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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

Драги суграђани,
Испред вас је Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања општине
Жагубица за период од 2020- 2025. године, чији је главни циљ проналажење начина
помоћу којих ће се обухватити сва деца узраста од 1 – 6,5 година институционалним
васпитањем и образовањем.
Циљеви, задаци и активности постављени Стратегијом засновани су на универзалним
вредностима, научно и практично доказаним начелима: једнаких могућности,
флексибилности, проходности, ефективности и одрживости.
У овом документу се дефинишу изазови, методе, начини и редослед планираних мера и
активности које ће се уз помоћ, пре свега Предшколске установе''Полетарац'' и
друштвених институција које су потписнице Меморандума о међуинституционалној
сарадњи, реализовати у петогодишњем периоду.
Треба обезбедити доступност, квалитет и одрживост система предшколског васпитања и
образовања што ће се постићи обезбеђењем инклузивног, сигурног и позитивног окружења
за рани развој и учење деце, на чему наша општина ажурно ради и постиже изванредне
резултате из године у годину.
Ефикасни програми раног учења треба да припреме најмлађе да у будућности постану
активни чланови друштва у целини. Ово ће истовремено оснажити родитеље у уверењу да
се деци пружа квалитетна брига у стимулативном и безбедном окружењу.
Подршка кадру у предшколском васпитању и образовању, такође, мора бити стална, као
и процес праћења квалитета њихових услуга. Општина обезбеђује средства за стручно
усавршавање васпитног кадра и пружа подршку у увођењу Нових основа програма.
Истовремено, сви грађани Жагубица треба да буду редовно информисани о вредностима и
значају раног учења за децу, односно подстакнути на партиципацију у циљу напретка у
овом процесу. Континуирано ћемо радити и на стварању инфраструктурних услова за
побољшање обима и квалитета услуга санацијом, адаптацијом и изградњом нових
објеката.
Председник
Сафет Павловић

Тим ангажован на изради Стратегије развоја предшколског васпитања и образовања
-

Смедеревка Буцкић, Начелница општинске управе
Добрила Пауљевић, руководилац Центра за социјални рад
Весна Стојиловић Гвозденовић , директорка Дома здравља
Вања Милутиновић, директорка ПУ ''Полетарац''

Тим проширен са:
-

Радиша Милошевић, руководилац Одељења за привреду и економски развој
општине Жагубица
Исидор Грујић, друштвена брига о деци
Директори школа
Директор Културно просветног центра
Директор Туристичке организације
Девица Ченаковић, техничка подршка испред локалне самоуправе
Саша Спасић, техничка подршка испред локалне самоуправе
Ивана Магделинић, васпитач, ментор у СУПЕР пројекту
Миладинка Стојановић, главни васпитач

Увод
Предшколско васпитање и образовање је од пресудног значаја за целокупни раст, развој
и формирање личности детета и систем са којим се прво сусрећу.
Квалитетно предшколско васпитање и образовање се мора остваривати кроз партнерство
и заједничку одговорност породице и друштва у целини.
Заступање најбољег интереса детета кроз доступност предшколског васпитања и
образовања свој деци и неговање партиципације ствара најмање рестриктивно окружење и
на свеобухватан начин поставља услове за сигурно и безбедно детињство уз поштовање
културе, достојанства и аутономије сваког детета, што представља основу за пуно и
ефикасно учешће деце у свим областима друштвеног живота у будућности.
Друштво се мења. Развој друштва и процес глобализације стварају нове потребе у
друштвеном животу и животу породице и појединца. Узимајући у обзир факторе као шо су
миграције, природан прираст становништва, обухват деце у вртићу и социјални статус
породице, Стратегија анализира досадашње деловање, ослањајући се на_
-

Елаборат о мрежи предшколских установа;
Развојни план установе;
Акциони план Општине Жагубица за период од 2015 – 2019 године;
Стратегију одрживог развоја општине Жагубица од 2015 – 2024;
Стратегију развоја социјалне заштите општине Жагубица за период од 2015 – 2020
године;
Извештај о екстерној евалуацији.

Сходно томе указује се потреба за континуираним планирањем и прилагођавањем
променама које се догађају на локалном и глобалном нивоу.
Ова стратегија анализира све предности, недостатке, ризике и могуће препреке,
стављајући у главни план породицу и децу, укључујући и инклузију деце са тешкоћама у
развоју.
Као одговор на потребе локалне заједнице, Стратегија представља јавни документ који
осигурава предуслове за успешност рада предшколске установе.

