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ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

Седиште предшколске установе „Чика Јова Змај“ налази се у улици Саве 

Шумановића 1, на територији општине Вождовац у Београду. 

Институционално збрињавање деце на територији општине Вождовац 

почело је 1944. године. Према подацима којим располажемо, у то време 

помињу се три објекта у којима је боравило 210. деце. За протеклих 72 

година из та три објекта развила се данашња установа са 29 објеката која 

спада у ред већих у Београду. Данас у нашим вртићима, јаслицама и 

другим облицима рада борави више од 5421 деце. Тада је било 35. 

запослених, а данас у установи ради преко 817 запослених који брину о 

васпитању, образовању, здрављу, исхрани и безбедности деце. 

Своје програмске активности Установа развија у складу са Општим 

основама предшколског програма који је структуиран у три целине: 

- програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године; 

- предшколски програм деце узраста од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу- МОДЕЛ А; 

- припремни предшколски програм у години пре поласка у школу- 

МОДЕЛ А. 

Предшколски програм Установе реализује се у 29 објеката: 

- 18 наменски грађених, 

- 11 је адаптирано- прилагођени су за боравак деце. 

Од укупног броја објеката: 

- комбинованих је 13 (деца јасленог и вртићког узраста); 

- јаслица 4 (деца узраста од 1 до 3 године); 

- вртића 12 (деца од 3 до 6 година), 

- четворочасовни ППП реализује се у 4 објекта Установе и 14 

основних школа и у једној МЗ. 
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ОБЛИЦИ РАДА 

 

У Предшколској установи  „Чика Јова Змај“ обухваћени су следећи 

облици васпитно-образовног рада: 

 Целодневни боравак 

 Програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године 

 Предшколски програм деце узраста од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу –МОДЕЛ А 

 Припремни предшколски програм у години пре поласка у школу – 

МОДЕЛ А 

 Полудневни васпитно-образовни рад – са децом хоспитализованом 

на Институту за ортопедско-хирушке болести „Бањица“ 

 Четворочасовни боравак – припремни програм за децу у години пре 

поласка у школу.  

 Поред наведених облика у Установи се развијају следећи посебни и 

специјализовани програми: 

-библиотека играчака 

-отворени Монтесори програм 

-НТЦ систем учења 

 Допунски – специјализовани програми планирају се за сваку радну 

годину 

Као посебан облик повремених програма организују се позоришне 

представе за децу, као и посете позориштима и посете културним 

институцијама. 

Заступљени су и други посебни програми и облици рада и услуга: 

- „Бисери“ – дечији вртић као креативни центар 

- „Чика Јова Змај“ - културна авантура за предшколце  

- „1001 Радост“ – Еко школа 

- припрема за путовање у свет науке 

- учимо кроз игру 

- услуге породици 

- програми који се нуде деци: енглески језик, плес, летовање и 

зимовање. 
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РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 

Предшколска установа располаже значајним ресурсима средине у којој се 

налази. У те ресурсе убрајају се: 

 Министарство просвете и науке и технолошког развоја, Секретаријат 

за образовање и дечју заштиту 

 Град, Општина, МЗ; ПУ редовно учествује у културним, спортским 

и другим манифестацијама које се организују на свим нивоима 

 Дом здравља Вождовац и остале здравствене институције које се 

баве децом 

 Црвени крст Вождовца, МУП Србије, МУП Вождовац (трајни облик 

сарадње за безбедност деце), Центар за културу и спорт „Шумице“ 

(манифестације: стручна усавршавања запослених, завршне 

приредбе и васпитно-образовна већа) 

 Библиотеке – учлањење деце од 4 до 7 година 

 Основне школе „Карађорђе“, „Змај Јова Јовановић“, „Филип 

Филиповић“, „Васа Чарапић“, „Вук Караџић“, „Бора Станковић“, 

„Ђура Даничић“, „Бранислав Нушић“, „Данило Киш“, „Доситеј 

Обрадовић“, „Јајинци“ у којима се одвија припремни предшколси 

програм 

 Градски центар за социјални рад – одељење Вождовац 

 Друге предшколске установе са којима постоје разноврсни облици 

сарадње 

 

Донатори: 

 Фирме, родитељи; 

 Факултети: Филозофски факултет, Фаспер, Учитељски факултет у 

Београду, Факултет политичких наука, Средња медицинска школа 

Београд, Висока школа струковних студија у Земуну; 

 Струковна удружења медицинских сестара, васпитача, стручних 

сарадника и стручних сарадника болничких група; 

