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Прилог 1: Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Раздео:4
Корисник: 0001 – Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности
/ пројекта

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2020.

Текући буџет
за 2020.

Извршење у
првих 6

месеци 2020.

Проценат
извршења у
односу на

текући буџет

2001 2001-0001

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

196.780 196.780 93.929 47,73

УКУПНО: 196.780 196.780 93.929 47,73

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:2001-Предшколско васпитање

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Директор Виолета Антонијевић

Програмска активност: 2001-0001-Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Директор Виолета Антонијевић

Опис програмске активности:

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, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце предшколског
узраста. Припремни предшколски програм (ППП), поштујући права детета да расте и развија се у квалитетној
васпитно образовној средини и подстичући његов свеукупан психо физички развој, ослања се на потенцијале
детета и помаже му да изрази своју особеност, унутрашње потребе и интересовања, доприноси проширивању
социјалних и сазнајних искустава деце, јача комуникативну компетенцију, доприноси емоционалној и
социјалној стабилности деце, подржава мотивацију за новим облицима учења и сазнавања...
Укључивањем све деце узраста 5,5-6,5 година обезбеђује се донекле подједнак ниво опште и посебне
припреме за полазак у школу.ППП представља допуну породичном васпитању јер је отворен за потребе детета
и породице, поштујући права родитеља да активно учествују у васпитању свог детета чиме се унапређује
васпитна компетенција породице. Циљ програмске активности је унапређење квалитета предшколског
образовања и васпитања. Остварење задатог циља мери се индикаторима програмске активности .Један од
индикатора је и повећање броја објеката, односно повећање смештајног простора што би допринело да се
прими већи број деце.

Образложење спровођењапрограмске активности у првих шест месеци:

Предшколска установа“Сунце“Горњи Милановац је у посматраном извештајном периоду своју
активност обављала у складу са планираним програмом пословања за 2020. Годину али и у складу са
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ситуацијом изазваном епидемијом корона вирусом. Наиме због епидемије корона вирусом боравак
деце у вртићу је био обустављен у периоду 16.03-11.05 2020. године. Активности васпитача нису
престале у том периоду јер су они на разне начине, радом од куће, настојали да одрже континуитет
рада са децом. По укидању ванредног стања Установа је наставила са пријемом деце уз прописане
мере заштите, али број деце у вртићу је био знатно смањен. Важно је рећи да је и даље актуелан
проблем листе чекања као и у претходним годинама.После спроведеног конкурса за за пријем деце у
2020. години, велики број деце није могао бити примљен у Установу, испод црте је остало 126 деце.У
првој половини 2020 године је започео процес адаптирања бившег простора централне кухиње у
Објекту 1. Том адаптацијом која би се добиле три васпитне собе. Чињеница је да се и овим неће решити
проблем капацитета и да је потребно размишљати у смеру, да се уз помоћ Републике изгради нови
објекат или адаптира неки већ постојећи простор и омогући да свако дете буде примљено у
Предшколску установу“Сунце“. Циљ програма је повећање обухвата деце предшколским образовањем и
васпитањем. Ваљано организовано предшколско васпитање и образовање је битан чинилац за
остваривање тежње за равноправношћу полова и једнаких могућности на почетку живота и
школовања.Треба стално имати на уму да је корист од предшколског васпитања и образовања већа од
било ког улагања у њега. Због тога је битно да оно буде доступно свој деци.

Циљ 1:

Показатељи учинка Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна вр.
у 2020.

Остварена
вр. у првих 6
месеци 2020.

Назив: Повећање броја објеката
Коментар:Није планирано повећање објеката у 2020.
години
Извор верификације:Полугодишњи извештај за 2020.
годину
Образложење одступања од циљне вредности:

број 2019 7 7 7

Назив: Повећање броја васпитача
Коментар:
Извор верификације: Полугодишњи извештај за 2020.
годину

Образложење одступања од циљне вредности:

број 2019 97 104 98

Назив:Број деце у групама
Коментар:Број деце у групама је био просечно
24,колико је и планирано, јер ни смештајне
могућности а ни број васпитача не омогућавају
формирање већег броја група , чему треба тежити у
наредним годинама.Сва три показатеља учинка не
одступају од плана, јер се и при планирању знало да
су мале могућности за неке велике промене.
Извор верификације: Полугодишњи извештај за 2020.
годину

Образложење одступања од циљне вредности:

број 2019 23 23 24

Циљ 2:

Показатељи учинка Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна вр.
у 2020.

Остварена
вр. у првих 6
месеци 2020.

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:


