АКЦИОНИ ПЛАН
за примену Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Бољевац за период
2020-2025. година
Општи циљ, специфични циљеви, мере и активности
Општи циљ: Повећати обухват деце и доступност квалитетног програма свој деци, а посебно деци из сеоских средина
у складу са потребама породице, уз подршку локалне заједнице.
Табеларни приказ специфичних циљева, мера и активности:
Специфични циљ: 1 Повећање обухвата деце на територији општине Бољевац узраста од 3 до 5,5 година системом
ПВО
Мера 1.1 Подизање свести родитеља и шире јавности о значају раног развоја и учења деце и укључивања у ПВО
РЕЗУЛТАТ
Родитељи и
шира јавност
препознају
значај
укључивања у
ПВО деце
узраста од 3 до
5.5 година

АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ

1.1.1 Организовање
информативно
едукативних кампања,
трибина и других
промотивних активности
на којима се промовише
значај раног развоја, учења
деце и укључивања у ПВО

- број организованих
трибина, кампања,
промотивних активности
- број учесника
- број објављених
садржаја у електорнским
и штампаним медијима - број израђеног и
дистрибуираног
промотивног материјала,
брошура, лифлета

1.1.2. Организовање
радионица за родитеље и
децу (спортске,
креативне,
истраживачке) које нису
обухваћена ПВО

- број радионица ,
- број деце,
- број родитеља,
- број институција које се
укључују у реализацију

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Општина
Бољевац

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

Општина
Бољевац

2020 - 25

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Буџет
Општине
Бољевац

ПУ,,Наша
радост,,
Бољевац

ПУ,,Наша
радост,,
Бољевац

библиотека
КОЦ-а
Музеј, ЦСР
Дечији
диспанзер
ОШ у
насељеним
местима

2020 - 25

Буџет
Општине
Бољевац

1.1.3. информисање
јавности о активностима
на укључивању у
области ПВО

-број укључених медија
- број успостављених
партнерстава за
извештавање о значају
раног развоја и учења
деце
- број објава на веб
страници ПУ и
општине Бољевац и
друштвеним мрежама,
- број лифлета и
брошура

Општина
Бољевац

Електорнск 2020-25
ии
штампани
медији

Буџет
Општине
Бољевац

Мера 1.2. Проширење мреже ПУ за децу узраста 3 до 5,5 година у граду и сеоским насељима
РЕЗУЛТАТ

АКТИВНОСТ

Адаптиран
већи број
простора на
терену,
дограђен
нови простор
у граду где
ПУ кроз
различите
програме и
услуге за
децу и
породице
доприноси
повећању
обухвата деце
ПВО,
посебно деце
из сеоских
средина

1.2.1.
Мапирање простора за
адаптацију у сеоским
насељима и ОШ,

ИНДИКАТОРИ

- број адаптираних и
опремљених простора
за које су обезбеђена
средства, који се
- обезбеђивање средстава користе за ПВО
за адаптацију тих
- број сеоских насеља у
простора као и доградња којима се реализује
установе у граду за
полудневни програм за
реализацију програма
децу узраста 3-5,5
ПВО
година
- аплицирање за
- број новоформираних
група
пројекте, фондове и сл.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Општина
Бољевац,
ПУ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

МЗ
ОШ
Локалне
институциј
е

2020-25

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Буџет
Општине
Бољевац

Мера 1.3. Обезбеђивање васпитно – образовног кадара за рад са децом у новоформираним групама
РЕЗУЛТАТ

АКТИВНИОСТ

ИНДИКАТОРИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Локална
самоуправа и
ПУ
обезбеђују
деци и
породицама
доступност
програма
проширењем
капацитета и
додатну
подршку

Обезбеђивање васпитно
– образовног кадра за
рад са децом и
родитељима

Број обезбеђеног
васпитно – образовног
кадра

Општина
Бољевац,
ПУ

Општина
Бољевац
МЗ

2020 - 25

Буџет
Општине
Бољевац

Специфични циљ: 2. Унапредити садржаје различитих програма у раду са децом уз партнерску сарадњу са родитељима и
локалним институцијама
Мера 2.1. Повећање компетенција запослених у ПУ за реализацију нових програма ПВО
РЕЗУЛТАТ