Стратегија је намењена:
- свој деци на територији општине Жагубица у циљу остваривања њихових
загарантованих права;
- родитељима и другим законским заступницима у стварању услова за одговорно
родитељство, кроз пружање континуиране подршке свих релевантних институција;
- запосленима у предшколској установи, ради стварања стимулативног окружења за
васпитање и образовање деце узраста од једне године до поласка у школу;
- здравственим радницима, ради пружања услова за здрав психофизички живот деце;
- социјалним радницима, ради обезбеђивања социјалне сигурности и квалитетнијег
живота деце;
- носиоцима извршне власти, ради обезбеђивања социјалног мира и напретка и
сигурног окружења за децу и здрав развој породице и друштва у целини;
- свим грађанма/грађанкама у циљу давања пуног доприноса обезбеђивању једнаких
права, могућности и квалитетнијем животу све деце, а тиме и општем развоју општине
Жагубица.
Стратегија има за циљ јасно дефинисање смерница унапређења развоја предшколског
васпитања и образовања општине Жагубица у циљу повећања обухвата деце и унапрежења
квалитета услуга.
Методе планирања, евалуирања и писања развојне стратегије темеље се и на
поштовању Развојног плана предшколске установе, активном учешћу запослених,
корисника услуга и других чланова заједнице, на уважавању специфичности средине, као
и одговорном управљању природним, људским иматеријалним ресурсима.
У процени броја предшколске деце и пројекцијама коришћени су подаци добијени од
Општине, Дома здравља и Центра за социјални рад, а приступило се и ажурирању базе
података, како би се испоштовале одредбе ЗОСОВ-а.
Полазне основе за израду Стратегије
Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања општине Жагубица темељи
се на Закону о основама система васпитања и образовања, Закону о предшколском
васпитању и образовању и Конвенцији о правима детета и усмерена је на свеобухватан и
интегрисан приступ развоју деце од једне године до поласка у школу, подршку и
оснаживање родитеља и других законских заступника, као и свих релевантних актера у
циљу холистичког развоја деце. Неуролошка истраживања указују да се 80% дечјег мозга
убрзано развија у прве три године живота и да се уз подржавајуће и стимулативно
окружење долази до пуног развоја физичких, когнитивних, емотивних и социјалних
потенцијала детета. Истраживања су такође показала да се квалитетним програмима рада
са децом најмлађег узраста и њиховим породицама омогућава успостављање вештина и
вредности које представљају најзначајнију основу за даљи развој и напредовање, а
инвестирањем у рани развој и учење смањују се додатни трошкови (социјалне и
здравствене заштите, образовања у посебним установама, као и додатна улагања у више
нивое образовања.
''Улагање у рани развој и образовање доприноси позитивним, одрживим и дугорочним
друштвеним променама, већој продуктивности и оптој добробити грађана.

ФИНАНСИЈСКА ИЗДВАЈАЊА ОПШТИНЕ ЗА ДЕЦУ
-

Бесплатан боравак деце у предшколској установи
Бесплатан превоз деце у вртић и ученика до школа
Незапосленим мајкама до 9 месеци по 15.000 динара
Једнократна помоћ за свако новорођено дете у износу од 20.000 динара
Бесплатна ужина за ученике ушколама за треће дете и социјално угрожене
Ученичке и студентске стипендије

Општина Жагубица – историјат, географски подаци, становништво и
показатељи друштвено-економске структуре
Историјат
Жагубица спада у старија Хомољска насеља, иако се под овим именом помиње тек
1735. године.
Развој Жагубице и њених насеља поузданије се може пратити од 1733.
године, када је под називом Врело (највероватније синоним за Жагубицу), имала 25
домова. У то време у читавом Хомољу било је 10 села са укупно 155 домова. Расељавањем
Трга, првобитног центра Хомоља, после 1735. године, Жагубица преузима улогу центра и
од тада постаје главно трговачко и управно насеље ове области. Жагубица се као тржиште
развија тек почетком XIX века, а 1845. године, добија прву школу у овом крају. Статус
варошице Жагубица добија 1871. године.
У периоду између два светска рата Жагубица и даље задржава своје раније функције.
Највећи део становништва у то време бави се пољопривредом, посебно сточарством, због
чега ово насеље, па и читаво Хомоље не успева да иде у корак са осталим градовима и
варошима у Источној Србији. Жагубица и Хомоље у то време доживљавају стагнацију јер
се у условима слабе саобраћајне повезаности налази у залеђу градског центра овог дела
Србије, односно данас седишта Браничевског округа – Пожаревца. Индустријски развој
после другог светског рата заобишао је општину Жагубица па се и економска структура
становништва није битније мењала у односу на прву половину XX века.
Успорени развој Жагубице (све до краја 60-их година) био је условљен одсуством
индустрије и лошом саобраћајном повезаношћу са околним градовима и општинама.
Битније промене у развоју Жагубице забележене су од седме деценије претходног века
када се догађају квалитативне промене у привредној и социјалној структури са почетним
обележјима коришћења природних ресурса и њиховим стављањем у функцију развоја.
Нажалост динамика развоја није омогућила да се Жагубица развије и постане економски
моћнија општина.
Слика 1: Историјска фотографија Жагубице

Извор: Архива Стеве Митића
Географски подаци
Општина Жагубица налази се у југоисточном делу Браничевског округа и источном
делу Србије, на 170 км југоисточно од Београда, и 83 км од Пожаревца. Захвата горњи део
долине Млаве и њених притока па је природно издиференцирана на два котлинска дела,
побрђе и планински обод. У општини се, на површини од 760 км2, налази 16 насеља и 15
месних заједница. Густина насељености је око 19 становника на 1 км2, што Жагубицу чини
једном од најређе насељених општина у Србији.

Општина Жагубица се граничи са пет општина из три округа од који су Бор, Мајданпек
и Петровац удаљени по 46 км док је Деспотовац од Жагубице удаљен 60 км, а Кучево
преко Петровца 75 км.
Мапа 1: Географски положај општине Жагубица
Браничевском округу

Мапа 2: Општина Жагубица у

Демографски подаци
Према упоредним подацима са пописа, број становника општине Жагубица константно
опада од 1953. године.
Табела 1: Број становника општине Жагубица по насељима, упоредни преглед 1948-2011.
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

Општина
22015 23012 22602 21055 20275 17777 14823
12737
Жагубица
Насеља
Близнак
721
747
693
611
526
464
361
281
Брезница
415
402
375
354
305
267
211
158
Вуковац
848
851
823
734
645
567
492
389
Жагубица
3365
3694 3670 3591 3479 3349 2823
2590
Изварица
613
618
557
532
509
449
376
307
Јошаница
893
899
882
849
823
733
671
539
Крепољин
2452
2514 2569 2288 2252 2045 1696
1542
Крупаја
716
768
780
815
809
765
649
534
Лазница
3743
3818 3749 3358 3281 2434 2063
1881
Липе
149
226
222
152
149
29
15
8
Медвеђица
173
179
164
151
132
62
44
33
Милановац
593
633
621
616
638
618
445
365
Милатовац
1120
1210 1187 1119 1029
872
828
680
Осаница
1646
1702 1648 1579 1540 1380 1187
1048
Рибаре
881
915
831
736
681
591
485
356
Селиште
624
650
661
603
643
585
453
363
Сиге
1018
1074 1075 1040 1042
989
704
496
Суви До
2045
2112 2095 1927 1792 1578 1320
1167
Старосна структура општине је неповољна јер процентуално доминира старије
становништво. Просечна старост становништва износи 47,6 година, што је изнад
републичког просека.

