанину. Установа је књижена као носилац права 
коришћења на објекте у Житишту и Торку. 

Од оснивања Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште до данас рад 
се обавља на српском, мађарском и румунском језику. 

-Установа данас- 
 

Предшколска установа „Десанка Максимовић“ организује рад са децом 
предшколског узраста на територији целе општине Житише. Предшколско васпитање и 
образовање реализовано је до 2002. године у 12 места Општине Житиште, а од 2002. 
године реализује се у 11 места, јер је вртић у Банатском Вишњићеву затворен услед 
недостатка деце. 

До 2015. године се васпитно-образовни рад у Установи реализовао са децом 
узраста од 3 до 6 година, а од 2015. године отворена је група јасленог узраста у вртићу у 
Житишту. Септембра 2022. године због повећаног броја деце пријављених за упис, 
отворена је још једна група јасленог узраста у вртићу у Житишту. 

Објекат у Житишту ради у режиму целодневног боравка, док су остали вртићи по 
насељеним местима раде у полудневном боравку. На нивоу Установе деца су распоређена 
у 21 васпитну групу. 

Дан установе обележава се 16.маја, на дан рођења велике песникиње чије име носи 
наша Установа. 
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Вртић у Житишту 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Иве Лоле Рибара 4 

023/3821-225 

desankam28@gmail.com 
 

Централна зграда у којој је смештена административно-рачуноводствена служба Установе 
коју чине директор, педагошка служба, секретар и шеф рачуноводства. 

У овај вртић уписано је 6 васпитних група. 
 

Васпитно образовни рад се изводи на српском језику. 
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Вртић у Торку 
 

 
 
 
 

ул. Братсва и јединства 1 

064/845-95-73 

 

Вртић броји две групе и ради у две смене, због коршћења једне радне собе. Васпитно- 
образовни рад се изводи на српском и румунском језику. 
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Вртић у Равном Тополовцу 
 
 
 

 

 
Ул. Миленка Симића 1 

064/845-95-82 

 

Објекат у Равном Тополовцу налази се у склопу основне школе „Алекса Шантић“ Равни 
Тополовац. У вртићу васпитно-образовни рад се одвија у једној васпитној групи на 

српском језику. 



Развојни план Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за период од 
2022. до 2025. 

8 

 

 

 
 

Вртић у Банатском Двору 
 
 
 
 

 

 

 
Ул. Маршала Тита 2 

064/845-95-81 

 

Вртић у Банатском Двору налази се у склопу Основне школе „Ђура Јакшић“ Банатски 
Двор. Васпитно-образовни рад се изводи у једној васпитној група на српском језику. 
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Вртић у Честерегу 
 
 
 
 

 

 

 
Ул. Маршала Тита 61 

064/845-95-77 

 

Вртић у Честерегу налази се у склопу зграде Основне школе „Петар Кочић“ Честерег. 
Васпитно-образовни рад се изводи у једној васпитној групи, на српском језику. 



Развојни план Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за период од 
2022. до 2025. 

10 

 

 

 
 

Вртић у Торди 
 
 
 
 

 

Ул. Бориса Кидрича 3 

064/845-95-83 

 

Вртић у Торди налази се у склопу основне школе „Ендре Ади“ Торда. Васпитно- 
образовни рад одвија се у две васпитне гурпе на мађарском језику. 
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Вртић у Банатском Карађорђеву 
 
 
 

 

 

 
Ул. Солунских добровољаца 21 

064/845-95-76 

 

Вртић у Банатском Карађорђеву смештен је у објекту који припада Основној школи 
„Никола Тесла“ Банатско Карађорђево. Васпитно-образовни рад се одвија у две васпитне 

групе на српском језику. 
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Вртић у Новом Итебеју 
 
 
 

 
 

Ул. Маршала Тита 70 

064/845-95-74 

 

У вртићу у Новом Итебеју, васпитно-образовни рад се изводи у посебном објекту који 
припада Основној школи „Милош Црњански“ Српски Итебеј. Васпитно образовни рад се 

одвија у две васпитне групе, у две смене, на мађарском језику. 
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Вртић у Српском Итебеју 
 
