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Уводна реч председника општине
Квалитетно предшколско васпитање и образовање деце на територији
општине Кучево, један је од најважнијих приоритета наше локалне самоуправе.
Стратегија предшколског васпитања и образовања општине Кучево за период
од 2020. до 2024.године представља стратешки документ којим ће бити
дефинисани правци, циљеви и активности усмерене ка унапређивању услова и
квалитета живота деце предшколског узраста.
Предшколско васпитање и образовање је организовано у оквиру
Предшколске установе „Лане“ у објектима у Кучеву и Раброву са обухватом
деце од једне године до поласка у школу. При основним школама, у насељеним
местима општине, формиране су групе припремно предшколског програма што
доказује да су сва деца обухваћена припремно предшколским програмом и да
им је исти доступан у месту пребивалишта, односно боравишта.
Општина Кучево за потребе предшколског васпитања и образовања
издваја значајна средства из буџета локалне самоуправе, а све у циљу
побољшања услова рада и квалитета услуга које предшколска установа пружа
као и школе у којима се остварује ППП. У наредном петогодишњем периоду,
средства која локална самоуправа издваја, биће знатно увећана због отварања
нових васпитних група у сеоским срединама ради обухвата деце од 3 до 5,5
година старости.
Посебно треба напоменути да општина Кучево подједнако води рачуна о
свим категоријама деце и њиховим различитим потребама, са акцентом на
породице са троје и више деце којима општина финансира боравак у вртићу.
Израдом Стратегије предшколског васпитања и образовања за период од
2020. до 2024.године и реализацијом истог шаљемо јасну поруку грађанима, да
планираним мерама, желимо да повећамо природни прираштај и нашим
најмлађим суграђанима омогућимо достојно одрастање уз комплетно
ангажовање свих релевантних фактора и институција јер како рече једна
афричка пословица:„Да би се подигло дете, потребно је цело село.“
Улагање заједнице у квалитетно предшколско васпитање и образовање и
укључивање што већег броја деце раног узраста у квалитетне програме је
кључни фактор развоја сваког појединачног детета и заједнице у целини.
Општина Кучево је препознала проблем, пре свега деце из насељених места
општине којој су програми предшколског васпитања и образовања доступни у
јако малој мери.

Председник општине
Владимир Стојановић
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Списак скраћеница
АП
ДБПВО
ДЗ
ЗОСОВ
ЗПВО
ЛСУ
ИРК
МПНТР
МЗ
ПА
ПУ
ОШ
ПВО
ППП
ЛЕР
РС
СРОС
2020
УО
ЦСЗ
ШУ