Табела: Старосна структура деце и младих до 19 година
0–4

5–9

10–14

15–19

укупно

417

533

608

680

м

205

275

330

353

ж

212

258

278

327

Из горње табеле видимо да највећи број деце и младих припада категорији особа 15-19
година, којих има 680, док је најмање особа 0-4 година – њих 417. Ово нам указује да се
број новорођене деце константно смањује.
Посебна специфичност општине Жагубица је збрињавање деце са територије других
центара у нашим хранитељским породцама. Тренутно је 17 детета на хранитељству.

БРОЈ РОЂЕНЕ ДЕЦЕ У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ОД 2013. ГОДИНЕ ДО 2019. ГОДИНЕ
Укупно
ГОДИШТЕ
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019
НАСЕЉА
Жагубица

21

19

17

24

17

24

22

144

Суви До
Изварица
Рибаре

8
2
1

5
2
1

6
0
2

6
3
2

4
1
3

2
1
2

1
-

31
10
11

Осаница
Јошаница
Вуковац

5
7
0

6
5
2

7
5
2

10
4
1

8
2
1

7
1
1

5
5
1

48
29
8

Милатовац
Селиште
Лазница

1
3
9

3
1
8

5
1
5

4
2
6

2
2
5

1
3
5

2
2
5

18
14
43

Крепољин
Сиге
Милановац

6
4
2

9
5
1

11
3
1

6
3
1

8
10
1

7
5
1

3
5
-

50
35
7

Крупаја
Близнак
Медвеђица

4
0
0

5
1
0

6
1
0

1
3
0

1
2
0

1
3
0

1
3
-

19
13
0

Брезница

0
73

0
73

0
72

0
76

1
68

1
65

55

2
482

УКУПНО

Напомена: Број деце рођене 2019. године на дан 31.12.2019.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ПОЛЕТАРАЦ''
Предшколско васпитање и образовање у општини Жагубица одвија се у
Предшколској установи „Полетарац”. „Полетарац” је почео са радом почетком 1986.
године као једини наменски саграђени објекат на територији општине Жагубица, у ком је
оформљена јаслена, средња и предшколска група, са 10 запослених и то: директор, један
васпитач, три медицинске сестре и остало помоћно особље. Од скромног почетка са само 3
групе и малим бројем запослених „Полетарац” израста у предшколску установу која
активним учешћем у свим активностима у локалној средини, стручним усавршавањем и
сталним подизањем квалитета услова за боравак и рад деце (иако број деце у општини
опада) чини да обухват деце у Установи расте. У свом саставу „Полетарац” сада има пет
васпитних група целодневног боравка и једну групу четворочасовног припремног
предшколског програма (ППГ) путујуће деце из насеља у којима није било услова за
остваривање ППГ-а. ППГ се реализује у још пет насеља, и то у адаптираним просторима
при основним школама у Сигама, Крепољину, Милановцу, Осаници и Лазници.
Мисија:
Мисија наше Установе је да свој деци обезбеди повољну и безбедну, материјалну и
социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан психофизички развој и
остваривање њихових права, а да породици пружа помоћ у вршењу родитељске функције
као остваривање компензаторске улоге (ублажавање културно-економских, социјалних и
образовних разлика).
Визија:
Желимо да постанемо Установа која ће задовољити потребе деце, родитеља, васпитача и
шире друштвене заједнице која ће савременим методама и средствима учинити да „мали”
постану „велики”, који ће се радо сећати оног раног детињства док спремни и одважни
буду ишли кроз живот.
Васпитни програми
У Установи се организују следећи васпитни програми:
 Нега и васпитно-образовни рад са децом 1-3 године;
 Васпитно-образовни рад од 3-5,5 година;
 Припремни предшколски програм;
 Различити програми (Музичко забавиште, Драмски студио, Ликовна радионица)
Просторни ресурси
Предшколска установа „Полетарац” је кадровски и материјално оспособљена за
обављање законом утврђених делатности. Високим степеном организованости рада у
домену васпитно-образовног рада, неге, здравствене и социјалне заштите, исхраном и
осталим активностима показује се квалитет функционисања установе. Установа стално
прави планове и покушава да реализује бројне послове у домену инвестиционог и текућег
одржавања објекта, а све са циљем унапређивања квалитета и постизања што бољих
услова рада.
Централни објекат се налази у Жагубици и у њему се одвија васпитно-образовни рад
деце од 1 године до поласка у школу. Наменски је грађен и површине је 940 м2, са

двориштем површине 1.500 м2. У овом објекту је смештена и кухиња за исхрану деце и
управа Установе.
Све радне собе за предшколски програм опремљене су намештајем
који одговара узрасту деце. За извођење васпитно-образовног рада користе се и други
простори изузев радних соба. То су дворишта, холови, гардеробе и фискултурне сале.
Установа поседује и службени аутомобил који је у функцији свих запослених у
зависности од потреба у васпитно-образовном раду.
Партнерства у заједници
ПУ „Полетарац” има развијену сарадњу са бројним локалним и државним институцијама и
организацијама. Потписан је Меморандум о међуинституционалној сарадњи са општином
Жагубица, Средњом и Основним школама, Туристичком организацијом, КПЦ-ом, Домом
здравља, Центром за социјални рад, Полицијом...Изузетна је сарадња са месним
заједницама (нарочито у местима где постоје издвојене предшколске групе),
Министарством просвете и Министарство здравља, Школском управом у Пожаревцу,
Заводом за јавно здравље Пожаревац, Покретом горана, Еколошким друштвом,
Удружењем ликовних уметника Хомоља, Ватрогасном службом,
задругом„Хомоље мед'', Авала русерсом – страном компанијом...

