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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
Организовање предшколског васпитања и образовања у општини Трстеник отпочело
је у пролеће 1951. године. Приликом отварања било је око 30-оро деце. У раду је било
ангажовано пет радника. Васпитачице су радиле са учитељском школом. Васпитни рад је
извођен према методолошким упутствима за рад у предшколским установама прописане од
стране савета за просвету Н.Р. Србије.
Године 1958. стичу се услови за отварање два полудневна дечја вртића у наменски
изграђеним објектима. Један у центру града са једном групом и један у Новом насељу са две
полудневне групе. Две године након тога 1960. године када су школска деца подељена у две
основне школе, оба полудневна вртића припала су школама ОШ „М.Ч.Чајка“ и ОШ
„Живадин Апостоловић“.
Потребе за предшколским васпитањем у нашој општини све мање се посматра са
становишта запослених и самохраних родитеља, који нису у могућности да својој деци
пруже одговарајућу негу, а све више као потреба друштвеног васпитања и образовања све
деце пре поласка у школу. Због таквог схватања уследио је захтев за бржи развој
организованог предшколског васпитања и образовања.
На заједничкој седници Општинског већа и Већа радних заједница 21.12.1964. године
Скупштина Општине Трстеник донела је инвестициони програм за изградњу вртића у
Трстенику, а истовремено је и именовала Слободана Димитријевића за управника те
установе. Својим решењем број 06-2605/13 од 19. фебруара 1966. године основала је
установу за васпитање и образовање предшколског узраста – Дечји вртић у Трстенику. Ова
установа ће 1968. године на предлог ученика другог разреда ОШ „Живадин Апостоловић“
понети име „Бисери“. Модерни објекат Дечјег вртића опремљен савременим намештајем и
дидактичким средствима за васпитно-образовни рад још 6. децембра 1966. године по
свечаном отварању прима 45 полазника.
Почетком 1971. године приступило се интеграцији полудневних вртића при основним
школама са целодневним Дечјим вртићем „Бисери“. Од 1. априла 1971. године у саставу
Дечјег вртића „Бисери“ је први полудневни вртић у Медвеђи, а после спровођења
референдума од 01. јануара 1973. године је отворен и Дечји вртић „Живадин Апостоловић“.
Вртић „Херој Чајка“ је приступио целодневноном Дечјем вртићу 1. фебруара 1973.године.
Током 1976. године СИЗ дечје заштите и Дечји вртић „Бисери“ извршили су
припреме за изградњу трећег дела вртића за јаслени узраст. Средства за изградњу у облику
кредита обезбедила је Републичка заједница дечје заштите. Радови су завршени крајем 1977.
године. Тиме је простор Дечјег вртића проширен за 600м². Организацијом и садржајем рада
обезбеђена је здравствена заштита, физичко, умно, морално и етичко васпитање.
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Организовани васпитни рад омогућила је подела деце према узрасту у групе, од 3-4 године
млађа, од 4-5 година средња и 5-7 година старија.
С обзиром да и поред проширења капацитета установе и повећања обухвата деце нису
могли да се реше захтеви знатног броја родитеља за пријем деце па је 1978. године
покренута акција за изградњу новог вртића на локацији „Шумска секција“ у Трстенику.
Изградња је отпочета 1979. године, а завршена 1980. године на површини од 96 ари наменски
уређеног двориштног простора. Тако је добијен још један целодневни вртић капацитета 300
деце јасленог и обднишног узраста који је добио име „Јожек“. Објекат је почео са радом 01.
септембра 1981. године. Радне собе и све пратеће просторије у укупној површини од 1.694,3
m² пружиле су могућност за савремену организацију васпитно-образовног рада. Исте године
је отворено радно место стручног сарадника-педагога на које долази да ради Радослав
Анђелковић, као и радно место секретара на које је примљена Јованка Думановић
дипломирани правник. Изградњом тог објекта су само краће време задовољене потребе за
обухватом деце предшколског узраста услед чега ће опет уследити нове акције за ширење
капацитета. Након четири године 1985.године изграђен је нови објекат „Јожек II“ који је
задовољио ове стандарде. Самим тим указала се потерба за радним местом дијететичаранутриционисте и на то место је примљена Загорка Степановић дијететичар нутрициониста.
Године 1988. извршена је адаптација дистрибутивне кухиње где је смештена стоматолошка
амбуланта која ради на превенцији и лечењу зуба деце до 7 година. Исте године отворено је
забавиште у Грабовцу у адаптираним просторијама Задружног дома, а 1989. године
забавиште се сели у простор хола основне школе.
У саставу Дечјег вртића функционисао је од 1. марта 1981. године до 2002. године
путујући вртић „Полетарац“.
Током 2012. године радни однос у предшколској установи су засновали стручни
сарадници: психолог и логопед.
Како су године пролазиле Предшколска установа „Бисери“ је током свих ових година
прерасла у једну установу вредну пажње и поноса грађана Трстеника и околине.
Садашња предшколска установа броји 57 васпитно-образовних група. Рад са децом
организован је путем различитих програма: целодневни, полудневни, пригодни и други
различити програми рада са децом који се реализују у наменски грађеним објектима у
Трстенику: „Бисери“1, „Бисери“2 и „Бисери“3, Стопањи: „Бисери“4, као и у прилагођеном
простору за рад са децом на сеоском подрују.
Целодневни боравак (јаслице, вртић у трајању од 10 часова) се организује у
Трстенику и у Стопањи, за децу узраста од једне године до поласка у школу, а све у
складу са законским и стручним актима који регулишу ову област. Полудневни боравак у
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трајању од 5 часова, где се реализује предшколски припремни програм и предшколски
програм за децу узраста од 3 до 5,5 година, организује се на целој територији општине и
ове групе раде по селима где је највећи број деце, уз укључивање истих и из других села
са знатно мањим бројем деце.
Важан сегмент у реализовању предшколске делатности представља унапређивање
услова у погледу безбедности деце и објеката, као и унапређивање квалитета и услова
рада. У том смислу установа стално реализује бројне послове у домену инвестиционог и
текућег одржавања објеката, опреме и спољашњег простора.
Установа својом делатношћу, полазећи од потреба породице и развојних потреба
деце, обезбеђује помоћ породици у остваривању њених функција и оптималне услове за
правилан психофизички развој деце.

2. АНАЛИЗА СТАЊА
Полазна основа за анализу стања у Предшколској установи: „Бисери“ у смислу
дефинисања снага и слабости су:
1. Извештај о реализација Развојног плана 2016-2020. године (анализа реализације
Развојног плана вршена је сваке године од стране Стручног актива за развојно
планирање),
2. Извештај о реализацији годишњег плана рада,
3. Извештај Тима за самовредновање о процесу самовредновања кључних области:
Васпитно-образовни рад, Подршка деци и породици, Професионална
заједница учења и Управљање и организација,
4. Извештај о спољашњем вредновању квалитета Предшколске установе „Бисери“
Трстеник,
5. Анализе и Извештаји о стручном усавршавању,
6. Анализа извештаја о спроведеном истраживању процене квалитета рада установе
од стране родитеља (процена добрих и слабих страна рада установе уз давање
предлога за унапређивање, као и слике установе којој треба тежити),
7. Анализа извештаја о спроведеном истраживању процене квалитета рада установе
од стране деце (шта је по њиховом мишљењу добро у вртићу, шта им се не допада
и шта би променили у вртићу),
8. Анализа извештаја о спроведеном истраживању процене квалитета рада установе
од стране представника локалне самоуправе (процена добрих и слабих страна рада
установе уз давање предлога за унапређивање, као и слике установе којој треба
тежити),
9. Анализа извештаја о спроведеном истраживању процене квалитета рада установе
од стране запослених (процена добрих и слабих страна рада установе уз давање
предлога за унапређивање, као и слике установе којој треба тежити),
10. Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у Општини Трстеник у
периоду од 2021. до 2025. године
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АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
(ЗА ПЕРИОД ОД 2016.-2021)