 
 

 
 

Ул. Војводе Путника 15 

064/845-95-84 

 

У вртићу у Српском Итебеју васпитно-образовни рад се реализује у посебном објекту 
Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј. Рад се одвија у две васпитне групе на 

српском језику. 
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Вртић у Међи 
 
 
 

 

 
Ул. Првомајска 28 

064/845-95-86 

 

Вртић у Међи налази се у склопу основне школе „Ђура Јакшић у Међи. Васпитно- 
образовни рад се одвија на српском језику у једној васпитној групи. 
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Вртић у Хетину 
 
 
 
 

 
 

Ул. Бориса Кидрича 56 

064/845-95-79 

 

Вртић у Хетину налази се у објекту који припада Основној школи „Милош Црњански“ 
Српски Итебеј. Васпитно образовни рад се изводи на српском језику у једној васпитној 

групи. 
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МИСИЈА 
Установа која свој рад заснива на принципима инклузивног васпитања и кроз интеракцију 
гради сараднички однос са породицом и локалном заједницом. Дете се посматра 
холистички, као јединствено и целовито биће које учи свим чулима и целим телом. 
Установа тежи преиспитивању сопствене праксе кроз контиуирано усавршавање. 

 

ВИЗИЈА 
Безбедна, отворена, инклузивна Установа која се заснива на принципима међусобног 
уважавања и подстицања развоја аутентичне личности детета. 
Установа која је изградила партнерске односе са породицом и свим актерима локалне 
заједнице. 
Установа у којој колектив поседује висок ниво професионалних компетенција. 

 

Дечји радови 
 

Илустрација „Вртић по мери детета“ 
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РАДНА МЕСТА У УСТАНОВИ 
 

На почетку сваке радне године утврђује се број извршилаца у васпитно-образовном 
процесу и број запослених који нису непосредно укључени у васпитно-образовни рад, 
зависно од броја деце, броја васпитних група и величине Установе, у складу са законом и 
посебним законом, применом мерила у погрледу броја извршилаца утврђених под 
законским актом којим се прописују мерила за утврђивање цене услуга у предшколској 
установи, а у складу са обавезом остваривања предшколског програма. 

 
 
 

Послови по систематизацији 
ПУ „Десанка Максимовић“ Радно место Број извршилаца 

Послови са посебним 
овлашћењима и 
одговорностима: 

Директор Установе 1 

Послови унапређивања 
васпитно-образовног рада – 
послови стручних сарадника 

Стручни сарадник-педагог 2 

Послови непосредног 
васпитно-образовног рада 

Васпитач 
Медицинска сестра-васпитач 

25 
1 

Послови сарадника 

Сарадник за послове 
превентивне здравствене 
заштите и неге 

1 

Послови секретара установе, 
рачуноводствени и 
административни послови 

Секретар 
Шеф рачуноводства 

1 
1 

Послови одржавања хигијене Спремачица 4 

Послови исхране Сервирка 2 

 УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ: 38 
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СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ОБЈЕКАТА 
 

Просторни услови (радне собе, пратеће просторије), опрема и намештај објеката 
Установе одговарају нормативима и адекватно се одржавају, тако да стварају пријатну 
атмосферу у којој се деца осећају безбедно и опуштенo. 

Стање дидактичког материјала, играчака и осталог потрошног материјала је 
задовољавајуће и деци се нуди богат избор играчака и осталог игровног материјала, 
дидактике и сликовница које су прилагођене њиховим потребама и у функцији су 
подстицања дечјег развоја и реализације васпитно – образовног процеса. Учешћем у 
Супер пројекту који се односи на унапређење система предшколског васпитања и 
образовања а реализовао га је ЦИП- Центар за интерактивну педагогију, наша установа је 
добила дидактичку и ИТ опрему и намештај који је распоређен у свим нашим вртићима. 

Вртић у Житишту поседује оговарајући прилаз за особе са инвалидитетом (рампе), 
док остали вртићи немају ту могућност. 

Објекти у склопу Предшколске установе су без фискултурне сале, с` тим што неки 
од објеката имају уређене терене на отвореном и дечја игралишта са реквизитима. 