Пчеларском

Пројекти и програми
Тим васпитача успешно је реализовао више пројеката и различитих програма у циљу
унапређења рада са децом и сопствене праксе, који су презентовани на Балканским
научно-стручним конференцијама за васпитаче у Сарајеву и Охриду, стручним
конференцијама васпитача Србије, на Окружним стручним конференцијама у
Смедереву,Зајечару, Пожаревцу, Пироту... на Скупштинама васпитача Браничевског
округа и на Методичким данима у Кикинди.











Музички инструменти бака и дека (Кикинда, 1996)
Ликовно-еколошка колонија (Врњачка Бања, 2005)
Доктори нису страшни (Врњачка Бања, 2006)
Камен по камен палата и још понешто… (Врњачка Бања, 2008)
Дете и саобраћај, Полицајац у вртићу (Златибор, 2007)
Дечји вртић – Галерија (Врњачка Бања,2010)
Свет око нас - кроз објектив – очима детета (Кладово, 2011)
Мали геолози ( Врњачка Бања 2014)
''Породица мост између установе и друштвене средине'' (Охрид 2015.)
''Традиционална музичка баштина као средство за интеграцију деце у васпитнообразовни процес'' (Сарајево 2017.)

Пројекти и програми су реализовани уз велику подршку родитеља и друштвене
средине. „Полетарац” организује и више других програмских активности током године:
Ликовно-еколошка колонија, Дечја недеља, Месец здраве хране, Дан UNICEF-a
(прикупљање играчака, гардеробе и сликовница за социјално незбринуту децу,
Новогодишње чаролије, Први дан пролећа, Маскенбал, Етно карневал у оквиру општинске
манифестације ''Врела Хомоља'', Беби маратон, Опланети се ...
Од пригодних и повремених програма Установа организује излете, зимовања, летовања,
прославе рођендана деце која иду у вртић.

ЛИКОВНО - ЕКОЛОШКА КОЛОНИЈА

-

Циљеви:
Развијање еколошке свести и дечје креативности;
Неговање сарадње са другим предшколским установама из окружења и шире;
Примена Нових основа програма.

Учесници:
Деца и васпитачи из Браничевског и Подунавског округа, Мајданпека, Бора, Зајечара,
Деспотовца, Свилајнца, Јагодине...
Програм активности:
- Јесењи еколошки карневал
- Прикупљање материјала за ликовно обликовање у природи
- Ликовно обликовање природног материјала у дворишту или у вртићу
- Традиционалне дечје игре
ПРИКАЗ ТРЕНУТНЕ МРЕЖЕ УСТАНОВА
Целодневни и четворочасовни облик рада
ГРУПЕ НА ЦЕЛОДНЕВОМ БОРАВКУ У

МЕСТО

ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ
1.

4.
5.

БР. ДЕЦЕ

ГРУПА

ЈАСЛЕНА
1 -2,5 година
МЛАЂА
2,5-3,5 година
СРЕДЊА
3,5-4,5 година
СТАРИЈА
4,5-5,5 година
Група ППП-а
5,5-6,5 година

2.
3.

БР.

ЖАГУБИЦА

1

14

ЖАГУБИЦА

1

18

ЖАГУБИЦА

1

24

ЖАГУБИЦА

1

26

ЖАГУБИЦА

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ И ГРУПА НА ЦЕЛОДНЕВОМ БОРАВКУ

1

29

5

111

ГРУПЕ НА ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ БОРАВКУ У ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ
6.

Путујућа група ППП-а
5,5-6,5 година

Јошаница,
Изварица,
Вуковац,Суви До
Рибаре,Милатовац

1

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ И ГРУПА У ЦЕНТРАЛНОЈ УСТАНОВИ

7.

8.

6

136

МЕШОВИТЕ ГРУПЕ НА ЦЕЛОДНЕВОМ БОРАВКУ
МЕШОВИТА
ЛАЗНИЦА
1
3-6,5 година
МЕШОВИТА
3-6,5 година
КРЕПОЉИН
1
УКУПАН БРОЈ ГРУПА И ДЕЦЕ

25

2

24
24
48

Полудневни облик рада
РЕД. БР.

ОБЈЕКАТ

9.

Осаница

10.
11.

Милановац, Крупаја
Сиге

БР.
ГРУПА
1
1
1

ППП

млађи

УКУПНО

5

17

22

5

5

10

5

10

15

УКУПНО
Укупан
број група
11

Укупан број деце у
ППП-у
82

3

15

Укупан број деце млађе од
5,5 година
149

32

47

Укупан број деце у Установи
231

На листи чекања је 15 детета. Укупно 246 детета.
ОД УКУПНОГ БРОЈА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ ОБУХВАЋЕНО ЈЕ
ДЕТЕ, ШТО ЈЕ У ПРОЦЕНТИМА 55 %.

