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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Квалитетно предшколско васпитање и образовање деце на територији наше општине,
један је од приоритета локалне самоуправе на чијем сам челу. У претходном периоду
донели смо  ,,Елаборат о мрежи јавних предшколских установа“ на територији општине
Бољевац за период од 2019. до 2024. године.

Задатак нам је сада да урадимо и Стратегију за унапређивање предшколског
васпитања и образовања општине Бољевац за период 2020-2025. године. То је стратешки
документ којим ће бити дефинисани правци, циљеви и активности које ће допринети
унапређењу живота деце предшколског узраста у нашој општини.

Предшколско васпитање и образовање је организовано у оквиру Предшколске
установе ,,Наша радост“ у Бољевцу, у посебно изграђеном објекту у селу Подгорац, као
и при основним школама у Сумраковцу, Савинцу, Оснић селу, насељу Боговина, селу
Боговина и Лукову. Ранијих година биле су припремно предшколске групе и у другим
насељима, али због малог броја деце сада их нема. Овом Стратегијом акценат ће нам бити
формирање група за обухват деце од 3 до 5,5 година у већем броју насеља.

То јасно указује да је циљ  побољшање услова и квалитета услуга Предшколске
установе, не само у граду већ и у селима на територији општине Бољевац, где такође
постоји потреба за отварањем нових група. Када је реч о предшколском  васпитању и
образовању, важно је напоменути да се подједнако води рачуна о свим категоријама деце
и њиховим различитим потребама. Упис у Предшколску установу траје током целе
године.

Израдом овог документа, унапредиће се боравак деце и увести садржајније
активности које ће допринети квалитетнијем развоју деце.

Усвајањем Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања
општине Бољевац за период 2020-2025. и реализацијом планираних мера и задатака
шаљемо јасну поруку да бринемо о нашим најмлађим суграђанима, који јесу будућност
наше општине.

Председник општине
др Небојша Марјановић



СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

ДЗ Дом здравља
ЗОСОВ Закон о основама система образовања и васпитања
ЗПВО Закон о предшколском васпитању и образовању
ЗУОВ Завод за унапређивање васпитања и образовања
ЛСУ Локална самоуправа
ЛСР Локални савет родитеља
ИРК Инрересорна комисија
МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја
НВО Невладине организације
НСЗ Национална служба запошљавања
ПА Педагошки асистент
ПУ Предшколска установа
ОШ Основна школа
ПВиО Предшколско васпитање и образовање
ППП Припрено предшколски програм
РС Република Србија
РСЗ Републички завод за статистику
СО Скупштина Општине
УО Управни одбор
СР Савет родитеља
СШ Средња школа
ЦСР Центар за социјални рад
SUPER Подршка реформи предшколског васпитања и образовања у Србији

(Support to preshol edukacion syistem reform in Serbia)



На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ( ''Сл. гласник
РС'' бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1.
тачка 4. Статута општине Бољевац ( ''Сл. лист општине Бољевац“, бр 2/2019), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној _______________ доноси

СТРАТЕГИЈУ
УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ

I.  УВОД

Скупштина општине Бољевац доноси Стратегију унапређивања предшколског
васпитања и образовања општине Бољевац за период од 2020. до 2025. године (у даљем
тексту: Стратегија) на основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута СО Бољевац1.

Имајући у виду чињеницу да су прве године живота детета изузетно важне јер се
тада стварају темељи за читав живот, овом Стратегијом желимо да, по први пут,
дефинишемо стратешки правац развоја и циљеве унапређивања предшколског васпитања
и образовања на територији општине Бољевац.

Свесни неповољне демографске, образовне и економске структуре (општина
Бољевац спада у III групу неразвијених општина) претходних година улагали смо у
просеку око 7% средстава буџета општине у мере локалне популационе политике и развој
система предшколског васпитања и образовања.

Скупштина општине Бољевац је у претходном периоду донела Одлуку о социјалној
заштити општине Бољевац2, којом је утврђена помоћ незапосленим породиљама до
навршене прве године живота детета као и право на бесплатан оброк, Одлуку о
једнократној новчаној помоћи за новорођено дете3, , Одлуку о помоћи породици са троје и
више деце4, Одлуку о финансијској помоћи за вантелесну оплодњу5.