Обзиром да сви објекти немају прихватне кухње, исхрана деце на нивоу Установе 
врши се по принципу тзв. кетеринга (храна се преузима од специјализованих произвођача, 
гарантованог квалитета, контролисана и безбедна, односно декларисана). Достава ручка за 
јаслену групу и децу у продуженом боравку у објекту у Житишту врши се из ресторана 
„Мркшићеви Салаши“ из Српског Итебеја. 

 
У погледу стања опремљености Установа је свеобухватном анализом уз учешће 

свих интересних група (васпитно – образовно веће, савет родитеља, локална заједница) 
издвојила развојне потребе Установе: 

- Обезбеђивање рампи за инвалидска колица 
- Опрема вртића потребним реквизитима за физичку активност 
- Додатна набавка опреме и намештаја 
- Поправка дечјих игралишта 
- Замена и фарбање столарије 
- Додатна набавка дидактичког материјала 
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СПОЉАШЊИ РЕСУРСИ 
 

Наша Установа има квалитетну и континуирану сарадњу са ресурсима из локалне 
заједнице. Путем ове сарадње веома успешно се реализују садржајне активности нашег 
васпитно- образовног рада и унапређује целокупна делатност Установе. 

Образовне Установе 
 

Установа на територији наше општине са Основним школама негује пријатељске и 
партнерске односе, као и са библиотеком „ Бранком Радичевић“- Житиште, који су наши 
стални сарадници. 

Здравствене установе 

Одлична сарадња са свим Домовима здравља на територији општине, са педијатријском 
службом, патронажном службом и стоматолошком службом у сарадњи са којима 
организујемо систематске прегледе деце, превентивне прегледе и предавања прилагођена 
деци и родитељима из области очувања здравља. 

Верске заједнице 
 

Предшколска установа традиционално остварује веома успешну сарадњу са 
представницима верских заједница на територији наше општине. На тај начин 
обележавамо верске празнике и учимо о духовном богатству, традицији и обичајима. 

Органи безбедности 
 

Сарађујемо са локалном јединицом МУП-а и ватрогасним јединицама општине. 
 

Спортски савез општине Житиште 
 

Пружа нам подршку у организовању спортских активности, а деца су учесници 
манифестација у организацији ССОЖ. 

Културно-уметничка друштва 

Континуираном сарадњом са свим КУД-овима широм општине Житиште, деца уче своје 
прве кораке, чувају традицију фолклора, обичаја и језика. 

Месне заједнице 
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Путем сарадње уређује се простор испред вртића, а деци се пружа могућност укључивања 
у различите садржајне програме како би имали прилику да обележе знчајне датуме свог 
места. 

 

 
Подршку деци и раду Установе пружају јавна предузећа, приватна предузећа, удружења 
грађана и истакнути појединци- уметници, спортисти. 

Физичка средина 
 

Предшколска установа користи многобројне ресурсе физичке средине у којој се налазе 
вртићи. Пре свега то су: обала и реке Бегеј, паркови у окружењу, рибњаци, расадници, 
атари, сеоска домаћинства, спортски терени спортских организација, дечја игралишта и 
споменици културе. 
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АНАЛИЗА СТАЊА 
 

Смернице за анализу стања у Предшколској установи „Десанка Максимовић“ у 
Житишту у смислу дефинисања снага и слабости, заснивају се на: Извештају о 
реализацији Развојног плана , извештају о самовредновању установе, извештају о раду 
предшколске установе, извештајима о извршеном надзору од стране општинског 
просветног и санитарног инспектора, као и на извештајима Тимова на нивоу установе. 

Квалитативном анализом поменутих извештаја, дефинисане су области промена 
у установи : 

- Васпитно-образовни рад 
- Професионална заједница учења 
- Подршка деци и породици 
- Управљање и организација 

У дефинисању јаких и слабих страна установе учествовали су запослени у Предшколској 
установи, чланови Савета родитеља, и родитељи, путем SWOT анализе (анализа снага, 
слабости, шанси и претњи). 

