
- Септември – 2020 година -

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА

ГРАДИНКА “ДЕТСКА РАДОСТ“- СКОПЈЕ ЗА
2020/21ГОДИНА

Јавна установа за деца - Детска градинка
„ДЕТСКА РАДОСТ“

- општина Гази Баба – Скопје

- Септември – 2020 година -

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА

ГРАДИНКА “ДЕТСКА РАДОСТ“- СКОПЈЕ ЗА
2020/21ГОДИНА

Јавна установа за деца - Детска градинка
„ДЕТСКА РАДОСТ“

- општина Гази Баба – Скопје

- Септември – 2020 година -

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА

ГРАДИНКА “ДЕТСКА РАДОСТ“- СКОПЈЕ ЗА
2020/21ГОДИНА

Јавна установа за деца - Детска градинка
„ДЕТСКА РАДОСТ“

- општина Гази Баба – Скопје



1

Содржина:

ВОВЕД 3

1.ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТНО ВРЕМЕ ...........................................................................4

2.ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА .......................................................................11

3.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО ГРУПИ ...............................................................33

4.РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ И СТРУЧНИТЕ  РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ....... 34

5.СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ ....................................................................................63

6.СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА............................................... 67

7.КУЛТУРНА ЈАВНА ДЕЈНОСТ........................................................................................ 68

8.СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ........................................................ 70

9.РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ.............................................................................. 71

10.ДРУГИ РАБОТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА.............................................. 75



2

МИСИЈА:Градинка во која децата растат низ другарство,
игра, приказни, песни, знаења за многу нешта. Разбирање,
доверба, соработка меѓу родителите, градинката и средината во
заедничка грижа за развојот и воспитувањето на децата.

ВИЗИЈА:Деца – родители – стручни лица
Чекорење низ детството со радост во откривањето и

доживувањето на себеси и светот околу себе. Вредности за
добро и убаво. Мостови кои поврзуват различности, спомени и
иднина. Креатори на предизвици.

ЦЕЛ:Градинката е голема куќа во која децатасвоите потреби и
потенцијали, барања и достигнувања ги насочуваат кон
збогатување и развивање на севкупната личност.Децата учат
како да сакаат, да споделуваат,да создаваат, да се менуваат и
напредуваат.

СТРАТЕГИЈА:Посветеност кон унапредување на амбиентот,
капацитетите, квалитетот во остварување на згрижувачката и
воспитно – образовната работа.

Активно учество во дизајнирање на подобра законска и
програмска регулатива за обврски, задачи, носители,
ефикасност на дејноста. Отвореност и одговорност кон јавноста
проток на идеи, пристапи во решавање на проблеми.

Афирмирање на постигањата во работата кои позитивно
влијаат на свеста и нивото на ангажирање на сите чинители во
предучилишното воспитание и образование.

МОТО:Градинка со насмевка за добредојде.
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ВОВЕД

Јавната установа за деца-Детска градинка „Детска Радост“-општина Гази
Баба-Скопје претставува јавна воспитно-образовна институција која организира
згрижување, престој, нега, исхрана воспитно образовни, спортско – рекреативни,
културно - забавни активности на деца од осум месеци до поаѓање на училиште.
Градинката своите програмски цели и задачи ги реализира согласно законските
одредби:

 Уставот на Република Македонија,
 Законот за заштита на децата,
 Програмата за рано учење и развој ,
 Стандарди за рано учење и развој кај децата од 0 до 6 години,
 Правилник за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на

установите за деца,
 Декларацијата и Конвенцијата за правата на децата,
 Министерството за труд и социјална политика,
 Министерството за образование и наука,
 Бирото за развој на образованието,
 Општината Гази Баба,
 научните и стручни институции.

Периодот на раното детство е период на најинтензивен развој  во кој детето
брзо се развива, квалитативно се менува и стекнува особини на социјално суштество.
Искуствата  кои детето ги стекнува во предучилишниот период оставаат длабок печат
на тоа што понатаму ќе му се случува на детето во понатамошното образование и во
животот воопшто. Тоа е период кога се формираат основните квалитети на личноста,а
на чие формирање може да се влијае со континуирано и планирано воспитно-
образовно влијание.

Умешноста да се препознаат потребите на децата, да им се понудат и пренесат
знаења на соодветен начин, приспособен на нивните развојни и возрасни
карактеристики ќе претставува предизвик за реализирање на воспитно-образовната
програма на градинката. Градинката Детска Радост и оваа програмска година ќе
понуди  програма преку која децата ќе ја развиваат и усовршува моториката, ќе го
развиваат и збогатуваат говорот и нивното сознајно искуство, ќе создавааткултурно
хигиенски и работни навики, а децата ќе ја задоволуваат својата потреба за игра и
дружење со врсници. Кај децата ќе се настојува да се поттикнува креативноста,
аналитичко и критичко мислење, решавање проблеми и развој на емоционалната
интелигенција.

Градинката ќе претставува значајна поддршка на семејството во
згрижување,воспитување и поттикнување на раниот развој кај децата и ќе остане
отворена за соработка со родителите и пошироката општествена средина.
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1.ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТНО ВРЕМЕ

Организационата и програмска поставеност на установата опфаќа згрижување,
престој, нега, исхрана воспитно образовни, спортско – рекреативни, културно - забавни
активности на деца од осум месеци до поаѓање на училиште.Севкупните активности во
градинката  ќе бидат насочени кон подобрување и зачувување  на здравјето и
поттикнување на  интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и
социјалниот развој на децата.

Во текот на програмската 2020/21 година Јавната установа за деца „Детска
Радост“ својата дејност  ќе ја реализира во пет објекти:

 Објект Мимоза
 Објект Сончоглед
 Објект Темјанушка 1
 Објект Темјанушка 2
 Објект Калинка.

Објектот Мимоза се наога на ул.Бапчор бр.2 во населбата Автокоманда и е
наменски изграден објект од тврда градба во употреба од 1972година.Опфаќа корисна
површина од1532,12 m/2 и дворна површина од1222,88m/2. Проектиран капацитет за
опфат на деца е 150 деца ( капацитет по протоколи за работа во услови на пандемија
со Ковид 19  е 90 деца). Во објектот ќе бидат  опфатени деца од две години до
поаѓање на училиште распоредени во шест воспитни групи.Овој објект овозможува
добри,современи услови  за престој на децата.
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Објектот Сончоглед се наоѓа на ул.Јани Лукровски бр.4 во населбата
Автокоманда и е наменски изграден објект од тврда градба во употреба од 1979
година, а истиот во 2010 година е реновиран и е енергетски ефикасен. Опфаќа
корисна површина од 1200,00m2 и дворна површина од 3600,00m2 . Има проектиран
капацитет за опфат на 200 деца ( капацитет по протоколи за работа во услови на
пандемија со Ковид 19  е 108 деца). Во објектотќе бидат опфакатени деца од осум
месеци  до поаѓање на училиште распоредени во девет воспитни групиод кои две
јаслени групи од 8-24 месеци и 7 воспитни групи од 2-6години.
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Објектот Темјанушка 1 се наоѓа на ул.Јани Лукровски бр.6 во населбата
Автокоманда и е наменски изграден објект од тврда градба во употреба од 1964
година. Опфаќа корисна површина од 604,41 m2 и дворна површина од1750,00m2. Има
проектиран каоацитет за 100 деца ( капацитет по протоколи за работа во услови на
пандемија со Ковид 19  е 75 деца). Во објектот ќе бидат опфатени деца од две години
до поаѓање на училиште распоредени во пет воспитни групи од 2-6години.

Објектот Темјанушка 2 се наога на ул.Јани Лукровски бр.6 во населбата
Автокоманда ие наменски изграден објект од тврда градба во употреба од 1978
година.Опфаќа корисна површина од 400,00 m2а ја користи истата дворна површина со
објектот Темјнушка 1.Има проектиран капацитет за 30 деца ( капацитет по протоколи
за работа во услови на пандемија со Ковид 19  е 12 деца). Во објектот ќе бидат
опфатени деца од осум месеци до две години распоредени во две јаслени групи.

Објектот Калинка се наоѓа на ул.Гемиџиска бб.во населбата Железара ие
наменски изграден објект од тврда градба во употреба од 1985 година.Опфаќа корисна
површина од1454,13m2 и дворна површина од3213,00m2. Има сегашен капацитет за
згрижување на 191 дете ( капацитет по протоколи за работа во услови на пандемија со
Ковид 19  е 102 деца). Во објектот ќе бидат опфатени деца од осум месеци  до
поаѓање на училиште распоредени во осум воспитни групиод кои две јаслени групи од
8-24 месеци и 6 воспитни групи од 2-6години.

1.1. ПРОСТОРНИ   УСЛОВИ

Oбјекти сенаменски градениод тврда градба во согласност стандардите и
нормативите за вршење на дејноста. Во текот на изминатите години кај сите објекти е
направена замена на кровната површина, а кај дел е направена замена на дрвената со
пвц столарија. Во сите работни единици просторот е функционален, добро опремен
овозможува добри и безбедни услови  за престој, игра, исхрана, забава и попладневен
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одмор на децата.Градинката настојува континуирано и рамномерно да се подобруваат
условите за престој и работа во сите објекти на установата. Континуирано се прави
надополнување на опремата, реквизитите, дидактичкиот и другиот работен материјал.

Добро организираниот простор во сите објекти создава пријатна атмосфера и
непречено одвивање на дејноста.Амбиентот и простор овозможува лесна организација
и прилагодување на разновидни потреби како и оптимални услови за остварување на
воспитно–образовната работа

Просторни услови за реализирање на дејноста
р.бр. вид на просторија број

1. занимални за деца до 2 години 6
2. спалниза деца до 2 години 2
3. занимални за деца од 2 до 6 години 24
4. Гардероби 7
5. фискултурни сали 1
6. посебни простории за дидактика 1
7. отворена занимална-тераса 11

в к у п н о 52

Простории за општествена и педагошка дејност
р.бр вид на просторија број
1. административни простории 6
2. простории за стручен кадар 7
3. простории за културно уметнички приредби 1
4. повеќенаменски простории 3

в к у п н о 17

Просторииза здравствени и санитарни потреби и други потреби
р.бр вид на просторија број

1. простории за прием и испраќање на децата 13
2. простории за лекарски прегледи-изолација 3
3. Кујна 4
4. Трпезарија 1
5. Скали 2
6. санитарно-хигиенски простории 36

в к у п н о 63

Дворни и други површини
р.бр вид на просторија број

1. уредени дворни површини /хортикултурни/ 4
2. неуредени дворни површини
3. уреденидетски катчиња со детски справи,играчки и др.детски

реквизити
4

в к у п н о 8
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Воспитно-образовните активности се реализираат во просторија за престој и
учење – занимална кои се опремени со опрема и мебел соодветни на возраста на
децата кои престојуваат во нив.

Опрема и мебел за деца во јаслените групи

Опремата и мебелот за децата од детските јасли во сите објекти ги задоволува
потребите на децата, како и нормативите кои се предвидени за таа возраст. Во
занималните во кои престојуваат децата од 8-24 месеци има доволно простор за
слободни движења, лазење и проодување на децата. Има  креветчиња, масички и
столчиња соодветни на возраста на децата, како и шкафчиња за сместување на
вешот и инвентарот на децата. Секоја занимална располага со сопствен санитарен
јазол и опрема соодветна на потребите на децата. Во продолжение на некои од
занималните има тераса со заштитна ограда запрестој на чист воздух и изведување
игри и игровни активности  предвидени со програмата.

Опрема и мебел за деца во градинка

Опремата и мебелот во просториите кои се наменети за престој на деца од 2 до
6 години во сите oбјекти ги задоволуваат потребите на децата и се усогласени
според  нормативите за вршење на дејноста. Сите занимални се опремени со
плакари, масички и столчиња, креветчиња и друг помошен инвентар. Во секоја од
занималните постојат соодветно опремени простори- катчиња кои се опремени со
соодветни дидактички и игровен материјал. Секоја  година се прави надополнување и
обновување нa дидактичкиот и игровен материјал во катчињата во сите занимални
соодветно на возраста на децата кои престојуваат во просториијата. Секоја од
занималните има свој санитарен јазол со елементи соодветни за децата.

Покрај просториите за престој на децата сите објекти имаат мулти
фукционална сала која се користи за спорт и рекреација, музички активности,
приредби, претстави и другипрограмски активности. Во рамките на секој од објектите
постои лекарска соба како и други помошни простории а во објектите Мимоза и
Калинка постојат и простории за индивидуална работа со деца кои ги користат
стручните работници.

Во рамките на секојобјект постојат кабинетски библиотеки кои располагаат со
стручна литература од областа на педагогијата, психологијата како и стручна
литература за деца. Стручниот тим на градинките континуиранио се грижи за фондот
на стучна педагошка и психолошка литература, со што се обновува според потребите
на тимот и децата. Стручната литература е неопходназа стручно усовршување на
кадарот и за креативно и успешно реализирање на програмата во градинката, затоа и
оваа годинабиблиотеките ќе се надополнуваат сонови литературни наслови од
областа на педагогијата и психологијата,прирачници, сликовници, приказни и драмски
текстови,енциклопедии за деца и сл

Секој од објектите располага и со соодветни дворни површини погодни за
престој и игри на отворено кои изминатата програмска година беа дополнети со
реквизити за игра. Оваа програмска година имајки ги в предвид протоколите и
препораките кои се дадени ќе се настојува најголем дел од дневните активностисо
децата да се реализираат на отворен простор во дворните површини секогаш кога
временските услови тоа ќе го дозволуваат.



9

1.2.ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  ВРЕМЕТО

Градинката својата работа ќе  ја остварува  според програми за остварување на
дејноста, кои според  времетраењето можат да бидат програми за:

 Целодневен престој
 Полудневен престој
 Вонинституционални форми, кратки програми на активности наменети за

опфат на деца кои не посетуваат градинка.
Имајки ги впревид потребите на родителите и протоколите за бројната состојба

на деца по воспитни групи, оваа програмска година ќе се реализира Програма за
целодневен престој која опфаќа згрижување и воспитување  на деца  од 9 до 11 часа
дневно и е наменета за деца од осум месеци до шест години односно до поаѓање на
училиште.