482
231

СВОТ АНАЛИЗА

Основни циљ СВОТ aнализе је идентификација и критичко сагледавање снага и
слабости с једне и могућности претње, са друге стране, којима је изложена Установа.
СВОТ анализа представља добру основу за утврђивање постојећег стања, као и корисну
подлогу за дефинисање и динамику реализације стратешких циљева развоја. СВОТ
анализу смо веома корисно употребили као метод претходне процене стања у анализи
проблема тј. за утврђивање тренутне позиције Установе на коју утичу унутрашњи услови и
спољашње окружење. Подаци прикупљени оваквом анализом воде ка идентификацији
стратешких циљева.
СНАГE



















Квалитетан и разноврстан рад са децом уз
примену индивидуализације;
Квалитетно васпитно-образовно особље
Велики број реализованих пројеката на
Стручним конференцијама у циљу
унапређења струке;
Сарадња са родитељима и локалном
заједницом и свим релевантним
институцијама (Меморандум о сарадњи)
Уједначеност услова рада у Централном
објекту и издвојеним групама;
Потпун обухват на нивоу Општине у ППП
у издвојеним групама деце од 5 година до
поласка у школу;
Бесплатан боравак деце
Бесплатан превоз деце
Бесплатан превоз грађана
Близина постојећих спортских терена
Бесплатна школа фудбала и каратеа
Сарадња са Школском управом Пожаревац
и Групом за социјалну инклузију при
Министарству просвете;
Коректан однос између запослених;
Кадар спреман за иновације;

СЛАБОСТИ



Недостатак стручног кадра за рад са
децом са посебним потребама
(специјални педагози, васпитачи
дефектолози);



Недостатак педагога са 50% радног
времена



Незапосленост на нивоу општине

(Мере незапошљавања и непостојање
производне делатности)


Непостојање ажуриране базе
података о броју деце на територији
општине



Недовољан обухват деце од 1-5
година предшколским васпитањем и
образовањем



Одлазак становништва у
иностранство



Недостатак педагошког асистента у













Сарадња са другим предшколским
установама и институцијама ;
Финансијска средстава за опремање
радног простора, набавку дидактичких
средстава и потрошног материјала, који се
користи у реализацији ВОР-а са децом;
Урађена санација објекта, обновљена
опрема и намештај и израда пројеката и
конкурисање код ресорних министарстава
за санацију, адаптацију или изградњу
нових објеката
Развијен систем комуникације и
транспарентности рада Установе;
Перманентна сарадња са медијима,
удружењима (Удружење ликовних
уметника Хомоља, Еколошким
друштвима, Спортским удружењима,
Удружењима жена за очување традиције,
Пчеларском задругом...)
Сопствено возило за потребе Установе
(комби возило и аутомобил)
Разумевање општинског руководства за
дешавања у вртићу и брига о деци уопште
Мала средина-лични контакти












МОГУЋНОСТИ












Ширење делатности;
Отварање нових радних места за грађане
(производних)
Стручно усавршавање из алтернативних
извора Удружења васпитача и
медицинских сестра васпитача, бесплатни
семинари Министарства просвете,
УНИЦЕФ и других;
Организован превоз деце сопственим
комбијем до Централног објекта за децу
из села која немају право на формирање
групе за ППП;
Могућност обухвата деце 1-5 година
Програми, пројекти;
Медијска промоција и презентација
установе;
Увођење новина у раду са децом са
посебним потребама;
Законодавни оквири;

раду са децом са посебним
потребама или личног пратиоца;
Недовољна искоришћеност и
опремљеност дворишног простора у
издвојеним групама;
Недостатак новца за финансирање
стручног усавршавања према
Правилнику о стручном
усавршавању;
Недостатак простора за васпитне
групе у односу на нормативе и број
деце у групама;
Свакодневни превоз деце из
разуђених села до Централног
објекта;
Разуђеност територије на којој се
Установа налази;
Недостатак информативних и
едукативних материјала за
кориснике, које би Установа требало
да израђује (флајери, брошуре,
плакати...)

ПРЕТЊЕ







Веома слаб социјално-економски
положај родитеља;
Неразвијеност Општине;
Незапосленост у локалној средини
(слаба економска моћ);
Даљи пад наталитета
Миграција становништва из села у град
или иностранство
Затварање сеоских школа










Боља комуникација запослених
Ажурирана база података на територији
општине у складу са законом
Проширење капацитета за боравак деце
(Школе у природи, Спортске
манифестације...)
Одржавање тематски разноврсних
трибина за родитеље, запослене,
грађанство
Искоришћавање постојећих капацитета
школа
Могућност донација од стране страних
фирми и грађана који су на раду у
иностранству

РЕСУРСИ
Кроз табелу је дат приказ расположивих ресурса који доприносе развоју Установе и
чине снаге у развоју, а са друге стране указују на то шта се може унапредити односно шта
је неопходно променити.

Људски ресурси
ВРСТА РЕСУРСА

Остали кадар

САДАШЊЕ
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Учествовање у раду
стручних удружења;
Васпитно-образовни кадар
се стручно усавршава кроз
акредитоване програме,
сусрете, трибине, конгресе,
размене искустава.
Учешће на семинарима,
израда пројеката и
презентовање истих на
стручним већима,
скуповима,
конференцијама
Стручно усавршавање
административноДаље стручно
финансијског кадра, као и
усавршавање.
особља у припреми хране и
техничко особље.

Наменски уређене групе,
библиотека, сала за физичке
активности, двориште са
справама за дечју игру.
Штампачи, комјутери, лап
топови, скенер и фотокопир
апарат.
Аутомобил и комби возило.

Простор, опрема и
дидактичка
средства

Стандардна опрема за боравак
и активност деце, играчке и
дидактичка средства, аудиовизуелна средства (тв, цд, мп3
апарати, пројектор са видео
бимом, клавијатура,
хармоника, стручна и дечја
литература).