Подељено је 90 анкетних листова, а до тренутка обраде враћено је 76, што чини 84,50% 
од укупног броја анкетних листова. Анкета је била анонимна, чиме смо желели да 
постигнемо већи степен искрености у исказима. Испитаници су бирани методом случајног 
узорка. 

Резултати SWOT анализе 
 
 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
- Запослена два стручна сарадника - педагога 
- Добра сарадња васпитача са стручним 
сарадницима - педагозима 
- Спремност васпитача да раде на јачању 
сопствених компетенција 
- Омогућеност стручног усавршавања путем 
хоризонталног учења 
-Укљученост приправника у в-о рад и њихово 
увођење у посао 
- Сви васпитачи су информисани о 
предстојећим променама 
- Подршка педагога и директора 
- Задовољство родитеља радом васпитача и 
педагога 
- Добра сарадња са породицом 

-Комуникација међу запосленима се не заснива на 
асертивним техникама 
- Недовољно развијене компетенције васпитача за 
разумевање свих елемената „Година узлета“ 
- Неравномерна расподела задужења и ангажованост 
васпитача (у тимовима) 
- Заступљен традиционални приступ у реализацији 
програма кодмањег броја васпитача 
- Разуђеност објеката отежава сарадња међу 
васпитачима 
- Професионална изолованост васпитача који раде 
сами у једном објекту 
- Недостатак рампи за инвалидска колица 
- Недостатак терасе за јаслене групе у Житишту 
- Непостојање видео-надзора у свим двориштима 
вртића 
- Непостојање кратких диверсификованих програма 
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(родитељски састанци на тему адаптације и 
друге актуелне теме, информисаност 
родитеља...) која се укључује у рад групе на 
различите начине 
- Оптималан ниво безбедности деце 
- Локација објекта у Житишту 
- Добра опремљеност простора у већини 
вртића, набавка намештаја 
- Користимо полуструктуиране, 
неструктуиране материјале и реалне предмете 
- Висок ниво хигијене у свим вртићима 
- Уређеност дворишта у већини вртића 
- Добра сарадња са локалном заједницом коју 
користимо као ресурс и као место за учење и 
истраживање 
- Учешће деце на локалним дешавањима и 
манифестацијама 
- Васпитно-образовни рад на језицима 
националних мањина 
- Заједничке активности деце из различитих 
група 
- Укључивање деце са сметњама у развоју у 
редовне групе вртића и интеграција ИОП-а у 
план рада групе 
- Препознавање потреба и ангажовање личних 
пратиоца за децу која имају потребу 
- Континуирана сарадња са Центром за 
социјални рад 
- Континуирана сарадња са оснивачем 
Општином Житиште 
- Постојање две јаслене групе у вртићу у 
Житишту 
- Постојање продуженог боравка у вртићу у 
Житишту 
- Рад директора 

- Недостатак финансијских средстава 
- Недовољна информисаност родитеља и локалне 
заједнице о грађењу новог програма 
- Неуједначнен квалитет ужине (вртићи при школама 
и вртићи са приручном кухињом) 
- непостојање целодневног боравка у осталим 
вртићима – што доводи до попуњених капацитета у 
вртићу у Житишту јер се уписују деца из околних 
места 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 
- Квалитетне и континуиране обуке, семинари 
у циљу професионалног усавршавања 
- Пружање саветодавне подршке родитељима 
у разумевању развојних потреба деце 
- Упошљавање младих васпитача, спремних да 
деле своја знања 
- Отвореност и спремност за даље развијање 
партнерства са родитељима и локалном 
средином 
-Добра сарадња са Националним саветом 
Мађарске навионалне заједнице 
- Промоција вртића в.о.р. на стручним 
скуповима и у локалној заједници 
- Коришћење капацитета школског 
дворишта,сале и терена 
- Отварање целодневног боравка у 
Б.Карађорђеву и С.Итебеју (и у другим 
местима наше установе) 