Во градинката во текот на денот ќе се реализираат разновидни воспитно-
образовни активности како насочени, слободни и изборни  програмски активности чија
динамика и временска рамка во текот на денот зависи од возраста на децата нивните
желби и потреби.
Организација на денот во групите за деца од 8 до 18 месеци
Целодневен престој
А к т и в н о с т и В р е м е
прием на деца и слободни активности до 8,15
подготовка за појадок и појадок 8,30
Тоалет 9,00
реализација за дневно планирање 9.30
ужинка 10,00
слободни игри и престој на воздух 10,30
тоалет,подготовки за ручек 11,00
ручек 11,30
миење раце и подготовка за одмор 12,00
пасивен одмор –спиење 12,30
Ужинка 14.30
слободни игри 15,00
заминување на децата до 18,00

Организација на денот во групите за деца од 18 до 24 месеци
Целодневен престој
А к т и в н о с т и В р е м е
прием на деца и слободни активности до 8,15
подготовка за појадок и појадок 8,30
реализација за дневно планирање 9,00
ужинка 10,00
слободни игри и престој на воздух 10,30
тоалет,подготовки за ручек 11,00
ручек 11.30
миење раце и подготовка за одмор 12.00
пасивен одмор –спиење 12,30
ужинка 14,30
слободни игри 15,00
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заминување на децата до18,00

Организација на денот во групите за деца од 2 до 4 години
Целодневен престој
А к т и в н о с т и В р е м е
прием на деца и слободни активности–игри по избор на децата до 8,15
утринска гимнастика 8,15
појадок 8,30
реализација за дневно планирање 9,00
ужинка 10,00
реализација за дневно планирање 10,30
прошетки,набљудувања и престој на воздух 11,00
ручек 12,00
пасивен одмор –спиење 12,45
ужинка 14,45
реализација на дневно планирање 15.15
слободни игри 16,30
средување на занималните 17,30
заминување на децата до18,00

Организација на денот во групите за деца од 4 до 6 години
Целодневен престој
А к т и в н о с т и В р е м е
прием на деца и слободни активности–игри по избор на децата до 8,15
утринска гимнастика 8,15
појадок 8,30
реализација за дневно планирање 9,00
Ужинка 10,00
реализација за дневно планирање 10,30
прошетки,набљудувања и престој на воздух 11,15
средување на занималната 12,00
ручек 12,15
пасивен одмор –спиење 12,45
Ужинка 14,30
реализација на факултативни програми-програма по избор на
родителите и децата(јазик,балет,спорт…)

15,00

реализација на дневно планирање 15.30
слободни игри 16,45
средување на занималните 17,30
заминување на децата до18,00

Севкупните активности кои се реализираат во текот на денот во градинката се
организираат со цел задоволување на детските физиолишки потреби, подобрување и
зачувување на здравјето и поттикнување на  интелектуалниот,физичкиот,
емоционалниот и социјалниот развој кај децата.
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2.ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

Воспитно – образовната работа се изведува според националните програми:

 Програмата за рано учење и развој базирана на Стандардите за рано учење и
развој;

 Програмата за рано учење и развој за деца со пречки во развојот;
 Програма за едукација на децата од предучилишната возраст во установите за

згрижување и воспитување на деца, со процесот на одгледување и
консумирање на здрава храна;

 Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем.

Програмата за рано учење и развој се базира на Стандардите за рано учење
и развој кои претставуваат ориентациона рамка – што децата треба да знаат и умеат
да направат на одредена возраст во секој развоен домен.Програмата го застапува
холистичкиот пристап во поттикнување на раното учење и развојот на децата од
предучилишна возраст и поаѓа од водечките принципи и вредности за развој на
стандардите за рано учење и развој.  Акцентот е ставен na интегрираноста на
различните  домени од развојот на детето.

Програмата се залага за обезбедување на безбедна и сигурна средина за учење
и развој, зајакнување на развојната подготвеност за училиште, како и формирање на
правилни навики за заштита на здравјето на детето. Севкупните активности кои се
реализираат се насочени кон поттикнување на раниот детски развој и создавање
услови за осознавање и учење по пат на игра, интеракција (дете-дете, дете-возрасен),
активирање во истражувачко-откривачки процеси и решавање на различни проблемски
ситуации од страна на секое дете, со што се поттикнуваат и развиваат моторичките,
јазичните, когнитивните и социо-емоционалните вештини.

Програмата за рано учење и развој на децата со пречки во развојот од
предучилишна возраст се однесува на деца кои покажуваат одредени развојна
дисфазија и се вклучени во редовните воспитни групи во установата.Програмата се
одвива преку две програми кои меѓусебно се поврзани и синхронизирани:

- едукативна програма - чиј предмет е воспитание и образованиена децата со
развојна дисфазија, се заснова на програмата за рано учење и развој, но е
модифицирана според можностите и потребите на детето кое пројавува доцнење во
развојот.

- програма за рехабилитација - која се спроведува за спречување, намалување
или отстранување на попреченоста која го ограничува целокупниот развој на личноста.
Тоа е систем на постапки и специјални методи со кои се влијае на развојот на
личноста. Со оваа програма се влијае, пред сè, на психомоторната структура на овие
деца и со тоа се зголемува можноста за нивен понатамошен развој.Едукативната и
рехабилитациската програма се спроведуваат паралелно, синхронизирано и
корелативно преку единствениот процес на рехабилитација.

Во градинката се спроведува само едукативната програма додека
рехабилитациската програма се реализира надвор од градинката во простор и услови
кои одговараат на потребите и можностите на детето.
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Програмата за едукација на децата од предучилишна возраст во
установите за згрижување и воспитување деца, со процесот на одгледување и
консумирање на здрава храна, е со цел децата уште од најрана возраст да
формират здрави навики во исхраната. Тоа најлесно ќе го достигнат ако децата
активно  се вклучени во  процесот на одгледување на некои видови зеленчук и овошје.

На тој начин децатапреку набљудување и грижа ќе се запознаат со процесот на
одгледување, приготвување и консумирање на здрава храна.

Сознанијата добиени на тој начин, се трајни и применливи, бидејки создаваат
основа за суштински правилно поставен однос кон природата и духовните вредности
неопходни во животот на секоја личност.

Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот
образовен систем ги опфаќа децата, родителите, воспитно- згрижувачкиот и
техничкиот персонал со цел подигање на свеста за заштита на животната средина,и
имплементирање на седумте чекори од еко менаџмент. Со оваа програма  кај децата
уште од најрана возраст се развива  љубов и грижа кон природата. Преку запознавање
на децата зошто е важно да се грижиме за природада, да штедиме енергија и вода, да
го селектираме отпадот и да не ја загадуваме природата ивклучување на децата во
овие активности во градинката создаваме посовесни идни генерации. Во рамки на
оваа програма во текот на годината се реализираат неколку еко акции и капањи за
подигање на свеста на пошироката околина.

Имајки в предвид дека малите деца се развиваат холистички, воспитно
образовната работа треба да се планира и реализира интегрирано. При планирањето
воспитувачот јасно и прецизно ги дефинира кои стандарди во кои домени на развој
сака да ги достигне. Согласно на тоа ги определува целите на воспитно - образовната
работа,а потоа определува активности со кои најефикасно ќе ги реализира
определените цели и ќе ги достигне стандардите.Воспитувачот треба да постави цели
соодветни на возраста на децата притоа почитувајќи ги индивидуалните потенцијали и
потребите на секое дете, да ја поттикне љубопитноста и заедничкото учење.Воспитно
образовната работа на установата се темели на уверувањето дека децата најдобро
напредуваат кога директно се вклучени во процесот на планирање и реализирање на
активностите.Внимателно испланираната активност ги поттикнува децата да
иницираат, да истражуваат и да го осознаваат светот околу себе.

Принципи вградени во програмскиот дел за воспитно-образовната работа:

 Принцип на еднакви можности и почитување на различностите меѓу децата и
принцип на Мултикултурализам;

 Принципнадемократичност;
 Принцип на доминација на игра и прицип на поврзување со животната

реалност;
 Принцип на активно учење и поттикнување на различни начини на изразување;
 Принцип на усогласеност со возрасните карактеристики и

принципнаиндивидуализација;
 Принцип на целосност и интегритет;
 Принцип на отвореност на воспитно - образовниот процес;
 Принцип на следење и поттикнување на детскиот развој;
 Принципнаразвојно-процесенпристап;
 Принципнакритичковреднување;
 Принцип на континуиран професионален развој на воспитувачот;
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РАЗВОЈНИ ДОМЕНИ

ШТО ТРЕБА  ДА ПОТТИКНЕМЕ КАЈ МАЛИТЕ ДЕЦА

4.
РАЗВОЈ НА ЈАЗИКОТ

ПИСМЕНОСТ И
КОМУННИКАЦИЈА

5.
КОГНИТИВЕН РАЗВОЈ И

СТЕКНУВАЊЕ НА
ОПШТИ ЗНАЕЊА

4.Развој на јазикот
писменост и комуникација

усвојување на јазикот и
негово правилно

користење
комуникација,читање,

пишување

5.Конгнитивен развој
развој на интелектуалните и
менталните способности на

децата:
истражување,откривање,презен
тирање,сортирање,класифицир

ање и меморирање,
помнење,развивање на

имагинацијата
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2.1. ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА РАБОТА ВО ЈАСЛЕНИТЕ ГРУПИ

Малите деца се развиваат многу брзо во периодот од раѓање до втората
година.Затоа возрасните кои се вклучени вонивнатагрижа и негата треба да го
искористат периодот и да го поттикнат раното учење и развој преку игра и
секојдневните рутински активности кои даваат можност за интеракција на децата со
возрасните и околината и на тој начин влијаеме и го поттикнуваме нивниот развој и
осознавањето на светот околу нив.

Детските јасли  згрижуваат деца од 8 месеци до 24 месеци распределени во
две јасени возрасти: прва јаслена група која ќе опфака деца од 8-18 месеци и втора
јаслена група која ќе опфаќа деца од 18-24 месеци. И оваа програмска година ќе се
настојува на овие деца да им се обезбеди правилна нега, исхрана, пријатна
едукативна средина за престој, игра и развој.

Воспитно-згрижувачката работа ќе се реализирање врз основа на Програмата
за рано учене и развој на која се темели Годишната програма за работа на
градинката, а ќе ја реализираат негувателите во секоја јаслена група со помош и
поддршка на стручниот тим на градинката. Работата со децата од јаслена возраст
опфаќа:

• Нега на децата
• Превентивно – здравствеа заштита
• Воспитно влијание
• Влијание на сите аспекти на детскиот развој (здравје и моторен

развој;социо-емоционален развој; пристап кон учење; комуникација и
развој на писменост; когнитивен развој)

Развојот и раното учење кај малите деца се случува  за време на игра и
секојдневните рутински активности за нега и згрижување   на малите деца во
градинка. Токму поради ова и во оваа учебна година приоритет во групите во кои се
згрижени деца до 2 годишна возраст е создавање на едукативно стимулативна
средина во која детето на непосреден начин преку игра ќе се здобива со искуства и
постепено со организиран систем на содржини, методи и стратегии успешно ќе се
подготвуваат за сознавањето и откривањето на себеси и својата околина.Особено
важна цел во работењето на јаслените групи ќе биде доживување на градинката како
средина во која секое дете ќе се чувствува пријатно,задоволно,сигурно, средина која
ќе ги поддржи, поттикне и насочи спонтаните активности на детето почитувајки ја
неговата индивидуалност.

Воспитно-образовните активности со децата до две годишна возраст ќе се
одвиваат континуирано во текот на целиот ден, а се базирани врз дневните рутини
(спиење, јадење, пресоблекување) во градинка. Секоја дневна рутинска активност е
можност за детето да воспостави интеракција со возрасните и околината и на тој
начин да го поттикнеме раното учење и развој кај децата. Поделени во следните
рутински активности:

 Ајде да јадеме
 Ајде да бидеме чисти
 Ајде да патуваме –движење на телото
 Ајде да раскажуваме приказни
 Ајде да се одмориме
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 Ајде да се поздравиме

Слободните игри со децата ќе се одвиваат секојдневно,континуирано во текот
на целиот ден.Малите деца учат нови работи на свој индивидуален начин. Тие за да
развијат одредени вештини  треба многу да „вежбаат„  па затоа активностите со
малите деца треба постојано да се повторуваат. Ќе се настојува во текот на денот
децата што повеке време да помнуваат  со престој на воздух на терасите кои ги имаат
јаслените групи или пак во прошетки во дворот на градинката.

Развојни цели по домени за период до 2години

Домен: Пристап кон учењето
 Да се поддржува интересот на детето за постојано стекнување на нови искуства;
 Да се поддржува љубопитноста и задоволството во истражувањето на нови

предмети;
 Да се поддржува самостојноста во одредени активности на детето во согласност

со развојните можности;
 Да се мотивира за учење на нови работи преку игра;
 Да се развива интересот кон лугето и предметите во непосредната околина;
 Да се поддржува иницијативноста и индивидуалноста во изборот на играчките и

материјалите низ процесот на учење.

Домен: Здравје и моторен развој
 Да се оспособи детето да седи и да се движи користејќи ги предметите околу

себе;
 Да се оспособува детето да ги користи рацете и нозете за промена на положбата

на телото;
 Да се поттикне да ги извршува основните сложени

активности:седење,станување,клекнување,одење;
 Да се оспособува за ориентирање во просторот во однос на објектите околу него;
 Да се оспособи да го менува правецот на движење со цел;
 Да се оспособи да турка и влече предмети и играчки кога оди;
 Да се оспособи да се протнува и провлекува под подвижни и неподвижни објекти;
 Да се развива способност да ги заобиколува поставените предмети;

Домен: Социо-емоционален развој
 Да се поттикнува детето да воспоставува емоционални врски со еден или повеќе

возрасни лица и да се развива чувство на сигурност
 Да се оспособува да го збогатува социјалното искуство од кругот на семејството

кон средината која го опкружува
 Да се поттикнува да ја развива способноста да разбере и препознае мимики,

гестови,изрази на лице,боја на глас на познати возрасни
 Да се поттикнува културно хигиенските навики
 Да се поттикнува интересот за другите деца во групата
 Да се поттикнува препознавање на некои манифестации на однесувањето на

другите(радост,тага,лутина)

Домен: Јазик, комуникација и развој на писменост
 Да се поттикнува да реагира кога слуша познат глас
 Да се поттикнува да произведува гласови,да вокализира,гуга и сл.
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 Да се поттикнува за повторување на кратки вербални пораки
 Да се поттикнува на способности за комуникација,вербална и невербална( со

возрасните,меѓу самите деца, во симболичка игра)
 Да се развиваат способности за зборување преку составување на реченици од 2-

3 збора
 Да се поттикнува за поврзување на зборовите со одредени предмети и личности
 Да се развива способност за објаснување на дадена слика со користење на 3-

4зборови.