 Градски завод за јавно здравље, невладине организације, центар за 

заштиту одојчади, деце и омладине. 
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НАШЕ СНАГЕ 

 

 Велики проценат обухваћености деце с обзиром на разуђеност 

објекта на територији општине Вождовац; 

 Професионалност запослених; 

 Присутна мотивација васпитног особља за рад и лично стручно 

усавршавање и напредовање у струци; 

 Адекватни програми васпитно-образовног рада и њихова 

реализација; 

 Планирање, организација и реализација посебних и 

специјализованих програма, других програма и облика рада и 

услуга;  

 Режим дана и ритам активности у функцији потреба деце и 

родитеља; 

 Добра атмосфера и стимулативна средина за психофизички развој 

деце у објектима Установе; 

 Добри међуљудски односи и позитивна атмосфера у колективима 

захваљујући добром руковођењу; 

 Присуство подстицајнијих и стимулативних активности у циљу 

развоја и  напредовања деце и њихове социјализације; 

 Примена акционих планова у реализацији васпитно-образовног рада; 

 Сарадња са родитељима кроз размену информација, укључивање 

родитеља у живот и рад вртића: радионице, хуманитарне, спортске и 

културне манифестације, саветовалиште за родитеље; 

 Развијен партнерски однос са породицом; 

 Адаптација новоуписане деце у летњем периоду, као и прелазак деце 

из јасала у вртић од септембра 2015/2016. Године; 

 Брига и предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 

безбедности деце; 

 Квалитетна понуда програма и услуга која укључује: допунске 

облике рада са децом, организовано летовање и зимовање деце; 

 Санитарно-хигијенски услови у објектима Установе на високом 

нивоу; 

 Адекватна превентивно-здравствена заштита; 

 Адекватна и разноврсна исхрана деце; 
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 Развијање инклузивног приступа у раду са децом; 

 Остварена добра сарадња са медијским кућама; 

 Велика површина и уређеност појединих дворишта објеката; 

 Обухват деце на дужем болничком лечењу у Институту за 

ортопедско-хируршке болести „Бањица“ (болничке групе); 

 Развијена сарадња Установе са основним школама на територији 

Општине Вождовац; 

 Сарадња са локалном и широм друштвеном средином; 

 Санација објеката по приоритету. 
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НАШЕ СЛАБОСТИ 

 

 Грађевински капацитет није у складу са бројем уписане деце; 

 Недостатак просторног капацитета; 

 Одступање од прописаних законских норматива у погледу броја 

уписане деце у васпитним групама; 

 Повремене неусклађености режима дана и ритма живљења са 

потребама деце и родитеља у појединим објектима у којима деца 

бораве до 18 часова; 

 Недовољан број сала за физичко васпитање; 

 Недовољно безбедна и уређенеа дворишта појединих објеката; 

 Разноврсност и количина дидактичких средстава није у складу са 

реалним потребама васпитно-образовног рада у Установи; 

 Недовољно конзистентна „политика“ запошљавања приправника, 

која би требало да буде више усмерена на унапређивање кадровских 

ресурса (у смислу диференцирања квалитета; 

 Недовољан број персоналних асистената и недостатак педагошких 

асистената; 

 Већа програмска диверсификација и транспарентност у 

имплементацији специјализованих облика рада у Установи; 

 Потреба за већим степеном организованости, правовремености, 

принципијелности и доследности у остваривању редовних задатака 

Установе. 
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МИСИЈА 

 

Мисија наше Предшколске установе је стварање и  неговање подстицајних 

услова за целовит психофизички развој деце кроз тимски рад запослених у 

нашој Установи и неговање партнерских односа са родитељима. 

 

 

ВИЗИЈА 

Настојаћемо да наши вртићи и даље буду места безбрижног и срећног 

детињства, одрастања и напредовања деце, као и стручног и 

професионалног рада запослених. 
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РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ 

На основу анализе података добијених током децембра 2012. године од 

стране запослених, родитеља и представника локалне заједнице, области 

приоритета су: 

- ПРОГРАМ 

-Развијати програме вртића на основу акционих планова 

- ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 2013/2014. 

Унапређивање средине за учење и развој деце: 

-Примена кооперативних игара и активности, успостављање и неговање 

социјалне атмосфере кроз коју се у одговарајућим интеракцијама међу 

децом (међусобна подршка, помоћ, емпатија, прихватање других, 

конструктивно решавање проблема и конфликата) остварије и развија 

кохезија и квалитет заједништва 

-Тежити ка успостављању свакодневног физичког васпитања које би 

задовољило дечју потребу за кретањем и остварило подстицајне и 

превентивне развојне ефекте. 

