
Прoјекат SUPER 

Пројекат ,,Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у 
Србији“ - SUPER, реализоваће се у нашој и у још педесет мањих предшколских 
установа у земљи. Циљ пројекта је обезбеђивање континуитета реформских промена у 
предшколском васпитању и образовању у Републици Србији развијањем квалитета 
предшколског васпитања и образовања, као дела циклуса целоживотног учења. 
Очекивани резултати пројекта су: јачање професионалних капацитета јединица локалне 
самоуправе за планирање и управљање предшколским васпитањем и образовањем; 
јачање професионалних компетенција практичара у предшколским установама за 
квалитетно инклузивно васпитање и образовање; унапређивање законодавног оквира за 
предшколско вапитање, у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању и Основама програма 
предшколског васпитања и образовања. 

Пројекат SUPER се реализује из ИПА предприступних фондова ЕУ у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством финансија, 
Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ надлежно за 
уговарање пројката. 

Установе које су укључене у пројекат осим подршке васпитачима у реализацији 
Основа програма предшколског васпитања и образовања ,,Године узлета“, добиће и 
дидактичка средства и опрему за успешну реализацију програма.  

Други део пројекта односи се на оснаживање локалне заједнице у циљу израде 
стратегије за развој предшколског васпитања и образовања на нивоу општине. Локална 
самоуправа је формирала тим који ће испитати потребе предшколске установе и донети 
адекватан Акциони план у циљу повећања обухвата деце предшколским васпитањем и 
образовањем на ниво од најмање 75% од укупног броја деце и побољшањe квалитета 
васпитно-образовног рада у предшколским установама. Повећање обухвата деце неким 
обликом предшколског васпитања и образовања вршиће се отварањем мешовитих 
група у сеоским срединама, проширењем капацитета у објектима у Лучанима и Гучи. 
Један од приоритета је и запошљавање стручног кадра васпитача и медицинских 
сестара. Стратегија ће пратити нове основе предшколског програма васпитања и 
образовања „Године узлета „ које ће се примењивати у нашој установи од радне 
2022/23. године. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