Домен: Когнитивен развој
 Да се поттикнува  детето на користење на сетилата при запознавање и

откривање на непосредната средина,предметите,алатките,играчките и основите
на позабележителните појави

 Да се поттикнува интерес и воочување на едноставни активности со причинско-
последични врски

 Да се поттикне интерес за користење на едноставни алатки во извршување на
одредени активности

 Да се поттикнува интересот за откривање
 Да се поттикне и поддржува потребата за осамостојување при учество во

едноставни активности.

2.2. ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНА РАБОТА ВО ГРУПИ ГРАДИНКА

Воспитно – образовната работа со децата од две до шест години се заснова на
Програмата за рано учење и развој и Стандардите за рано учење и разво, како и
Програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систеем и Програмата за запознавање на децата со процесот на производство и
консумирање на здрава храна. Програмата се базира врз меѓусебната поврзаност на
различните развојни домени кај децата (физичкиот, социо - емоционален развој,
развој на јазикот и когнитивните капацитети како и пристапот кон учењето) во една
холистичка целина, препознавајки го детето и неговата интеракција со социјалната
средина.

Воспитно-образовнита програма во воспитна група градинка ја реализира
воспитувач кој во сораотка со стручниот тим на градинката ги планира активностите.
Воспитувачот прави избор на содржините, целите, формите, методите, ги
распределува центри за учење со соодветен игровен и дидактички материјал во
занималната, употребува стратегии кои го поттикнуваат раното учење кај децата.
Програмата дава можност воспитувачот самостојно да ги избира содржините согласно
развојните и индивидуалните потенцијали на децата во воспитната група која ја води.
Играта претставува основно средство, метод форма за учење и развој. Децата можат
да учат низ меѓусебната комуникација, да екпериментираат, самотојно да
истражуваат да учат низ игра, да ја развиват својата фантазија и креативност, да ги
изразуваат своите чувства преку музика, цртање, движење. Воспитувачот  во текот на
целата програмска година врши опсервирање и проценка на достигнувањата и
напредокот на детето и врз основа на тоа ги прилагодува активностите и стратегиите
за учење. Проценката е сложен процес за кој воспитувачот го одредува потребното
време, собира иформации, ги евалуира и ги документира во досието на детето.

Средината во која што ќе престојуваат децата ќе биде пријатна за престој и
стимулативна за учење и игра. Воспитувачот го организира просторот според
интересот на децата со цел тие да бидат поттикнати да учат и да се развиваат во
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различните развојни домени и ги реализира воспитно-образовните активности во
просторија за престој и учење-занимална во која се организирани центри  за учење.
Центрите  за учење претставуваат посебни делови од занималната во кои играчките и
дидактичкиот материјал се тематски структурирани и кои на децата им овозможува да
работат во помали групи и при тоа да се реализираат индивидуалните и групните
цели за учење.

Основни центри кои  ги има во секоја просторија за учење во градинката се:
 литературен центар;
 математички центар;
 центар за игри со конструктивен материјал;
 научен/истражувачки центар;
 уметнички центар;
 центар за игри со улоги, драматизација, куклени претстави;
 центар за изложување на детските творби (во висина на детските очи).

Секој центар за учење има за цел да им помогне на децата да бидат
самостојни, љубопитни и активно да се вклучуваат во процесот на стекнување на
знаења и вештини. Децата најдобро учат кога се директни учесници во активностите
за кои пројавиле интерес и се поттикнати од самите нив.Знаењата стекнати преку
сопствено истражување на околината се применливи, трајни и значајни за детскиот
развој.

Развојни цели по домени за период од 2 до 6 годинии

Домен: Пристап кон учењето
 Да се развива сопствен пристап и стил кон учењето;
 Да се поттикнува интересот за користење на различни форми и извори на

информации;
 Да се развиваат способности за самостојно користење на внатрешната

мотивација за изведување на посложени задачи;
 Да се поттикнува кон селективно избирање активности од повеќето кои што му се

нудат, согласно со личните интереси и начините на разбирање и прифаќање;
 Да се развива способност за започнување на одредена активност и истрајност во

реализацијата до нејзиното завршување;
 Да се охрабрува за изразување на креативноста низ процесот на учење и развој;
 Да се развива способност за користење на искуствата базирани на претходните

знаења, во градењето на личен пристап кон учењето.

Домен: Здравје и моторен развој
 Да се развиваат моторичките вештини;
 Да се развива способноста за координација на телото и одржување на

рамнотежата;
 Да се развива свесноста за сопственото тело, запознавање и почитување на

различностите;
 Да се развива фината моторика и манипулативните вештини (контрола на

дланките и прстите);
 Да се оспособат децата за користење на сетилните органи за координација на

движењето;
 Да се усоврши функцијата на перцептивните органи;
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 Да се формираат културно-хигиенски навики;
 Да се оспособи за примена на здрави и безбедни практики;
 Да се оспособи за разбирање на важноста на одржувањето на сопственото

здравје и благосостојба;
 Да се негува физичкото и менталното здравје на детето;
 Да ги запознаваат своите способности и можности за движења;
 Да се воведуваат во елементарните сознанија за одредени спортови.

Домен: Социо-емоционален развој
Социјален развој
 Да се развива способност за адаптација на нова средина, интерперсонални

односи икомуникациски вештини;
 Да ги разбира и почитува различностите кај децата и возрасните;
 Да се развива социјалната перцепција;
 Да развива свест, за припадност кон групата и семеството;
 Да ја негува и развива социјалната интелигенција;
 Да се поттикнува да усвојува норми и обичаи во различни средини и ситуации;
 Да се воведува и запознава со универзалните човекови вредности и етички

принципи;
 Да се развива националната, етничка и културната припадност на својот народ;
 Да се развива свест за мултикултурализам;
 Да се развива свеста за инклузивност;
 Да го негува и развива чувството на љубов и почит кон својата татковина.

Емоционален развој
 Да се поддржува детето во рaзвивање на емоционалната интелегенција;
 Да ги препознава сопствените чувства и соодветно да реагира;
 Да се поттикнува да развива свест за сопствените чувства, да развива чувство на

сигурност, доверба и прифатеност во околината;
 Да гради позитивен однос кон себе;
 Да се поддржува да го збогатува својот емоционален живот;
 Да се поддржува да ги негува позитивните емоции;
 Да се сензибилизира за чувствата на другите;
 Да се оспособува да го контролира изразувањето на емоциите;
 Да се поттикнува да учествува во разрешување на животни проблемски ситуации;
 Да се поттикнува да гради сопствени начини на изразување на

чувствата,прифатливи и препознатливи за другите;
 Да се поттикнува да гради реална слика за себе.

Домен: Јазик, комуникација и развој на писменост
 Да се развива способноста за слушање и разбирање на говорниот јазик;
 Да се развива способноста за правилно зборување и елоквенција;
 Да се развиваат јазичните способности како основа за развој на сопствениот,

националниот икултурниот идентитет;
 Да се развива способноста за слушање, разбирање и доживување на јазикот;
 Да се развива способноста за комуникациски вештини;
 Да се развива способноста за смислено и граматички правилно изразување на

своите мисли;
 Да се негува љубовта и позитивениот однос кон сликовниците;
 Да се поттикнува и развива интересот кон читање на книги;
 Да се поттикнува и развива интересот за писмено изразување;
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 Да се воведува и запознава со основите на пишаниот јазик;
 Да се поттикнува творештвото;
 Да се развива чувство за постоење на културна и јазична различност.

Домен: Когнитивен развој
 Да се развиваат способности за размислување;
 Да се развиваат способности за стекнување и користење нови информации;
 Да се развиваат способности за активно решавање на проблеми согласно со

развојните ииндивидуалните карактеристики;
 Да се развиваат способности за критичко размислување;
 Да се формираат работни навики;
 Да се развива самостојноста, вниманието и истрајноста;
 Да се оспособуваат за користење на процесот на деперцептуализацијата во

учењето иразбирањето;
 Да се оспособувааат за користење на новите поими и претстави и нивно

поврзување во систем назнаењa;
 Да се збогатува искуството како основа за стекнување нови знаења, вештини,

навики и умеења;
 Да се поттикнува и развива логичното размислување развивање на способност за

воочување на просторно временски односи;
 Да се развива на способноста за помнење/стихотворби,приказни, песни,мелодии,

ликовни техники.../
 Да се развива способноста за квалификација и серијација;
 Воочување на причинско последични врски;
 Да се развива на способност за анализа и синтеза;
 Да се развива на способност за апстракција и генерализација;
 Да се развива способност за творење и откривање на нови релации и односи меѓу

појавите и предметите.

2.3. ТЕМАТСКО   ПЛАНИРАЊЕ

Тематското планирање нуди широк спектар на содржини кои воспитувачот може
да ги интегрира во воспитно-образовниот процес поаѓајки од стандардите за рано
учење и развој.При изборот на содржините во тематското планирање воспитувачот се
раководи одинтересите, можностите и потребите на децата кои престојуваат во
групата и притоа може да користи различни форми, методи и стратегии за да
интегрира содржини и активности од сите домени на развојот.Значајно за тематското
планирање е што овозможува флексибилност во просторната и часовната
организација за престој на детето, работа во група, како и вклучување на семејството
во воспитно-образовните активности.Преку разнобразноста на понудените содржини
нуди можност да се задоволат специфичните интереси на децата како и предизвик за
воспитувачите да ја покажат својата креативност и инвентивност.

Тематското планирање овозможува:
 Создавањенастимулативна и креативнасрединазаучење;
 Позитивнаработнаклима;
 Активноучествонадецата;
 Можностзаизразувањенаиндивидуалнитеспособности;
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 Високстепеннаинтеракција;
 Применанаразличниметодинаработа;
 Користењенаповеќеизвориназнаењевоградинката и  надвороднеа;
 Тимскаработанавоспитувачите;
 Проширувањенаоблицитенасоработкасородителите.

Реализација на тематско планирање за воспитните групи од 2-4год.
Временски
период на
реализација
на тематското
планирање

ТЕМА Разгранува-
ње на темата

С О Д Р Ж И Н И

Септември
-Октомври:

МОЈОТ СВЕТ 1.Што треба да
се прави за да
бидеме здрави

-добредојде во градинка
-рачиња си мијам добро за да
спијам
-културно-хигиенски правила во
градинка
-бот тон правила за здраво
детсво

2.Мојата
градинка

- 8 ми септември роденден на
мојата татковина
Р.С.Македонија
-мојата градинка (запознавање
со градинка,
занималната,центрите за игра,
кој што работи..)
-моите учителки
-бон тон правила за културно
однесување во градинка

3.Моите
другарчиња

-ајде да се запознаеме
-играм, играм со...
-календар на родендените
-бон тон правила - играме
другаруваме и се почитуваме
-албум на нашите рачиња

4.Детска
недела

-секое дете има право на...
-пееме за детските права
-ликовна работилница
-ајде да бидеме хумани
-спортуваме

5.Моето тело -јас пред огледало
-што можат моите раце
-што можат моите нозе
-што имам на главата
-моите сетила
-играме спортуваме
16.10-ден на здравата исхрана

5.Моите чуства -среќа
-тага
-страв
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-лутина
-коцка на  чувствата

Ноември: ЕСЕНСКИ
РАДОСТИ

1.Есенска слика -промените во природата
-какво е времето во есен
-есен во паркот и шумата
-животните во есен
-есенски звуци
-шумот на лисјата
-игри и прошетки
-да ја испратиме есента

2.Есенски
плодови

-овошни плодови
-зеленчукови плодови
-работа во градините во есен
-есенско садење во градина

3.Правила за
здраво детсво

-како се јадат плодовите
-подготвуваме зимница
-културно хигиенски правила во
двор, во градината на улица

Декември –
Јануари:

ЗИМСКИ
РАДОСТИ

1.Промена во
зима

-добредојде на зимата
-какво е времето во зима (студ,
мраз, снег)
-на зимата се радуваме топла
облека си облекуваме

2.Како расте
годината

-часовник
-ден – ноќ
-еден ден во градинка
-денови во неделата
-годишни времиња

3.Новогодишни
семејни радости
радости

-новогодишни подготовки во
градинка и мојот дом
-новогодишни украси
-да ја накитиме елката
-писмо за Дедо мраз
-новогодишна честитка
-Дедо мраз на гости кај нас

4.Празнувања
во мојот дом

-Семејни празнувања: Коледе,
Бадник, Божиќ, Василица,
Водици
-мојот дом
-моето семејство
-кој што работи во домот
-бон тон правила во домот
-приказните на баба и дедо
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5.Здрави навики
во зима

-топло чајче пијам
-компот или чај
-топло шалче носам на северко
му пркосам

6.Детски
радости во зима

-игри во зима
-птиците во зима
-животните во зима

Февруари: СВЕТОТ НА
ЖИВОТНИТЕ

1.Ги сакаме
животните

-животните од селскиот двор
(фарма)
-корист од домашните животни
-домашни миленици
-шумски животни
-животни од топлите краеви
-животни од студените краеви
-воден свет
-животни од ЗОО
-животните во приказните
-бон тон правила на однесување
кон животните
-културно хигиенки правила при
контакт со животни

Март: БОИТЕ НА
ПРОЛЕТТА

1.Пролетни
празнувања

1ви март-мартинки
8ми март- денот на мајката
21ви март – ден на пролетта
22ри март – ден на водата

2.Пролет - весници на пролета
- временски промени во пролет
- развигорчето ја буди
природата
- будење на животните
-будење на инсектите
-да ги запознаеме инсектите
- птиците преселници се враќаат
од југ
-бои, звици, мириси во пролет
-истражуваме и откриваме за
градините во пролет
-култлтурно хигиенски навики во
пролет

Април: ПАТУВАМЕ
ПАТУВАМЕ

1.Празнување 1ви април ден на шегата
22ри април ден на планетата
Земја
-велигден
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2.Сувоземен
сообраќај и
професиите на
луѓето

-сообраќајни средства
-каде се движат возилата
-како треба да се движиме
-семафор
-што е тоа крстосница
-сообраќаен полицаец

5.Воден
сообраќај и
професиите на
луѓето

-превозни средства по вода
-пристаниште
-морнар, капетан

4.Воздушен
сообраќај и
професиите
налуѓето

-превозни средтва
-аеродром
-пилот стујардеса

Мај: ДА ВИДАМ, ДА
ВИДАМ ШТО ДА
БИДАМ

1.Кој што работи -што работат тато и мама
-што работат баба и дедо
-откриваме и истражуваме кој
што работи: лекар, медицинска
сестра, стоматолог, учителка,
балерина....
-15.05-ден на семејството
-24.05-ден на градинката

Јуни јули
август:

ЛЕТНИ
РАДОСТИ

1.Летен албум -Сладолед
-прво пролетно овошје цреши
јаготки
-овошна салата
-01.06 – меѓународен ден на
детето
15.06 – ден на таткото