Планско улагање
у редовно
годишње
обнављање
дидактичког
материјала и
играчака.
Уградња нове
водоводне,
канализационе
електро,
громобранске и
грејне мреже.
Уређење
дворишта (зелене
површине и
справа за дечју
игру).
Постављање
нових ограда на
терасама са
излазом у
дворште.

МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИ
РЕСУРСИ

Адаптација или
изградња
просторија за
групе у
Крепољину и
Сигама.

Коришћење
расположивих
финансијских и
материјалнотехнички ресурса

Оснивач

Физичко
окружење

Установа се финансира из
буџета оснивача-локалне
самоуправе, део финансирања
долази из буџета Републике и
део средстава долази из
донација, спонзорства
(Фондација Новака Ђоковића,
Јапанска влада...)
Од септембра 2016. године
бесплатан је боравак деце у
Установи, одлуком
Скупштине општине
Жагубица

Сарадња са локалном
самоуправом Жагубица
Укључивање окружења у
активности деце
Врело реке Млаве,
Хомољске планине,
Горњачка клисура,
Манастир Горњак, Тршка

Израда пројеката,
проналажење
донација и
спонзорстава.

Даље
унапређивање
сарадње.

Даље
унапређивање
сарадње.
Континуирано
коришћење
расположивих
физичких
ресурса.

црква, културно-историјски
споменици.

Установе,
организације и
удружења из
околине
СПОЉАШЊИ
РЕСУРСИ

Манифестације

Медији

Одлична сарадња са:
Домом културе, Библиотеком,
Галеријом, три основне школе
и једном средњом, Домом
здравља, ЗЗЈЗ – Пожаревац,
јавним предузећима, Центром
за социјални рад...
Црвеним крстом,
Туристичком организацијом,
Осигуравајућим друштвима,
Ватрогасним друштвом НВО,
Школом фудбала, Школом
стреличарства, Школом
каратеа, Школом шаха,
КУД.....

Организација Ликовноеколошко колоније, учешће
на Ликовној колонији
УЛУХа, Песничким
вечерима у Горњаку,
Спасовданским сусретима,
на Сабору Врела Хомоља
Учешће на ДЕДАР-у
Смедереву, Фестивалу
традиционалних игара и
модерног плеса у
Пожаревцу и Цврчку
(Фестивал музичког
стваралаштва деце) у
Смедереву, на Пролећним
спортским играма у
Петровцу на Млави, РТС
кросу кроз Србију,
ликовним конкурсима,
еколошким и
хуманитарним акцијама
Сарадња са локалним
радио и ТВ станицама,
Комуникација Установе
преко сајта и друштвених
мрежа са свим актерима у
животу и раду Установе.

Даље
унапређивање
сарадње.

Даље
унапређивање
сарадње.

Даље
унапређивање
сарадње.

АНАЛИЗА СТАЊА
Од оснивања ПУ „Полетарац“ Жагубица, обухват деце организованим васпитнообразовним радом стално је растао, како у самој установи, тако и у адаптираним
просторима при основним школама као ППГ и то најпре у Крепољину, а затим и Сувом
Долу.
У периоду до 2007. године организован је рад у насељима: Осаница, Милановац,
Крупаја, Лазница и повремено: Јошаница, Милатовац.
Од 2006. године деца из насеља Јошаница, Вуковац, Милатовац, Рибаре и Изварице,
превожена су у предшколску установу као путујућа група и деца из Сига и Крупаје у
Милановац.
ППП је организован у Близнаку, а деца из Брезнице и Медвеђице похађала су ППП
у организацији основне школе.
Од 2013. године ППП у Лазници је укључен у мрежу ПУ „Полетарац“ Жагубица, а
од радне 2017/2018. године организује се рад Мешовите полудневне групе и у насељу Сиге
и Осаница, ради што већег обухвата деце.
Услед недостатка стручног кадра, а у условима бесплатног боравка у вртићу, деца
из насеља Суви До се превозе у централни објекат у Жагубици у Путујућу групу.
Највећи проблем представља разуђеност насеља за организацију васпитнообразовног рада. Имамо доста деце путника. Превоз је бесплатан. Мини бус са 17 седишта
поседује установа (добијен је од донације Јапана), а дат нам је на коришћење (одлуком
Општинског већа) и комби.
Анализа стања у Установи са освртом на снаге и слабости, а због потребе
доношења Стратегије развоја предшколског васпитања и образовања урађена је на основу
следећих показатеља:
 искуства рада у установи, постигнутог нивоа развоја;
 досадашњег искуства у развијању сарадње са Оснивачем;
 извештаја о реализацији рада у протеклим годинама и издвајањем онога што је урађено
и онога што је потребно урадити;
 извештаја екстерне евалуације Установе;
 извештаја Тима за самовредновање.
Кроз анализу ових показатеља издвојене су:
СНАГЕ УСТАНОВЕ
 стручни кадар;
 отвореност и спремност за даље развијање партнерства са родитељима и локалном
средином;
 потписан Меморандум о сарадњи са оснивачем, школама и другим јавним
институцијама значајним за живот и рад установе;
 достигнути ниво опремљености дидактичким материјалом, стручном литературом,
играчкама;
 велики обухват деце на нивоу општине;
 коректан однос запослених у Установи;
 развијен систем комуникације и транспарентности рада Установе;
 успешна реализација васпитно-образовног са децом и спремност Установе да
организује посебне програме који богате и поспешују дечји развој;
 уједначеност услова рада у Централном објекту и издвојеним групама;
 активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду;
 континуирана санација објеката, обнављање опреме и намештаја;




односи између запослених, родитеља и деце су без предрасуда у погледу социјалног
статуса, вероисповести, националне и полне припадности;
континуирано стручно усавршавање, израда пројеката...