Опредељење општине Бољевац је да се у наредном периоду, доношењем
Стратегије створе услови за повећање обухвата деце узраста од 3 до 5,5 година, односно
створе услови за  богаћење понуде различитих квалитетних програма, уважавање потреба
породице и локалне заједнице, развијање партнерства са свим релевантним учесницима у
процесу васпитања и образовања  деце предшколског узраста на територији наше
општине.

___________________________

1 ''Сл. лист општине Бољевац“, бр. 2/2019
2 ''Сл. лист општине Бољевац“, бр. 15-1/2011, 17/2012, 2/2014, 19/2014, 10/2016, 30/2016, 40/2017, 25/2018,
5/2019.
3 ''Сл. лист општине Бољевац“, бр. 34/2019
4 ''Сл. лист општине Бољевац“, бр. 2/2009, 30/2016, 8/2018
5 ''Сл. лист општине Бољевац“, бр. 30/2016



Разлози због којих се доноси ова Стратегија произилазе, такође, из потребе да се:
 успоставе механизми за спровођење, планирање, праћење и унапређење

усвојених мера и активности;
 развију капацитети и одговорност органа локалне самоуправе да се ефикасно

старају о остваривању и заштити права деце предшколског узраста;
 обезбеде средства у буџету локалне самоуправе, путем донација, аплицирањем

код различитих домаћих и међународних организација за финансирање
стратешких мера;

 активно укључе представници локалне заједнице у поступке осмишљавања и
спровођења стратешких мера и остваривања права деце предшколског узраста.

Општина Бољевац је крајем августа 2019. године формирала радну групу, коју чине
представници локалне самоуправе, Центра за социјални рад, Дома здравља и
Предшколске установе. У процес израде Стратегије, осим чланова радне групе укључени
су и представници родитеља, запослени из Предшколске установе ,,Наша радост“
Бољевац, цивилног друштва, као и представници других институција и установа на
локалном нивоу.

II.  ПРАВНИ И СТРАТЕШКИ ОСНОВ

Устав Републике Србије
Уставом Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 98/2006) прописано је да деца уживају
људска права примерено свом узрасту и душевној зрелости (члан 64.), родитељи имају
право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу и у томе су равноправни
(члан 65.).  Устав гарантује да свако има право на образовање (члан 71.).

Са становишта остваривања права на образовање од значаја је и одредба којом се
одређује да је надлежност општина  старање услова за задовољавање потреба грађана у
области просвете (члан 190.),  док је са становишта правног уређења од значаја одредба
којом се дефинише да Скупштина општине доноси опште акте из своје надлежности,
усваја буџет, доноси план развоја и врши друге послове одређене законом и статутом
(члан 191.).

Правни оквири релевантни за стратегију, међународна и национална документа:
 Закон о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.

30/2018).
 Општи коментар 7. о реализацији дечијих права у раном узрасту, Kомисија УН

о правима детета, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm o
 Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. ("Службени гласник РС, бр.

107/2012) – нова је у процесу израде
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.

88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019)
 Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС, бр.

18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закони и 10/2019)
 Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања

„Године узлета“ („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2018).



 Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и њиховог
професионалног развоја („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
16/2018);

 Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за
период од 2016. до 2025. године на основу члана 45. став 1. Закона о Влади.

Стратегије
У Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године наводе се основни

закључци о обухвату деце: а) обухват је мали и не задовољава потребе деце и породица; б)
постоји значајно заостајање у поређењу са земљама ЕУ и неким бившим југословенским
републикама; ц) није обезбеђен потпуни обухват ни обавезним припремним
предшколским програмом; д) обухват је дубоко неправичан, јер су најмање обухваћена
деца из маргинализованих друштвених група за које је неопходан рани подстицај развоја.