2.Летен
споменар

-креативни игри
-истражуваме и откриваме
-традиционални игри во двор
-ликовна колонија
-водени лудории
-музички игри
-излети и игри во природа

3.Летни
приказни

-ајде да раскажеме приказна
-колку пораснавме што
научивме
-портрет на нашата група



24

Тематско планирање за воспитните групи од 4-6години.
Временски
период на
реализација
на тематското
планирање

ТЕМА Разгранува-
ње на темата

С О Д Р Ж И Н И

Септември:
ПОВТОРНО ВО

ГРАДИНКА
1.Мојата
градинка

-правила за здраво детство
во градинка
-мојата градинка
-кој што работи
- патот до градинката
-бон тон правила за културно
однесување во градинка

2.Јас и моите
другарчиња од
градинка

-8ми септември роденден на
мојата татковина
Р.С.Македонија
-игри за запознавање
-календар на родендените
-бон тон правила - играме
другаруваме и се почитуваме
-групен портрет

3. Моето
семејство

-членовите на моето
семејство
-моето семејно стебло
-кој што работи во домот
-бон тон правила во домот

2.Еко правила
за поздраво
детство

-што е тоа екологија
-еко правила за поздрава
планета
- зошто треба да ја чувам
природата
-зошто треба да штедам
енергија
-зошто тееба да штедам вода
-ајде да селектираме и
рециклираме
-22.09 – Ден без автомобили
еко акција „Вози велосипед
биди ин и засади дрво за
воздух фин“
-излети, прошетки  и игри во
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природа

Октомври -
Ноември:

ЈАС И СВЕТОТ
ОКОЛУ МЕНЕ

1. Детска
недела

- мото – правата на децата
-ликовна работилница –
постер пораки
-театарска претстава
-спортуваме се забавуваме
-хуманитарна акција од дете
за дете
-пееме за детските желби и
права

2. Моето тело
моите чувства

-јас пред огледало
-што можат моите раце
-што можат моите нозе
-што имам на главата
-моите сетила
-моите чувства
-што е љубов
-што ме прави среќен
-што ме лути
-што ме прави тажен
-како се грижам за моето
здравје (хигиена, спорт,
правилна исхрана)
15.10-ден на здравата
исхрана

3.Есенска магија -овошни плодови
-зеленчукови плодови
-како се јадат плодовите
-подготвуваме зимница
-есенско садење во нашата
градина
-работа на поле во есен

4. Промените во
природата

-какво е времето во есен
(ветер дожд магла, слана)
-птици преселници
-есен во паркот и шумата
-листопадни и зимзелени
дрвја
-животните во есен
-игри и прошетки во есен
-есенски крос
-испраќање на есента
7.11 – ден за занимална на
отворено
-празнуваме 11ти октомври;
13тии 23тиноември
-Еко кампања „Учиме за
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собирање и рециклирање на
отпадно масло за јадење

Декември –
Јануари:

ЗИМА, ЗИМА Е
ПА ШТО

1.Промена во
зима

-добредојде на зимата
-какво е времето во зима
(студ, мраз, снег)
-на зимата се радуваме топла
облека си облекуваме

2.Како расте
годината

-часовник
-ден – ноќ
-денови во неделата
-месеци во годината
-годишни времиња

3.Новогодишни
семејни радости
радости

-новогодишни подготовки во
градинка и мојот дом
-новогодишни украси
-да ја накитиме елката
-писмо за Дедо мраз
-новогодишна честитка
-Дедо мраз на гости кај нас

4.Празнувања
во мојот дом

-Семејни празнувања:
Коледе, Бадник, Божиќ,
Василица, Водици
мојот дом
-приказните на баба и дедо

5.Богатството
на нашиот
фолклор

-народни инструменти
-народни носии
-народни песни и ора

6.Детски
радости во зима

-зимски спортови
-птиците во зима
-животните во зима

7.Истражуваме
и откриваме за...

-истражуваме и откриваме за
водата
-истражуваме и откриваме за
воздухот

Февруари: СВЕТОТ НА
ЖИВОТНИТЕ

1.Ги сакаме
животните

-животните од селскиот двор
(фарма)
-корист од домашните
животни
-миленици
-шумски животни
-животни од џунглата
-животни од студените
подрачја
-воден свет
-животни од ЗОО
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-животни од минатото
-животните во приказните
-бон тон правила на
однесување кон животните
-културно хигиенки правила
при контакт со животни

Март: ПРИРОДАТА СЕ
БУДИ

1.Пролетни
празнувања

1ви март-мартинки
8ми март- денот на мајката
21ви март – ден на пролетта
22ри март – ден на водата

2.Пролет - весници на пролета
- временски промени во
пролет
- развигорчето ја буди
природата
- будење на животните и
инсектите
- птиците преселници се
враќаат од југ

3.Работа во
градината во
пролет

-работа во зеленчуковата
градина
-работа во овошната градина
-цветната градина во нашиот
двор
-ботаничка градина
-излети и игри во природа
-бон тон правила во
градината
-културно хигиенски навики
при работа во градината

4.Истражуваме
и откриваме за...

-истражуваме за земјата и
живиот свет во неа
-истражуваме и откриваме за
бои, звуци, мириси, на
природата
- истражуваме и учиме за
дрвото  како живеалиште
- дрвото низ годишните
времиња
-дрвото чувар на нашето
здравје

Април - Мај: ПАТУВАМЕ И
ИСТРАЖУВАМЕ

ЗА
ПРОФЕСИИТЕ И

ЗАНАЕТИТЕ

1.Празнување 1ви април ден на шегата
22ри април ден на планетата
Земја
-велигден

2.Сувоземен
сообраќај и

-сообраќајни средства
-сообраќајни знаци



28

професиите на
луѓето

-кртосница
-специјални возала
-сообраќаец, доктор, мед
сестра, пожарникар, такси
возач
-железнички сообраќај –
машиновозач, кондуктер

5.Воден
сообраќај и
професиите на
луѓето

-превозни средства по вода и
под вода
-пристаниште
бродоградилиште
-морнар капетан

4.Воздушен
сообраќај и
професиите
налуѓето

-превозни средтва
-аеродром
-пилот стујардеса
-вселенски летала -
космонаут

5.Патуваме и
истражување за
вселената

-сончев систем
-планети
-месечина, ѕвезди
-сонцето како извор на
светлина и топлина

6.Професии и
занаети

-Кога ке пораснам сакам да
бидам: лекар, медицинска
сестра, стоматолог, учителка,
балерина...
15ти мај – ден на семејството
24ти мај – ден на градинката.

Јуни јули
август:

ЛЕТЕН
СПОМЕНАР

1.Летен албум 1ви јуни – меѓународен ден на
детето
-Сладолед
-прво пролетно овошје цреши
јаготки
-овошна салата

2.Летен
споменар

-креативни игри
-истражуваме и откриваме
-традиционални игри во двор
-ликовна колонија
-водени лудории
-летни спортови
-музички игри
-излети и игри во природа

3.Летни
приказни

-ајде да раскажеме приказна
-колку пораснавме што
научивме
-портрет на нашата група
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2.4. ПРОЕКТИ

П р о е к т Ц е л Задачи
Реализација

-објект
-група

Време на
реализац

ија
презента

ција
Создавање и
учење со
љубов

- Размена на добри
практики
-Поттикнување на
индивидуалноста,
самодовербата
иинтегритетот кај
децата
-Поддржуваме
говорниот развојотна
децата преку игри
-Да се поттикнуваат
децата да
другаруваат
помагајќи си едни на
други и меѓусебно да
се почитуваат
- Поттикнување на
креативноста на кај
децата и вештините
за решавање
проблеми преку игри
-Развивање на
моторни вештини и
сензомоторниот
развој преку игри
-Да се подобри
искуството на
партнерската
градинка преку
создавање помодерна
средина за учење,
подинамични,
отворени за нови
образовни искуства и
соработка на
европските училишта
и институции

-Да се развиваат
игри со формулар/
за набудување и
поддршка на
индивидуалноста,
самодовербата и
интегритетот на
деца
-Да се подобри
креативноста на
учениците и
вештините за
решавање
проблеми преку
игри
-Да се подобри
знаењето на
учениците,
наставниците и
вработените за
Европската унија,
европските јазици и
културна
разновидност
-Тоа да го охрабри
образовниот
персонал да научи
странски јазик и да
промовира
почитување на
другите култури и
нации

Постари
возрасни
групи 4-5 и
5-6 год. сите

Р.Е.

Септемвр
и 2019-
август
2021

-4 елементи
– STEAM во

- обликување на про-
еколошките ставови

- Да сеподобри на
професионалниот

Постари
возрасни

Септемвр
и 2019-
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раното
образование

STEAM
програмата(
Science,
Technology,
Engineering,
Art,
Mathematics)
на
Cambridge
Primary.
Активности
за учење,
настава,
обука

на учесниците во
проектот;
- развивање на
клучни компетенции
на учесниците во
проектот (наука и
инженерство, ИКТ,
социјални вештини
граѓанско, јазично
образование)
- создавање
пријателска
атмосфера за
соработка и развој на
комуникациски
вештини;
- да го разбуди
интересот на
учесниците во
науката како дел од
СТЕАМ;
- промовирање на
интердисциплинарно
образование;
- воведување на
современи наставни
форми и методи во
предучилишното
образование;
- добивање на
европска додадена
вредност;
- промовирање на
партнерските
институции и
иницијативата
Еразмус +;
- Воспоставување
соработка со
организации чие
присуство во
проектот ќе служи
постигнување на
целите на проектот.

профил на
воспитувачите
преку размена на
искуства и примери
на добри  практики,
организирање и
спроведување
состаноци и обуки,
стекнувајќи знаење
за модерните
наставни методи.
-Креирање на
еТвининг проектна
платформа
-Реализирање на
ОБУКИ  за четирите
елементи и STEAM
базирана на
екологија
(математика,
наука,технологија,
уметност) и учење
странски јазик.
-IKT во практиката на
воспитувачите за
рано образование.

групи 4-5 и
5-6 год. сите

Р.Е.

август
2021

„Воведувањ
е почит кон
различности
те и
мултикултур
ализам во

Децата да научат да
ги прифатат и да ги
разберат сличностите
и разликите кај
другите

-Поттикнување на
децата да ги
разберат и прифатат
сличностите и
разликите кај
другите

Постара
возрасна
група од 5-
6год. сите
објекти

Септемвр
и 2020 –
Јуни 2021
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раниот
детски
развој“

-Промовирање на
мултиетничност,
почитување на лица
со телесна
попреченост, родова
еднаквост и
почитување на
различностите во
однос на физички и
психичките разлики.
-Поттикнување на
децата да станат
општествени актери
во градење на
мирот.

„Од дете за
дете“

Хуманитарна акција
од дете за дете преку
која децата ќе се учат
на хуманост и
солидарност

- Развивање на
хуманоста  кај
децата од најмала
возраст;
-Развивање емпатија
за другите;
-Донирање облека,
подароци и
др.опрема наменета
за болни дечиња
сместени во
болниците и
установите низ
републиката, децата
од ранливите
категории и децата
без родители и
родителска грижа.

Постарите
возрасни
групи од 2-6г.
Од сите
објекти

Септемвр
и 2020–
Јуни 2021

„Рециклира-
ње со
имагинација
“

-Едукација надецата
за бенефитите од
селектирањето и
рециклирањето, а
отпадот и развивање
на
лична одговорност за
заштита на животната
средина.

-Да се развива
знаење за животната
средина;
-Децата да се
запознаат со
материјалите за
рециклирање;
-Да се потикне
љубопитност,
трпеливост,
истрајност;
-Да се развиваат
добри животни
навики.

Постарите
возрасни
групи од 3-4,
4-5 и
5-6 год.
Од сите
објекти

Септемвр
и 2020 –
Јуни 2021
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„Моја
хигиена
моја навика“

-Потикнување на
добри хигиенски
навики  кај децата и
градење на на
одговорност и грижа
за самиот себе

-Да се стекнуваат
здрави хигиенски
навики;
-Децата да знаат да
препознаат дел од
материјалите за
лична хигиена.

Постарите
возрасни
групи од 2-6г.
Од сите
објекти

Септемвр
и 2020 –
Јуни 2021

„Прва
помош и
здравствена
едукација“

-Едукација за
значењето на
црвениот крст и
давање на прва
помош

-Запознавање со
значењето на
здравствената
заштита преку
разговори и
практични вежби со
стручни лица и
волонтери од
црвениот крст на
општина Гази Баба

Постари
возрасни
групи од
5-6год.

Од сите
објекти

Февруари
- Март
2021

„Сообраќајн
а едукација“

- Едукација за
сообраќајните
правила и развивање
на сообраќајната
култура

-Запознавање со
сообраќајот и
стекнување на
сообраќајна култура
преку разговори и
практични вежби со
стручни лица од МВР

Постари
возрасни
групи  5-6год.
Од сите
објекти

Април
2020
година

„Учиме за
собирање и
рециклирањ
е на отпадно
масло“

-Потикнување на
еколошката свест кај
децата од
предучилишната
возраст

-Да се формираат
здрави животни
навики кај децата од
предучилишната
возраст;
-Поттикнување на
грижлив и одговорен
однос кон природата
-Развивање на
еклошката свест кај
децата, родителите,
вработените.

Постарите
возрасни групи
од 4-5 и 5-
6год.

Септемвр
и 2020 –
Јуни 2021

„Во светот
на
приказните“

-Потикнување на
развојот на говорот и
говорното изразување
кај децата од
предучилишна
возраст

-Да се поттикне
говорното
изразување кај
децата;
-развивање интерес
и љубов кон
приказните;
-Развивање на
детската фантазија и
креативното
изразување;
-Поттикнување на
самостојноста и
истрајноста.

Постарите
воспитни групи
од 4-5год.

Октомври
2020 – Мај
2021
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3.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО ГРУПИ

Во зависностодвозрастанадецата својата работа градинката ќе ја организира
вохомогени групи и тоа:
Хомогени групи:

• над8 до 18 месеци
• над 18месеци до 24месеци
• од 2-3год.
• од 3-4год.
• од 4-5год.
• од 5-6год

Број на воспитни групи и број на деца
Опфатени деца по објекти

Објект капа
цитет

најрана возраст постара предучилишна  возраст СЕ
ВКУПНО

од 8-18 м. 18-24 м. 2-3 год. 3-4 год. 4-5 год. 5-6 год.
гру
пи

деца гру
пи

деца гру
пи

деца гру
пи

деца гру
пи

деца гру
пи

деца гру
пи

деца гру
пи

деца

Мимоза 6 150 1 20 2 47 2 52 1 33 6 152
Темјанушка
1

4 100 1 19 2 37 1 26 1 26 5 108

Темјанушка
2

3 30 1 6 1 14 20

Сончоглед 9 200 1 6 1 9 2 32 1 21 2 51 2 52 9 171
Калинка 8 140 1 6 1 8 2 29 1 25 2 45 1 21 8 135

Вкупно 30 620 3 18 3 31 6 100 6 130 7 174 5 132 30 585

Реализатори на дејноста
Р.бр. Работно место вкупно ВСС ВШС ССС ОСС

1. Директор 1 1
2. Струч.раб-педагог 1 1
3. Струч.раб-психолог 1 1
4. Струч.раб-логопед 1 1
5. Струч. раб.