СЛАБОСТИ УСТАНОВE











Недовољан обухват деце од 1 -5 година предшколским васпитањем и образовањем;
Недовољан број васпитача, медицинских сестара васпитача;
Недостатак стручног кадра за рад са децом са посебним потребама (специјални
педагози);
Недостатак педагошког асистента или личног пратиоца у раду са децом са посебним
потребама;
Недовољно радно време педагога и секретара, због обима посла (недостатак педагога,
секретара због немогућности расписивања конкурса);
Недовољна искоришћеност и опремљеност дворишног простора у издвојеним групама;
Недостатак новца за финансирање стручног усавршавања према Правилнику о
стручном усавршавању;
Недостатак простора за васпитне групе у односу на нормативе и број деце у групама;
Свакодневни превоз деце из разуђених села;
Недостатак информативних и едукативних материјала за кориснике, које би Установа
требало да израђује (флајери, брошуре, плакати...)

Након одржаних родитељских састанака по месним заједницама утврђено је да постоји
велика потреба за укључивањем деце у предшколске програме. Због разуђености терена
родитељима не одговарају краћи програми испод 4 сата, али је то једини начин да се
предшколским васпитањем и образовањем обухвати што већи број деце. У насељу
Крепољин постоји потреба за јасленом групом и измештање из школе у посебни објекат.
Аспекти које је потребно унапредити :
•
Сходно резултатима анализе ситуације на територији општине о стању
предшколског васпитања и образовања, један од приоритета је повећање обухвата деце и
проширење постојећих просторних капацитета предшколске установе путем развијања
различитих модела услуга како би се изашло у сусрет специфичним потребама родитеља и
општине.
•
Повећати обухват деце маргинализованих група (деца Ромске популације, деца са
сметњама и тешкоћама у развоју и у ризику, деца из породица које живе у сиромаштву,
деца без родитељског старања, деца из удаљених сеоских подручја).
•
Акценат ставити на рано и предшколско васпитање и образовање; истаћи улогу
стручне службе; афирмисати програме асистенције и волонтеризма.
•
Унапредити и развити различите моделе сарадње, подршке и укључивања
родитеља.
•
Побољшати базу података и евиденцију деце по различитим основама; развити
функционалне механизме за прикупљање података и међусекторску размену.
•
Промовисати истраживања о важности раног развоја и учења, доприноса
образовања социјалној инклузији, унапређивања методологије рада са децом, система
праћења развоја детета и евалуације рада.
•
Континуирано сарађивати са медијима на промоцији важности раног развоја и
учења.

ВИЗИЈА

''Желимо да свој деци на теритотрији наше општине од 1-6,5
година пружимо услове који задовољавају квалитетно
одрастање, а њиховим родитељима омогућимо достојан
животни стандард, који ће заједно са свим релевантним
институцијама утицати на свестран развој детета, безбрижно
детињство и благостање породице и друштва у целини.''
ОПШТИ ЦИЉ:
Обухват деце од 1-6,5 година предшколским васпитањем и образовањем, са
посебним освртом на децу од 1-3 године.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
Посебни циљ 1. Едукација породице и локалне заједнице о значају предшколског
васпитања и образовања.
Мера 1.1. Сагледавање стручних ресурса на нивоу општине (стручњаци из области
педагогије, здравства, социологије...) ради одржавања трибина, округлих столова,
предавања на тему значаја обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.
Мера 1.2. Укључивање родитеља у стручна тела на нивоу општине, као и у израду
Стратегије.
Мера 1.3. Осмишљавање програма за децу и ужу и ширу породицу.
Мера 1.4. Обезбедити медијску пропраћеност.
Посебни циљ 2. Повећати обухват предшколским системом васпитања и образовања
путем проширивања просторних капацитета (пренамену и изградњу) обезбеђивањем
финансијских средстава.
Мера 2.1.
Обезбеђивање финансијских средстава из буџета Општине, донацијом,
пројектима...
Мера 2.2.
Проширивање просторних капацитета (пренамена и изградња).
Мера 2.3.
Верификација нових објеката.
Посебни циљ 3. Развити систем континуираног унапређивања, иновирања и праћења
квалитета услуга предшколске установе (понуда програма и услуга и кадрова)
Мера 3.1. Понуда кратких програма: карате у вртићу, Школица корективне гимнастике,
Аеробик за децу, Енглески језик, Ликовне, Музичке, Драмске, Еколошке, Спортске
играонице и радионице...
Мера 3.2.
Организовање вишедневне Ликовно-еколошке колоније на нивоу Србије у
сарадњи са Удружењем ликовних уметника Хомоља, Удружењима жена и Еколошким
друштвом.
Посебан циљ 4. Унапредити систем стручног усавршавања запослених у предшколској
установи и обезбедити услове и могућности за њихов континуиран професионални развој
и запошљавање недостајућег стручног кадра.
Мера 4.1. Обезбеђивање финансијских средстава и сагласности за ново запошљавање.
Мера 4.2. Перманентно стручно усавршавање запослених и хоризонтална размена
Мера 4.3. Реализација пројеката са децом, родитељима, локалном заједницом

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ
Акциони план представља петогодишњи оквир имплементације Стратегије. Дефинисан
је тако да олакша реализацију и праћење спровођења Стратегије и отворен за ревидирање и
прилагођавање. Стратегија одговара на питања ''зашто и шта'' се планира и потребно је
урадити, а Акциони план одговара на питања ''ко, када, где и како'' ће се реализовати
планирано. Даје оквир за самостално спровођење мера, партнерство, учешће домаћих и
међународних невладиних и других организација, нуди могућности за пројектно испуњење
постављених циљева и предвиђенихх активности.

Циљ

Активности

Носиоци
активности
и време
реализације

Мера
1.1.
Сагледавање
стручних ресурса
на нивоу општине
ради одржавања
трибина, округлих
столова,
предавања
на
тему
значаја
обухвата
деце
предшколским
васпитањем
и
образовањем.