ОБЛАСТ: ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ГОДИШЊИ ПЛАН И РАЗВОЈНИ ПЛАН
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање квалитета Предшколског програма понудом нових
садржаја
Постојећи програм дефинише садржаје рада у складу са потребама деце и породице
кроз разне програме у оквиру установе. У документима су видљиве специфичности рада у
Установи. У периоду од 2016.-2020.год. програми су се развијали посматрајући дечја
интересовања и предлоге запослених. Унапређивање програма је реализован кроз увођење
специјализованих програма (2016/17.- радионица музичких игара, курс страног
језика,музичко забавиште), затим је 2018/19. посматрајући и испитујући дечја интересовања
увели радионицу спортких игара, а 2019/20. на све постојеће радионице увели смо ликовну и
драмску радионицу како би задовољили интересовања деце.
Све интересне групе су упућене у програм заштите деце од насиља као и са
програмом инклузивног васпитања и образовања.
Упознати смо са новим програмом „Године узлета“, који је Министарство просвете
донело 2018. год. Наша установа је у обавези да примени нов програм у раду септембра
2022.год. зато се у нашој установи почело са едукацијом запослених.
Анализирајући овај циљ и његову реализацију дошли смо до закључка да се у
наредном периоду планира већа укљученост родитеља и локалне заједнице у осмишљавању
и реализацији програма и планова.
Како би били спремни за примену новог програма проистиче већа потреба за
разменом искустава како у самој установи тако и са другим установама у окружењу.

ОБЛАСТ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

На основу извештаја стручних сарадника и резултата истраживања спроведеног
применом инструмената за праћење остварености РП, види се да су у свим васпитним
групама реализоване активности које доприносе креирању позитивне социјалне климе у
групи. За потребе остваривања активности васпитачи и мед.сестре-васпитачи су користили
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приручнике попут: „Чувари осмеха“, „Корак по корак“, „Уважавање различитости“.
Организоване су и различите радионице које развијају код деце другарство, емпатију,
сарадњу...У већем броју група у целодневном боравку реализација задатака одвијала се кроз
:музичке, ликовне, спортске активности, шетње...
У групама припремног предшколског програма реализована је сарадња са децом
школског узраста, кроз учешће на разним заједничким манифестацијама, посетама као и
играма на отвореном простору.
Планирање и реализација пројеката на нивоу васпитних група у сарадњи са
родитељима није се одвијала континуирано. Реализован је пројекат( 2016.) под називом
„Некад и сад“ у објекту „Бисери1“, пројекат „У свету бајки“, „Бисери2“, као и пројекти у
полудневним групама. Пројекат „Ускршња чаролија“ где су све групе узеле учешће је
реализован путем вибер групе (2020.) због епидемије изазване COVID19 вирусом.
Сарадња са родитељима се одвијала кроз родитељско ангажовање у свакодневном
животу и раду установе кроз: родитељске састанке, индивидуалне разговоре, радионицама,
ангажовањем у разним донаторским акцијама, приредбама, боравком у групи...У
„Бисерима2“ реализован је пројекат „Родитељи за нас“, родитељи су припремали
Новогодишњу представу за своју децу где су они певали, рецитовали, глумели.
Што се тиче интересовања и потреба деце, прате се континуирано, ослушкују се
дечија интересовања која постају оквир за нове игре и активности које се организују у
васпитним групама.
Од планираних и реализованих активности на отвореном простору свака група је у
својим плановима у радним књигама евидентирала активности на отвореном простору.
Сваке године прдшколске групе су учествовале на кросу „Кроз Србију“.
Наша установа је 2019.год. учествовала на првој предшколској олимпијади која је
била у организацији ПУ у Брусу.
Примена Монтесори програма није реализована због слабог интересовања као и
недостатка финансијских средстава.
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ОБЛАСТ: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ

Аналиом прикупљених података дошло се до закључка да су васпитачи и мед.сестреваспитачи пратили дечји развој и напредовање тако што су користили разне технике
посматрања као што су анегдотске белешке, текуће белешке, чек листе. Сви потребни подаци
су у дечјим портфолијима, које имају све васпитне групе.
Сарадња са родитељима се одвијала кроз информативне, образовне и нивое директног
учешћа родитеља у животу и раду вртића. Родитељи су учествовали у процесу
документовања дечјег развоја и напредовања тако што су достављали фотографије, бирали
радове, давали информације о особинама и навикама деце и то у 84% група. Са својом децом
су креирали њихове портфолије као и садржаје у њима.Посебно интересовање код родитеља
је за портфолио групе јер се подсећају на догађаје који су се дешавали раније.
Задатак је да у наредном периоду праћење деце буде систематско и континуирано и то
новим одабраним методама и техникама поред већ постојећих.

ОБЛАСТ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ

Предшколска установа је предузимала све одговарајуће мере за уклањање и санацију
могућег узрока угрожавања безбедности деце. Сви запослени су у оквиру свог описа посла
максимално посвећени у безбедност објеката. Посебна пажња је на хигијени како
унутрашњег тако и спољашњег простора. Васпитно особље врши перманентан надзор над
децом током боравка у вртићу.
У циљу унапређења безбедности на предлог родитеља и запослених уведено је
закључавање улазних врата у објектима у граду.
Урађена су игралишта у „Бисерима 2, 3“ као и подлога за игралиште у „Бисерима1“.
Поплочане су прилазне стазе у овом објекту.
Промењен је јеловник за децу по новим хигијенско-дијететским захтевима којима се
обезбеђује здрава исхрана и превенција гојазности и настанка дијабетеса код деце. Завршени
су радови на водоводној мрежи у објектима „Бисери1и2“. Извршено је кречење радних соба
у „Бисерима“1и3, извршена набавка нових играчака, намештаја као и бежичног интернета.
Безбедна и здрава средина остварена је ангажовањем свих запослених у установи.

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године
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Санитарни прегледи запослених су вршени по плану.
Дезисекција и дератизација је одрађивана према протоколу.
Узорци хране су редовно контролисани од стране ЗЗЈЗ Крушевац.
У периоду епидемије ПУ је набавила сва потребна средства као и заштитну опрему
како би биле спроведене све препоручене мере. О свим мерама као и новој организацији рада
упознате су све интересне групе.

ОБЛАСТ: ЕТОС

5.1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Промоција квалитетног В-О рада
Делимично су приказани садржаји са свих облика сручног усавршавања ван установе.
У установи се реализују мини пројекти на нивоу групе, али у овом периоду није реализован
ниједан пројекат који би био приказан на стручним скуповима.
5.2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшати квалитет међуљудских односа у колективу
Овај развојни циљ је делимично реализован. У установи су донешена правила понашања али
није израђен Кодекс понашања запослених.
Недовољан број реализованих радионица на тему комуникације.
Реализована су два семинара за запослене из области комуникације и тимског рада (семинар
под каталошким бројем 773 „Професионална комуникација и вештине комуницирања у
отклањању социјалних конфликата“(29 учесника), семинар „Тимски рад у процесу
планирања“)

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ
Анализирајући реализацију РП може се закључити да је 80% задатака реализовано.
Благовремено су израђивани и дистрибуирани инструменти за праћење реализације РП,
обрађивани прикупљени подаци и писани извештаји о реализацији планираних задатака. Све
интересне групе су сваке године информисане о реализацији РП као и о даљим планираним
задацима на основу сагледавања свих потребних докумената и предлога од стране свих
интересних група.
Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године
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ОБЛАСТ:РЕСУРСИ

7. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Уређење простора у складу са потребама деце и узрасним
могућностима у објектима вртића у Трстенику
У периоду 2016/20. год. спољашњи простор објекта „Бисери“1 је делимично уређен.
Уређена је зелена површина дворишта, сређене су прилазне стазе и припремљено земљиште
за изградњу дечјег игралишта и набављене и уграђене гумене подлоге за игралишта.
Што се тиче спољашњег простора у објекту „Бисери“2 и 3 изграђена су два дечија
игралишта.
Спољашњи простори у објектима су делимично сређена због недостатка финансијских
средстава.
У наредном периоду је планиран наставк сређивања ових простора (ограда у
„Бисерима“2 и 3, чесме у двориштима, обнова пешчаника...)
Набавка опреме и средстава за радне собе и просторије за боравак деце су реализоване
континуирано по приоритетима.
У насељеном месту Стопања је изграђен нов објекат вртића у сарадњи са Ђоковић
фондацијом.