- Економске и социјалне миграције становништва 
у селу 
- Несигурност васпитача у своје компетенције 
- Немогућност појединих васпитача да прате 
обуке и да дигиталне технологије користе у 
функцији развијања програма 
- Пораст деце са сметњама у развоју, а не постоји 
адекватна дефектолошка и логопедска подршка у 
општини Житиште 
- Низак ниво образовања родитеља и лош 
економски положај ( у појединим селима) 
- Попуњени капацитети у вртићу у Житишту – 
формирање листе чекања за упис у наредном 
конурсу 

 
 
 

 

Број рођене деце у насељеним местима општине Житиште у периоду од 2017.-2022. 
године 

 
Насељено место 2017.год. 2018.год. 2019. год. 2020.год. 2021.год. 2022.год 

Житиште 26 18 23 29 17 24 

Равни 
Тополовац 

4 7 7 8 8 3 

Банатски Двор 13 8 9 6 7 12 

Честерег 8 7 7 2 4 7 

Банатско 
Карађорђево 11 12 14 13 18 4 

Торак 28 24 22 25 16 16 

Нови Итебеј 6 11 9 10 11 10 

Српски Итебеј 18 16 18 12 19 18 

Међа 6 5 5 1 1 1 

Хетин 2 3 0 3 1 5 

Торда 9 9 4 3 3 3 
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Потребе установе 
 

На основу анализе стања у установи, утврђене мисије и визије, уважавања интересних 
група и резултата самовредновања, утврђене су следеће потребе развоја установе: 

 
- Даље развијање професионализма 
- Даље развијање партнерских односа са локалном заједницом 
- Даље развијање партнерских односа са породицом 
- Обухват деце са потешкоћама у развоју, као и деце из социјално угрожених категорија 
- Систематско праћење, евидентирање и документовање напредовања у дечјем развоју 
- Осавремењавање васпитно-образовног рада 
- Набавка савремених средстава за рад ( Информационе технологије) 
- Развијање толеранције, одговорности и међусобног поверења свих запослених 
- Подизање квалитета рада 
- Унапређивање компетенција васпитача 
- Одржавање објеката Установе 
- Унапређивање квалитета боравка деце у вртићима 

 
 

ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ 
 

Приорет 1. 
Васпитно-образовни рад 

 
Развојни циљеви: 

- Унапредити процес васпитно–образовног рада кроз разумевање 
концепцијских полазишта Основа програма – Године узлета 

- Унапредити искоришћеност физичког простора у складу са Основама 
програма 

- Развијање теме/пројекта у складу са Новим основама 
- Обогатити васпитно–образовну праксу приликама за интеракцију деце 

различитог узраста и са различитим структурама одраслих.
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Задаци Активности Носиоци Динамика 
Критеријуми       

успеха 
Докази 

Реализација 
плана ширења 
Нових Основа 
програма у ПУ 

Координација и 
сарадња вртића 
језгра и осталих 
вртића установе 

Стручни 
сарадници, тим за 
хоризонтално 
учење, сви 
васпитачи 

Током радне 
године 

Практичари су 
укључени у рад 
група 

Састанци Тима за 
хоризонтално 
учење, извештаји 
сарадника 

Kонтинуирана 
едукација 
васпитача за 
примену нових 
Основа програма 

Примењивање 
знања у пракси са 
обуке за примену 
нових Основа 
програма. 
Хоризонтално 
ширење искуства 
и знања Установи 

Директор,стручни 
сарадник и 
главни васпитач, 
тим за 
хоризонтално 
учење 

Током радне 
године 

Сви васпитачи су 
прошли обуку и 
имплементирају је 
у в..о.р. 

Фотографије са 
обуке, извештај о 
стручном 
усавршавању 
Сви васпитачи 
поседују примерак 
свих водича из 
едиције „Линије 
лета“ 

Унапређивање 
праксе у односу 
на концепције 
нових Основа 
програма 

Континуирани 
састанци на нивоу 
вртића у циљу 
унапређења 
праксе 

Васпитачи, 
стручни сарадник 

Током радне 
године 

Запослени су 
активно укључени 
у рад група 

Записници са 
састанка 

Формирање 
просторних 
целина у складу 
са Правилником, 
опремање 
радних соба 
структуираним и 
полуструктуиран 
им материјалима 