Акциони план
Друштвена брига о деци и предшколско васпитање и
образовање
Дом здравља
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о предшколском васпитању и образовању
Локална самоуправа
Интерресорна комисија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Месна заједница
Педагошки асистент
Предшколска установа
Основна школа
Предшколско васпитање и образовање
Припремни предшколски програм
Локално економски развој
Република Србија
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020
Управни одбор
Центар за социјални рад
Школскa управa
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Полазиште
Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања
Општине Кучево за период од 2020-2024.године (у даљем тексту Стратегија),
иницирана је у оквиру пројекта “Подршка реформи система предшкослког
васпитања и образовања-СУПЕР” који се реализује под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а партнер за реализацију
је УНИЦЕФ и Светска банка, са основним циљем да се повећа обухват деце
узраста од 3 до 5,5 година квалитетним програмима предшколског васпитања и
образовања, реформом система предшколског васпитања и образовања као и
имплементација нових Општих основа предшколског васпитања и образовања
Године узлета.
Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне
политике у Србији (Закон о предшколском васпитању у образовању и Основе
програма предшколског васпитања и образовања и други закони и правилници)
на основу којих Влада Републике Србије и Министартсво просвете, науке и
технолошког развоја, са различитим партнерима, интензивно раде на
унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и
образовања.
Стратегија подржава и Конвенцију Уједињених нација о правима детета
и о остваривању права детета у раном детињству:
• Деца имају право на живот, опстанак и развој који укључује физички,
емотивни, психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни сегмент.
• Дете не сме да буде дискриминисано по било ком основу, а нарочито не по
основу своје етничке припадности, језика, вере, порекла, боје коже, сметњи у
развоју и сл.
• При доношењу свих одлука или извршења поступака који утичу на дете или
децу као групу, мора бити примењено начело добробити за дете (најбољи
интерес детета), а то се односи како на законодавна тела, предшколске установе,
тако и на породицу.
• Деци се мора дозволити да активно учествују у програмским питањима која се
тичу њиховог живота и допустити им да се слободно изражавају.
Општина Кучево има Стратегију одрживог развоја Општине, којом је
предвиђено унапређење капацитета запослених у институцијама друштвених
делатности, а као мера планирана је стручна едукација запослених и развој
нових концепата образовања и васпитања у складу са локалним и ширим
потребама. Како систем ПВО није обухваћен Стратегијом одрживог
развојаОпштине, ова Стратегија представља његову допуну, са фокусом на
васпитање и образовање деце предшколског узраста.
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Профил општине Кучево
Географски подаци
Општина Кучево налази се у југоисточном делу Браничевског округа и
захвата крајње обронке Хомољских планина и Северног Кучаја са постепеним
преласком у Стишку долину. Простире се на површини од 721 км/2. Просечна
надморска висина целог подручја је 280 м, а највиши врх је Штубеј чија висина
износи 940 м што општину Кучево сврстава у брдско планинску општину.
Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице:
магистрални пут: Београд-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Зајечар и железничка
пруга: Београд-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Прахово пристаниште. У току је
реконструкција поменуте железничке пруге што ће у великој мери побољшати
повезаност наше општине са осталим окрузима и деловима републике.
Граничи се са општинама Голубац, Велико Градиште, Петровац и
Жагубица које припадају Браничевском округу и са општином Мајданпек која
припада Борском округу.
Општина Кучево има 26 насеља, а насеље Кучево је административни,
привредни и културни центар истоимене општине. Удаљеност од Београда,
главног града Србије је 130 км, а од Пожаревца 52 км.
Према попису из 2011.године у општини Кучево живи 15.516 становника
од чега је 7.578 становника мушког пола и 7.938 становника женског пола
Општина обухвата 26 насељених места у којима првенствено живи
сеоско становништво и то 74,6% од укупног броја становника. Највеће насеље је
градско насеље Кучево које броји 3.944 становника, друго по величини је сеоско
насеље Нересница које броји 1954 становника.
Општина Кучево имала је највећи број становника у послератном
периоду, од 1950. до 1980. године у периоду индустријализације и убрзаног
развоја када се број становника кретао око 30.000, да би од 1990. а посебно
после 2000. године забележили драстичан пад броја становника. Наведена
појава проузрокована је одласком становништва на привремени рад у
иностранство, а и у веће урбаније средине због смањења привредне активности
и могућности за запошљавање.
Што се тиче старосне структуре становништва заступљено је
становништво старости преко 60 година што обухвата више од 33,39 % укупног
броја становника. Забрињавајући је податак да деца предшколског и школског
узраста односно становништво до 15 година старости обухвата 13,83%
становништва.
Сама старосна структура становништва је уско повезана и са природним
прираштајем становништва који је у нашој општини почев од 1961. до 1976.
године био позитиван да би у наредним годинама постао негативан. Природни
прираштај у општини Кучево 2010. године био је негативан и износио је -17,9%
а што је случај и са целом Србијом.
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Табела бр.1.
Табеларни приказ деце по узрастима за радне/школске године и
насељеним местима на територији Општине Кучево:
01.03. 01.03. 01.03.2 01.03. 01.03. Укупно
2015.- 2016.- 017.- 2018.- 2019.28.02. 28.02. 28.02.2 28.02. 14.11.
2016. 2017.
018.
2019. 2019.
Велика
/
2
2
/
/
4
Бресница
Мала
/
2
/
/
/
2
Бресница
Раброво
/
4
1
4
/
9
Мустапић
/
2
2
6
/
10
Мишљеновац
2
2
5
/
/
9
Љешница
1
/
/
/
/
1
Сена
/
2
/
/
/
2
Зеленик
/
/
1
/
/
1
Вуковић
/
1
1
/
1
3
Турија
1
/
/
3
2
6
Ракова бара
/
/
2
/
/
2
Каона
1
2
4
5
/
12
Кучево
24
24
18
21
10
97
Кучајна
/
1
3
2
/
6
Нересница
8
19
11
10
9
57
Шевица
1
2
3
/
1
7
Волуја
6
12
7
7
5
37
Дубока
6
10
7
3
3
29
Благојев
/
/
1
/
/
1
камен
Кучајна
3
/
/
/
/
3
Церовица
2
1
2
/
/
5
Церемошња
/
1
2
3
1
7
Равниште
2
/
/
/
/
2
Буковска
5
/
1
1
1
8
Раденка
3
/
/
3
/
6
Бродица
2
/
/
1
/
3
Укупно
67
87
73
69
33
329
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Табела бр.2.
Табеларни приказ деце по годинама старости и насељеним
местима на територији Општине Кучево:
2015
2016
2017
2018 01.01.2019.- Укупно
14.11.2019.
Велика
/
2
1
1
/
4
Бресница
Мала
/
2
/
/
/
2
Бресница
Раброво
/
3
3
2
2
9
Мустапић
/
2
2
4
2
10
Мишљеновац
2
2
5
/
/
9
Љешница
/
1
/
/
/
1
Сена
/
2
/
/
/
2
Зеленик
/
/
1
/
/
1
Вуковић
/
1
/
1
1
3
Турија
1
/
/
2
3
6
Ракова бара
/
/
3
/
/
3
Каона
1
1
5
4
1
12
Кучево
22
18
21
21
15
97
Кучајна
3
1
3
/
/
7
Нересница
6
19
12
6
14
57
Шевица
1
1
3
1
1
7
Волуја
5
12
7
7
6
37
Дубока
5
10
5
6
3
29
Благојев
/
/
1
/
/
1
камен
Кучајна
3
1
3
/
/
7
Церовица
2
/
3
2
/
7
Церемошња
/
/
3
2
2
7
Равниште
2
/
/
/
/
2
Буковска
4
1
1
1
1
8
Раденка
3
/
/
2
1
6
Бродица
2
/
/
1
/
3
Укупно
59
78
78
63
52
330
Према последњем попису становништва, образовна структура
становника, старости 15 година и више, је следећа: без школске спреме је
5,58%, непотпуно основно образовање има 26,15% становништа, завршену
основну школу има 33,13%, завршену средњу школу има 31,53%, док високо
образовање има 2,68% становника. У оквиру ОШ „Вељко Дугошевић“ из
Турије постоји „Друга шанса“ која има верификацију за обављање
8