специјален – едукатор
и рехабилитатор

1 1

6. Струч.сораб-физичко 1 1
7. Струч.сораб-музичко 1 1
8. Струч. сораб. –

англиски јазик
1 1

9. Административен кадар 4 2 2
10. Воспитен кадар 24 22 2
11. Згрижувачки кадар 45 3 42
12. Помошно технички

кадар
25 23 2

Вкупно: 106 35 2 67 2
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4.РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

4.1. ПРОГРАМА НА ДИРЕКТОРОТ

Работата на директорот опфаќа организирање, планирање, координирање на
целокупната работа во детската градинка.

1. Концепциско програмско подрачје
 изготвување на годишна програма за работа на детската градинка;
● изготвување на предлог програма за тековно- инвестиционо

одржување на објектите;
● изготвување на план за работа и распоред на работно време на

вработените;
● утврдување на методологија за изготвување на годишна програма за

воспитно-образовна и згрижувачка работа и други видови програми;
● изготвување на сопствен годишен план

2. Следење на организацијата и реализацијата на воспитно-образовна и
згрижувачка работа и стручно педагошката дејност
Педагошко инструктивна дејност

 формирање работни групи и давање насоки за изготвување на
годишна програма за работа

● изготвување на оперативен план за работа на стручниот колегиум;
● увид,следење и насочување на работата на негувателите,

воспитувачите и стручните работници и соработници;
● консултации и советувања со кадарот со цел да се подобрат

констатираните недостатоци и унапредување на дејноста;
● следење на непосредната реализација на содржините на воспитните

активности.
3. Стручно педагошко-психолошко усовршување на кадарот

 следење и координирање на планирањето,програмирањето и
реализирањето на разни форми и активности на стручно
усовршување во рамките на детската градинка,учество на стручни
средби,советувања и семинари;

● обезбеување стручна литература;
● лично стручно усовршување и учество на семинари, советувања и

други стручни средби што ги организираОпштината,Министерството
за труд и социјална политика, Бирото за развој на образованието и
други стручни институции

4. Работа со кадарот
● работа со воспитувачи и негователи почетници;
● давање насоки за работа со деца во група;
● давање дидактичко методска помош во организирање и реализирање

на активности со децата;
● запознавање со педагошката документација и насоки за правилно

водење и следење на педагошките насоки од стручни институции.
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5. Работа со стручни органи во установата
● Планирање и програмирање  на работата на: Стручниот совет,

Совет на воспитувачи и Совет на негуватели:
● Раководење со стручните органи преку иницирање на активности за

решавање на определени прашања и подготвување материјали,
почитувајќи ги законските прописи;

● Следење и евалуација на работата на одговорните воспитувачи во
објектите и стручна поддршка во дадена ситуација;

6. Аналитичко студиски работи
● анализирање и проучување на глобалните планирања на ниво на

детска градинка;
● изготвување месечен,тромесечен и годишен осврт на реализираното

планирање на ниво на детската градинка;
● изготвување на анализи,извештаи,информации и други стручни

материјали во врска со реализацијата на програмата за згрижување,
воспитание и образование, практични резултати од реализираните
активности со децата од областа на екологијата, културно
хигиенските навики и работното воспитание.

7. Соработка со родителите
● вклучување на родителите во органот на управување;
● учество во планирањето за соработка со родителите;
● давање насоки за прифаќање на најсоодветни форми на

соработка/денови на родителите,учество на родителите во
групите,престојување во родителско катче;

● советодавна работа со родителите и давање насоки за правилно
воспитување и одгледување на нивните деца во семејството;

● вклучување на родителите во одделни активности заради
запознавање со условите во кои престојуваат децата и подобрување
на истите.

8. Соработка со институции
● Општина Гази Баба;
● Министерство за труд и социјална политика;
● Биро за развој на образованието;
● Министедрство за образование-просветна инспекција;
● Факултетот за педагогија и психологија;
● Републичкиот и градскиот совет за грижи и воспитување на децата;
● Соработка со Македонска Национална Агенција за европски

образовни програми
● Културен дом Карпош;
● Предучилишните установи;
● Основните училишта;
● Центар за јавно здравје
● Завод за домаќинство;
● Фондации и други институции блиски на дејноста.
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Оперативна програма за работата на доректорот
месец недела А К Т И В Н О С Т И соработка

септем-
ври

1
недела

изготвување на годишна програма за работа на
детската градинка за 2020/21 год

стручни служби
стручен колегиум
воспитувачи

2
недела

обезбедување услови за почеток на учебната
година

одговорни
воспитувачи на
објекти

3
недела

следење,насочување и давање помош во
работењето на одговорните воспитувачи

одговорни
воспитувачи на
објекти

4
недела

запознавање со педагошката документација и
насоки за правилно водење и следење на
педагошките насоки од стручни институции.

Стручни служби
стручен колегиум
воспитувачи

октомври 1
недела

изготвување на извештај за активностите
реализирани во месец септември

директор

2
недела

следење на реализираните активности директор

3
недела

следење и насочување на работата на сите
вработени

директор

4
недела

консултации и советувања со вработените со
цел да се подобрат констатираните
недостатоци

стр колегиум,
воспитунеговател
и

ноември 1
недела

изготвување на извештај за активностите
реализирани во месец октомври

директор

2
недела

изработка на план  за активностите за месец
ноември

стручен колегиум
директор

3
недела

следење на реализираните активности директор

4
недела

тековни активности директор

декември 1
недела

изготвување на извештај за активностите
реализирани во месец ноември

стручен колегиум
директор

2
недела

изработка на план  за активностите за месец
декември

директор

3
недела

подготовки за новогодишните активности стручен колегиум

4
недела

увид во педагошката документација стручни органи

јануари 1
недела

подготовка за извештај за месец декември стручен колегиум
директор

2
недела

изработка на план  за месец јануари стручен колегиум
директор

3
недела

следење на работата на пописната комисија комисија за попис

4
недела

консултации со стручни соработници директор

февруари 1 подготовка за извештај за месец јануари стручен колегиум
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недела директор
2
недела

изработка на план  за работа за месец
февруари

стручен колегиум
директор

3
недела

следење на непосредната реализација на
содржините на воспитно-образовни активности

директор

4
недела

увид во педагошката документација директор

март
1
недела

изготвување за извештај за реализираните
активности за месец февруари директор

2
недела

изработка на план  за работа за месец март стручен колегиум
директор

3
недела

консултации со одговорните воспитувачи на
објектите

одговорни
воспитувачи на
објекти

4
недела

унапредување на дејноста на сите полиња
(хигиена,исхрана,меѓучовечки односи)

стручен колегиум
цел персонал

април 1
недела

подготовка за извештај за активностите
реализирани во месец март

стручен колегиум
директор

2
недела

изработка на план за активности за месец
април

стручен колегиум
директор

3
недела

следење на реализацијата на планираните
активности

директор

4
недела

консултации со вработените за унапредување
на дејноста

воспитувачи
негователи

мај 1
недела

подготовка за извештај за активностите
реализирани во месец април

стручен колегиум
директор

2
недела

изработка на план  за активности за месец мај стручен колегиум
директор

3
недела

следење на реализацијата на планираните
активности

одговорни
воспитувачи на
објекти

4
недела

лично стручно усовршување (запознавање со
педагошките концепти во европските замји)

директор

јуни 1
недела

изготвување на Годишен извештај за работа на
детската градинка

стручен колегиум
стручна служба

2
недела

извештај за реализација на воспитно-
образовната работа

совет на
воспитувачи совет
на негователи

3
недела

извештај за реализација на материјално
финансиското работење

сметководство

4
недела

увид во педагошката документација директор

јули 1
недела

изработка на план  за работа во летниот
период

воспитувачи
негователи

2
недела

тековни активности директор

3
недела

констатирање на  недостатоци на дејноста цел персонал

4 консултации и советувања со вработените со одговорни
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недела цел подобрување на констатираните
недостатоци

воспитувачи на
објекти

август 1
недела

изработка на план  за работа за месец август директор

2
недела

извештај за работа во летниот период директор

3
недела

изработка на план за формирање на групи и
распоредување на вработените

директор
стручен колегиум

4
недела

формирање на групи и давање насоки за
изработка на Годишната програма за работа

директор

4.2. ПРОГРАМИ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИИСОРАБОТНИЦИ

4.2.1. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ

Работата на педагогот како дел од стручниот тим на градинката се состои
вопланирање, програмирање, организирање и следење на реализацијата на
севкупните програмски активности на установата.Планирањето на воспитно-
образовното процес претставува оргинален, креативен и добро осмислен пристап кон
учењето и поттикнување на развојот на предучилишните деца. Во тој процес на
планирање нема да се води сметка само на знаењата и вештините кои сакаме децата
да ги усвојат, туку и на севкупното однесување кое сакаме да го поддржиме кај
нив.Воспитано- образованието влијание ќе биде процес на организирано делување,
пренесување и усвојување знаења, развивање на способности и вештини но и
градење вредности.

Оваа програмска година особено ќе водиме грижа за зачувување на здравјето
кај децата но и континуирано влијание во поттикнување на нивниот развој.
Севкупната работа на педагогот ќе се одвива според препораките и почитување на
протоколите за работа во услови на пандемија,авниманието ќе биде насочено кон
планирање и реализирање на работа во однос на следните подрачја:

ред.
Бр.

Подрачја на работа Соработка

1 Учество во планирање, програмирање и
организирање на програмските активности на
градинката

Директор,
Стручен тим,
актив на
воспитувачи/негуватели

2 Следење на реализацијата на планот и програмата
на воспитно образовната работа и педагошко
инструктивна работа со кадарот

Директор,
Стручен тим,
воспитувачи

3 Непосредна работа со децата преку следење на
адаптацијата, социјализацијата, севкупниот развој на
децата

Стручен тим,
воспитувачи,
негуватели, родители

4 Соработка и советодавна работа со родителите на
децата, со цел градење  на одговорно родителство и
јакнење на партнерските односи на градинката и
семејствата на децата

Директор, воспитувачи,
негуватели,  стручен
тим, родители
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5 Анализи, истражувања, разработка на содржини,
презентации на теми од теоријата и праксата на
педагогијата и воспитно – образовната работа

директор,
стручен тим,
воспитувачи,
негувателки,
надворешни стручни
работници

6 Стручно усовршување воспитувачи,
негуватели, стручен
тим, родители,
надворешни експерти

7 Соработка со пошироката средина Соработка со
надворешни стручни
институции, здруженија
од областа на
образованието, науката,
социјалната дејност,
здравството и други
блиски области

Во текот на годината со децата од постарите воспитни групи од 4-5години ќе го
реализирам проектот „Во светот на приказните“. Ке се направи мало исражување
колку децата дома со своите родители читаат приказни, кои се нивните омилени
приказни, колку родителите посветуваат внимание при изборот на содржините...Потоа
во периодот од октомври до април со децата ке се реализираат неколку едукативни
работилници на кои ќе се обработат одбрани приказни и истите ке се илустрираат,
драматизираат, презентираат. Целта на проектот е кај децата да поттикнеме интерес
и љубов кон приказните, поттикнување на развојот на говорот,богатење на речникот,
креативноста, фантазијата, самостојноста и истрајноста. Децата нема да добиваат
готови знаења туку ќе се поттикнат самите да осознаваат.

Оперативна програма
месец АКТИВНОСТИ соработка

септември
 учество во изготвување на годишната

програма за работа на Установата за
учебната 2020/21 год.

 учество во подготовки за почетокот на
програмската година;

 учество во формирањето на воспитните
групи;

 учество во работата на Еко одборот и
подготвување на план на активности;

 учество во подготвување на акциони планови
за реализација на проектни активности;

 совети и препораки за поуспешна и полесна
адаптација на ново запишаните деца;

 поддршка на вработените во водење
педагошка евиденција и документација во
писмена и електронска форма;

 информирање и советување на родителите

Директор,
стручни
работници и
соработници,
воспитувачи,
негуватели,
работни
групи
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околу протоколите за прием и престој на
децата во градинка.

октомври
 учество во месечното планирање на

воспитно- образовната работа повоспитни
групи;

 учество во планирање и организирање на
активности  по повод одбележување на
Детската недела;

 следење на реализацијата на воспитно-
образовните активности на воспитниот кадар
(водење евидентни листови);

 индивидуални разговори со родители;
 идентификување на деца со несоодветно

однесување и развојни потешкотии, мерки за
подобрување на состојбите;

 подготовка на материјали за истражувачки
активности и реализација на проект „Во
светот на приказните“

Директор
Стручни
работници и
соработници
Воспитувачи
Негуватели

ноември
 учество во месечното планирање на

воспитно- образовната работа во воспитните
групи;

 следење на реализацијата на воспитно-
образовните активности (водење на
евидентни листови);

 следење и индивидуална  работа со деца со
потешкотии во развојот;

 планирање на активности за одбележување
на 13ти и 23ти Ноември;

 учество во планирање на активности по
повод испракање на есента и тиквијада.

 едукативна работилници со деца во рамки на
проектот „Во светот на приказните“

Директор
Стручни
работници и
соработници
Воспитувачи
Негуватели

декември
 учество во месечното планирање на

воспитно- образовната работа во воспитните
групи;

 следење на педагошка евиденција и
документација на воспитувачите и давање
насоки за нејзино подобрување;

 планирање на активности по повод
одбележување на Нова Година;

 следењена напредувањето кај децата.
 едукативна работилници со деца во рамки на

проектот „Во светот на приказните“
 пибирање на податоци за потребите на

истражувачките активности

Директор
Стручни
работници и
соработници
Воспитувачи
Негуватели
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Јануари-
Февруари

 учество во месечното планирање на
воспитно-образовната работа во воспитните
групи;

 следење на реализацијата на воспитно-
образовните активности на воспитниот кадар;

 проверка  на електронската педагошка
евиденција по воспитно-образовните групи.