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године
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3. РЕСУРСИ УСТАНОВЕ И СРЕДИНЕ
3.1.

УНУТРАШЊИ РЕСУРСИ

3.1.1. Укупан број предшколске деце у општини
Вртић „Бисери“
Седисте општине
Ван седишта
општине
Укупно

Вртић
„Бисери“ 2015.
Седиште
општине
Ван
седишта
општине
Укупно

Узраст
3-5,5 год.

5,5-6,5 год.

126

257

109

492

372

574

156

1102

498

831

265

1594

1-3 год.

Укупан број деце

Година рођења деце
2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Укупан
број
деце

86

107

69

72

78

80

492

175

215

191

181

184

156

1102

261

322

260

253

262

236

1594
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3.1.2. Број деце уписан у предшколску установу
Целодневни боравак
Јаслице

„Бисери 1“

Васпитна група
I млађа јаслена васпитна
група

Годиште
2020.

Број деце
12

Iмлађа јаслена васпитна
група

2020.

13

I старија јаслена васпитна
група

2019.

19

II старија јаслена васпитна
група

2019.

19

2 годишта
2020.

63
18

II млађа јаслена васпитна
група
I старија јаслена васпитна
група
II старија јаслена васпитна
група

2020.

18

2019.

19

2019.

20

III старија јаслена васпитна
група

2019.

20

5 васпитних група
мешовита јаслена васпитна
група
10 васпитних група
Васпитна група

2годишта
2019. и 2020.

95
21

2 годишта
Годиште

179
Број деце

I млађа васпитна група

2018.

19

II млађа васпитна група

2018.

19

III млађа васпитна група

2018.

18

I средња васпитна група
II средња васпитна група

2017.
2017.

20
16

III средња васпитна група

2017.

19

I старија васпитна група

2016.

21

4 васпитне групе
I млађа јаслена васпитна
група

„Бисери 3“

„Бисери 4“
„Бисери“ 1, 3 и 4
Целодневни
боравак вртића

„Бисери 1“

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године
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„Бисери 2“

„Бисери 3“

„Бисери 4“

II старија васпитна група

2016.

20

III старија васпитна група

2016

21

I припремна предшколска
васпитна група
II припремна предшколска
васпитна група
11 васпитних група
I млађа васпитна група

2015.

27

2015.

27

4 годишта
2018.

227
20

II млађа васпитна група

2018.

20

III млађа васпитна група

2018.

20

IV млађа васпитна група

2018.

21

I средња васпитна група
васпитна група
II средња васпитна група
васпитна група
III средња васпитна група

2017.

25

2017.

23

2017.

24

I старија васпитна група

2016.

23

II старија васпитна група

2016.

24

III старија васпитна група

2016.

22

IV старија васпитна група

2016.

23

I припремна предшколска
васпитна група
12 васпитних група
II припремна предшколска
васпитна група
III припремна предшколска
васпитна група
IV припремна предшколска
васпитна група
3 васпитне групе
мешовита васпитна група
(млађа и средња)
припремна предшколска
васпитна група
(ППГ и старија)
2 васпитне групе

2014.

21

4 годишта
2015.

271
21

2015.

23

2015.

22

1 годиште
2017. и 2018.

66
33

2015. и 2016.

33

4 годиште

66
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Целодневни
боравак вртића

28 васпитних група

4 годишта

630

Јаслице

10 васпитних група

2 годишта

179

УКУПНО

38 васпитних група

6 годишта

809

Полудневни боравак

Полудневни боравак

Предшколски
узраст
2015/2016. год.

Млађи
узраст

Укупно

Брезовица
Попина
Пејовац
Оџаци
Доњи Рибник I
II
Тоболац
Лопаш
Јасиковица
Риђевштица
Угљарево
Грабовац
Доњи Дубич
Богдање
Медвеђа
I
II
Рујишник
В. Дренова
I
II
Милутовац
Пољна
Риљац

5
6
18
2
9
4
5
3
4
2
7
2
11
1
12
11
9
7
2

7
5
2
5
4
12
4
9
1
9
3
5
5
6
13
8
7
11
11
5
4

12
11
20
7
13
12
8
14
4
13
5
12
7
13
11
13
9
19
22
20
12
6

Укупно

120

136

256
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3.1.3. Кадровска структура запослених
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Профил стручности
Директор установе
Помоћник директора
Секретар установе
Стручни сарадник педагог
Стручни сарадник психолог
Стручни сарадник логопед
Сарадник за исхрану нутиционистамагационер
Библиотекар-медијатекар
Васпитач у целодневном боравку
Васпитач у полудневном боравку
Медицинска сестра за превентивну
здравствену заштиту
Медицинска сестра-васпитач у групи
Финансијски руководилац
(шеф рачуноводства)
Референт за финансијскорачуноводствене послове-ликвидатор
Референт за финансијскорачуноводствене послове-књиговођа
Техничар одржавања информационих
система и технологија
Главни кувар
Кувар-посластичар
Сервирка
Домар -возач
Домар –возач - магационер
Вешерка
Спремачица

Укупно

Постојеће стање
(према ГП)

1
1
1
1
1
1
1
1
56
21
4
20
1
1
1
1
1
3
7
3
1
1
20
149
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Запослени у установи према степену стручне спреме
Степен стручне спреме
7. степен
6. степен
4. степен
3. степен
1. степен
Укупно

Бр. радника
10
74
27
8
28
148

3.1.4. Стручно усавршавање запослених
Поред перманентног стручног усавршавању у оквиру установе, запослени присуствују
различитим облицима стручног усавршавања који се организују ван установе. У претходом
развојном периоду запослени су присуствовали следећим стручним сусретима:
Стручним сусретима васпитача;
Стручним сусретима медицинских сестара;
Сусретима стручних сарадника и директора;
Сусретима рачуновође и правника;
Сусретима нутрициониста
У претходом развојном периоду васпитно-образовно особље је учествовало на
обукама на следећем акредитованим семинарима:
- „Подршка тимовима за заштиту деце од насиља-транспарентно НЕ против
насиља “, учествовало четири васпитача
„ Психолошка помоћ у катастрофама“, учествовали педагог и психолог
„Учење у окружењу вртића“, учествовало 30 васпитача
„Ефикасно дисциплиновање“, учествовало 27 васпитача, педагог, психолог и
логопед
„Игралица- причалица“;
„Пројекти у предшколској установи“ ;
„Реализација програмских садржаја кроз Монтесори метод“;
„Ефикаснијим реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних
ситуација“;
„Дете у програму и говорним разменама“.
„Радост учења“;
„ Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходнапревенција повреде главе,екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва
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-