функционалног основног образовања одраслих и обухвата образовање
становништва без основног и са непотпуним основним образовањем без обзира
на године старости.
У оквиру етничке структуре становништва највећу заступљеност има
српско становништво и то 66,43% и влашко становништво са 25,31% које има
веће учешће у укупном броју становника у односу на остале општине
Браничевског округа.
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Финансијска издвајања локалне самоуправе за децу
Регресирање трошкова за предшколско васпитно образовање из буџета
Општине Кучево:
➢ Регресирање трошкова за ПВО опредељено буџетом износило је:
1. за 2016. – 444,715.00 РСД ;
2. за 2017. – 1,245,539.00 РСД;
3. за 2018. – 2,289,879.00 РСД;
4. за 2019. – 2,050,365.64 РСД;
➢ Издвајање из буџета за текућа и инвестициона одржавања:
1. за 2016. – 2,454,781.80 РСД – за инвестициона и капитална улагања;
2. за 2017. – 261,035.00 РСД – за инвестициона и капитална улагања;
3. за 2018. – 1,443,677.20 РСД – за инвестициона и капитална улагања;
4. за 2019. – 453,974.00 РСД - – за инвестициона и капитална улагања;
➢ Максималан износ који родитељи плаћају је 20% од економске цене
коштања износи за:
• Целодневни боравак ППП – 3900.00 РСД;
• Четворочасовни борвак ППП – 1040.00 РСД;
• Целодневни боравак – 4680.00 РСД;
• Режијски трошкови износе 50% цене боравка деце у ПУ.
Из буџета Општине Кучево 100% регресирају се трошкови боравка деце
из следећих категорија:
• корисници материјалног обезбеђења породице;
• деца без родитељског старања смештена у Установе социјалне заштите;
• деца без родитељског старања смештена у старатељску или хранитељску
породицу на територији Општине Кучево, a за које трошкове боравка и
исхране не сноси Република;
• деца са сметњама у развоју и инвалидитетом за које трошкове боравка и
исхране не сноси Република;
• деца којој су мишљењем ИРК Општине Кучево дата права на бесплатан
боравак, исхрану и смештај;
• деца којa су у систему социјалне заштите, за коју је по процени Центра за
социјални рад Општине Кучево потребно обезбедити ова права, а која нису
обухваћена претходним тачкама.
Општине Кучево нема листе чекања за упис деце у предшколску
установу, а приоритет приликом уписа имају деца из друштвено осетљивих
група.
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Установе предшколског васпитања и образовања
Историјски осврт на развој предшколског
васпитања и образовања у општини Кучево
Организовано припремање деце за полазак у школу реализује се од
1976.године при основним школама на територији општине Кучево. У децембру
1982.године Самоуправна интересна заједница дечје заштите Кучево оснива
радну организацију Дечју установу-вртић у Кучеву. Дана 02.фебруара
1983.године Секретаријат за општу управу и друштвене делатности Скупштине
општине Кучево доноси решење да су испуњени прописани услови да дечији
вртић „Лане“ у Кучеву може обављати делатност предшколског васпитања и
образовања. Назив Установе се кроз године мењао ради усклађивања са
променама у прописима, тако да је данашњи назив Предшколска установа
„Лане“ Кучево. По оснивању Дечји вртић „Лане“ имао је седморо запослених и
децу распоређену у две васпитне групе. Током ових 35 година Установа је
расла, тако да данас има 42 запослена радника на неодређено време који
остварују своју делатност са децом распоређеном у 11 група и 3 објекта.
Постојећа мрежа предшколских установа утврђена је Одлуком о броју
предшколских установа у свом седишту и ван седишта у издвојеном објектуодељењу („Сл.гласник општине Кучево, број 15/2011) и Одлуком о измени и
допуни Одлуке о броју предшколских установа у свом седишту и ван седишта у
издвојеном објекту-одељењу („Сл.гласник општине Кучево, број 5/2014) истом
се утврђује број и просторни распоред предшколских установа на подручју
општине Кучево.
У складу са потребама за потпунији обухват деце одговарајућег узраста
реализација ПВО организује се преко Предшколске установе „Лане“ из Кучева
и то у следећим објектима:
- Објекат „Сунце“ – ул.Браће Ивковића бр.2 у Кучеву
- Објекат „Маслачак“ – ул.Жике Поповића бр.68 у Кучеву
- Објекат „Цврчак“ – ул. Светог Саве бр. 30 у Раброву
Основна делатност предшколске установе је васпитање, образовање, нега и
превентивна здравствена заштита деце узраста од годину дана до поласка у
школу. Пратеће активности су адекватна исхрана, дневни одмор и укључивање
и подршка деци из осетљивих група. Важан чинилац остваривања циљева у раду
Установе представља сарадња са породицом детета и релевантним установама
које обављају делатности у области образовања, здравствене и социјалне
заштите, као и другим стручним установама и локалном самоуправом.
Програм рада установе остварује се у једанаест васпитних група деце
узраста од једне године старости до поласка у школу. На реализацији
програмских задатака ангажовано је дванаест васпитача и осам медицинских
сестара-васпитача који су распоређени у три објекта.
У објекту “Сунце” у улици Браће Ивковић бр.2, где је ангажовано шест
васпитача у три васпитне/вртићке групе (млађа, средња и припремно
предшколски програм) и четири медицинске сестре – васпитача у две јаслене
групе (млађа и мешовита);
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У објекту “Маслачак” у улици Жике Поповића бр. 68 ангажована су
четири васпитача у две васпитне/вртићке групе (мешовита и мешовита старија
васпитна група - припремно предшколски програм) и две медицинске сестре у
мешовитој јасленој групи.
У објекту “Цврчак” у простору основне школе “Милутин Миланковић” у
Раброву-ангажована су два васпитача у једној мешовитој васпитној/вртићкој
групи и две медициске сестре-васпитача за рад у мешовитој јасленој групи.
Објекат у Раброву је удаљен од седишта предшколске установе у Кучеву 22 км.
Поред деце са пребивалиштем на територији општине Кучево, у објекту у
Раброву бораве деца са територија других општина и то: општине Голубац,
Велико Градиште и Мало Црниће.