 учество во планирање и реализирање на еко
кампањата;

 следење на напредувањата и
достигнувањата на децата и инструментите
во развојното портфолио;

 едукативна работилници со деца во рамки на
проектот „Во светот на приказните“

Директор
Стручни
работници и
соработници
Воспитувачи
Работни
групи

Март –
Април

 учество во месечното планирање на
воспитно-образовната работа во воспитните
групи;

 следење на реализација на воспитно-
образовни активности на воспитниот кадар
(евидентни листови);

 следење на напредувањето на децата;
 планирање и организирање на

одбележување на Првиот ден на пролетта-21
март, Ден на водите; 1ви Април денот на
шегата; 7ми април денот на здравјето;22ри
април денот на Планетата Земја;

 следење на развојот на децата;
 едукативна работилници со деца во рамки на

проектот „Во светот на приказните“

Директор
Стручните
работници и
соработници
Воспитувачи
Родители

Мај
 учество во месечното планирање на

воспитно-образовната работа во воспитните
групи;

 учество во тимската работа за планирање и
организирање на завршни приредби и
одбележување на денот на градинката;

 проценка на подготвеноста на децата од
големите групи за поаѓање во училиште;

 презентација на проектот „Во светот на
приказните“

Директор,
Воспитувачи,
Негуватели,
Стручен тим

Јуни
 подготовка за учество на завршниот состанок

на советот на воспитувачи- негуватели,
анализа за реализацијата на Годишната
програма и донесување заклучоци за истата;

 договори, совети и насоки со воспитно
образовниот тим за работењето во летниот
период;

 изготвување на извештај за својата работа;
 проверка на постоечките воспитно-

образовни групи и планирање на воспитните

Директор,
Воспитувачи,
Негуватели,
Стручен тим
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групи за следната програмска година.
 проверка на педагошката евиденција и

документација.

јули
август

 учество во подготовка на Годишниот
извештај за работата на  Установата;

 изготвување на програма за својата работа во
наредната програмска година.

 разработка на стручна литература од
доменот на својата работа;

Директор,
стручни
работници и
соработници,
воспитувачи

Континуирано во текот на годината :
 Учество во работата на стручните органи на установата;
 Советодавна и менторска работа со новите воспитувачи, негуватели, студенти во

однос на воведување  во работата со деца;
 Следење на напредувањето на децата;
 Соработка со родителите, давање совети, насоки и поддршка за одредени

прашања поврзани со развојот и однесувањето кај децата;
 Соработка со други предучилишни установи,училишта, културни и други

институции со цел унапредување на дејноста;
 Планирање и организирање на стручно усовршување на вработените и лично

стручно усовршување;
 Водење на Дневникот за работа на детската градинка во писмена и електронска

форма и Главна книга на градинката;
 Едукација на кадарот во изнаоѓање на најсоодветни практики во подучувањето на

малите деца;

4.2.2. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ

Задачитeи активностите на психологот, во рамките на
интердисциплинарната соработка со другите стручни работници и соработници,
опфаќаат планирање, организирање, следење, проценка, унапредување на дејноста
на установата. Вниманието е насочено  на амбиентот и условите за престој, воспитно
– образовната работа и развојот на децата, поддршка на кадарот, соработка со
родителите и заедницата.Развојната психологија овозможува разбирање на
природата на човекот како различност на фази, фактори, карактеристики, односи,
интерактивни влијаниа, постојано менување, поттикнување, превенција на
менталното здравје. За добро психо-физичко здравје и развој на децата потребни се
храна, свеж воздух, сон, игра, социо-емоционална и когнитивна интеракција и
стимулација, покажување на љубов, прифатеност, доверба, сигурност, заштита,
воспитно насочување.Отворената комуникација, партнерството со родителите,
кадарот, средината  во грижата, обврските и одговорностите кон децата овозможува
усогласено дејствување   и постигнување на целите и позитивни ефекти.

ред.
бр.

Подрачја на работа Соработка
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1 Учество во планирање и организирање на
програмските активности

директор,
стручен тим

2
Непосредна работа со децата преку следење на
адаптацијата, социјализацијата, психофизичкиот
развој на децата

стручен тим, воспитувачи,
негуватели, родители

3
Психолошко инструктивна работа со кадарот во
планирање, реализација на воспитно –
образовната работа и следење на ефектите

директор, воспитувачи,
негуватели, стручен тим

4
Соработка со родителите,консултативна и
едукативна работа за прашања и проблеми за
развојот и воспитувањето на детето

директор, воспитувачи,
негуватели,  стручен тим,
родители

5 Анализи, истражувања, разработка на содржини,
презентации на теми од теоријата и праксата од
развојната психологија и воспитно – образовната
работа

директор,
стручен тим,
воспитувачи, негувателки,
надворешни стручни
работници

6 Соработка со надворешни и научни стручни
институции

организации, институции,
здруженија од областа на
образованието, науката,
социјалната дејност,
здравството и други
блиски области

7
Стручно усовршување воспитувачи, негуватели,

стручен тим, родители,
надворешни сручњаци

Посебно внимание ќе се посвети на сегментот – поим за себе – телесна шема,
свест за своите способности, вештини, улоги, разбирање на чувствата и постапките,
реална слика за себе...Допринес на градинката  во обликување на знаењата на
детето за себе, почитување на неговата личност и индивидуалност. Раните пораки за
себе, кои детето прво ги добива во кругот на семејството па потоа низ интеракцијата
со опкружувањето, преку емотивната и вредносна обоеност влијаат на
понатамошното структуирање на сликата за своето јас. Што детето мисли и
чувствува, каков самоопис дава за своето физичко, емоционално, социјално и
когнитивно функционирање, како во услови на градинката, со какви стимулативни
содржини и активности се влијае на постигнување на позитивни промени, јакнење на
доживувањети на себе си, збогатување на изразувањето.

Едукација на кадрот и родителите преку избор и изготвување на тематски
содржини, вклучување во работилници и истражувачки активности.

Поддршка на нововработени,стажанти, студенти.
Лично струшно усовршување преку следење на нова стручна литература,

обуки, стручни активи и средби организирани од други интитуции.

месец А К Т И В Н О С Т И Соработка
 Учество во изработка на годишната програма на

установата.
 Учество во подготовките за почеток на учебната год.

директор,
воспитувачи,
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Септември

 Поддршка на новозапишаните деца во адаптацијата
и социјалицацијата во градинката.

 Следење на децата, дали имаат потешкотии при
вклучувањето во групата и воспитно-образовниот
процес, во кои развојни области е потребна помош.

 Помагање на кадарот во создавање на пријатна и
стимулативна средина.

 Информирање и советување на родителите околу
работата на градинката и престојот на децата.

работни
групи,
родители

Октомври

 Следење на дневната динамика и активностите со
децата.

 Идентификување на деца со несоодветно
однесување и развојни потешкотии, мерки за
подобрување на состојбите.

 Следење на нивото на функционирање на групите.
 Инструктивна и советодавна работа со кадарот и

родителите.
 Избор на стручни материјали и активности за

потребите на кадарот и родителите, надополнување
на знаењата и вештините.

 Подготвување на материјали за истражувачки
активности – поим за себе.

директор,
воспитувачи,
негуватели,
родители,
стручна
служба

Ноември
Декември

 Следење на развојното ниво на децата, промени,
напредок во достигнување на стандардите во
домените за ран детски развој.

 Споделување на информации, консулации,
советување со кадарот и родителите.

 По потреба, користење на мрежата за поддрша од
областа на менталното здравје, образованието и
социјалата во заедницата.

 Прибирање на податоци за потребите на
истражувачките активности.

директор,
воспитувачи,
негуватели,
родители,
стручна
служба,
надворешни
стручни
институции

Јануари
Февруари

 Обработка на податоците за социограмски приказ
на  интеракционите односи во групите.

 Обработка на податоците – знаења за себе.
 Подготовка за презентирање на стручните теми.

директор,
негуватели
воспитувачи
стручна
служба

Март-
Април

 Решавање на одделни прашања од секојдневното
живеење и работа со децата, кадарот, родителите.

 Пристапи за надминување на ситуации  кои го
нарушуваат амбиентот и динамиката во работата.

 Следење на ефектите на одделни превентивни
мерки

 Учество во тимските програмски активности.

директор
воспитувачи
негуватели
родители
стручна
служба
надворешни
стручни
институции

Мај
 Проценка на подготвеноста на децата од големите

групи за поаѓање во училиште.
директор
воспитувачи
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 Проценка на успешноста на инклузијата на децата
со развојни нарушувања.

 Учество во тимската работа за завршните
програмски активности.

негуватели
родители
стручен тим

Јуни
 Изработка на извештај за реализација на својата

годишна програма.
 Учество во изработка на извештајот за работата на

установата.

директор
стручен тим

Јули
Август

 Изготвување на програма за својата работа во
наредната учебна година.

 Разработка на стручна литература и добри
практики.

директор
стручен тим

4.2.3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЛОГОПЕДОТ

Говорот е форма на научено човеково поведение кој ги активира и изразува
интелектуалните, емоционалните, социјалните, креативно – творечките и други
компоненти на личноста. Постои паралелизам во развојот на говорот и моторните
функции, а емоционалната и социјалната интеграција се услов без кој не се може на
патот на формирање на квалитетен говор. Се развива најинтензивно во
предучилишниот период и се усовршува во текот на животот.

Статистиката покажува дека најчести и најпоживот важни се проблемите со
нарушувања во говорот, бидејќи говорната и јазичната комуникација е одлика
единствено за човечкиот род.

Логопедската работа многу е тешко да се одвои како посебна затоа што
говорниот проблем претставува истовремено дел од психолошкиот, дефектолошкиот,
психијатрискиот, педијатрискиот и невролошкиот дел од проблематиката.

Најчести нарушувања  со кои логопедот се сретнува се: фонолошко –
артикулаторни нарушувања, нарушување на ритамот и темпото на говор (пелтечење,
брз говор), забавен или недоволно развиен говор, специфични јазични нарушувања и
аутизам.
Во рамките на своите програмски активности логопедот посебно внимание посветува
на раната детекција и раната интервенција, а особена улога има во дијагностика и
третман на говорно – јазични нарушувања кај децата.

Во соработка со другите стручни работници и соработници, логопедот значајно
допридонесува за мултидисциплинарниот, холистички пристап во воспитно –
образовната дејност на децата.
Подрачја на работа
Ред.
бр. Содржини Соработка

1. Изработка на годишна програма за својата работа –
оперативен план

директор,
стручен колегиум
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2. Учество во изработка на годишна програма за работа
на детската градинка

директор, работни
групи

3. Изработка на распоред на денови по објекти за
организирање и реализирање на логопедската работа

Стручен тим

4. Идентификација и дијагностика на деца со говорно –
јазични нарушувања од 5 – 6 години

5. Логопедски третман со деца кои имаат говорно –
јазични нарушувања од 5 – 6 години

6. Поттикнување на говорно – јазичниот развој кај
децата од 2-4 години, особено кај деца со фактори на
ризик

7. Изработка на план за работата со секое дете и
водење евиденција за реализација на говорно –
јазичните вежби

воспитувачи,
негуватели, родители

8. Соработка со воспитно – негувателскиот кадар воспитувачи,
негуватели

9.
Консултативно – советодавна соработка со родители
за прашања и проблеми во однос на говорно –
јазичниот развој на детето

стручен тим,
воспитувачи,
родители

10. Стручно усовршување
директор, стручен
тим, воспитувачи,
негуватели, стручни
институции

11.
Планирање на активности и реализација на проекти,
како и учество во сите тематски работилници на ниво
на Општина, на ниво на град Скопје, соработка со
научни и стручни институции

институции блиски на
дејноста

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ СОРАБОТКА

Септември
-

Октомври

 Идентификација и дијагностика на деца со
говорно – јазични нарушувања од 5 – 6 години

 Изработување на план и програма за својата работа
 Учество во изработка на годишна програма за работа

на детската градинка;
 Учество во проценка и изборот на дидактички

средства и материјали;
 Запознавање со воспитните групи по објекти и нивно

набљудување;
 Детекција и идентификација на деца со говорно –

јазични нарушувања, развојни нарушувања и деца
со посебни потреби;

 Утврдување на глобалниот говорно – јазичен статус
кај децата од 5 - 6 години преку адекватен тест;

 Запознавање на воспитно – негувателскиот кадар со
специфичните развојни потреби и пречки во
развојот на децата во однос на говорно – јазичната
комуникација и со последиците од јазичното

директор,
воспитувачи,
негуватели,

деца
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нарушување на ниво на психосоцијален и
едукативен план;

 Процена на потенцијали и слабости кај деца со
говорно – јазични нарушувања;

 Детекција на причините за појава на нарушувања во
говорот;

 Процена на аудитивна перцепција, дискриминација
и меморија;

 Планирање и формирање на групи според типот и
видот на нарушување за спроведување на
логопедски вежби;

 Подготовка на дидактичкиматеријали за
логопедските вежби;

 Евидентирање и информирање на родителите за
говорно – јазичниот статус кај детето и упатување за
дополнителен логопедски третман во стручните
институции.

Ноември
-

Март

 Логопедски третман со деца кои имаат говорно –
јазични нарушувања од 5 – 6 години

 Изработка на индивидуален план за работа со деца
од воспитните групи од 5 – 6 години;

 Водење евиденција за реализација на говорно –
јазичните вежби;

 Спроведување на индивидуален логопедски
третман кај деца со брзоплет говор и нарушен
ритам и темпо на говорот – пелтечење;

 Спроведување на фонолошко – артикулаторни
вежби, работа во група – (формирање на гласови и
коригирање на неправилно формирани гласови);

 Автоматизација на формираните гласови во
иницијална, медијална и финална положба;

 Вежби за правилно говорење и изразување;
 Изработување на логопедски вежби за

спроведување во домашни услови;
 Следење и евидентирање на сите промени

настанати  во текот на третманот;
 Евидентирање од страна на стручниот тим на

децата со забавен говорен – психомоторен развој и
упатување на родителите за понатамошно следење
и дијагностика во стручните институции;

 Советување и инструктивна работа со родителите;
 Водење  евиденција за индивидуалните состаноци

со родителите;
 Следење на усогласеноста на обликот, формите и

средствата  на воспитно – образовната работа со
потребите и можностите  на децата со проблеми во
говорно – јазичниот развој.

деца,
родители,
стручен тим
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Април
-

Мај

 Опсервација и поттикнување на говорно –
јазичниот развој кај децата од 2 - 4 години

 Поттикнување на говорно – јазичниот развој кај
децата од 2 - 4 години, особено кај деца со фактори
на ризик;

 Вежби за орална моторика;
 Збогатување на речникот;
 Реализирање на логопедски работилници во сите

објекти;
 Следење и вежби за правилен развој на

графомоториката кај децата (цртање, боење,
нижење перли, моделирање со пластелин);

 Стручно усовршување за воспитно - негувателскиот
кадар и родители;

 Учество во тимската работа во реализација на
завршните  активности  од годишната програма.