Главни изазови препознати у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. су
недовољан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем, тј. недовољан
капацитет система и недовољна диверсификованост програма и услуга предшколског
васпитања и образовања. Код обухвата деце проблеми су недовољно развијена мрежа
установа предшколског васпитања и образовања, њена неадекватна географска
дистрибуција и посебно недовољан обухват деце из маргинализованих социјалних група
(деца на селу, сиромашна деца, ромска деца, деца са инвалидитетом и сметњама у
развоју).

У Стратегији  су предшколске установе препознате као окосница целог система
друштвене бриге о деци и предшколског васпитања. Наводи се да главна линија
инвестирања на националном нивоу и нивоу јединице локалне самоуправе мора ићи ка
ширењу и оптимизацији мреже установа. Мрежа установа мора бити проширена, нарочито
у неразвијеним и сеоским срединама.

Предшколске установе морају да буду усмерене ка остваривању права детета,
отворене ка локалној средини, да организују програме и за децу из локалне средине која
нису обухваћена тим установама и остваре интензивну сарадњу с родитељима и другим
социјалним партнерима из локалне средине.

Свака локална самоуправа дефинише свој систем друштвене бриге о деци и
предшколског васпитања и образовања за одређени плански период. Тај план на најбољи
начин излази у сусрет потребама породица и деце на територији локалне самоуправе и
осигурава финансирање и одржавања тог система. Локални систем се утврђује на основу
испитивања потреба породица, деце и локалне самоуправе и у договору са свим
релевантним социјалним партнерима. Основне стратешке мере су повећање обухвата деце
предшколског узраста, осигуравање квалитета унутар система, повећање ефикасности
система и обезбеђивање релевантности система.

Стратегија развоја општине Бољевац 2010-2020. предвиђа активности на
стварању бољих услова у образовању, адаптацијом објеката и усавршавањем кадрова. То
би требало да доведе до већег обухвата деце предшколским  васпитањем и образовањем
као и осавремењивања васпитно - образовног процеса, у складу са интересовањем и
потребама деце и родитеља на територије општине Бољевац.



Закони
Закон о основама система образовања и васпитања одређује да свако лице има

право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у
остваривању права на образовање и васпитање.

Даље, Закон дефинише основе програма предшколског васпитања и образовања као
основу за израду и развијање програма васпитно-образовног рада на нивоу предшколске
установе, односно васпитне групе; развијање различитих програма и облика у
предшколском васпитању и образовању, у складу са посебним законом; израду
критеријума за праћење и вредновање квалитета предшколског васпитања и образовања и
унапређивање и развој предшколске установе и делатности у целини.

Број и просторни распоред јавних установа према врсти и структури, планира се
актом о мрежи установа.

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за остваривање
делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак,
исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од
економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, материјалне трошкове,
накнаде и друга примања.

Законом о предшколском васпитању и образовању се уређује предшколско
васпитање и образовање као део јединственог образовног система, као делатност од
непосредног друштвеног интереса која се остварује као јавна служба за децу узраста од
шест месеци  до поласка у основну школу, која се обавља у предшколској установи, а
изузетно може да се обавља и у школи.

Законом су дефинисани циљеви предшколског васпитања и образовања као
подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста.

Закон одређује и принципе предшколског васпитања и образовања:
1) доступност
2) демократичност
3) отвореност
4) аутентичност
5) развојност
Закон даље дефинише програме предшколског васпитања и образовања, њихово

остваривање, односно трајање (у целодневном трајању од 9 до 12 сати дневно; у
полудневном трајању, припремни предшколски програм - 4 сата дневно; у полудневном
трајању, до 6 сати дневно; у полудневном трајању,  до 6 сати дневно, до три пута недељно;
у вишедневном трајању, дужем од 24 сата), као и организацију рада са децом, односно
број деце у васпитној групи истог или различитог узраста (мешовите групе).

Посебни чланови Закона посвећени су подршци деци из осетљивих друштвених
група.

Законом о  финансијској подршци породици са децом утврђено је, између осталог,
право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског
старања; накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у
развоју и децу са инвалидитетом; накнада трошкова боравка у предшколској установи за
децу корисника новчане социјалне помоћи; регресирање трошкова боравка у
предшколској установи деце из материјално угрожених породица. Закон оставља
могућност општинама, да, ако су обезбеђена средства, утврде и друга права, већи обим
права од права утврђених законом и повољније услове за њихово остваривање.



III. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ

Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у
Србији (Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020., Закон о предшколском
васпитању и образовању и Основе програма предшколског васпитања и образовања).
Стратегија подржава остваривање принципа Конвенције Уједињених нација.

Основни циљ израде овог документа је потреба да се предшколско васпитање и
образовање деце у Бољевцу унапреди и усклади са националним циљевима у датој
области како би се обезбедио што квалитетнији рани развој и добробит деце и њихових
породица. Неусклађеност између потреба у области предшколског васпитања и
образовања и капацитета (организационих и професионалих), намеће потребу за јасним
дефинисањем правца развоја предшколског васпитања и образовања на нивоу наше
локалне самоуправе.

Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у Бољевцу 2020-2025. је
настала као резултат реализације пројекта „СУПЕР - Подршка реформи система
предшколског васпитања и образовања у Србији“. У процес израде Стратегије укључени
су предстваници Општинске управе, Предшколске установе, Центра за социјални рад и
Дома здравља.

Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања се први пут
доноси у општини Бољевац и односи се на период 2020-2025. године, да би се
стимулисале позитивне промене у области предшколског васпитања и образовања које би
задовољиле потребе деце предшколског узраста и њихових родитеља.
Циљ пројекта је јачање професионалних капацитета ЈЛС за планирање и управљање
предшколским васпитањем и образовањем.

Сарадња установе са локалном заједницом има посебан значај и улогу у успешној
реализацији циљева васпитања и образовања деце. Заједно са локалном заједницом ће се
обезбедити образовни контекст за децу и породицу, кроз сарадњу са општинским
институцијама, библиотеком, музејом, Културно образовним центром, школама, Домом
здравља, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, спортским организацијама. Тиме би
допринели остваривању права деце на квалитетно образовање и пружању подршке деци и
породици у складу са потребама.То би се остварило узајамним деловањем стручњака,
родитеља и локалне заједнице. Улагање заједнице у квалитетно предшколско васпитање и
образовање и укључивање што већег броја деце раног узраста у квалитетне програме је
кључни фактор развоја сваког детета појединачно и заједнице у целини.

Локална самоуправа је препознала проблем пре свега деце у сеоским срединама
којој су програми ПВО доступни у мањој мери.



IV. ПОЛАЗИШТЕ

Полазиште за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у
Србији (Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020., Закон о предшколском
васпитању у образовању и Основе програма предшколског васпитања и образовања) 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 остваривање
принципа Конвенције Уједињених нација и Општег коментара 7 Комитета УН 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.

V. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

V.1. Географски подаци о општини  Бољевац
Oпштина Бољевац се простире у источној

Србији у долини Црног Тимока, на површини од 827
км². Територија општине географски припада
источној Србији, односно Тимочкој крајини, док
административно припада  Зајечарском округу. Са
севера и северозапада окружена је Кучајским
планинама и Маљеником, са југа гребенима Самањца,
Ртња, Тумбе и Слемена, са истока огранцима
Тупижнице. Једино је према североистоку, долином
Црног Тимока и ниским побрђем широко отворена.
Окружена је општинама Бор, Зајечар, Књажевац,
Сокобања, Ражањ, Параћин и Деспотовац. Скоро са
свих страна општина је затворена планинским
венцима. Рељеф у основи има планински карактер.
Мањи део простора општине, према североистоку,



долином Црног Тимока, заузимају ниска побрђа и површи, што је и узроковало бољу
инфраструктурну повезаност територије општине са Зајечарском котлином и осталим
деловима Тимочког басена. Долина Црног Тимока, правцем југозапад-североисток,
пресеца општину на два дела, од којих је северни део виши и пространији, али ретко
насељен (6 насеља), док је јужнији нижи, мањи по површини, али насељенији (13 насеља).