    -     ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ         

 -Унапредити процес посматрања, праћења и евидентирања дечјег развоја 

и напредовања у свим областима развоја. 

-Повећати број облика рада са децом 

- ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

-Унапредити сарадњу са породицом 

-Увођење нових програма и услуга 

-Усклађивање ритма живљења у предшколској установи са потребама 

родитеља 

-Планирано учешће родитеља у животу и раду вртића 
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- ЕТОС 

-Унапређивање сарадње са локалном средином 

-Неговање и унапређивање професионалног односа међу запосленима 

- РЕСУРСИ 

-Уређење дворишта вртића 

-Уређење објеката по приоритету 

-Адекватна набавка дидактичких средстава 

- РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

-Информисаност свих запослених о актуелним питањима рада у свим 

телима 

-Побољшати способност и вештине руковођења 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

 

ОБЛАСТ: ПРОГРАМ 

 

Развојни циљ: 

- Развијати програме вртића на основу акционих планова 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

израда акционих 

планова у складу са 

планом и 

професионалним 

интересовањима и 

потребама деце и 

родитеља, 

 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

руководилац Актива, 

стручни сарадници и 

сарадници, 

 

током радне године. 

 

Критеријуми успеха: ниво остварености задатака 

Инструменти: евалуационе листе актива, анкете за родитеље 

Динамика: током радне године 
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ОБЛАСТ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Развојни циљ: 

- Унапређивање физичке средине за учење и развој деце 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

осмишљавање, 

оплемењивање, 

структуирање физичке 

средине за учење и 

развој, 

 

директор ПУ, 

помоћник директора, 

стручни сарадници и 

сарадници, васпитачи 

и медицинске сестре-

васпитачи, 

 

континуирано током 

целе радне године. 

 

Критеријум успеха: квалитет реалзације васпитно-образовног рада, 

структуирана средина у складу са стандардима рада ПУ 

 

Инструменти: чек листа за анализу средине за учење 

 

Динамика: континуирано током целе радне године 
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Развојни циљ: 

- Унапређивање социјалне средине , примена кооперативних игара и 

активности, успостављање и неговање социјалне атмосфере кроз 

коју се у одговарајућим интеракцијама међу децом (међусобна 

подршка, помоћ, емпатија, прихватање других, конструктивно 

решавање проблема и конфликата) остварију и развија групна 

кохезија и квалитет заједништва. 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

обука васпитача у 

погледу кооперативних 

активности и њихове 

примене, реализовати 

радионице на тему 

појма о себи, осећања, 

личног простора, 

различитости, 

 

 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

 

Континуирано током 

целе радне године. 

 

Критеријум успеха:формирана радна група, одржани активи, одржане 

радионице са децом 

 

Инструменти: чек листа за анализу социјалне средине 

 

Динамика: континуирано током целе радне године 
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Развојни циљ: 

- Тежити ка успостављању свакодневног физичког васпитања које би 

задовољило дечју потребу за кретањем и остварило подстицајне и 

превентивне развојне ефекте. 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

успостављање ритма 

свакодневног физичког 

вежбања, 

 

васпитачи, медицинске 

сестре, стручни 

сарадник за физичко 

васпитање и други 

стручни сарадници као 

и сестре на превентиви, 

 

 

континуирано током 

целе радне године, 

 

успостављати ритам 

„свакодневног“ 

боравка деце на 

отвореном простору (у 

дворишту вртића), 

 

 

васпитачи, медицинске 

сестре, стручни 

сарадник за физичко 

васпитање и стручни 

сарадници за 

унапређење 

превентивне 

здравствене заштите, 

као и сестре на 

превентиви, 

 

континуирано током 

целе радне године. 

 

Критеријуми успеха: подизање снаге (кондиције), стабилности и 

отпорности дечјег организма (мање обољевање деце и лакши клинички ток 

болести) 

 

Инструменти: чек листе за праћење дечјег развоја 

Динамика: континуирано током целе радне године 
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Развијни циљ: 

- Развијати програме који су прилагођени могућностима болесне деце 

(Болница Бањица) 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

организовати игре и 

активности кроз које се 

дете растерећује, 

каналише своје 

емоције, ослобађа 

стреса, учи, 

 

 

васпитач, дефектолози 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

 

током болничког 

лечења детета. 