Воспитувачи,
негуватели
родители,
стручен тим

Јуни
 Учество во Комисија за запишување на деца во

градинка;
 Изработка на годишен извештај за својата работа;
 Учество во изработка на годишниот извештај на

установата.

директор,
стручентим,
одговорни
воспитувачи

Јули
-

Август

 Разработка на стручна литература од доменот на
својата работа;

 Изготвување на годишна програма за својата работа
за наредната учебна година;

 Учество во изработка на годишната програма за
работа на установата за наредната учебна година.

директор,
стручен тим,
воспитувачи,
негуватели

 Континуирано во текот на годината:

 Соработка со воспитно – негувателскиот кадар
 Запознавање на воспитно – негувателскиот кадар со специфичните развојни

потреби и пречки во развојот на децата во однос на говорно – јазичната
комуникација и со последиците од јазичното нарушување на ниво на
психосоцијален и едукативен план;

 Планирање и реализирање на логопедската детекција на децата во договор со
воспитниот кадар;

 Информирање на воспитно – негувателскиот кадар за деца со говорно- јазични
нарушувања;

 Советодавни и консултативни разговори со воспитно – негувателскиот кадар за
примена на одредени вежби за поттикнување на говорно – јазичниот развој кај
децата и формирање на правилен говорен модел;

 Едукација на воспитно – негувателскиот кадар со цел зајакнување на стручната
компетенција за препознавање на деца со проблеми во говорно – јазичната
комуникација;
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 Соработка во планирање и реализирање на воспитно – образовните содржини за
децата со забавен говорен – психомоторен развој (изработка на ИОП, стратегии за
поддршка и остварување на процесот на инклузија);

 Следење на усогласеноста на обликот,  формите и средствата  на воспитно –
образовната работа со потребите и можностите на децата со проблеми во
говорно – јазичниот развој;

 Учество во активности, тематски работилници и приредби на ниво на Општина.

 Соработка со родители
 Запознавање на родителите со работата на логопедот во предучилишната

установа;
 Соработка со родители на ниво на установа и на ниво на воспитна група;
 Запознавање на родителите со најчестите логопедски нарушувања во

предучилишната возраст;
 Соработка со родители на  деца со говорно – јазични нарушувања;
 Поддршка на родителите во препознавањето и разбирањето на говорно-јазичните

способности на детето;
 Информирање на родителите за постигнувањата и развојот на нивните деца;
 Групни и индивидуални состаноци со родителите;
 Давање насоки на родителите како да откријат евентуални нарушувања во

говорниот и изразниот јазик кај сопствените деца;
 Советување на родителите како во домашни услови да го стимулираат говорот кај

своите деца и како да работат на коригирањето на постоечките проблеми;
 Организирање и реализирање на креативни работилници, едукативни предавања

од страна на стручниот тим;
 Запознавање на родителите со стручна литература;
 Консултативно – советодавни разговори со родители по нивно и по барање на

кадарот.

 Стручно усовршување
 Индивидуално стручно усовршување од областа на логопедијата – учество на

предавања, работилници, семинари, со цел размена на искуства и соработка со
стручни работници од пошироката средина;

 Соработка со  институциите ,,Завод за Ментално здравје“ и Завод за
рехабилитација на слух, говор и глас“ – Скопје, за третирање на одделни развојни
прашања и случаи;

 Следење на стручна литература од областа на логопедијата и учество со лични
трудови;

 Стручно усовршување во установата  за воспитно – негувателскиот кадар и за
родители;

 Континуирана соработка со предучилишни установи во државата, други образовни,
културни институции во градот како и невладини организации и асоцијации.
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4.2.4. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ

Работата на дефектологот воглавно се одвива преку следниве области на делување:
 Рана детекција (препознавање) на децата со потешкотии во развојот
 Следење на развојот на децата и согледување на индивидуалните развојни

потреби на децата
 Надминување на потешкотиите во развојот на едукациско-рехабилитацискиот

пристап во непосредна работа со децата во група или индивидуана работа
 Подобрување на условите за инклузија на децата со развојни нарушувања

во градинката , развивање на позитивни ставови кон инклузијата
 Oдбирање насоодветни дидактички материјали за работа
 Поддршка на родителите во разбирањето и прифаќањето на потребите на

детето преку родителски состаноци, советувалиште,  упатување по потреба во
други установи

 Поддршка на родителите со организирање на  разни креативни и едукативни
работилници, претстави, каде тие ќе завземат активно учество во активностите

 Поддршка на воспитувачите во планирање на активностите во работа со
децата со потешкотии во развојот

 Аналитичко – истражувачка работа ( подготовка на презентации и
работилници )

 Соработка со други институции ( градинки, основни училишта, центри ...)

Главни содржини на годишната програма
Ред.
Бр Содржини Соработка

1. Изготвување на сопствена програма за работа Директор, стручни
соработници

2. Учество во изготвување на годишна програма за
работа на детска градинка

Директор, работни
групи

3. Учество во изготвување на годишен извештај за
работа на градинката

Директор, Работни
групи

4. Учество во формирање на воспитни групи Работни групи,
5. Опсервација во сите воспитни групи Воспитувчи,

негуватели
6. Опсервација на децата со развојни нарушувања Воспитувачи,

Негуватели
7. Идентификација на децата со развојни нарушувања Воспитувачи,

негуватели
8. Следење на адаптација и социјализација на децата

со развојни нарушувања
Воспитувачи ,
Негуватели

9. Соработка и давање насоки на воспитниот кадар за
планирање и реализација на работата со деца со
развојни нарушувања

Воспитувачи,
негуватели

10. Изработка на дефектолошки план и програма за
работа со деца со развојни нарушувања

Родители, стручен
тим

11. Планирање на дефектолошки третман
12. Реализација на дефектолошки третман
13. Консултативна и едукативна работа со родители за Родители,
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прашања и проблеми за развојот и воспитувањето на
детето

Стручен тим,
Воспитувачи,
негуватели

14. Водење на педагошка документација и евиденција
15. Утврдување на зрелоста на децата за поаѓање на

училиште
Стручен тим,
Воспитувачи,
негуватели

16. Анализа и истражувања во разработка и
унапредување на теоријата и праксата за развојот на
децата и воспитно образовната работа

Стручни институции

17. Соработка со други институции Филозофски
факултет,
Невладини
организации,
градинки, основни
училишта..

Оперативен план
Септември
- октомври

 Изработување на своја програма за
работа

 Учество во изработка на годишната
програма за работа на детската градинка

 Поддршка во адаптацијата и
социјализацијата на новозапишаните деца
со развојни нарушувања

 Поддршка на воспитувачите во работата
со деца со развојни развојни нарушувања

 Опсервација на децата со развојни
нарушувања

 Детектирање на проблемот кај децата со
развојни нарушувања со користење на
посебни тестови и прашалници

 Подготовка на план за поддршка и
програма на децата со развојни
нарушувања

 Подготовка на досие на секое дете со
потешкотии во развојот

 Планирање на дефектолошки третман
 Индивидуална работа со деца со развојни

нарушувања
 Работа во група на деца со развојни

нарушувања
 Водење на педагошка евиденција
 Прибирање на податоци за подготовка на

презентација
 Соработка и советодавна работа со

родителите на деца со развојни
нарушувања

 Соработка и стручни стредби  со стучниот

Директор,
Стручен тим,
Вопистувачи,
Негуватели,
Родители,
Институции
( градинки,
основни
училишта, Центри
за деца со
развојни
нарушувања ...)
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кадар од други институции
Ноември –
јануари

 Следење на адаптивниот период на
новозапишаните деца со развојни
нарушувања

 Надминување на потешкотиите при
адаптација

 Поддршка на воспитувачите при
организација и реализација на
активностите со деца со развојни
нарушувања

 Реализирање на индивидуални групни
третмани

 Реализирање на дефектолошки третман
во група

 Водење на педагошка евиденција
 Презентирање на резултатите од

истражувањето

Директор,
Стручен тим,
Вопитувачи,
Негуватели,
Родители,

Февруари-
Април

 Ретестирање на децата со развојни
нарушувања

 Дополнување на планот за поддршка,
односно новите вештините што се
совладани во текот на изминатиот период

 Реализирање на индивидулни
дефектолшки третман

 Реазлизирање на дефектолошки третман
во група

Вопитувачи,
Негуватели,
Родители,

Mај  Следење на инклузијата на децата со
развојни нарушувања

 Спроведување на индивидуални и
третмани  во група

 Советодавна работа со родителите на
децата со развојни нарушувања

 Утврдувањена зрелоста на децата за
поаѓање во училиште

Стручен тим,
Вопитувачи,
Негуватели,
Родители,

Jуни  Дополнување на планот за поддршка,
односно новите вештините што се
совладани во текот на изминатиот период

 Изработка на извештај за својата работа
 Учество во изработка на годишниот

извештај за работа

Директор,
Стручен тим,
Вопитувачи,
Негуватели,

Јули-
август

 Изготвување на предлог за годишната
програма за работа

 Подготовка на дидактички материјали за
тековната година

Директор,
Стручен тим,
Вопистувачи,
Негуватели,

Континуирано во текот на годината
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 Континуирано учество во работата на стручните тела;
 Активна соработка со стручните лица и давање на стручно мислење од

доменот на својата работа;
 Стручен совет;
 Совет на воспитувачи;
 Совет  на негуватели;
 Соработка со родители на ниво на установа и на ниво на воспитни групи;
 Соработка со родители на деца со развојни нарушувања;
 Информирање на родителите за постигнувањата во текот на годината
 Совети за работа во домашни услови;
 Организирање и реализирање на креативни работилници;
 Консултативно- советодавни разговори со родителите на деца со развојни

нарушувања;
 Планирање на активности и реализирање  на проекти на ниво на Гази Баба и

Град Скопје;
 Континуирана соработка со предучилишните установи, образовни установи и

институции и невладини организации...

4.2.5. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОРАБОТНИК ПО
МУЗИЧКО

Музичката активност и целокупната организација на музичкото образование влијае
врз развитокот на музичките способности.Преку неа вршиме влијание и врз сестрано
формирање на детската личност.Со музиката и музицирањето воопшто влијаеме и врз
естетскиот,етичкиот,умствениот и телесниот развиток.

Главните цели на музичкото образование во воспитно – образовната работа со
деца од предучилишна возраст се:

 со применување на различни содржини и форми за работа,системско
развивање на музичките способности,естетски однос кон музиката;

 преку музиката внесување на ведра атмосфера,радост и расположение кај
децата;

 Задачи на музичкото воспитание:
 Kај децата да се побуди интерес за музиката;
 Да се развива желба за слушање музика,пеење песни,пеење и

движење,свирење на детски музички инструменти;
 Да се оспособат децата за групно и индивидуално пеење;
 Да се развива осетот за мелодија,чувство за ритам и динамика;
 Да се поттикнат децата за слободни креирања и движења во зависност од

текстот и музиката;
 Да се развива музички слух и помнење;
 Да се развива љубов и умеење за свирење на детски музички инструменти.

Во текот на годината стручниот соработник по музичко воспитание ќе учествува во
планирање и програмирање на годишните теми,во работа на работни групи за избор
на теми.
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Воедно ќе остварува индивидуална работа со згрижувачкиот и воспитниот кадар и
децата во воспитната група,а посебно со талентирани деца.
Своето стручно усовршување ќе го реализира во установата и надвор од неа на
семинари, предавања и др.

Оперативна програма
месец недела А К Т И В Н О С Т И Соработка

септем-
ври

1
недела

Добредојдовтедругарчиња-
создавањеатмосвера за новодојдените
другарчиња

стручни работници
воспитувачи,негователи

2
недела

Слушање на химната на Р.Македонија-
децата го доживуваат свечениот карактер
на песната

,,

3
недела

Обработка на песна за екологија ,,

4
недела

Утврдување на песна за екологија ,,

октомври 1
недела

Детска недела ,,

2
недела

Обработка на песна-Сапунче ,,

3
недела

Слушање музика‘‘Четири годишни
времиња’’, Антонио Вивалди - Есен

,,

4
недела

Обработка на песниза есен –
‘‘Кап,кап’’;‘‘Ајде да сме облаче’’

,,

ноември 1
недела

Пееме песни во пресрет на есента ,,

2
недела

Слушање на песни за мојот град – ‘‘Скопје
граду мој’’

,,

3
недела

Музичко подвижна игра - ‘‘Жолти лисја’’ ,,

4
недела

Подготовки за есенска прослава ,,

декем-
ври

1
недела

Испраќање на есента во сите објекти ,,

2
недела

Слушање на музика ‘‘Четири годишни
времиња’’, Антонио Вивалди - Зима

,,

3
недела

Обработка на новогодишни песни ,,

4
недела

Дедо Мраз во нашата градинка ,,

јануари 1
недела

зимски радости-песни за зима ,,

2
недела

Запознавање со детски музички
инструменти – Барабанче,чинели,триангл;

,,

3
недела

фолклорни игри и песни поврзани со
нашата традиција и празници

,,

4
недела

Концерт од изучени песни за зима ,,

фебруар 1
недела

Музичко подвижна игра ‘‘Дедо Коле’’ ,,
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2
недела

Обработка на песна ‘‘Шарко’’ ,,

3
недела

Слушање на песни за шумски животни ,,

4
недела

Повторување на изучени песни ,,

март 1
недела

Слушање на песни за пролет ,,

2
недела

Обработка на песни за мајка ,,

3
недела

Слушање музика ‘‘Четири годишни
времиња’’,Антонио Вивалди - Пролет

,,

4
недела

Пеење на песни во пресрет на пролетта ,,

април 1
недела

Априлијада ,,

2
недела

Слушање на песни за професии ,,

3
недела

Обработка на песна за ‘‘Планетата Земја’’ ,,

4
недела

Концерт на изучени песни

мај 1
недела

Слушање на песни за сообраќај ,,

2
недела

Обработка на песни ,,

3
недела

Утврдување на песни за сообраќај ,,

4
недела

Завршни приредби ,,

јуни 1
недела

Слушање музика ‘‘Четири годишни
времиња’’,Антонио Вивалди - Лето

,,

2
недела

Збогум градинке завршна приредба на
децата од големите групи

,,

3
недела

Концепт за песни во летниот период ,,

4
недела

Музика и движење ,,

јули Слободни активности-слушање на музика,пеење на
песни, музика и движење

,,

август Слободни активности-слушање на музика,пеење на
песни, музика и движење

,,

4.2.6. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОРАБОТНИК ПО
ФИЗИЧКО

Поради состојбата во која се наоѓаме со коронавирусот, наставната програмата
за 2020/2021 година по физичко и здравствено воспитание ќе се реализира согласно
препораките и  протоколите издадени од Министерство за здравство и  МТСП.
Редовната физичка активности и физичко воспитание кај децата уште од најраната
возраст е од големо значењеза правилен психомоторен развој и стекнување здрави
навики на живот. Програмата за физичко воспитание, која вклучува вежби и
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активности кои ќе бидат насочени кон развивање и зајакнување на сензомоторните
капацитети на децата, а со тоа ќе се придонесе кон унапредување на детското
здравје. Наставата  по ФЗО ќе се одвива на отворено – во дворот на градинките,
согласно временските услови.