И поред доминирајућих планинских предела, подручје општине Бољевац је
релативно добро повезано друмским саобраћајницама. Државни пут Параћин-Зајечар
пресеца општину правцем исток-запад и преко превоја Столице (601 m) повезује долину
Тимока са Поморављем, односно са аутопутем Београд-Ниш. Преко превоја Лукавица и
Рашинац, на огранцима Ртња, Бољевац је повезан са Сокобањском котлином, а преко
венца Влашка Капа са Књажевачком регијом.

V.2. Демографски подаци о општини Бољевац

На територији општине
Бољевац се налази 20
насеља од којих је 19
сеоских и Бољевац као
седиште општине.

Према попису из 2011.
године оптина Бољевац
има 12.994 становника.
Статистички подаци

показују да је дошло до
значајног смањења броја
становника у односу на
предходне године. По
попису из 1991. године
било је 19.374 становника,
а по попису из 2002.
године, је било 15.849
становника. Изражени пад
броја становника указује
на чињеницу да постоји
стална тежња ка миграцијама у веће градске средине, одлазак на привремени рад у
иностранству (према подацима из последњег пописа 1.684 лица), али су на смањење броја
становника утицали и ефекти такозване „беле куге“.

Највећи број становника живи у сеоским срединама, а пољопривредном производњом
бави се 2.318 домаћинстава.

У табели је приказан број становника и број домаћинстава у општини Бољевац
према насељеним местима, по попису из 2011. године



Насељена
места

Број
становника

Број
домаћинстава

Бачевица 344 110
Боговина 1.151 367
Бољевац 3.333 1255
Бољевац
село 277 98

Валакоње 1.095 343
Врбовац 121 64
Добро
Поље 305 109

Добрујевац 158 74
Илино 105 45
Јабланица 315 131
Криви Вир 335 167
Луково 584 275
Мали
Извор 455 152

Мирово 141 57
Оснић 1.125 355
Подгорац 1.913 563
Ртањ 120 59
Рујиште 335 121
Савинац 288 103
Сумраковац 494 295
УКУПНО: 12.994 4.743

Према попису из 2011. године заступљеност по националној припадности је
следећа:Срби (64,43%), Власи (25,83%), док се 8,74% становника изјаснило другачије.
Роми - 2,21%, Румуни - 0,71%, Македонаци 0,14%, Муслимани 0,14%, Југословени -
0,08%, Хрвати - 0,07, Црногораци 0,02%, остале националности 0,41%, неизјашњени
4,75%.

Руководећи се подацима пописа из 2011. године, уочава се да у старосној
структури преовлађују лица старија од 40 година, што чини 62,4% од укупног броја
становника. Томе доприноси веома ниска стопа наталитета, присутна на овим просторима,
и стална тежња млађе популације ка одласку у веће градове и иностранство.
Процентуално учешће млађе популације, до 19 година старости износи 17,13%, док је
учешће радно способног становништва (од 15 до 65 година старости) 62,78%. Наведени
подаци показују да на територији општине Бољевац живи углавном старије становништво,
али и да се број становника из године у годину смањује. Ако упоредимо податке о броју
пунолетних становника из 2011.године (11.055 становника) са подацима из 2009. године



(12.407) уочићемо да је дошло до смањења од 8,2%. Евидентна је и приближно иста
заступљеност оба пола.

V.3. Економске карактеристике општине Бољевац
Према степену развијености општина Бољевац спада у трећу групу неразвијених

општина. Од природних ресурса најзаступљенији су шумско богатство, водни ресурси и
пољопривредно земљиште. Око две трећине становништва општине Бољевац живи у
сеоским насељима а пољопривредном производњом се активно бави 1679 регистрованих
газдинстава.

Сва сеоска насеља (19) повезана су асфалтним путевима са седиштем општине.
Привредни развој општине Бољевац заснива се на малим и средњим предузећима.

Највећи привредни субјекат на подручју општине је ФПМ „Агромеханика“ ДОО
Бољевац, који се бави производњом пољопривредне механизације.

На подручју општине послује и фабрика BIOENERGY POINT која се бави
производњом пелета.