Координациони
тим
(представници
Општине, Дома
здравља и
Центра за
социјални рад)
- Директор
Установе
- Стручњаци из
области
педагогије,
психологије,
здравства,
социологије...
- Савет
родитеља ( на
нивоу установе
и општине)
Рок: септембар,
октобар 2020.
април, мај
2021.
август,
септембар 2021.
март, април
2022.
новембар,
децембар 2022.

Индикатори
и извор
провере

Финансијск
а процена
РСД
_/

-Одржане
трибине,
округли
столови,
предавања...
- Радио и ТВ
емисије о
одржаним
активностима
- Повећан
обухват деце
предшколског
узраста
редовним,
повременим,
кратким и
онлајн
програмима са
55% на 75-80%

фебруар,март
2023.
октобар,
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новембар 2023.
март, април
2024.
октобар
2024.
фебруар,
март 2025.
Мера
1.2.
Укључивање
родитеља
у
стручна тела на
нивоу општине,
као и у израду
Стратегије,
давање предлога
за
заједничке
активности
са
школама,
удружењима,
медијима...
Мера
1.3.
Осмишљавање
програма за децу
и ужу и ширу
породицу

- Општински
Савет родитеља
- Савет
родитеља
Установе

- Укључени
родитељи у све
Тимове , Активе
и органе у
Установи,
- Упитници
спроведени на
тему
задовољства
корисника

/

-Координациони - Разноврсна
тим
- Васпитно
особље
- Савет
родитеља (на
нивоу установе
и општине)
- Еколошко
удружење
- Удружења
жена, пчелара,
ликовних
уметника)
- Спортска
друштва

Рок: од 2020 –
2025. квартално

понуда програма
за децу и
породицу
(
Заједничке
радио и ТВ
емисије на тему
Нових
основа
програма,
Здравља деце...),
покретање
хуманитарних
акција
извођењем
заједничких
позоришних
представа деце,
родитеља
и
васпитача;
Породични
музички квизови
са
Караокама,
Библиотека на
отвореном
и
Путујућа
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библиотека;
Обележавање
Дана
гљива,
Дружење
са
пчеларима
и
дегустација
специјалитета са
медом, Атлетика
за
децу
и
одрасле,
Традиционалне
игре Хомоља...)
Мера 1.4.
Обезбедити
медијску
пропраћеност.

Рок: од 2020 –
2025.
Месечно и по
потреби

Радио и ТВ
емисије
- Преглед на
Youtube
-Годишњи
финансијски
план
-Бесплатан
боравак деце
Донације
Пројекти

200.000

250.000.000
25.000.000
20.000.000

Адаптиран
18.000.000
објекат у насељу
Крепољин
Изграђене две
васпитне групе
У Жагубици
Саниран објекат
у Осаници за
две васпитне
групе.

15.000.000

10.000.000.

22

група и јаслена
група);
Доградња
објекта
у
дворишту
централне
установе
(две
васпитне групе –
јаслени узраст);
Санација
и
адаптација објекта
у Осаници при
основној школи
Мера 2.3.
Верификација
нових објеката.

Директор
Школска управа
Министарство
просвете
Рок: септембар
2020.
март 2021.

Мера 3.1. Понуда
кратких програма:
Карате и фудбал у
вртићу, Школица
корективне
гимнастике,
Аеробик за децу,
Енглески
језик,
Ликовне,
Музичке,
Драмске,
Еколошке,
Спортске
играонице
и
радионице.

- Директор
- Васпитно
особље
- Акредитована
школа језика
- Карате клуб
''Врело''
- Родитељи
професори
физичког
васпитања
- Удружење
пчелара
- Покрет горана
- Еколошко
друштво
''Студенац''
- Фолклорна
друштва
- Удружење
ликовних
уметника
Хомоља
- Фудбалски
клубови
- Удружења
жена Хомоља...

Верификовани
објекти

Годишњи
извештаји о
раду Установе

/

/

Рок: Два пута
недељно по 2
сата од 2020 –
2025 и даље

23

Мера 3.2.
Организовање
вишедневне
Ликовноеколошке
колоније на нивоу
Србије

- Директор
- Васпитно
особље
- Савет
родитеља
- Удружење
ликовних
уметника
Хомоља
- Удружење
васпитача
Браничевског и
Подунавског
округа
''Васпитач +''
- Савез
васпитача
Србије
- Еколошко
друштво
- Удружење
жена Хомоља за
очување
традиције

Рок: септембар
2022- 2025.
- Министарство
Мера
4.1. финансија
Обезбеђивање
- Општина
финансијских
средстава
и
сагласности
за
ново
запошљавање.

Годишњи
извештаји о
раду Установе
Радио и ТВ
емисије

-Добијена
сагласност
Комисије за
ново
запошљавање
- Годишњи
финансијски
план
- Запослени
педагог,
психолог,
Два васпитача и
две медицинске
сестре
васпитача,
Шеф
рачуноводства,
Спремачица
Нутрициониста

1.000.000.

150.000.000
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Мера
4.2.
Општина
Перманентно
Директор
стручно
Тим за
усавршавање
запослених
и професионални
развој
хоризонтална
размена
Мера
4.3. - Општина
Реализација
-Директор
пројеката
са - Деца
децом,
- Родитељи
родитељима,
-Васпитно
локалном
особље
заједницом
-Потписници
Меморандума о
сарадњи

УКУПНО

Годишњи
извештај Тима
за
професионални
развој и
стручног
усавршавања
запослених
-Реализовани
пројекти
- Годишњи
извештаји о
раду Установе

1.500.000

200.000.

490.900,000
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