
Пројекат инклузивног
предшколског образовања
и васпитања у Србији

Већи обухват квалитетним
предшколским васпитањем
и  образовањем за сву децу,
посебно децу из
осетљивих друштвених група!

· 17.000 нових  места за децу
   у предшколским установама

· Пројекат вредан 47
  милиона евра

· Трајање пројекта:
  2017−2022.

· Пројекат ИПОИВ реализује
  Министарство просвете, науке
  и технолошког развоја

обухвата

Пројекат ће допринети унапређивању:

Тренутни изазови

Очекивани резултати

квалитета
праведности

предшколског васпитања
и образовања у Србији

кроз:

изградњу, адаптацију и 
пренамену расположивих 

просторних капацитета 
предшколских установа

и других објеката у
локалној заједници

унапређивање професионалних 
капацитета васпитача и стручних 

сарадника за развијање квалитетних 
програма васпитно-образовног рада

унапређивање система 
вредновања квалитета 

предшколског васпитања 
и образовања

обезбеђивање бесповратних 
грантова општинама у циљу 

пружања квалитетније
подршке деци и породици

на локалном нивоу

обезбеђивање субвенција
за бесплатно похађање 

предшколских програма за децу 
узраста од три до пет и по година 

из најугроженијих породица 

Обухват деце предшколским
васпитањем и образовањем у Србији
је недовољан и неуједначен

Унапређена доступност предшколског 
васпитања и образовања, посебно за децу 
узраста од 3 до 5,5 година из осетљивих 
друштвених група

Унапређене компетенције 
запослених у 
васпитно-образовним установама

Ко ће имати највише користи од пројекта?

Пројектни
инструменти

Најнижи је обухват деце узраста до три године (27%),
а највиши у години пред полазак у школу (око 97%) 

Укупан обухват деце узраста од шест 
месеци до поласка у школу је 52,3%
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Тек свако друго дете у Србији узраста од 3 до 5,5 
година је обухваћено предшколским васпитањем 

и образовањем: 52% дечака и 49% девојчица

мање од 10% деце
из сиромашних породица

Обухват деце узраста
од 3 до 5,5 година 

Запослени у предшколским установама 
обучени за примену нових Основа програма 
предшколског васпитања и образовања

Обухват деце узраста 3 и 5,5 година у општинама
у којима се реализује пројекат 

Деца од рођења дo 6,5 година 
старости, посебно она из 

осетљивих друштвених група

 Запослени
у предшколским

установама 

новоизграђени објекти, 
реновирани или 
пренамењени расположиви 
просторни капацитети у 
локалној заједници

унапређени
предшколски

програми

развијени 
приручници, водичи, 
стручна литература

донације за најмање 
30 општина за 

програме подршке 
деци и породицама

субвенције за бесплатно 
похађање вртића за децу 

из најсиромашнијих 
породица

медијске кампање о 
вредности и значају 

друштвене подршке деци 
раног узраста

5 вртића стављени у функцију модел-центара за размену 
искустава у примени модерних педагошких приступа

Родитељи
и породице

Сада: 52%

Сада:
обучен део
васпитача из 3 ПУ

На крају пројекта:
обучено 60% запослених
из ПУ Србије

На крају
пројекта: 62%

Сада: 19% На крају
пројекта: 25%

Сада: 0 На крају
пројекта: 30

6% ромске деце

Република Србија

Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Унапређене компетенције локалних самоуправа
за пружање подршке деци и породицама

Јединице локалних самоуправа којима су 
додељене донације за програме подршке
деци и породицама

Деца корисници новчане социјалне помоћи 
узраста од 3 до 5,5 година која су уписана у 
предшколске програме бесплатно

Сада: 0 На крају
пројекта: 8000

800030