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

АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ

2.1.1. Дефинисање
приоритета у области
стручног усавршавања

Анализа потреба
васпитача и сарадника
за стручним
усавршавањем

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПУ,
Општина
Бољевац,
Школска
Управа
Зајечар

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

ЦИП,
2020 - 25
Регионални
центар за
стручно
усавршавање
у Књажевцу

2.1.2. Организовање
различитих облика
стручног усавршавања
за реализацију
квалитетних програма

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Буџет
Општине
Бољевац

- Број обука,
ПУ
Општина
2020 - 25
- број васпитача и
Бољевац,
стручних сарадника из
ОШ,
ПУ и група из сеоских
Центри за
насеља,
усавршавање
- број студијских
посета
- број хоризонталних
размена између ПУ
Мера 2.2. Проширивање програмске понуде ПВО за децу и породице у граду и у селоским насељима

Буџет
Општине
Бољевац

РЕЗУЛТАТ

АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ

ПУ у својој
понуди
развија
различите
програме по
облику,
трајању и
програмском

2.2.1. Анализа постојеће
праксе и дефинисање
предлога за
унапређивање
програмске понуде

- Број и врста програма ПУ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОЦД
Установа
културе
Спортски
савез

Контину
ирано
20202025

Буџет
Општине
Бољевац

опредељењу

2.2.2. Планирање и
реализовање различитих
програма и активности
ПУ за децу и родитеље
засновано на испитаним
потребама и ресурсима
у заједници

- Број реализованих
ПУ, ОШ
различитих програма, - број обухваћене деце
- задовољство
породица
разноврсношћу и
садржајем програма

МЗ, ОШ
Установа
културе
Спортски
савез

2020 - 25

Мера 2.3. Оснаживање родитеља за сарадњу и подршку предшколском васпитању и образовању
РЕЗУЛТАТ

Родитељи
покрећу
иницијативе и
активно
учествују у
доношењу
одлука која се
односе на
децу
предшколског
узраста

АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

2.3.1. Едукација
родитеља кроз
радионице и дискусионе
групе за партиципацију
у планирању и
реализацији активности
у ПУ

- Број реализованих
радионица
- број родитеља,
учесника у
активностима
- број активности у
којима родитељи
учествују као
реализатори

ПУ,
Општина
Бољевац

ОШ,
ДЗ,
ЦСР,
Општина
Бољевац

2020 - 25

Буџет
Општине
Бољевац

2.3.2. Подстицање
иницијатива и учешћа у
одлучивању у ПУ, са
посебним акцентом на
родитеље деце из
осетљивих група

-Број реализованих
иницијатива родитеља

ПУ

Општина
Бољевац,
МЗ, ОШ

Буџет
Општине
Бољевац

2.3.3. Подршка
унапређивању
компетенција чланова
Општинског савета
родитеља

- Број реализованих
иницијатива
Општинског савета
родитеља
- Број усвојених
предлога

Општински
савет
родитеља

ПУ,
ОШ,
Општина
Бољевац

Буџет
Општине
Бољевац

Мера 2.4. Успостављање функционалне међусекторске сарадње на локалу у области ПВО
РЕЗУЛТАТ

АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕ

СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Кроз
инерсекторску
сарадњу
унапређене
услуге за децу
и породице у
заједници

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

Дефинисане области и
процедура сарадње
Потписани
Меморандум о
сарадњи између
релевантних партнера

ПУ
ДЗ
ЦСР
Општина
Бољевац

ПУ
ОШ
ДЗ
ЦСР
Општина
Бољевац

2020 -25

Буџет
Општине
Бољевац

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

- Број развијених
програма и услуга у
локалној заједници
- Број учесника/
породица обухваћених
програмима у локаној
заједници

ПУ
ДЗ
ЦСР
Општина
Бољевац

ПУ
ОШ
ДЗ
ЦСР
Општина
Бољевац

Буџет
Општине
Бољевац