Међу осталим привредним субјектима најзаступљеније су услужне делатности.
Туризам је такође развојни  потенцијал општине, који се заснива на улагањима у

нове објекте у насељу Ртањ а бележи се и све више регистрованих домаћинстава у области
сеоског туризма.

V.4. Културне и спортске карактеристике општине Бољевац
Општина Бољевац је оснивач Предшколске установе „Наша радост“ Бољевац,

Културно образовног центра Бољевац, Дома здравља Бољевац и Туристичке организације
општине Бољевац.

Најзначанија културна манифестација општине Бољевац је фестивал народног
стваралаштва „Црноречје у песми и игри“ који траје 50 година и сублимира културну
традицију влашког и српског становништва.

У сеоским срединама се одржавају локалне смотре традиционалног стваралаштва.
У општини Бољевац образовно-васпитни рад остварује се на српском језику.

У општини је основан Спортски савез општине Бољевац, који окупља све клубове и
спортска удружења, промовише аматерски и брине о школском спорту.

V.5. Финансијска издвајања Општине Бољевац за децу

Meре популационе политике на локалном нивоу
Локална самоуправа најбоље препознаје конкретне потребе родитеља и у оквирима

својих овлашћења, финансијских и других могућности активира неке од инструмената
којима се у датим околностима те потребе могу најбоље задовољити.

Општина Бољевац, поред права утврђених законом, са циљем унапређења
популационе политике на локалном нивоу спроводи следеће мере: помоћ незапосленим
породиљама до навршене прве године живота детета, бесплатан оброк у ђачкој кухињи,
једнократна новчана помоћ за новорођено дете, помоћ породици са троје и више деце,
финансијска помоћ за вантелесну оплодњу.



Издвајања из буџета општине Бољевац за децу и породицу у 2019. износе 6.720.000, и
распоређена су за:

- Треће дете .................................... 1.600.000
- Незапослене породиље................. 4.300.000
- Бесплатни оброк за децу ............. 420.000
- Новорођенчад .............................. 400.000

VI. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Организовано образовање деце предшколског узраста у Бољевцу је започето
септембра месеца 1953. године. У оквиру основне школе, отворено је одељење забавишта
са тридесеторо уписане деце, рођене 1948/49. године. Услед недостатка простора,
забавиште је радило у неадекватним условима све до изградње објекта дечијег вртића за
предшколску децу. Организован рад је почео 1972. године.

Изградња објекта за збрињавање деце предшколског узраста завршена је 1978.
године, када је основана Предшколска установа „Наша радост“ са седиштем  у Бољевцу.
Осамдесетих година је отворено шест предшколских група у селима на територији
општине Бољевац, а од 2004. до 2006. године, у предшколски систем су укључена деца из
још два сеоска насеља.
Приказ мреже предшколске установе

Предшколско васпитање и образовање на територији општине Бољевац остварује
се за децу узраста од 6 месеци до поласка у школу, и остварује се у јавној предшколској
установи у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања.

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Бољевац, односно
број и просторни распоред објеката јавних предшколских установа чини једна
Предшколска установа “Наша радост“ са седиштем у Бољевцу, Солунских бораца бр. 4,
која у свом саставу у  седишту има 6 васпитних група и  7 припремних предшколских
група у издвојеним одељењима у склопу школа.

Табела 1: Мрежа предшколске установе на територији општине Бољевац

Седиште
предшколске установе Назив предшколске установе

Припремно  предшколске
групе

Бољевац,
Солунских бораца 4

ПУ „Наша радост“ Бољевац Бољевац
Боговина-село
Боговина-насеље
Подгорац
Сумраковац
Луково
Савинац



Број рођене деце са пребивалиштем на територији општине Бољевац у периоду од 2010.
године до 2019. године приказан је у табели 2.
Табела 2.

Календарска година Број рођене деце
2010 82
2011 65
2012 63
2013 54
2014 76
2015 60
2016 71
2017 73

2018 44
2019 74

У табели 3. је приказан број рођене деце у седишту и ван седишта општине у периоду од
2014. године до 2019. године
Табела 3.