 

Критеријуми успеха: учешће деце у активностима 

 

Инструменти: протокол посматрања 

 

Динамика: током болничког лечења детета 
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ОБЛАСТ: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

Развојни циљ: 

- Унапредити процес посматрања, праћења и евидентирања дечјег 

развоја и напредовања у свим областима 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

примењивати 

адекватне инструменте 

и технике посматрања, 

 

стручни сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи, 

 

 

током радне године, 

сви објекти, 

 

евалуација процеса 

праћења и посматрања 

дечјег развоја и 

напредовања, 

 

  

стручни сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи, 

 

током радне године, 

сви објекти, 

 

примена портфолија 

као документа о дечјем 

развоју и напредовању, 

 

стручни сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи, 

 

током радне године, 

сви објекти 

 

Критеријуми успеха: планирање и програмирање, документовање, 

индивидуализација, инплементација програма стручног усавршавања 

 

Инструменти: чек листа за анализу документације 

 

Динамика: током радне године, сви објекти 
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Развојни циљ: 

- Повећати број облика рада са децом 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

едуковати васпитаче и 

медицинске сестре-

васпитаче на основу 

интересовања за 

разноврсне облике рада 

(ликовно, музика, 

драма и говорно-

језички, истраживачки, 

луткарски рад и тд.), 

 

 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадници и 

сарадници, 

 

континуирано током 

радне године – сви 

објекти. 

 

Критеријуми успеха:  формирање радних група за разноврсне облике 

рада 

Инструменти: чек листе за анализу формираних радних група и Установе 

Динамика: континуирано током радне године 
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ОБЛАСТ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

Развојни циљ: 

- Унапредити сарадњу са породицом 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

унапредити 

информативни облик 

сарадње, 

директор, стручни 

сарадници и 

сарадници, васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи и родитељи, 

континуирано током 

радне године 

 

естетски и 

функционално 

уобличити паное за 

родитеље, 

 

руководилац објекта, 

руководилац актива и 

стручни сарадници и 

сарадници, васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи и родитељи, 

 

континуирано током 

радне године, 

 

креирати интерактивне 

паное 

 

руководилац објекта, 

руководилац актива и 

стручни сарадници и 

сарадници, васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи и родитељи, 

 

континуирано током 

радне године, 

 

организовати дане 

отворених врата и 

саветовалиште за 

родитеље, 

 

руководилац објекта, 

руководилац актива и 

стручни сарадници и 

сарадници, васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи и родитељи, 

 

континуирано током 

радне године, 

 

евалуација 

информативног 

обликасарадње са 

породицом, 

директор, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

руководиоци објеката, 

руковориоци актива, 

 

на крају радне године 

Критеријуми успеха: боља информисаност 

Инструменти: чек листа за анализу физичке средине, анкете за родитеље 

и чек листа за анализу документације Установе 

Динамика: тромесечно, у току године 
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Развојни циљ: 

- Увођење нових програма и услуга 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

реализација  посебних 

и специјалних 

програма: Монтесори у 

вртићу „Пинокио“, 

НТЦ у вртићу „Наша 

деца“, 

реализација других 

програма и облика рада 

и услуга (културна 

авантура за 

предшколце)  у вртићу 

„Чика Јова Змај 2“, Еко 

школа у вртићу „1001 

Радост“, Дечији вртић 

као креативни центар у 

вртићу „Бисери“, 

Путовање у свет науке, 

 

 

стручна служба, 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи и 

родитељи, 

 

 

током радне године, 

 

анализа података из 

анкете и укључивање 

стручне службе у 

реализацију, 

 

 

стручна служба, 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, 

 

током радне године. 

 

Критеријуми успеха: већа разноврсност програма и услуга и укљученост 

већег броја објеката 

Инструменти: чек листа за анализу документације предшколсле установе, 

анкета за родитеље 

Динамика: током радне године 
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Развојни циљ: 

- Усклађивање ритма живљења у предшколској установи са потребама 

родитеља 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

периодично 

прикупљање података 

од родитеља везаних за 

ритам рада вртића, 

 

директор, стручни 

сарадници и 

сарадници, васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи, 

 

 

континуирано 2013-

2017., сви објекти, 

 

Критеријуми успеха: 75% позитивно изјашњених од броја анкетираних 

родитеља 

Инструменти: чек листе за анализу документације Установе 

Динамика: по потреби 

 

Развојни циљ: 

- Организовано учешће родитеља у животу и раду вртића 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

организовање 

актуелних акција и 

радионица за родитеље, 

 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадници и 

сарадници, родитељи, 

 

 

континуирано 2013-

2017., сви објекти. 