Табела бр.3.
Табеларни приказ уписане деце по групама и
објектима:
Млађа јаслена
група
Мешовита јаслена
група
Млађа васпитна
група
Мешовита
васпитна група
Средња васпитна
група
Целодневни ППП
Четворочасовни
ППП
Укупно уписане
деце

Објекат
“Сунце”
9

Објекат
“Маслачак”
/

Објекат
“Цврчак”
/

Укупно
деце
9

14

12

3

29

17

/

/

17

/

16

19

35

23

/

/

23

25
/

17
5

/
/

42
5

88

50

22

160

Добром функционисању Установе највише је допринела успешна
сарадња са Локалном самоуправом Општине Кучево која је и њен оснивач и
финансијер. Поред Локалне самоуправе Установа има и завидну сарадњу са
свим релевантним установама, предузећима и организацијама у окружењу.
Активно учешће родитеља у свим дешавањима која Установа организује јесте
још једна од ствари којом се и Установа и локална самоуправа могу похвалити,
тако да деца и васпитачи редовно узимају учећше у дешавањима која се
организују у окружењу.
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Просторни и кадровски капацитети предшколске
установе
Установа своју делатност реализује у три наведена објекта и то: објекат
“Сунце” – централни објекат Установе, објекат “Маслачак” у Кучеву и објекат
“Цврчак”у Раброву.
Два објекта су наменски грађена, док се трећи објекат налази у адаптираном
простору основне школе “Милутин Миланковић” у Раброву. У сваком објекту
постоји кухињски блок, у којима се припремају оброци за децу (доручак, ужина
и ручак).
Површина објекта “Сунце” је 1050м2 са површином дворишта од 49,76 ари и
овај објекат се налази у улици Браће Ивковић бр.2. У објекту има пет радних
соба, хол, пет канцеларија, магацин, кухињски блок, вешерај котларница,
тоалети за децу по свим радним собама, тоалети за запослене и тоалет за
кухињско особље.
Објекат “Маслачак” који се налази у улици Жике Поповића бр.68
наменски је саграђен још давне 1976. године. Његова површина је 676м², а
површина дворишта је око 2 ара. У објекту постоје три радне собе, канцеларија,
фискултурна сала, кухиња, магацин, вешерај, тоалети за децу, тоалет за
запослене.
Почевши од радне 2014.-2015. године Установа је започела са радом са
још две групе чији се рад одвија у адаптирановм простору Основне школе
“Милутин Миланковић” у Раброву. Површина објекта “Цврчак” (део који
користи наша Установа) је 222 м² док је површина дворишта 1,4 ha. У објекту
“Цврчак” у простору основне школе “Милутин Миланковић” у Раброву
Установа користи две радне собе, један санитарни чвор за децу, један за
одрасле, канцеларију васпитача, вешерај, магацин и део кухиње у склопу
школске кухиње. Све просторије које користи наша Установа су наменски
адаптиране и опремљене новим намештајем.
Табела бр.4.
Табеларни приказ броја група деце и спецификација објеката
Назив објекта
Број група
Површина
Површина
објекта у м²
дворишта у м²
1.
“Сунце”
5
1050
4 976
2.
“Маслачак”
4
676
200
3.
“Цврчак”
2
222
300
Укупно