-

-

-

-

-

помоћ код епилептичних напада и гушења.“Учествовало 17 васпитача,
психолог и сестра на превентиви“;
„Јачање компетенције васпитача за подстицање социјалног развоја деце“
„Систематски приступ у сарадњи са родитељима“
Стручна посета предшколској установа Младост у Чачку. Циљ посетеупознавање са организацијом рада у складу са новим основама програма
„Инспиритивна средина за интегрисано учење деце“,учествовало укупно 83
васпитно образовних радника,
„Како развој детета стимулисати на прави начин“, преко ЗООМ апликације.
Семинару је присуствовало 62 васпитача
“Унапређивање родитељских компетенција и партнерства свих учесника који
утичу на развој деце“. Овом семинару је учествовало 16 радника (14 васпитача
и мед.сестара васпитача,психолог и помоћник директора) и члан локалне
самоуправе,
Вебинар: Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитнообразовног рада са децом предшколског узраста, Презентација примера добре
праксе: „Конструктивно решавање сукоба“ и „Изражавање осећања“,
учесници: психолог Јелена Павловић - презентатор, 7 васпитача, 1 мед.сестра васпитач;
Вебинар: Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста,
Презентација примера добре праксе: „ Креирање подстицајног физичког и
социјалног окружења“, учесници: психолог Јелена Павловић - презентатор, 5
васпитача, 3 мед.сестре – васпитачи;
Вебинар: Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце
предшколског узраста, Презентација: „Природни и амбалажни материјали у
својству подстицања развоја деце јасленог узраста“, учесници: мед. сестреваспитачи Јелена Атанасковић и Радица Савковић – презентатори, укупно 18
мед. сестара – васпитача;
Вебинар: Дигитални алати у функцији професионалног развоја, учесници: 4
васпитача, 1 мед сестра- васпитач, психолог, логопед и техничар одржавања
информационих система и технологија;
Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем
правила, учесници: 4 васпитача, 2 мед.сестре – васпитачи;
Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група,
учесници: 4 васпитача, 2 мед.сестре – васпитачи.
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3.1.5. Специфичност установе и културно јавне манифестације
У складу са Правилником о стандардима услова за остваривање посебних програма у
области предшколског васпитања и образовања и Правилником о врстама, начину
остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и
услуга које остварује предшколска установа, ПУ „Бисери“ организује различите програме и
облике рада који доприносе развоју посебних склоности и интересовања деце у складу са
њиховим психофизичким могућностима: Спортске активности, Музичко забавиште, Плесне
играонице, Ликовне играонице, Драмске играонице и Курс енглеског језика. Ове облике рада
похађају деца уписана у вртић. Играонице води стручни кадар из редова васпитача, док се
курс енглеског језика организује у сарадњи са Народним универзитетом у Трстенику.

Установа је организатор и учесник многих манифестација:
-

-

Сваке године организује приредбе поводом Дана установе и завршетка радне
године. Приредбе се организује за родитеље и за ширу друштвену средину
У октобру Установа обележава Дечју недељу кроз различите активности
Обележавају се важни датуми пригодним програмима: Нова година, Свети
Сава, Дан жена, Дан пролећа, Ускршњи празници, Дан екологије, Недеља
здраве хране, Светски дан толеранције, Светски дан детета и др. значајни
датуми
У васпитним групама на сеоском подручју организују се различите
манифестације, приредбе, изложбе и такмичарске активности у сарадњи са
месним заједницама и основним школама.
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3.1.6. Просторни ресурси

Наменски грађени објекти за децу

Назив објекта

Број
радних
соба

Капацитет

Површина
објекта

Површина
дворишта

Адреса

Број

Број

деце

група

14

375

15

1033м²

1850м²

М.Ч.Чајкина бб

12

300

12

1040м²

3702м²

Радоја Крстића бб

8

160

8

648м²

-

Радоја Крстића бб

3

70

3

282,81м²

-

Стопања бб

„ Бисери“
1
„ Бисери“
2
„ Бисери“
3
„ Бисери“
4
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Објекат „Бисери 1“, саграђен 1966. год. 14 радних соба, око 350 деце, површина објекта 1033м² ,
двориште површине 1850м² , са адресом у ул. М.Ч.Чајке бб Трстеник
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Објекат „Бисери 2“, саграђен 1981. год. 12 радних соба, око 300 деце, површина објекта 1040м² ,
двориште површине 3702м² , са адресом у ул. Радоја Крстића бб Трстеник
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Објекат „Бисери 3“,саграђен 1985. год. 8 радних соба, око 160 деце, површина објекта 648м² ,
двориште површине 3702м² ( дели са „Бисери 2“), са адресом у ул. Радоја Крстића бб Трстеник.

Објекат „Бисери 4“ у Стопањи, саграђен 2021. год. три радне собе, три целодневне васпитне
групе са око 70-оро деце. Изграђен нови објекат површине 282,81м² и дворишта од 500 м²
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Преглед других -прилагођених простора за рад са децом (ППП)

Површ.
простора

Површина
дворишта

Адреса

20

42м²

школ.дв.

Грабовац

1
1+1

20
32

32м²
62м²

школ.дв.
220м²

Богдање
Медвеђа

1

1+1

26

55м²

420м²

В.Дренова

Школски простор

1

1

26

67м²

школ.дв.

Милутовац

6.

Школска учионица

1

1

26

38м²

школ.дв.

Пољна

7.

Школс. прост. канц.

1

1

20

15м²

школ.дв.

Попина

8.

Школска учионица

1

1

26

48м²

школ.дв.

Пејовац

9.

Школски стан

1

1+1

32

55м²

школ.дв.

Д.Рибник

10.

Школски стан

1

1

20

48м²

школ.дв.

Лопаш

11.

Школска учионица

1

1

20

55м²

школ.дв.

Јасиковица

12.

Школски стан

1

1

26

50м²

школ.дв.

Тоболац

13.

Школски стан

1

1

26

48м²

школ.дв.

Б. Поље

14.

Школска учионица

1

1

10

25 м²

школ.дв.

Дубич

15.

Школска учионица

1

1

26

30 м²

школ.дв.

Угљарево

16.

Школска учионица

1

1

26

48 м²

школ.дв.

Оџаци

17.

Школска учионица

1

1

26

52м²

школ.дв.

Риђевштица

18.

Школска учионица

1

1

26

48м²

школ.дв

Рујишник

19.

Школски стан

1

1

10

25м²

школ.дв

Брезовица

Бр. деце

Бр.
прост

Бр. група

Капацитет

Р. бр.

Назив простора

1.

1

1

2.
3.

Адаптиран школски
простор
Школска учионица
Адаптиран школски стан

1
1

4.

Адаптиран стан

5.
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Богдање

Медвеђа

Милутовац

Грабовац

Велика Дренова

Пољна
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Попина

Доњи Рибник

Јасиковица

Пејовац

Лопаш

Тоболац
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Доњи Дубич

Оџаци

Рујишник

Угљарево

Риђевштица

Брезовица
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Објекти за припрему хране