Анализа 
постојећих 
простора у 
објекту и уређење 
по Правилнику 
ради 
функционалнијег 
искоришћења 
простора 

Васпитачи, 
стручни сарадник, 
директор,тим за 
обезбеђивањеквал 
итета и развој 
установе, тим за 
самовредновање 

Током радне 
године 

У свим радним 
собама простори 
су уређени у 
складу са новим 
Основама 
(критеријуми 
уређења) 

Фотографије 
радних соба, 
извештаји тимова, 
ст.сарадника, 
директора 

Уређење 
заједничких 
простора и 
дворишта вртића 

Иницирати 
тимски рад на 
нивоу вртића на 
осмишљавању и 
уређењу 
заједничких 
простора. 

Васпитачи и 
стручни сарадник, 
Тим за обезбеђење 
квалитета и развој 
установе 

Током 
године 

Унете су промене 
у заједничким 
просторима и 
двориштима 
вртића 

Записници са 
састанка тимског 
рада васпитача и 
извештај тима 

Разумевање 
покретања и 
развијања 
теме/пројекта по 
принципима 
нових Основа 

Састанци група на 
нивоу вртића на 
којима ће се 
анализирати 
колико су теме 
/пројекти у складу 
са новим Основама 

Васпитачи,        
стручни сарадник, 
тим за 
самовредновање,   
т им за обезбеђење 
квалитета 

Током радне 
године 

Васпитачи имају 
подршку једни 
других и 
анализирају теме 
/пројекте по 
концепцији нових  
Основа 

Записници са 
састанка, извештаји 
тимова 
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Осмислити у 
континуитету 
прилике за 
интеракцију деце 
различитог 
узраста и 
одраслих 

Сачинити план 
дружења деце и 
деце и одраслих и 
деце, проширити 
улогу размене са 
одраслима као 
подршку при 
покретању 
истраживачких 
пројеката 

Директор, стручни 
сарадник,  
васпитач и, тим за 
обезбеђење 
квалитета и развој 
установе, тим за 
самовредновање 

Током радне 
године 

Богатија искуства 
деце свих узраста, 
в.о.р. по 
принципима нових 
Основа, нови 
пројекти и 
истраживачки 
радови на нивоу 
установе 

Извештаји тимова, 
директора, 
записници са Савета 
родитеља, 
фотографије 

Омогућити 
учешће деце и 
васпитача у 
различитим 
дешавањима у 
локалној 
заједници 

Учешће деце на 
пригодним 
фестивалима, 
прославама, 
акцијама 

Сви васпитачи 
установе 

Током радне 
године 

Богатија искуства 
деце свих узраста, 
Видљивост вртића 
као дела локалне 
заједнице 

Фотографије, 
репортаже 

Размена примера 
добре праксе 

Организовање 
посета између 
вртића – 
хоризонтално 
учење 

Стручна служба, 
директор,тим за 
обезбеђење 
квалитета и развој 
установе, тим за 
самовредновање 

Током 
године 

Богато 
хоризонтално 
учење у установи 

Извештаји са 
посета вртићима, 
извештаји тимова 
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Приоритет 2 
 

Професионална заједница учења 

Развојни циљеви: 

- Грађење професионалне заједнице учења 
 
 

Задаци Активности Носиоци 
Време 

реализације 
Критеријум успеха Докази 

Правовремено 
информисање 
запослених и 
родитеља о 
активностима, 
процедурама,  
правили ма и 
одговорностима у 
установи 
 

Формирати базу 
података са 
информацијама, 
правилницима 
процедурама и 
одговорностиома 
запослених и 
родитеља 

Директор, 
стручни 
сарадник и тим 
за 
информисање 

Пре почетка и 
током радне 
године 

Сви запослени и 
родитељи су 
правовремено 
информисани о 
процедурама, 
правилницима и 
одговорностима у 
установи 

Записници са 
састанка тома за 
информисање, 
извештај директора 

Стручно усавршавање 
има за циљ подизање 
квалитета вештина 
комуникације и 
тимског рада 