3

11

1948

5476

Сва три објекта Предшколске установе “Лане” су потпуно функционални
и пружају најоптималније услове за рад, омогућавајући реализацију свих
задатака који се постављају пред васпитно – образовне раднике Установе. Сва
три објека поседују дворишта опремљена играчкама и справама за децу.
У сва три објекта ПУ „Лане“ заступљен је дидактички и игровни
материјал за рад са децом, као и материјал за рад и функционисање сваке
службе која постоји у Установи. Установа контиуирано обнавља и осавремењује
опрему и материјале за рад свих служби. Објекти у саставу Установе садрже
одговарајуће просторије, двориште и стандардну опрему за живот и рад деце. У
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двориштима објеката „Маслачак“ и „Цврчак“ су 2018. године постављене нове
справе за игру деце.
Ради побољшавања услова за боравак деце у току 2014. и 2015. године
извршена је реконструкција објекта „Сунце“ Предшколске установе „Лане“
Кучево. У оквиру наведене реконструкције (повећана је енергетска ефикасност
објекта) замењена је дотрајала дрвена столарија и постављена нова
пластифицирана ПВЦ столарија са трокоморним прозорима. Постављена је
изолација спољних зидова и урађена нова фасада-реализован је пројекат
побољшања енергетске ефинаксности објекта..
На територији општине Кучево, све основне школе, имају формиране
групе припремно предшколског програма при основним школама које су
верификоване за обављање припремно предшколског програма. Ова чињеница
указује на то да је број деце у предшколској установи мањи од реалног стања,
али је чињеница да су сва деца обухваћена припремно предшколским
програмом и да им је исти доступан у месту пребивалишта, односно боравишта.
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Методологија
Урађено је и мапирање рођене деце на територији Општине Кучево
узраста од 1-5,5 година. Оно што нас очекује у наредном периоду јесте
мапирање потреба деце узраста од од 1-3 године старости и од 3 -5,5 година које
живе на селу и њихових породица, као и анализа потреба родитеља већ уписане
деце у односу на дужину боравка у вртићу.
Анализом праксе ПВО препознати су следећи изазови:
➢ успостављање базе података о деци на нивоу града;
➢ мапирање деце ван система, посебно деце која живе на селу;
➢ недовољно сензибилисана јавност о значају раног учења, развоја и
укључивања деце у програме ПВО;
➢ неинформисаност родитеља о важности ПВО;
➢ мрежа установа ПУ која обухвата само децу из насељених места у којима
постоји организован систем ПВО;
➢ недовољно искоришћени простори у граду Кучеву и другим насељеним
местима који би послужили за различите програме;
Актуелне препреке за развој ПВО су:
❖ недостатак капацитета за обухват деце целодневним програма;
❖ одлука о забрани запошљавања у јавном сектору (васпитачи, медицинске
сестре васпитачи, педагози, психолози, дефектолози, логопеди, социјални
радници...);
❖ нормативи;
❖ недостатак финансијских средстава за одржавања постојећих капацитета и
улагање за изградњу и адаптацију нових простора.
Резултати показују да на територији Општине Кучево постоји традиција
делатности, систематски рад и искуства на пољу ПВО, подршку локалне
самоуправе и добру међусекторску сарадњу на нивоу града (пре свега са Домом
здравља Кучево и Центром за социјални рад).
Евидентне слабости огледају се у:
✓ непостојању јединствене евиденције и базе података о деци на територији
Општине Кучево,
✓ недовољно капацитета за већи обухват деце свих узраста, неефикасан проток
информација и размене података између институција на локалу (образовне,
здравствене установе социјалне заштите, установе културе...);
✓ недовољан број програма и услуга за децу и породице, једнообразност
понуде у предшколској установи (углавном целодневни боравак) тј.
недовољна заступљеност различитих програма и услуга у оквиру ПУ.
Као могућности које треба искористити издвојиле су се:
✓ заинтересованост родитеља у селима за програме ПВО;
✓ слободни простори у ОШ у селима, који би се могли адаптирати у складу са
стандардима за рад са децом узраста од 1-3 године старости и од 3 -5,5
година;
✓ успостављање мобилних тимова на нивоу града и подршка координатора за
повећање обухвата деце из осетљивих група;
✓ функционалнија ИРК и развојно саветовалиште;
✓ спремност да са канцеларијом за ЛЕР развијају пројекти усмерени на
повећање обухвата ПВО и унапређење квалитета програма и услуга.
✓ развијање других врста програма - различитог трајања, у различитим
просторима и са различитим садржајима, којима би се појачала педагошка
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функција ПВО чији је циљ подршка раном расту и развоју и учењу деце, уз
повећање обухвата.
Један од наредних корака јесте спровођење упитника/анкете за родитеље
у сеоским подручјима и заинтересованости са укључивање деце у систем ПВО,
облицима система ПВО, проширењу мреже ПУ “Лане” Кучево, едукације
родитеља о важности укључивања деце у систем ПВО, као и повећање обухвата
деце из осетљивих подручја системо ПВО.
Стратегијом за унапређење предшколског система васпитања и
образовања Општине Кучево за период од 2020-2024 године предвидели би се и
начини финансирања и облици, начини и простори у којима би се реализовали
нови програми система ПВО.
На територији Општине Кучево у периоду од априла до децембра
2019.године реализован је пројекад под покровитељством кабинета министра
без порфеља задуженог за демографију и популациону политику којим су била
обухважена деца узраста од 3,5-5,5 годна старости. Деца су била прикључена
деци ППП у ОШ на територији Општине Кучево у четворочасовном програму.
Спровођењем самог пројекта у рад су били укључени и старији суграђани кроз
реализацију разних радионица са децом ППП И млађом децом која су била
укључена у пројекат. Поред реализована новог облика рада са децом
предшколског узраста,
опремљен је и простор ППП група при ОШ
дидактичким средствима, намештајем и играчкама. Поред свега наведеног
реализоване су две мере, односно реализована је мера новог модела
“чувања”/збрињавања деце/укључивање деце у систем ПВО и реализована је
мера усклађивања рада и родитељства. Кроз реализацију овог пројекта
родитељи су препознали важност и корисност програма за децу, исказали
спремни да укључе децу у систем ПВО. Један број родитеља исказао је потребу
за организовањем целодневних програма за децу, као и за подршком у циљу
развијања родитељских вештина.
Кроз различите облике сарадње са родитељима утврђена је потреба за
фискултурном салом у ПУ „Лане“, игралиштима и културним садржајима
прилагођеним деци. Родитељи наводе као пожељне облике организовање
манифестација за децу на селу, бесплатне спортске активности, креативне
радионице и школице за децу (ликовне, музичке, страног језика), стручњаке из
различитих област-дефектолози/логопеди који не постоје на територији
Општине Кучево.
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Мисија Општине Кучево
Ми смо општина која уважава потребе деце и родитеља, ствара
подстицајну средину за рани раст и развој деце и негује толеранцију,
заједништво и традицију. Тежимо томе да свој деци обезбедимо равноправно
здраво одрастање остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање
кроз учешће у различитим програмима предшколског васпитања и образовања,
који се развијају у партнерству релевантних установа и институција, уз
уважавање потреба деце и породица.

Визија Општине Кучево
У наредних пет година желимо да постанемо општина у којој влада
систематска и стручна организација ПВО. Систем предшколског васпитања и
образвања се реализује кроз обиље садржаја у функционалном, удобном и добро
опремљеном простору. Све ово ће нам омогућити да у будућности будемо
општина која обезбеђује професионалан и здрав однос према деци, запосленима,
родитељима и окружењу. Наш рад биће заснован на сазнањима да је за развој
деце, будућих људи, најбитнији прешколски узраст.