Назив објекта

Површина

Капацитети у једној смени
Доручак

Ручак

Ужина

Централна кухиња у објекту
„Бисери“2 Трстеник

120м²

700

700

700

Дистрибутивна кухиња у објекту
„Бисери“ 1 Трстеник

90м²

300

300

300

Дистрибутивна кухиња у објекту
„Бисери“ 3 Трстеник

10м²

160

160

160

12м²

-

-

70

8м²

-

-

50

10м²

-

-

50

Дистрибутивна кухиња у објекту
„Бисери“ 4 Стопања

Дистрибутивна кухиња Медвеђа

Дистрибутивна кухиња
Велика Дренова

Објекти за одмор и рекреацију
Установа нема објекат за одмор и рекреацију. Одмор и рекреацију деце установа ће
организовати у сарадњи са другим институцијама које се баве овом делатношћу. У току
године планирају се ове активности у складу са интересовањима родитеља и у складу са
актима који одређују ову делатност.
Основни облици рада су: зимовање, боравак у природи, излети и посете. Наведени
облици рада планирају се на нивоу установе као и на нивоу васпитно-образовне групе.
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3.1.7. Стање опремљености
Установа је опремљена потребном опремом за живот и рад деце у њој, како у
целодневном, тако и у полудневном боравку. У нашој установи поклања се посебна
пажња педагошко-психолошком, естетском и здравственом аспекту организације
простора у коме деца бораве. Средина у којој деца бораве је стимулативна, оплемењеној
дечјим радовима, као и продуктима заједничког стваралаштва родитеља, васпитача и
деце. Деца имају слободу кретања и мноштво прилика да открију истину о себи, другим
људима, стварима и решавају свакодневне проблемскe ситуације. Простор може лако да
се реорганизује и прилагоди разноврсним ситуацијама и потребама групе, као и сваког
детета.
У установи се води рачуна да се објекти равномерно опремају. Радне собе у
објектима садрже оптималан број столова, столичица, креветића, ормана и полица за
дидактички материјал, ормана за одлагање креветића, кутића за игролике активности,
играчака, дидактичког матријала, табли за цртање, спортских реквизита и опрема за
спољашњи простор, паноа, штафелаја и пултова за повијање деце, У оквиру већине соба
постоје ограђене терасе. Испред радних соба у холовима налазе се панои за родитеље и
ормарићи за одлагање дечије одеће и обуће, као и клупице за седење.
Све радне просторије поседују дечју библиотеку и потребну стручну литературу за
рад васпитача и медицинских сестара, као и аудио-визуелна и заједничка средства, која
су на следећи начин распоређена по објектима:
Објекат Бисери 1: телевизори, ДВД, ЦД плејери, 5 дијапројектора, 1 клавир, 1
хармона, 2 синтисајзера, 3 хармонике, 2 Орфова инструментарија, 3 сталка за сликање, 3
собна пешчаника, 4 луткарске позорнице, 5 бицикли, 5 санки, пешчани базен, справе и
реквизити за физичке активности деце.
Објекат Бисери 2 и Бисери 3: телевизори, ДВД, ЦД плејери, 2 аутом. пројектора, 2
дијапројектора, 4 хармонике, 3 Орфова инструментарија, 1 појачало, 6 сталака за
сликање, 6 собних пешчаника, 8 бицикли, 8 санки, пешчани базен, справе и реквизити за
физичке активности деце.
Oбјекат Бисери 4: телевизор, 3 мини линије, 1 бежични звучник, Орфов
инструментариј, реквизити за физичке активности деце.
Објекти полудневних група: телевизори, ДВД, ЦД плејери, 2 хармонике, 3
луткарске позорнице, справе и реквизити за физичке активности деце.
Средства за реализацију васпитно-образовног рада су у складу са нормативом
распоређена у васпитно-образовним групама јаслица, вртића и припремног
предшколског програма. У свим васпитно-образовним групама постоје играчке за
физичко-моторичке активности, језичке активности и развој говора, графичко-ликовне
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активности, активности драматизације, музичко-ритмичке активности и друге играчке
које су у функцији подстицања дечијег развоја.
У објектима ван седишта Установе побољшани су услови рада уређењем простора и
допуном опреме и средстава за реализацију васпитно-образовног рада. Васпитне групе
располажу потребним потрошним материјалом и дидактичким средствима који су у
функцији подстицања дечијег развоја, а њихов број, врста и намена прилагођени су
потребама васпитно-образовног рада. На тај начин делује се на стално унапређивање и
изједначавање услова за живот и рад деце на сеоском и градском подручију.
Већина радних соба је реновирана, опремљена клима уређајима и извршени су други
потребни радови. Урађена је инсталација интернета у објектима Бисери 1, Бисери 2 и
Бисери 3. У циљу безбедности и заштите објеката и дворишта, на свим објектима
предшколске установе у граду постављен је видео надзор.
Из Министарства просвете науке и технолошког развоја а из средстава инструмената
претприступне помоћи ЕУ, у оквиру програма ИПА 2014 „ Ка целоживотном учењу“,
побољшани су услови за рад васпитача и боравак деце у вртићима. Програм подршке је
обухватио побољшање услова рада у 24 радне собе са намештајем и 480 креветића,
душека, као и играчкама за те собе. Од техничких уређаја добијени су: фотокопири,
штампачи, факс, пројектори, лаптопови, фотоапарати, апарати за пластифицирање и веб
камере.
Стручна служба Установе располаже са одговарајућим мерним инструментима за
рад са децом (психолошки мерни инструменти, различите врсте тестова,
електроакустички апарат: ксафа-м).
На нивоу Устaнове постоји библиотека, где се налази велики број књига и стручних
издања која су доступна свим запосленима. Она се сваке године допуњава и обнавља
литературом, енциклопедијама, књигама за децу, све у циљу унапређивања васпитнообразовног рада.
Спољашњи простор у објектима у граду је адекватан по својој површини, ограђен и
опремљен одређеним справама, стазама за физичке активности и пешчаницима за игру
деце. Од справа металне конструкције у дворишту вртића се налазе: тобогани,
клацкалице, пењалице, вртешке, различите љуљашке, мостови, возићи, ракете. Дворишта
имају зеленила и травнате површине, а Установа настоји да опремљеност справама и
реквизитима буде уједначена по објектима. У току је уређење и опремање спољашњег
простора објеката „Бисери“1 и „Бисери“2 и „Бисери“ 3 постављање гумених подлога у
оквиру дечијих игралишта у циљу подизања нивоа безбедности и функционалности
истог.
У већини група на терену користе се школска дворишта где су групе лоциране.
Васпитне групе у Медвеђи и Великој Дренови користе свој спољашњи простор.
У свим објектима у Трстенику инсталиран је видео надзор, а на свим улазним
вратима објеката постављене су електронске сигурносне браве (које се електронски
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откључавају у 6 часова и закључавају у 18 часова) и набављене картице за запослене за
улазак у објекте. У дворишту објеката „Бисери“ 2 и „Бисери“ 3, у потпуности су
опремљена два дечја игралишта на којима су постављене гумене подлоге и атестиране
справе. У дворишту објекта „Бисери“ 1 делимично су опремљена два дечја игралишта
(постављене гумене подлоге) и изравнат део дворишта.
У протеклој радној години (јун 2021.) завршена је изградња објекта вртића
„Бисери“4 у Стопањи. Кречене су и хобловане собе у објектима вртића „Бисери“1,
„Бисери“2 и „Бисери“3 и урађена ограда у дворишту вртића „Бисери“3

3.1.8. Финансирање установе
Предшколска установа „Бисери“ у Трстенику за реализацију Годишњег плана рада
остварује финансијска средства на следећи начин: 80% од просечне економске цене по
детету обезбеђује оснивач Општина Трстеник, а 20% просечне цене по детету се остварује
од родитеља. Део средстава за реализацију припремног предшколског програма за децу
годину дана пред полазак у школу установа остварује као приход од Републике који се
преноси на рачун оснивача. Законом о основама система образовања и васпитања у буџету
локалне самоуправе обезбеђују се средства за:
-

Плате, додатке и накнаду запослених;
Социјалне доприносе на терет послодавца;
Социјална давања запосленима;
Накнаду трошкова за запослене;
Награде запосленима и ост.пос.расходе;
Сталне трошкове;
Трошкове путовања;
Услуге по уговору;
Специјализоване услуге-услуге по уговору;
Текуће поправке и одржавање;
Материјал;
Остале донације и трансфере;
Порезе, таксе и казне;
Зграде и грађевинске објекте;
Машине и опрему.