Година рођења
Број деце у

седишту
општине

Број деце изван
седишта
општине

Укупан број деце у
општини

2014. 28 48 76

2015. 18 42 60

2016. 29 42 71

2017. 35 38 73

2018. 18 26 44

2019. 28 46 74
*извор података–Патронажна служба Дом здравља ''Ивко Ђоловић,, Бољевац

Укупан број деце уписане у предшколску установу „Наша радост“ Бољевац од
школске 2010/11 године до 2020/2021 године

У предшколску установу ,,Наша радост,, Бољевац на територији општине Бољевац
уписују се деца узраста од 6 месеци до посласка у први разред основне школе. Упис деце
врши се априла месеца текуће године као и током целе године.



У табели 4. је приказан број деце уписане у предшколску установу „Наша радост“ у
периоду од 2010/11 године до 2020/21. године.

Табела 4.
Календарска година Број уписане деце

2010/11 171
2011/12 181
2012/13 164
2013/14 161
2014/15 167
2015/16 165
2016/17 152
2017/18 134
2018/19 158
2019/20 177
2020/21 148

Средњорочни план оптимизације мреже предшколских установа у општини Бољевац
у наредних пет година

Средњорочни план оптимизације мреже јавних предшколских установа на територији
општине Бољевац у наредних пет година заснива се на следећим чињеницама:

- Постојећа мрежа јавних предшколских установа на територији општине Бољевац чини 1
установа са 2 припремне предшколске групе, 3 васпитне, 2 јаслене групе и 6 припремних
предшколских група у издвојеним одељењима у склопу школа на територији општине
Бољевац.
- Имајући у виду просечан број рођене деце и чињеницу да су капацитети постојеће
предшколске установе мањи у односу на потребе, у наредном периоду потребно је
проширити капацитете постојећег објекта, чиме би се омогућило формирање већег броја
јаслених и васпитних група, и отварање више мешовитих група у сеоским срединама у
којима има потребе.

VII. МЕТОДОЛОГИЈА

У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа снага, слабости,
могућности и препрека) како би се утврдиле могућности ПУ (анализа постојећих
капацитета и усклађености понуде и потражње) и општине Бољевац (анализа потребних
ресурса за процес планирања система на нивоу локалне самоуправе). Урађено је и
мапирање потреба деце узраста од 3 до 5,5 година која 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 општине, мапирање деце ван система ПВО, 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 група ПУ .



Актуелне препреке за развој ПВО су: недостатак капацитета за обухват деце целодневним
програмом; одлука о забрани запошљавања у јавном сектору (васпитачи, медицинске
сестре - васпитачи, остали потребан кадар); недостатак финансијских средстава за
одржавање постојећих капацитета и улагање у изградњу и адаптацију нових простора.

Резултати добијени СВОТ анализом указују да постоји дуга традиција делатности,
систематски рад и искуства на пољу ПВО, подршка локалне самоуправе , добра
међусекторска сарадња на нивоу града (пре свега са Домом здравља и Центром за
социјални рад), мултинационална и мултикултурална средина.

Евидентне слабости  су недовољни капацитети за већи обухват деце свих узраста,
недовољан број програма и услуга за децу и породице на нивоу општине, једнообразност
понуде у предшколској установи (углавном целодневни боравак) тј. недовољна
заступљеност различитих програма и услуга у оквиру ПУ.

VIII. В И З И Ј А

Обезбедити подстицајно и безбедно окружење за обухват деце на територији
Општине Бољевац од 3 – 5,5 година, где би деца уз садржаје различитих програма
задовољила потребу за покретом, истраживањима, новим сазнањима и безбрижно
одрастала.

IX. О П Ш Т И   Ц И Љ

Повећати обухват деце узраста 3 – 5,5 година на територији општине Бољевац уз
обезбеђење подстицајног и безбедног окружења уз понуду разноврсних програма
шредђколског васпитања и образовања.

X. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

Специфични циљ: 1. Повећање  обухвата деце на територији општине Бољевац узраста
од 3  до  5,5 година  системом ПВО

Специфични циљ: 2. Унапредити садржаје различитих програма у раду са децом уз
партнерску сарадњу са родитељима и локалним институцијама

Специфични циљеви стратегије и мера – табеларни приказ

Специфични циљ: 1 Повећање  обухвата деце 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
Мера 1.2. Проширење мреже ПУ за децу узраста 3 до 5,5 година у граду и сеоским
насељима



Мера 1.3. Обезбедити васпитно – образовни кадар за рад са децом у новоформираним
групама

Специфични циљ: 2. Унапредити садржаје различитих програма у раду са децом уз
партнерску сарадњу са родитељима и локалним институцијама
Мера 2.1. Унапређивање компетенција запослених у ПУ за реализацију нових програма
ПВО
Мера 2.2. Проширивање програмске понуде ПВО за децу и породице у граду и у сеоским
насељима
Мера 2.3. Оснаживање родитеља за сарадњу и подршку предшколском васпитању и
образовању
Мера 2.4. Успостављање функционалне међусекторске сарадње на локалу у области ПВО

XI. ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Стратегија за унапређење предшколског образовања и васпитања Општине
Бољевац је документ који садржи препознате проблеме, предложена решења, мере и време
реализације, а евалуација и мониторинг подразумевају праћење, извештавање и
оцењивање спровођења Стратегије, како би се проценили ефекти и релевантност
спроведених активности. Такође, то подразумева и анализирање проблема и ниво
остварености циљева како би се могле предузети нужне измене и допуне.

Праћење спровођења ове стратегије спроводиће се на начин што ће надлежни орган
Општине Бољевац својим актом формирати Комисију која ће пратити ефикасност и
ефективност спровођења стратегије, кроз праћење остварености показатеља учинка,
оцењивање постигнутих резултата.

Комисија ће најмање једном годишње извештавати Скупшину општине о
предузетим мерама и активностима које су саставни део Стратегије и којима се постиже
унапређење система ПВО, о оствареним резултатима до којих је примена таквих мера
довела као и о очекиваним резултатима и неопходним мерама које је потребно предузети
како би се спровођење стратегије наставило.

XII. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ СТРАТЕГИЈЕ

Средства неопходна за спровођење мера и активности планираних овом
стратегијом чија ће реализација допринети остваривању дефинисаних стратешких циљева
обезбеђиваће се у буџету општине Бољевац у складу са билансним могућностима као и из
донација, пројеката, међународне помоћи и из других извора.



XIII. АКЦИОНИ ПЛАН
за примену Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања

општине Бољевац за период 2020-2025. године

Увод

Акциони план за примену Стратегије унапређивања предшколског васпитања и
образовања општине Бољевац за период 2020-2025. година (у даљем тексту: Акциони
план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и
остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом.

Општи циљ Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања
општине Бољевац за период 2020–2025. година (у даљем тексту: Стратегија) је повећање
обухвата деце узраста од 3 до 5,5 година богаћењем понуде различитих квалитетних
програма, првенствено деце из сеоских средина, уз уважавање потреба породице и
локалне заједнице, развијањем партнерства са свим релевантним учесницима у процесу
васпитања и образовања  деце предшколског узраста на територији општине Бољевац, док
су као посебни циљеви истакнути:

1. Повећање  обухвата деце на територији општине Бољевац узраста од 3  до  5,5
година  системом ПВО
2. Унапређивање садржаја различитих програма у раду са децом уз партнерску
сарадњу са родитељима и локалним институцијама

Након истека периода важења Акционог плана приступиће се изради извештаја о
резултатима спровођења Акционог плана, односно резултатима о реализацији активности
предвиђених Акционом планом, од стране радног тела.

Методологија израде акционог плана

Општина Бољевац је кроз рад чланова Радне групе за реализацију пројекта
''Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – SUPER'', носилац
активности стварања Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања
општине Бољевац за период 2020-2025. година.

Радна група је заједно са представницима Центра за интерактивну педагогију,
стручним радницима и васпитачима из Предшколске установе, представницима локалне
заједнице, Центра за социјални рад, Дома здравља, представницима Савета родитеља ПУ,
и представницима других установа креирала ову Стратегију, и Акциони план као саставни
део Стратегије.