Организовати   
учешће у семинару  
са темом асертивне 
комуникације и 
сарадничких односа.  
Презентовати на 
активу васпитача, 
искуства у 
примени знања и 
вештина стечених                 на 
семинару са темом  
из области асертивне 
комуникације и 
тимског рада 

Тим за 
обезбеђење 
квалитета и 
развој установе, 
директор, тим 
за хоризонтално 
учење 

Током радне 
године 

Сви запослени су 
похађали семинар 
или вебинар са 
темом асертивне 
комуникације и 
сарадничких односа  
и примењују стечена 
знања и вештине 

Записници, план 
стручног 
усавршавања, 
радна књига 
васпитача, 
извештај о раду 
установе 

Подизање квалитета 
информатичких 
вештина и дигиталне 
писмености 

Организовати обуке 
на нивоу установе из 
области дигиталне 
писмености и 
реализација 
акредитованих 
семинара на тему 
дигитална писменост 

Директор, тим 
за стручно 
усавршавање 

Током радне 
године 

Нове вештине и 
знања из области 
дигиталне 
писмености се 
примењују у в.о. раду 

Записници, 
извештај тима и 
директора 
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Организовање 
прилика за 
преиспитивање и 
вредновање праксе 
вртића, заједничко 
учење 

Континуирани 
састанци актива 
васпитача и 
педагошког 
колегијума као 
прилике за 
заједничко учење 

Директор, 
стручни 
сарадник, тим за 
самовредновање 
 и тим за 
обезбеђење 
квалитета и 
развој установе 

Током радне 
године 

Васпитачи су 
активни учесници на 
састанцима 
преиспитивања и 
вредновања праксе 
вртића на којима 

Записници тимова   
и актива, извештај 
о раду установе 

Промоција вртића у 
циљу веће 
видљивости кроз 
учешће у животу 
заједнице. 

Иницирање и 
укључивање у 
разне активности и 
манифестације у 
локалној заједници 
и користити места 
у  заједници као 
места учења. 

Директор, 
стручни 
сарадник, 
васпитачи и     
деца 

Током    
године 

Вртићи у свим 
местима се 
укључују у акције и 
манифестације свог 
места у Општини 
Житиште 

Фотографије, видео 
записи, сајт 
установе и 
општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3 
 

Подршка деци и породици 
 

Развојни циљеви: 
- Унапређење услова за учење и развој деце кроз пружање подршке породици и 

промовисање заштите права деце 
- Обезбедити различите и богатије начине за подршку и интеграцију породице 

у живот и рад вртића 
- Укључивање деце са потешкоћама у развоју у редован васпитно-образовни 

рад 
- БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ 
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Задаци Активности Носиоци Време 
реализације 

Критеријум успеха Докази 

Обезбедити и 
промовисати 
активности на 
обезбеђивању 
инклузивне средине за 
свако дете у 
колективу 

Вршити анализу 
ситуација где је 
угрожена 
сигурност и 
безбедност деце и 
израдити план за 
отклањање истих. 

Директор , тим 
за заштиту 
деце од 
насиља, 
занемаривања 
 и 
злостављања, 
стручни 
сарадник 

Август- 
септембар 

Разрешене 
проблематичне 
ситуације и 
предузете 
активности због 
којих је безбедност 
деце у вртићима је на 
високом нивоу 

Фотографије, 
записници са 
састанка 
извештаји 

 За сваки 
појединачни случај 
сумње на 
занемаривање 
,злостављање и 
дискриминацију 
укључити 
релевантне тимове 

Директор и 
релевантни 
тимови 

Током године Разрешене 
проблеметичне 
ситуације и 
предузете 
активности 

Записници са 
састанка 
тима, службене 
белешке 

 Уврстити 
промовисање 
права деце и 
заштиту истих, 
као редовне 
активности кроз 
родитељске 
састанке, 
штампане 
материјале и 
друге активности 

Васпитачи, 
тим за заштиту 
деце од 
насиља, тим за 
информисање 

Током године Већа освешћеност 
родитеља ,мање 
критичних 
ситуација за 
реаговање тима 

Извештај тима, 
записници са 
родитељских 
састанака, 
штампан мат. 