Установа учешћем родитеља деце и донатора обезбеђује средства за виши квалитет и
побољшање услова васпитања и образовања у погледу опреме и других средстава за
остваривање програма, која се такође уплаћују на евиденциони рачун оснивача.
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Начине финансирања и трошења средстава Установа утврђује финансијским планом
(линијски буџет) у складу са потребама и приоритетима. Поред овог плана, Законом о
буџетском систему, почев од 2015. године, прописано је увођење програмског модела
буџета Установе уз поштовање најбоље праксе у погледу транспарентности и контроле јавне
потрошње. Унапређење буџетског процеса је део шире реформе управљања јавним
финансијама, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у
циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга. Линијски
буџет, који је усредсређен на расходе на основу економске класификације (нпр. Плате, робе
и услуге итд.), претежно преко функционалне класификације омогућава препознавање
надлежности корисника буџета, док програмски буџет, с друге стране, класификује расходе
и издатке према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета, односно,
приказује у које конкретне сврхе се средства троше и какви резултати се остварују.
Уређивањем система набавки роба и услуга очекују се уштеде у трошењу буџетских
средстава кроз конкурентност добављача. Очекиване значајне законодавне промене у
области рада и пословања условљавају нову интерну нормативну регулативу, што је и
прилика да се регулишу и питања која интерним актима нису била регулисана.
Програмом реформи управљања јавним финансијама, који је усвојила Влада
републике Србије предвиђен је прелазак рачуноводства са готовинске на обрачунску основу,
а за то је потребно:
- ревидирање регулаторног оквира и усклађивање са Међународним рачуноводственим
стандардима за јавни сектор;
усклађивање и унапређење рачуноводствених решења, као и информационо
технолошких система ради подршке обрачунском рачуноводству;
- обезбеђивање изградње капацитета за прелазак на обрачунско рачуноводство.
Осавремењавање и унапређење информационог система, његова свеобухватност и
техничка подршка изискују нове трошкове финансирања, али треба да донесе и уштеде, кроз
тачну и правовремену информацију, повећану наплату потраживања и камаћење неуредних
платиша.
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3.2.

СПОЉАШЊИ РЕСУРСИ
3.2.1. Средина

У долини Западне Мораве на падинама Гледићких планина и обронцима Гоча простире
се општина Трстеник. Град Трстеник, административни, културни и привредни центар општине
смештен је на десној обали Западне Мораве. Ово подручје, на коме се налазе објекти
Предшколске установе: “Бисери“, има добру саобраћајну комуникацију, будући да се простире
49 км источно од Коридора 10 и 30 км од Коридора 11 и на траси будућег ауто пута-Моравског
коридора који ће спојити ова два важна путна правца. Трстеник је удаљен 10 км од Врњачке
Бање, лидера у бањском туризму и 30 км од Копаоника, домаћег скијашког центра У
непосредној околини налази се манастири Љубостиња, Велуће и Света Петка

3.2.2. Установе културе
Установе културе у нашем окружењу су: Народна библиотека: “Јефимија“, Народни
универзитет у чијем саставу је Дом културе, музеј и позориште, културно-уметничка
друштва: „Прва петолетка“, „Запис“, „Свети Никола“ у Трстенику, као и културно-уметничка
друштва у селима (Велика Дренова, Риљац, Медвеђа, Стопања). У Трстенику се
традиционално организују културне манифестације „Јефимијини дани“ и „Савремена српска
проза“.

3.2.3. Образовне установе
У општини Трстеник налази се осам основних школа, основна музичка школа, две
средње школе: гимназија и средња машинско-техничка школа, Висока техничка машинска
школа струковних студија, као и Дом ученика.

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године
31

ПУ „Бисери“

3.2.4. Удружења и организације
У Трстенику раде јавна предузећа, Дом здравља, Центар за социјални рад, Спортски
центар, Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке деци (Интерресорна комисија), Удружење МНРО, Еколошко друштво:
“Моравски орашак“, Удружење: “Моравски токови“, Канцеларија за младе, Црвени крст,
Удружење пензионера, Удружење ловаца и риболоваца, Удружење планинара, извиђача, Дечји
савез.
Професионална удружења: Удружење васпитача, Удружење медицинских сестара,
Удружење стручних сарадника општине Трстеник, расинског округа и Србије

3.2.5. Спортски клубови
У Трстенику постоје фудбалски, кошаркашки, рукометни, шаховски, карате и
боксерски аматерски спортски клубови

3.2.6. Медији
Телевизија Трстеник, Радио Трстеник, Радио Флеш, Трибина (штампани медиј)

3.2.7. Носиоци законодавних, извршних и судских послова
Општина Трстеник (оснивач), Месна заједница, Полицијска станица, Ватрогасна
јединица, Основни суд
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4.

МИСИЈА

Ми смо предшколска установа која више од 50 година настоји да улепша
детињство деци. Са много љубави и пажње негујемо и подстичемо дечји свестрани
развој и припремамо их за даљи живот и образовање уз партнерски однос са
родитељима.

5.

ВИЗИЈА

Желимо да професионалним ангажовањем свих расположивих ресурса, својом
културом и структуром, стварamo услове за заједнико учење и учешће уз понуду
различитих облика и програма у вртићу и локалној заједници, доступних свој деци
предшколског узраста и њиховим породицама , доприносећи развоју читаве заједнице.

Вртић
Има једно бисер место
где боравим тако често
Оно ми на песму личи
необично ко у причи
Бајковита то је слика
разговори и музика
Ту се игра, трчи, пева
загонетним сном се снева
К њему води један путић
друга кућа мој је вртић
Оливера Цветић, васпитач
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6.

ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
ПОТРЕБЕ:



Уређење спољашњег простора вртића уз учешће васпитача, родитеља и деце,



Уређење паноа у складу са актуелним дешавањима и васпитно-образовним
активностима (темама, пројектима),



Стварање ситуација за интеракцију деце различитих узраста/група у циљу
интеграције и уважавања различитости код деце,



Планирање васпитно-образовног рада у складу са потребама и могућностима
деце,



Боравак деце на отвореном простору уз организовање разноврсних активности,



Укључивање родитеља у рад васпитне групе.

ПРИОРИТЕТИ:



Уређење спољашњег простора у складу са новим основама предшколског
програма уз учешће васпитача, родитеља и деце,



Уређење и оплемењавање унутрашњег радног простора у складу са
интересовањима деце и новим програмским захтевима



Тимски рад у процесу планирања васпитно-образовног рада,



Планирање васпитно-образовног рада у складу са потребама и могућностима
деце деце, уз учешће родитеља.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОДРОДИЦИ
ПОТРЕБЕ


Наставак рада на унапређивању услова за безбедан и здрав боравак деце у
установи,



Едукација родитеља од стране васпитача и стручних сарадника у циљу јачања
родитељских васпитних компетенција



Информисање родитеља о протоколима поступања у случају насиља,



Укључивање родитеља у планирање активности заштите деце од насиља

ПРИОРИТЕТИ


Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем,



Развијање различитих програма и облика рада на основу утврђених потреба
деце и породице и могућности локалне заједнице или постојећих ресурса



Унапређивање услова за боље информисање родитеља о животу и раду у
установи



Укључивање породице у живот и рад установе



Стручна подршка јачању васпитних компетенција родитеља
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА

ПОТРЕБЕ:


Подстицање професионалне комуникације кроз континуирано узајамно
информисање свих учесника о различитим аспектима живота и рада установе,



Наставак сарадње са основном школом, релевантним институцијама и другим
установама,



Учешће свих актера васпитно-образовног рада у самовредновању,



Адекватна примена дигиталних технологија од стране запослених,



Промоција установе у циљу видљивости у заједници.