Општи циљ
Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових
породица развијањем квалитететних, разноврсних програма ПВО и већом
партиципацијом родитеља, уз подршку локалне заједнице има за циљ
упошљавање младих стручних људи из сеоских подручја.
Сратешки циљ јесте повећање наталитета на територији Општине Кучево
и смањење одласка младих породица у веће градове и друге земље.
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МЕРЕ И АКТИВНОСТИ
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ1.
Повећање обухвата деце узраста од 3-5,5 година системом ПВО
МЕРА 1

Успостављање
система прикупљања
и управљање
подацима о деци
предшколског
узраста и
формирање
заједничке базе
података

РЕЗУЛТАТ

Локална
самоуправа
има
релевантне
податке о деци
предшколског
узраста и
управља њума
у циљу
оптимизације
система ПВО

АКТИВНОС
ТИ

ИИНДИКА
ТОРИ

Успостављањ
е механизама
за
прикупљања и
управљање
подацима о
деци

Успостављен
а
функционалн
а база
података о
деци на
територији
Општине
Кучево

Усклађене
политике
уписа деце у
систем ПВО,
са
националним
стратешким
оквиром

Дефинисани
механизми и
процедуре за
упис деце
узраста 3 до
5.5 година из
насељених
места у
систем ПВО

ОДГОВОРН
А
ИНСТИТУЦ
ИЈА
Општинска
управа
Кучеводруштвена
брига о деци и
Дом здравља
Кучево

Општинска
управа
Кучеводруштвена
брига о деци и
ПУ „Лане“
Кучево

ПАРТНЕ
РСКА
ИНСТИТ
УЦИЈА
Дом
здравља,
Центар за
социјални
рад,
Матична
служба,
Школска
управа
Пожарева
ц
Месне
заједнице,
ПУ „Лане“
Кучево,
Школска
управа
Пожарева
ц

ВРЕМ
Е

20202024

20202024

ИЗДВО
ЈЕНИ
РЕСУР
СИ

НЕОБЕЗБ
ЕЂЕНИ
РЕСУРСИ

МЕРА 2

Подизање
свести
стручне и
шире
јавности о
значају
раног
раста и
развоја
деце и
укључива
ње деце у
систем
ПВО

РЕЗУЛТА
Т

Шира и
стручна
јавност
препознаје
значај
укључивањ
а у ПВО
деце
узраста од
3 до 5.5
година

АКТИВНОСТИ
Организовање
информативно
едукативних
кампања,
трибина и
других
промотивних
активности на
којима се
промовише
значај раног
развоја, учења
деце и
укључивања у
ПВО
Организовање
радионица за
родитеље и децу
(спортске,
креативне,
истраживачке..)к
оја нису
обухваћена ПВО

Информисање
јавности о
актуелностима и
активностима на
укључивању у

ИИНДИКАТ
ОРИ
Реализоване
трибине,
кампање;
објављени
садржаји у
електорнским
и штампаним
медијима;
израђен и
дистрибуираг
промотивни
материјали,
брошуре;
Материјали са
реализованих
радионица са
подацима о
броју деце,
родитеља и
институција
које су биле
укључене у
реализацију
истих
Медији који су
укључени у
реализацију
промоције
раног раста и

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А
Општина Кучево

ПАРТНЕРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

ВРЕМЕ

Основне школе,
Дом здравња
Кучево, центар за
културу Кучево,
Библиотека
Кучево,

2020-2024

ПУ „Лане“
Кучево

Основне школе,
Дом здравња
Кучево, центар за
културу Кучево,
Библиотека
Кучево

2020-2024

Општина Кучево
и ПУ „Лане“
Кучево

Штампани и
електрониски
медији на
територији
Општине Кучево

2020-2024

ИЗДВОЈЕНИ НЕОБЕЗБЕЂ
РЕСУРСИ
ЕНИ
РЕСУРСИ
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области ПВО

развоја, као и
укључивања
деце у систем
ПВО, веб
страница ПУ и
Општине
Кучево и
друштвене
мрежаме,
бројне
Брошуре,
плакати,...
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МЕРА 3

РЕЗУЛТАТ

ПУ кроз
посебне и
специјализо
ване
Проширивањ програме за
е мреже ПУ децу и
за децу
породице
узраста од 3- доприноси
5,5 година на повећању
територији обухвата
Општине
деце ПВО,
Кучево
посебно
деце из
сеоских
средина

АКТИВНОСТ
И

ИИНДИКАТО
РИ

Мапирање
насељених
места у којима
деца нису
обухваћена
програмима
ПВО
Мапирање и
адаптација
простора у
граду и
насељеним
местима за
реализацију
програма ПВО
у школама,
МЗ,установама
културе и др.
Планирање и
реализовање
посебних и
специјализован
их програма ПУ
за децу и
родитеље
засновано на
испитаним
потребама и
ресурсима у
заједници

Успостављена
функционална
база података о
деци на
територији
Општине
Кучево
Адаптирани и
опремљенипрос
тори који се
користе за ПВО
у насељеним
места и
реализују се
различити
програми за
децу узраста 35,5 година
Испитане
потребе деце и
родитеља за
посебним и
специјализован
им програмима
ПВО

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦ
ИЈА
Општинска
управа Кучево
и ПУ „Лане“
Кучево

ПАРТНЕРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

ВРЕМЕ

Матична служба,
Основне школе,
Дом здравља
Кучево

2020-2024

Општинска
управа Кучево
и ПУ „Лане“
Кучево

Матична служба,
Основне школе,

2020-2024

Општинска
управа Кучево
и ПУ „Лане“
Кучево

Месне заједнице,
Центар за културу
Кучево,
Библиотека
Кучево, Спотрски
савез Кучева;

2020-2024

ИЗДВОЈЕН
И
РЕСУРСИ

НЕОБЕЗБЕ
ЂЕНИ
РЕСУРСИ
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2.
Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста.
МЕРА 1