Установа развија 
различите програме 
на основу утврђених 
потреба деце и 
породице 

Сагледати потребе 
породица и 
формирати 
одговарајуће 
програме. 

Директор и 
запослени 

Током 
године, 
континуирано 

Деца и њихове 
породице имају 
могућност 
укључења у 
различите 
програме. 

Записници са 
састанка 

Стварати услове за 
одржавање 
мотивације и активну 
партиципацију 
родитеља у живот и 
рад вртића 

Покренути 
пројекте који ће 
ангажовати све 
учеснике 
заједнице учења. 
Јачати родитељске 
компетенције. 

Сви учесници 
заједнице 
учења. 

Током 
године, 
континуирано 

Боља и 
квалитетнија 
размена свих актера 
заједнице учења, 
боља 
информисаност 
родитеља ,већа 
мотивација 

Записници, 
извештаји 
фотографије и 
снимци 
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 Приоритет 4 
 

Управљање и организација 
 

Развојни циљ: 
 

- Јачање организационе структуре –дефинисање процедура и носиоца 
одговорности 

- Израда правилника о награђивању запослених 
- Јачање ефикасности стручних актива и тимова 
- Подржавање сарадње са локалном заједницом 

 
 
 

Задатак Активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Критеријум 

успеха 
Докази 

Обука запослених о 
утврђеним 
протоколима 
поступања и 
надлежностима 
установе и запослених 
у ванредним и 
редовним 
околностима 
функционисања 
установе 

Организовање и 
похађање 
семинара, 
презентација 
похађаног 
семинара на 
састанцима 
актива, 
колегијума. 
Истицање 
информација на 
видљивим 
местима у 
установи. 

Директор, 
стручни 
сарадник,секре 
тар, васпитачи и 
остали 
запослени по 
потреби, Тим за 
информисање 

Током радне 
године 

Запослени 
препознају 
редовне и 
изузетне 
ситуације у 
установи и 
сходно њима 
покрећу и 
примењују 
одговарајуће 
протоколе 
поступања 

Записници.и 
звештаји тима за 
информисање, 
директора 

Обезбеђивање 
континуитета 
функционисања 
тимова и актива 

Одржавање 
извесног броја 
претходних 
чланова 
приликом 
формирања новог 
састава тимова и 
стручних актива 

Директор, 
стручни 
сарадник 

Август Размена знања 
међу члановима 
стручних тела, 
извештаји о 
извршеном 
надзору и увиду у 
рад 

Одлуке о 
формирању 
стручних тела, 
извештај директора 

Успостављање нових 
видова сарадње са 
локалним 
инстутуцијама и 
установама 

Конкурисање за 
заједничке 
пројекте, 
заједничке 
акције на 
локалном нивоу 
у циљу 
унапређивања 
услуга и 
програма 

Директор, 
стручни 
сарадници, 
секретар 

Током године Сарадња са 
локалном 
заједницом је 
богатија и 
интезивнија 

Извештаји о 
оствареној сарадњи 
и реализованим 
пројектима 
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Осмишљавање и 
примена разних 
начина подстицаја и 
мотивације за 
професионални развој 

Спровођење 
разних 
активности 
унапређивања 
радне 
мотивације, 
организовањем 
друштвених 
окупљања, 
излета и сл. са 
циљем јачања 
осећања 
припадности 
запослених и 
кохезивности у 
установи 
Израда 
Правилника о 
награђивању 
запослених 

Директор, 
сектетар, 
стручни 
сарадник и 
главни васпитач 

Током године Запослени су 
професионално 
мотивисани за 
унапређивање и 
даљи 
професионални 
развој. 

Годишњи извештај, 
анкете запослених, 
Правилник о 
похваљивању и 
награђивању 
запослених 
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Стручни актив за развојно планирање 
 

1. Јањеш Нада – директор Установе 
2. Матић Јелена – васпитач, координатор актива 
3. Радаковић Татјана – васпитач, заменик координатора 
4. Банч Јасна – васпитач, члан 
5. Сандра Рошу – представник родитеља 
6. Иванчевић Јелена – представник локалне самоуправе 