ПРИОРИТЕТИ:


Неговање климе поверења и заједништва,



Сарадња и размена информација и искустава свих учесника васпитнообразовног процеса,



Подржавање и промовисање квалитетног васпитно-образовног рада,



Дигитално описмењавање васпитног особља,



Планирање стручног усавршавања на основу анализе потреба запослених.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОТРЕБЕ:


Равномерно распоређивање задужења запослених,



Укључивање запослених у процес доношења одлука,



Коришћење дигиталних технологија у функцији унапређивања рада,



Сарадња са локалном заједницом у циљу побољшања материјално-техничких
ресурса и подршке у учењу



Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања
свог рада и резултата екстерног вредновања,

ПРИОРИТЕТИ:


Планирање и остваривање педагошко-инструктиви рада од стране директора
установе,



Редовна и квалитетна анализа добијених података у процесу самовредновања,



Унапредити систем информисања о свим важним питањима из живота и рада
Установе



Документа Установе се израђују уз учешће кључних актера, међусобно су
усклађена и одражавају контекст Установе.
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1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Стварање услова за развијање програма васпитних група у реалном контексту кроз партнерство са породицом
и корншћењс свих расположивих ресурса

Задатак

1.1. Оснаживање
васпитача и
медицинских
сестара за примену
нових Основа
предшколског
програма

1.2. Опремање
простора вртића у
складу са новим
Основама програма
и Правилником о
ближим условима
за оснивање,
почетак рада и
обављање
делатности ПУ

Носиоци
активности

Активности

Време
Очекивани исход
ПУ
„Бисери“
реализације

Хоризонталне
размене у примени
нових основа ПВО

Вапитачи,
Медицинске
сестреваспитачи,
Стручни
Сарадници,
Помоћник
директора,
Директор

Током сваке
године
2021-2024

Организовати
обуке васпитача,
медицинских
сестара васпитача
и стручних
сарадника за
примену нове
легислативе
(правилник о
евиденцији и
докумнетовању,
пројектнио и
тематско
планирање)
Набавка
материјала,
играчка, средства,
намештаја у
складу са новим
Правилником

Вапитачи,
Медицинске
сестреваспитачи,
Стручни
сарадници

Током 2021. и
2022. год.

Вапитачи,
Медицинске
сестреваспитачи,
Родитељи,
Стручни
сарадници,
Директор,
Помоћник
директора

Током сваке
године
2021-2024

Хоризонталне размене у
примени нових Основа
ПВО у оквиру објеката,
између објеката и у оквиру
актива

Обучен стручни кадар за
пројектно, тематско
планирање вођење
евиденције и
документације

Опремљени сви простори
вртића у складу са
нормативом;(сукцесивно
сваке године око 30%
простора, до потпуног
остваривања норматива)
Обезбеђен потребан
намештај: ниске полице,
мобилни паравани,
лаптопови/дигитална
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Начин
праћења

Особе задужене
за праћење

Документација о
стручном
усавршавању у
Установи;
Записници
стручних актива;
Фотографије у
вибер групи:
Записници са
састанака
хоризонталне
размене
Евиденција о
стручном
усавршавању
запослених

Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници, Тим за
стручно
усавршавање и
професионални
развој, Тим за
обезбеђивање
квалитета и развој
установе

Фотографнје у
вибер групи;
Посете објектима;
Књига ВО рада и
књига неге и ВО
рада,
Годишњи
извештаји о раду
ПУ

Директор, помоћник
директора,
васпитачи, стручни
сарадници, Тим за
самовредновање,
Тим за
обезбеђивање
квалитета и развој
установе

Директор, помоћник
директора, Тим за
стручно
усавршавање и
професионални
развој, Тим за
обезбеђивање
квалитета и развој
установе
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Динамика
праћења

II, VI
2022-2024

II, VIII
2022-2024
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1.3. Заједничко
развијање програма
групе кроз
партиципацију
деце и родитеља

Истакнути
актуелне садржаје
васпитног рада
(тема, пројекат) на
паноу
Праћење потреба и
интересовања деце
у циљу плани
рања ВО рада,
пројеката, и мини
пројеката
Подстицање
родитеља на
заједничко
развијање
програма групе

Вапитачи,

Мед. сестреваспитачи

континуирано
током године
2021 – 2024.

средства...
Присутни природни,
амбалажни, прехрамбени,
текстилни,
полуструктуирани,
неструктуирани,
материјали за обликовање,
пластични материјали,
средства за пресипање,
реални предмети у
просторима вртића;
Укљученост родитеља у
процес набавке потребних
материјала
Изложени пано осликавају
актуелна дешавања у
васпитној групи (теме,
пројекти)

Непосредни увид
у садржаје на
паноу и План ВО
рада групе

Стручни сарадници,
Помоћник
директора,
Директор

Васпитачи
Мед.сестреваспитачи

2021 – 2024.

Израђен план ВО рада у
складу са потребама и
интересовањима деце

Запажања у
Књигама ВО рада
и Књигама неге и
ВО рада, белешке
васпитача

Стручни сарадници,
Помоћник
директора,
Директор

Васпитачи,
Мед.сестреваспитачи,
Родитељи,
Стручни
сарадници

2021 – 2024.

Иницирање акција,
предлагање активности,
осмишљавање и
обогаћивање физичке
средине

Записници са
састанака
родитеља,
заједнички
продукти,
активности,
пројекти, акције

Стручни сарадници,
Помоћник
директора,
Директор

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године
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Током године
2021 – 2024.

II, VI
2022-2024
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2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Грађење партнерства са породицом кроз стручну подршку васпитним компетенцијама родитеља и уважавање
потреба деце и породице
Носиоци
Време
Очекивани исход
Начин
Особе задужене
Динамика
Задатак
Активности
активности
реализације
праћења
за праћење
праћења
Организовати Дан
отворених врата

2.1. Повећати свест
родитеља о значају
учешћа деце у
предшколском
програму кроз
промоцију
програма у
локалној заједници

Обезбедити
доступност
података о раду
предшколске
установе (сајт )

Реализовати
едукације за
родитеље
(предавања,
радионице-уживо
и онлајн, флајери)

Директор,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
Вапитачи,
Медицинске
сестреваспитачи
Тим за
информационокомуникационе
технологије,
Директор,
помоћник
директора,
Стручни
сарадници
Стручни
сарадници
Мед.сестре на
превентиви,
Вапитачи,
Медицинске
сестреваспитачи, Тим и
заштиту деце од
ДНЗЗ

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године

V
2022-2024

Континуирано
током године
2021-2024

V, VI
2022-2024

Већи проценат обухвата
деце предшколским
васпитањем и образовањем

Годишњи план
рада установе,
Извештај о
реализацији
годишњег плана

Директор, помоћник
директора

Промоција рада установе
кроз представљење
актуелних дешавања у ПУ
путем сајта

Садржаји
постављени на
сајт установе

Директор,
помоћник директора

II, VI
2022-2024

Записници са
састанака,
садржаји за
родитеље
постављени на
сајт, флајери

Директор,
помоћник
директора,
Стручни сарадници

II, VI
2022-2024

Повећан је број родитеља
који су прошли неки вид
едукације на годишњем
нивоу

VI
2022-2022
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Дефинисање
предлога за
унапређивање
програмске понуде
2.2.Проширивање
програмске понуде
на основу
утврђених потреба
деце и породице

2.3. Мапирати
простор и
прилагодити га раз.
потребама деце и
породице

Различити програми и
облици рада који су
понуђени родитељима

Директор,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
Вапитачи, Тим за
унапређивање
квалитета и
развој установе,