 

Критеријуми успеха: повећано учешће родитеља у односу на претходну 

годину 

Инструменти: чек листе за анализу документације Установе 

Динамика: континуирано током године 
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ОБЛАСТ: ЕТОС 

Развојни циљ: 

- Унапређење сарадње са локалном заједницом 

-  

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

интезивирати сарадњу 

са институцијама у 

непосредном 

окружењу, 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници, васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи, 

 

 

током године 

 

евалуација сарадње са 

локалном средином, 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници, васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи, 

 

 

на крају радне године 

 

Критеријуми успеха: успостављена и продубљена квантитативна и 

квалитетна сарадња са установама 

Инструменти: упитник руководиоцима 

Динамика: током радне године 
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Развојни циљ: 

- Неговање и унапређивање професионалног односа међу 

запосленима 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

едукација васпитног 

особља кроз различите 

облике стручног 

усавршавања, 

 

 

стручни сарадници и 

сарадници, 

 

током године, 

 

опремање и 

умрежавање објеката, 

 

 

директор, 

 

током године 

 

неговање тимског рада,  

 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници и сарадници 

и руководиоци, 

 

 

континуирано током 

године 

 

За први задатак 

Критеријуми успеха: број различитих облика стручног усавршавања и 

примена у раду 

Инструменти: анкета за запослене 

Динамика: током године 

За други задатак 

Критеријуми успеха: број умрежених објеката 

Инструменти: чек листа 

Динамика: током године 

За трећи задатак 

Критеријуми успеха: формирани тимови на нивоу објеката и радне групе 

на нивоу Установе 

Инструменти: протокол играња и чек листе 

Динамика: током године 
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ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

 

Развојни циљ:  

- Уређење дворишта вртића 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

безбедност дворишта 

 

директор, архитекта 

Установе, стручни 

сарадник за физичко 

васпитање, сарадници 

за превентивну 

здравствену заштиту, 

руководиоци објекта, 

 

 

континуирано током  

радне године, 

 

осмишљавање 

дворишта, адекватне 

апликације и распоред 

пожељних садржаја, 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадник за физичко 

васпитање, 

руководиоци објеката, 

 

 

континуирано током 

радне године. 

 

Критеријуми успеха: безбедност и функционалност (бетонски и травнати 

део дворишта и засенчени), већи број уређених дворишта са исправним и 

употребивим садржајем средстава 

 

Инструменти: чек листе 

 

Динамика: перманентно, континуирано током године 
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Развојни циљ: 

- Уређење објеката по приоритету 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

санација објекта 

„Цицибан“, 

 

директор, стручни тим 

ван Установе, техничка 

служба, 

 

 

2013-2014. година, 

 

одређивање приоритета 

за одржавање објеката, 

 

 

директор, стручни тим, 

техничка служба, 

 

Континуирано. 

 

Критеријуми успеха: оптимално функционисање објекта (стање објекта), 

завршетак радова у вртићу „Цицибан“ 

Инструменти:чек листе, технички пријем објеката 

Динамика: током године 

 

Развојни циљ: 

- Побољшати опремљеност дидактичким средствима 

 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

редовније снимање 

потреба и стања на 

нивоу објеката, набавка 

дидактичких средстава, 

израда дидактичких 

средстава 

 

 

руководиоци објеката, 

 

Континуирано. 

 

Критеријуми успеха: обезбеђена дидактичка средства у складу са 

потребама васпитних група објеката, формирање радних група за израду 

дидактичких материјала 

Инструменти: увид у записник радне групе 

Динамика: континуирано 
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ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Развојни циљ: 

- Информисаност свих запослених о актуелним питањима рада у свим 

телима 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

организација и 

координација рада у 

Установи, 

 

директор, помоћник 

директора, 

 

током године, 

 

формирање тимова по 

разним задацима, 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

руководиоци објеката, 

 

током године, 

 

обавештавање свих 

запослених, 

 

директор, пдиректора, 

секретар Установе, 

секретарица директора 

 

током године, 

 

подизање 

мотивисаности свих 

структура запослених 

везано за добро 

одвијање процеса рада 

 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

руководиоци објеката, 

 

током године. 

 

Критеријуми успеха: формирани тимови и њихов радни континуитет, 

информисаност свих запослених свим питањима битним за 

функционалност Установе 

Инструменти: анкета и чек листа 

Динамика: током године 
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Развојни циљ: 

- Побољшати способност и вештине руковођења 

Задатак Носиоци активности Период реализације 

 

едуковање руководећег 

кадра одговарајућим 

семинарима, 

 

 

министарство просвете, 

 

током године. 

 

Критеријуми успеха: уколико 60% запослених примећује позитивне 

промене 

Инструменти: извештај Министарства просвете о вредновању 

руковођења 

Динамика: периодично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


