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Писана израда програмског буџета за 2021. годину
Чланом 112. Закона о буџетском систему предвиђено је да се од
доношења одлука о буџету за 2015. годину уводи програмски буџет.
Предшколско васпитање у складу са Анексом 1 (листа сектора) припада
сектору Образовања, а програм носи ознаку 8
Сврха овог програма -предшколско образовањe- је да омогући обухват
предшколске деце у вртићима. Програмом се обезбеђује васпитање и
образовање деце предшколског узраста.Такође, се програмом обезбеђује
исхрана, нега, превентивно-здравствена
и социјална заштита деце
предшколског узраста . У Програму пословања у Одељку: Организација васпитно
образовног рада установе и годишњи план активности приказана је табела Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем. Анализирајући ту
табелу види се да је просечан обухват деце узраста од 1-6,5 година у периоду
2020/2021. година 53,47% већи него у периоду 2019/2020 године. Генерални
циљ овог програма је да се омогући сваком детету да се укључи у предшколско
образовање а пре свега да нема листе чекања за пријем у установу.За разлику од
свих других образовних институција , предшколске установе подстичу укупан
психофизички и психосоцијални развој мале деце.
Постоје многобројни индикатори кома се може изражавати и мерити успешност
спровођења програма.
Индикатори програма:
1.Број деце у вртићима- повећање броја деце
2.Број деце на листи чекања- смањење броја деце

3.Број деце у вртићима/укупан број васпитача- смањење %
4.Број деце у вртићима/укупан број деце узраста 3-6 година- пораст
5.Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне
програме
6.Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у
односу на укупан број објеката ПУ.
У плану за 2021. годину циљ програма је –повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и образовањем.
За мерење овог циља програма у плану за 2021. годину су унета три индикатора
и то:
1.Број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број
децеу општини (јаслена група, предшколска група и ППП) изражен као проценатповећање;
2.Број деце на листи чекања – смањење ;
3.Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне
програме ПОВ у односу на укупан број уписане деце –повећање.
Да би би циљ програма ( повећање обухвата деце предшколским васпитањем и
образовањем) био остварен потребно је повећати смештајне капацитете.
Програмска активност: функционисање предшколских установа
Сврха функционисања предшколских установа је васпитање и образовање деце
предшколског
узраста
и
њихово
укључивање
у
друштвену
заједницу.Предшколска установа својом активношћу доприноси развијању
потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.
Она доприноси целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста,
пружа услове детету да развије своје капацитете, да проширује искуства и
изграђује сазнања о себи, другим људима и свету. Предшколска установа својим

функционисањем обезбеђује исхрану, негу,
социјалну заштиту деце предшколског узраста.

превентивно-здравствену

и

Циљ програмске активности је унапређење квалитета предшколског
образовања и васпитања . Индикатори мерења остварења циља програмске
активности су остали исти као и у плану за 2019. годину.
Индикатори програмске активности:
1.Број објеката предшколских установа-повећање –мисли се на повећање
смештајног простора.Што је већи смештајни простор већи је и квалитет
предшколског образовања и васпитања.У плану за 2020. годину је планирано
повећање смештајних капацитета и то је постигнуто адаптацијом простора где је
била централна кухиња чиме су добијене три собе.То је делимично ублажило
али не и решило проблем недостатка простора, а што представља проблем број
1, јер на листи чекања је после пријема деце остало 126 деце. Установа није у
стању да прими толики број деце јер је и број деце у групама изнад норматива.
2.Број васпитача - већи број васпитача- већи број васпитача значи мањи број
деце по васпитачу, бољу посвећеност деци а поготово бољу посвећеност деци са
сметњама у развоју.
3.Број деце у групи. Циљ је да буде мањи број деце у групи, што се може постићи
тек онда када се елиминише број деце на листи чекања. Следећи корак је
формирање већег броја група са истим бројем деце чиме се постиже бољи
квалитет рада јер васпитачи раде са мањим бројем деце у групи.
Поред чињенице да је наталитет све мањи, повећава се број захтева за упис, што
је и нормално јер је и циљ програма да се повећа обухватност деце
предшколским образовањем и васпитањем.То све указује да је потребно у
наредној и следећим годинама наћи могућност повећања смештајних
капацитета , па ако то није могуће на локалу покушати да се аплицира код
фондова који су формирани за финансирање тих пројеката.
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