РЕЗУЛТАТ

Унапређива
ње
компетенциј
а
запослених
у ПУ „Лане“
Кучево за
реализацију
квалитетних
програма
ПВО

Компетенције
запослених у
ПУ унапређене
у скаду са
савременим
теоријским
концептима и
препознатим
приоритетима
као одговор на
захтеве праксе

АКТИВНОСТИ ИИНДИКАТОР
И
Дефинисање
приоритета у
области
стручног
усавршавање
Организовање
различитих
облика стручног
усавршавања за
реализацију за
унапређивање
компетенција
васпитача

Анализа потреба
васпитача,
сарадника,
стручног
сарадника за
стручним
усавршавањем
Реализовани
различити
облици и
програми
стручног
усавршавања

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
ЈА
Општинска
управа Кучево
и ПУ „Лане“
Кучево

Општинска
управа Кучево
и ПУ „Лане“
Кучево

ПАРТНЕРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

ВРЕМЕ

Школска управа
Пожаревац

2020-2024

Школска управа
Пожаревац,
Стручна
удружења,
активи...

2020-2024

ИЗДВОЈЕНИ НЕОБЕЗБЕЂ
РЕСУРСИ
ЕНИ
РЕСУРСИ
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МЕРА 2

РЕЗУЛТАТ

АКТИВНОС
ТИ

ИИНДИКАТОР
И

Проширива
ње
програмске
понуде ПВО
за децу и
породице у
Општини
Кучево

Предшколска
установа у
својој понуди
развија
различите
облике и
програме по
облику,
трајању и
опредељењим
а

Анализа
постојеће
праксе и
дефинисање
предлога за
напређивање
програмске
понуде
Формирање
цене за кратке
и полудневне

Облици и врсте
посебних
програма који су
понуђњни/оствар
ени

Дефинисани
критеријуми и
цене за
полудневне и
кратке програме

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А
Општинска
управа Кучево и
ПУ „Лане“
Кучево

Општинска
управа Кучево и
ПУ „Лане“
Кучево

ПАРТНЕРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

ВРЕМЕ

ИЗДВОЈЕНИ
РЕСУРСИ

НЕОБЕЗБ
ЕЂЕНИ
РЕСУРСИ

Школска управа
2020-2024
Пожаревац, Центар
за културу Кучево,
Библиотека
Кучево, Спотрски
савез Кучева;
Школска управа
Пожаревац,

2020-2024
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МЕРА 3

РЕЗУЛТАТ

АКТИВНОС
ТИ

ИИНДИКАТО
РИ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

Осавремења
вање
међусекторс
ке сарадње
на локалу у
Општини
Кучево у
области
ПВО

Кроз
интерсекторк
у сарадњу
унапређене
су услуге за
децу и
породицу на
територији
Општине
Кучево

Повезивање
установа из
различитих
сектора у
локалној
заједници у
обезбеђивању
подршке деци
и породицама

Дефинисање
области и
процедура
сарадње

Општинска управа
Кучево и ПУ „Лане“
Кучево

Планирање и
развој
интегрисаних
програма и
услуга у
складу са
потребама
деце и
породице
(ПВО,
здравствена
заштита,
социјална
заштита)

Потписани
уговори о
сарадњи између
релевантних
партнера за
унапређење
ПВО

Општинска управа
Кучево и ПУ „Лане“
Кучево

ПАРТНЕРСКА
ВРЕМЕ ИЗДВОЈЕН
ИНСТИТУЦИЈ
И
А
РЕСУРСИ
Центар за
2020-2024
културу Кучево,
Библиотека
Кучево, Спотрски
савез Кучева

НЕОБЕЗБЕ
ЂЕНИ
РЕСУРСИ

Центар за
2020-2024
културу Кучево,
Библиотека
Кучево, Спотрски
савез Кучева
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СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3.
Већа партиципација родитеља у политикама и пракси за децу предшколског узраста
МЕРА 1

РЕЗУЛТАТ

Оснаживање
родитеља на
нивоу
Општине
Кучево за
подршку
ПВО

Родитељи
покрећу
иницијативе и
активно
учествују у
доношењеу
одлука које се
односе на
децу
предшколског
узраста

АКТИВНОСТ
И
Организовање
едукативних
радионица и
дискусионих
група за
родитеље за
партиципацију
у планирању и
реализацији
активности у
ПУ „Лане“
Кучево

ИИНДИКАТ
ОРИ
Реализоване
радионице и
адукације за
родитеље

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А
Општинска
управа Кучево и
ПУ „Лане“
Кучево

ПАРТНЕРСКА
ИНСТИТУЦИЈ
А
Дом здавља
Кучево, Центар
за културу
Кучево,
Библиотека
Кучево,
Спотрски савез
Кучева

ВРЕМЕ

ИЗДВОЈЕН
И
РЕСУРСИ

НЕОБЕЗБЕ
ЂЕНИ
РЕСУРСИ

20202024
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Подстицање и
иницијатива
родитеља за
учешће и
одлучивање у
ПУ „Лане“
Кучево, са
посебним
акцентом на
родитеље из
осетљивих
група

Покренути
разни клубови,
реализоване
радионице за
оснаживање
родитеља

Општинска
управа Кучево и
ПУ „Лане“
Кучево

Центар за
културу Кучево,
Библиотека
Кучево,
Спотрски савез
Кучева

20202024

Обезбеђивање
стручњака за
рад са децом логопед

Обезбеђени
стручњаци

Општинска
управа Кучево и
ПУ „Лане“
Кучево

Дом здавља
Кучево,

20202024

Обезебеђивање
средстава з
ареализацију
подршке
препоручене од
стране ИРК

Реализоване
подршке и
обезебеђени
стручњаци за
рад са децом
којој је
потребна
подршка