III
2022-2024

Анкетирање
родитеља

Васпитачи,
Стручни
сарадници

IV
2022-2024

Опредељивање родитеља
за различите програме из
понуде

Попуњени
упитници за
родитеље,
извештај о
реализованом
истраживању

Директор,
помоћник директора
Стручни сарадници

Евидентирати
расположиве
капацитете по
објектима
Израдити
пројектно
тех.документацију
за реконструкцију
и адаптацију
простора
Реконструкција и
адаптација
простора

Директор,
Помоћник
директора,
Месне заједнице
Директор,
Помоћник
директора,
надлежне службе

V
2022-2024

Расположиви капацитети
су мапирани по објектима

Непосредни увид

Директор,
помоћник директора
Стручни сарадници

VI
2022-2024

Израђена пројектно
техничку документација

Непосредни увид

Директор,
помоћник директора

Општина
Трстеник,
фондације

VII, VIII
2022-2024

Обезбеђени услови за рад
са децом у складу са
Новим правилником

Извештај
надлежних
служби

Реализација нових
програма и облика
рада установе

Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

IX
2022-2024

Укључивање деце у
различите програме и
облике рада

Педагошка
документација и
евиденција

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године

Записници
састанака Тима за
унапређивање
квалитета и развој
установе, актива и
ВО већа, савета
родитеља
упитници за
родитеље

Директор,
помоћник директора
Стручни сарадници

VI
2022-2024

VI
2022-2024

Директор, пом
директора,
надлежне службе

VIII
2022-2024

Директор, пом
директора, Стручни
сарадници

II 2023

42

ПУ „Бисери“

3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање компетенција запослених за непосредни рад са децом, развијање сарадње и заједнице учења
Носиоци
Време
Очекивани исход
Начин
Особе задужене
Динамика
Задатак
Активности
активности
реализације
праћења
за праћење
праћења
3.1.Подстицање
професионалне
комуникације кроз
континуирано
узајамно
информисање
запослених о
различитим
аспектима живота
и рада установе
3.2.Грађење
заједнице учења
кроз тематске
састанке
хоризонталне
размене

Реализовање
радних састанака у
циљу размене
информација о
темама значајним
за ВО процес

Директор, пом.
директора,
стручни
сарадници,
васпитачи и
мед.сестреваспитачи

два пута месечно,
по потреби чешће
2022-2024

Запослени су упознати са
актуелним темама везаним
за живот и рад установе

Записник са
састанка

Директор, пом.
директора,

II, VI,
2022-2024

Реализација
темаских састанака
на нивоу објеката

Директор, пом.
директора,
стручни
сарадници,
васпитачи и
мед.сестреваспитачи

једном месечно,
по потреби чешће
2022-2024

Размена знања и искуства
о непосредном раду са
децом, критичко
преиспитивање
индивидуалне и праксе
вртића

3.3.Унапређивање
дигиталних
компетенција
запослених

Реализовати обуке
за стицање и
унапређивање
дигиталних
компетенција
васпитног особља

Директор, пом.
директора,
стручни
сарадници,
васпитачи и
мед.сестреваспитачи

2022

Сви васпитачи,
медицинске сестре
васпитачи користе
дигиталну технологију у
документовању,
евиденцији

Документација о
стручном
усавршавању

Тим за стручно
усавршавање, Тим
за обезбеђивање
квалитета и развој
установе

VI, 2022

3.4.Медијска про
моција Установе

Припремити видео
материјал о
Установи

Тим за
информационокомуникационе
технологије,

III, IV
2022

Представљање
унутрашњег простора
вртића, актуелних
дешавања у установи

Видео материјал на
сајту, вибер
групама

Директор, пом.
директора, стручни
сарадници

VI, 2022

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године

Записник са
састанка

Директор, пом.
директора, стручни
сарадници
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Ажурирање сајта
Установе

Тим за
информационокомуникационе
технологије,
Директор, пом.
директора,
стручни
сарадници

Континуирано
током године
2022-2024, у
складу са
актуелним
дешавањима

Информисаност свих
учесника о различитим
аспектима живота и рада
установе

Актуелни садржаји
постављени на сајт
установе

Директор, пом.
директора, стручни
сарадници

II, VI,
2022-2024

4. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити сарадњу у организацији и координацији рада у установи у циљу обезбеђивања квалитета рада

Задатак

Активности

4.1. Континуирано
праћење
активности
васпитно –
образовног рада

Праћење активн
ости васпитнообразовног рада и
остваривање увида
у начин вођења
педагошке докуме
нтације

4.2.Континуирано
вредновање рада
установе и изве
штавање о истом

Извешта вати о
процесу
самовредновања
установе на
Педагошком
колегијуму и ВО
већу

Носиоци
активности

Време
реализације

Очекивани исход

Директор,
Помоћник
директора,
Стручни
сарадници,
Вапитачи,
Медицинске
сестреваспитачи

2021-2024

60% остварених увида у
васпитно-образвном раду

Књига ВО рада,
Књига неге и ВО
рада, портфолио,
протоколи за
праћење ВО рада

Тим за
самовредновање
и остали
запослени

2021-2024

Континуирана сарадња
стручних тимова

Извештаји тима за
СВ, инструменти
СВ Записници са
ПК, ВО већа, Тима
за обезбеђивање
квалитета и развој
установе

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године

Начин
праћења

Особе задужене
за праћење

Динамика
праћења

Директор,

II, VI,
2022-2024

Директор
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4.3. Стручно
усавршавање у
скаду са
резултатима
самовредновања
сопствене праксе и
самовредновања
установе

4.4.Редовна
информисаност
родитеља од
стране задуже
них особа о
дешавањима
везаним за живот
и рад установе

Планирати
стручно усаврша
вање у скаду са
резултатима
самовредновања
сопствене праксе и
потребама
запослених
Реализација
стручног усаврша
вања у скаду са
резултатима
самовредновања
сопствене праксе и
потребама
запослених
Координација и
преношење
информација,
запосленима,
везаним за живот
и рад установе

Директор,
Пом.директора,
Стр.сарадници,
Тим за стручно
усавршавање
Васпитачи,
мед.сестреваспитачи

Именована лица
задужена за
информисање
запослених

Развојни план ПУ „Бисери“ за период 2021.-2024. године

2021-2024

2021-2024

Израђен План
стручног
усавршава у
скаду са
резултатима
самовредновања
сопствене праксе
и потребама
запослених
50% оствареног
стручног усавршавања
на основу исказаних
потреба васпитача,
мед.сестара-васпитача

Списак потреба
запослених за
стручним
усавршавањем,
Извештај о
самовредновању

Директор, Пом.
директора, Тим за
стручно
усавршавање

Документација о
стручном
усавршавању

Директор, Пом.
директора, Тим за
стручно
усавршавање

Запослени су редовно
информисани о
дешавањима везаним за
живот и рад установе

Обавештења на
огласним таблама,
садржаји
постављени на
вибер групама
запослених, сајту
установе

Директор,
Педагошки
колегијум
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Чланови Стручног акива за развојно планирање
1. Оливера Мајсторовић, васпитач - руководилац Струног актива за РП,
2. Марина Петровић-директор,
3. Биљана Савовић – помоћник директора,
4. Јелена Павловић – психолог,
5. Иван Матић – логопед,
6. Дијана Брадић – васпитач,
7. Весна Трифуновић - васпитач,
8. Драган Савовић – васпитач,
9. Снежана Ивановић – васпитач,
10. Марина Милетић – васпитач,
11. Јасмина Ђорђевић, мед.сестра-васпитач,
12. Ана Милосављевић, мед.сестра-васпитач,
13. Владан Миодраговић - представник родитеља,
14. представник локалне заједнице
Председник Управног одбора
__________________________
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