Општинска
управа Кучево и
ПУ „Лане“
Кучево

Дом здавља
Кучево

20202024

26

Очекивани ток развоја стратегије
Мониторинг и евалуација стратегије

Евалуацију
стратегије
спроводи

Прикупљање
података

Општинска
управа Општине
Кучево и ПУ
“Лане” Кучево

Радна група за
израду
стратегије

Временска
динамика

Реализатори
мониторинга
и евалуације
стратегије

Два пута у току
Радна група за
једне радне
израду
године (на крају стратегије и ПУ
првог и на крају
“Лане” Кучево
другог дела радне
године)

Закључак
Анализом прикупљених података и постојеће мреже предшколских
установа на територији општине Кучево, а имајући у виду испуњеност
статусног критеријума којим је предвиђено постојање једне предшколске
установе за подручје једне локалне самоуправе, омогућено је задржавање броја
и просторног распореда постојећих објеката у седишту и ван седишта
Предшколске установе „Лане“ из Кучева.
На територији општине Кучево, одговорно и доследно, радиће се на
планирању даљег развоја мреже јавне предшколске установе са својим
издвојеним објектима која ће омогућити једнако право и доступност боравка у
установи свој деци без дискриминације и сегрегације уз потпуни обухват деце
од навршене једне године до поласка у основну школу,односно до пет и по
година.
Општина Кучево ће се и у наредном периоду залагати да, спознајући
потребе сеоског становништва, обезбеди доступност предшколског васпитања
свој деци са територије општине Кучево формирањем васпитних група и у
сеоским срединама. Општина се неће задовољити постојањем само групама
припремно предшколског програма како то сада функционише. У току је
снимање стања при основним школама за рекоснтрукцију простора и отварањем
нових јаслених и васпитних група за децу која нису обухваћена системо ПВО.
Након тога нам предстоји анкетирање родитеља из насеља Волуја, Нересница,
Дубока и околних насеља о заинтересованости за упис деце у предшколску
установу и уколико се утврди да постоји заинтересоаност родитеља формираће
се мешовите групе у складу са узрасним карактеристикама деце на терену.
У малим средина од великог је значаја да поред школе постоји и
предшколска установа, јер уколико желимо да развијемо село и радимо на
руралном развоју то морамо село приближити граду и створити им приближне
услове за живот и опстанак у овим срединама.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је
пројекат Подршка реформи система предшколског васпитања и образовањаСУПЕР којим је обухваћено 50 општина наше Републике, међу њима је и наша
Општина и Предшколска установа. Тако да ће рад Установе бити усклађен и
вреднован у складу са пројектом СУПЕР са циљем унапређувања рад Установе.
Кроз пројекат биће реализоване различите обуке, тако да ће директор, стручни
сарадник, мед.сестре-васпитачи и васпитачи усавршавати и унапређивати свој
рад и рад Установе кроз те обуке и примену стечених знања и вештина са истих.
Кроз пројекат Инклузивно предшколско васпитање и обаразовање, који
је блиско повезан са пројектом СУПЕР, ради се на укључивању што већег
обухвата деце системом ПВО, са посебним освртом на повећање обухвата деце
системо ПВО из осетљивих група. Општина Кучево припада 4 групи
развијености региона и јединица локалне самоуправе, и у складу са тиме
желимо да родитељима укажемо на значај раног развоја и укључивања деце у
систем ПВО од најранијег узраста.
Предшколска установа „Лане“ из Кучева је на програму да 01.09.2022.
године свој рад у потпуности отпочне по новим Општим основама
предшколсгог васпитања и образовања-Године узлета. Радна група Општине
Кучево која је укључена у пројекат СУПЕР већ је предузела одређене кораке
ради повећаног обухвата деце системом ПВО. Прикупљени су подаци о броју
деце по насељеним местима, што је приказано у табели бр.2., снимљено је стање
просторних капацитета основних школа на територији Општине Кучево у
којима би могао да се реализује програм предшколског система васпитања и
образовања реконструквијом или доградњом истих. Једна од идеја је и да се
прошири делатност Предшколске установе „Лане“ из Кучева неким од посебних
и специјализованих програма који би се одржавали у граду Кучеву, просторима
који су за сада неискоришћени, а којима би била обухваћена деца која нису
тренутно обухваћена системо ПВО.
Пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање има три
компоненте и грант компоненту. Компонента 2 овог пројекта је унапређивање
квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања. Док је циљ ове
компоненте успостављање темеља за квалитетан предшколски систем који
карактерише холистички приступ у подржавању физичког, емоционалног,
когнитивног развоја и добробити детета. Подразумевајући:
➢ подршку спровођењу нових Основа програма предшколског васпитања и
образовања;
➢ развој и јачање мреже практичара у предшколском сектору, одн. PAN
(Preschool Assistance Network);
➢ унапређивање образовања и стручног усавршавања васпитача и
руководилаца предшколских установа;
➢ унапређивање праћења и вредновања предшколског васпитања и
образовања ради бољег доношења одлука (побољшање информационог
система у области предшколског васпитања и образовања, успостављање
веза за размену података са Министарством за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарством здравља, унапређивање
система за процену квалитета предшколског васпитања и образовања,
техничка помоћ за развијање стратегија за проширење и регулисање
пружања услуга предшколског васпитања и образовања).
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На овај начин ће се унапредити квалитет пружених услуга у
предшколским групама и у систему, што би се затим пренело на бољи развој
деце, укључујући децу из осетљивих група.
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