Активностите предвидени во програмата особено се насочени кон развивање и
усовршување на координацијата на движењата на децата, способноста за одржување
на рамнотежа како и ориентација во просторот. Согласно возраста на децата, се
предвидени игри и вежби за зајакнување на телесните моторни капацитети како што
се одење, качување, трчање, скокање, фрлање и сл. кои ќе се спроведуваат на
отворен и затворен простор (во зависност од временските услови), со и без
реквизити.  Дополнително, програмата вклучува и вежби за рекреативна и корективна
гимнастика, и посебно вежби за спречување на појава како и корекција на веќе
појавените деформитети на локомоторниот систем кај децата.

Примарна цел на оваа програма е преку игри и вежби планирани според
возраста и можностите на децата, тие да ја осознаат важноста од практицирање на
редовна физичка активност, да се мотивираат и активно да учествуваат во
спроведување на вежбите, да се поттикне желба за секојдневно вежбање, со што ќе
се допринесе за правилен раст и развој на децата и стекнување на здрави навики на
живот.

Оперативна програма
месец недела А К Т И В Н О С Т И

соработка

септем-
ври

1недела игри и важби на отворен простор-подвижни игри
во двор

воспитувачи
негователи

2недела сензомоторна подвижна игра за ориентација во
просторот-развој на целата мускулатура

3недела вежби за развивање на сводот на стапалата –
игри со одење и трчање на прсти по рамна и
нерамна површина

4недела корективна гимнастика – провлекување ползење
и качување

Октомвр
и

1недела игри и важби на отворен простор-подвижни игри
во двор

2недела игри без граници - Детска недела
развој на сетилата за вид,слух и
допир,ориентација во простор

3недела моторичко подвижна игра-видови на
одење,корективна гимнастика-развој на
основните движења

4недела локомоторна игра видови на скокање-
пренесување на предмети до одредена цел

ноември 1недела есенски крос
2недела Семзомоторно подвижни игри за развивање на

ориентација во просторот
3недела видови на шутирање во кош-кошарка
4недела Вежби и игри со јаже и обрачи

Декемвр
и

1недела вежби за подобрување на координацијата на
движењата
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2недела моторичко подвижна играчасовник – за
развивање на ориентација во простор и време

3недела моторичко подвижна игра–влечење на санки и
пренесување на предмети

4недела елементарни штафетни игри - новогодишни
радости,дружење,забава,игри

јануари 1недела традиционални игри за нашите празници
2недела локомоторна подвижна игра со провлекување
3недела зимски радости-сензомоторна подвижна игра на

снег
4недела зимски спортови

февру-
ари

1недела сензомоторна подвижна игра-пренесување со
обрачи,влечење

2недела сензомоторна подвижна игра имитирање на
животни цел

3недела тркалање на мали топчиње до определена
4недела мини фудбал

Март 1недела корективнс гимнастика провлекување, качување,
прескокнување

2недела моторичко подвижна игра за ориентација во
просторот

3недела подвижни игри во дворот – моторичко подвижни
игри за промена на брзина во трчање

4недела сензомоторна подвижна игра мала куглана
април 1недела спортска гимнастика

2недела сензомоторна игра за ориентација во простор
3недела игри со правила - сообраќај
4недела спортски игри мини кошарка

Мај 1недела подвижна игра-пренесување предмети со
скокање-развој на долните екстремитети

2недела игри со обрачи
3недела вежби игри со ластик и јаже
4недела игри со правила – полигон

Јуни 1недела корективна гимнастика – одење на прсти и пета
по рамни и нерамни површини

2недела елементарно штафетни игри
3недела вежби игри тунел
4недела сензомоторно подвижни игри - натпревар

Јули Летни спортски игри
август Летни спортски игри

4.2.7. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОРАБОТНИК ПО
АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Оваа година, 2020/2021, е втора година за рано изучување на англискиот
јазик во нашата градинка. Програмата за рано изучување е составена преку
проследување на прирачниците за предучилишно образование и консултација со
стручниот кадар во градинката како и воспитно - згрижувачкиот кадар. Годинава,
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наставата ќе се изведува по посебни протоколи изготвени од страна на МТСП и
Министерство за здравство во кој се пропишани критериумите за текот на работата.

Никогаш не е премногу рано да се започне со изучување на друг јазик.
Детскиот мозок е нај спремен да учи странски јазик. Децата учат лесно и по природен
пат го усвојуваат новиот јазик. Тие го изучуваат јазикот преку игра, песнички, приказни
и образовни игри кои истовремено им причинуваат и задоволство. Раното учење на
странски јазик носи многу придобивки, го поттикнува раниот развој и развој на
моториката, иницијативата, креативноста и љубопитноста.

Градинката е најдоброто место за да се почне со изучување на странски јазик
бидејќи таа за децата претставува втор дом и место каде што тие се чувствуваат
сигурни.

Годишно планирање на темите по англиски јазик во групите од 4-6 години
Месец Тема Активности
Септември Welcome to our kindergarten

– Добредојдовте во нашата
градинка

*Children’s language
Welcome, friends, hello,
goodbye, teacher

*Classroom language
Hello children, kindergarten,
What’s your name?

-Игри за запознавање
-Претставување нов вокабулар
преку песнички – Welcome song,
Mary had a little lamb
- Изразување на детската
креативност преку цртеж- My
Kindergarten – Мојата градинка
- Extra Worksheet – My
Kindergarten
- Where is child name? – song
-Baby Panda Plays Games in
Kindergarten/ Цртан филм
-Storytime

Октомври
Colorful Autumn – Разнобојна
есен

*Children’s language
Yellow, blue, green, red, orange,
pink, hello, bye

*Classroom language
What is your favourite colour?
The sun is yellow; blue for the
sky

- Претставување на нов
вокабулар преку песничка - Sing
a Rainbow
- Изразување на детската
креативност преку цртеж –
Rainbow (Виножито)
- Story Cards – Приказна со
слики – The apple tree story
(Приказна за јаболковото дрво)
-What’s your favorite color ? – Kоја
е твојата омилена боја?
/Гледање цртан филм
- Extra Worksheet – Trace and
colour the suns – Доцртај и избој
ги сонцата
-Game time: Chinese Whispers,
Colour Bag
-Revision of previous lessons –
Повторување од претходните
часови со флеш-карти
-Запознавање со дел од
англиската култура преку
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одбележување на празникот
Halloween (Ноќта на вештерките)

Ноември My body – Моето тело

*Children’s language
Head, shoulders, knees, toes,
fingers, hands, feet

*Classroom language
Clap your hands; stamp your
feet; point your finger up; point
your finger down

-Претставување на нов
вокабулар преку песничка -
Head, shoulders, knees and toes
/Делови од телото
- Изразување на детската
креативност преку цртеж – My
body (Моето тело)
- Воведување нов вокабулар
(Stand up, sit down, clap your
hands, stamp your feet) преку
игра –Simon says
- Story cards – Приказна со слики
– Listen to the funny face! (Слушај
го смешното лице)
-Ten fingers on my hands – Десет
прсти на моите дланки –
песничка
- Hand tracing – Прецртување на
раката
- Повторување на изучен
вокабулар од темата преку
песничка One little finger – Едно
мало прсте
- Hands and feet – Handout
-Story time – Red Riding Hood –
Црвенкапа

Декември Let’s Count – Ајде да броиме

*Children language:
One, two, three, four, five, six,
seven, eight, nine, ten

*Classroom language:
How many little ducks; Five little
ducks go out one day; Let’s
count to ten

-Презентирање на нов
вокабулар / броеви 1-5
- Игра (Number Hunt)
-Подредување на броевите во
правилен редослед (1-5)
- Учиме да броиме преку
песнички – Five little ducks; Five
little monkeys; Let us learn the
numbers)
- Презентирање на нов
вокабулар/ броеви 6-10
-Story time – Snow White and the
Seven Dwarfs
- Игра (Chinese Whispers)
- Worksheet – Five Little Ducks

Јануари My Family – Моето семејство

*Children’s Language:
Santa Claus, Christmas Tree,
Christmas Carol, mum, dad,
sister, brother, grandma,
grandpa, kitchen, living room,

- Christmas Carols – Божиќни
песни
- Christmas workshop –
Работилница за Божиќ
- Christmas Cartoon – The Smurfs:
A Christmas Carol – Божиќен
цртан филм- Штрумфови:
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bedroom

*Classroom Language:
Where is Santa?, Let’s sing a
Christmas Carol, This is my
family, I love my mum, Where’s
the living room?

Божиќна песна
-My family – Моето семејство /
презентирање нов вокабулар-
членови од семејството
-Family tree – Цртање на семејно
дрво
- My house – презентирање нов
вокабулар
-House and Family - Worksheet
-The Tigar Family – Worksheet
-Повторување на изучен
вокабулар преку песнички

Февруари Animal Farm – Животинска
фарма

*Children’s language:
cow, horse, sheep, duck,
mouse, farm

*Classroom language:
This is a cow; Old McDonald’s
got a cow; a cow goes moo;
What’s this?

-Презентирање нов вокабулар
преку песничка Old Mc Donlad
had a Farm
-Animal noises – Звуците на
животните (игра)
-Sort the animals (игра)
- Old Mc Donald’s farm/Coloring
page – Боење – фармата на
McDonald
- Изразување на детската
креативност преку цртеж /
фарма
- Help Old MacDonald feed the
animals (Extra Worksheet) – Да
помогнеме на МекДоналд да ги
нахрани животните преку
поврзување
-Повторување на изучен
вокабулар преку песнички
-Making a Farm – Workshop /
Правиме фарма – Работилница

Март Let’s Eat Healthy – Ајде да се
храниме здраво

*Children’s Language:
Apples, bananas, broccoli,
tomato

*Classroom  Language:
What’s this? –It’s a banana,
How many apples?, Are apples
healthy?-

-Mothers’ Day Workshop –
Работилница по повод ден на
мајката
-Воведување нов вокабулар
преку песничка – Apples and
Bananas (Јаболка и банани)
-Изразување на детската
креативност преку цртеж – My
favourite fruit / Моето омилено
овошје
-Игра – Blindfold Guess / guess
the fruit – Погоди кое овошје?
- Create a Healthy Lunch –
Worksheet / Направи здрав оброк
(cut and paste)
- Повторување на изучен
вокабулар преку песнички
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-Игри – What’s in my Basket (Што
имам во мојата кошничка?),
Chinese Whispers (Расипан
телефон)
-Healthy food Workshop –
Работилница за здрава храна
(постер/овошје и зеленчук)
-Cartoon time – Peppa Pig/Lunch

Април Clothes – Облека

*Children’s Language:

*Classroom Language:

-Презентирање нов вокабулар
преку песна (Put on your shoes,
Get dresses for the day, this is the
way that I get dressed)
-Изразување на детската
креативност преку цртеж My
Clothes
-Summer and Winter Clothes –
Летна и зимска облека (боење)
- I am learning to tie my shoes –
Учам како да си ги врзам
чевлите (постер)
- Игри/Games (What’s in my
Basket, Chinese Whispers)
- Shoe Hunt (all shoes in a pile,
find your shoes/Сите чевли на
куп, најди ги своите чевли)
-I can dress myself (shoes with
laces, blouses with buttons, coats
with zippers) / Можам сам да се
облечам (чевли со врвки, блузи
со копчиња, јакни со патент)
- Cartoon – Peppa Pig / Dressing
up

Мај Having Fun – Се забавуваме

*Children’s Language:
Ball, doll, balloon, teddy bear,
train, bike

*Classroom Language:
Show me the ball, A blue bike, A
red train, I love my teddy bear

-Воведување нов вокабулар со
песничката Toys, Toys, Toys!
- Изразување на детската
креативност преку цртеж – My
favorite toy! (Мојата омилена
играчка)
-Игри – Chinese Whispers, Hide
and Find, Fetch it
-Coloring page – Toys –Боење –
Играчки
-Cartoon – Peppa Pig/The Toy
Cupboard / Цртан филм
-Soft toys/Hard toys Worksheet
-Let’s revise the colours – Да ги
повториме боите
-Повторување на изучен
вокабулар преку песни

Јуни, јули, Летна рекреативна програма -Повторување на изучен
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август вокабулар од текот на целата
година преку игри, песни,
цртани, приказни

Континуирано во текот на годината
 Соработката со кадарот е континуирана  во текот на целата година во сите

возрасни групи и вклучува
- Соработка со воспитувачите при обработување на одредени слични теми како

дел од воспитно – образовниот процес
- Соработка во реализација на проекти (спроведување на проектот заедно со

воспитно – згрижувачкиот кадар во групите каде што е потребно)
- Соработка при организирање на приредби (се зема учество во подготовките на

приредбите на одредени групи) или учество во дадена приредба со точка на
англиски јазик

- Учество во работилници со децата од одредени групи или организирање на
работилници од областа на англискиот јазик

- Соработка при одбележување на празници (обработка на соодветна тема за
одреден празник заедно со воспитниот кадар)

- Соработка при реализација на одредени проекти (преводи на текстови и сл.)
- Учество во работилници, приредби, предавања, посети, промоции, интерни

обуки и други слични активности организирани од страна на стручните
работници

 Соработка со родители
- Индивидуални консултации со родители (информации за напредокот на детето

во однос на изучувањето на англискиот јазик)
- По потреба присуство на родителски средби (објаснување на програмата за

тековната година, методите на настава и користени материјали)
- Соработка со родителите за време  на организирани работилници на одредена

тема
 Сопствено стручно усовршување и професионален развој
- Соработка со професорите по англиски јазик од други градинки со цел да се

разменат искуства и совети за спроведување на наставата по англиски јазик во
градинките

- Набавка на материјали за стручно усовршување како книги, стручна
литература, итн.

- Учество на обуки, предавања, семинари и слично организирани од нашата
установа и од надворешни институции заедно со останатиот воспитен и стручен
кадар од градинката, со цел дополнителна едукација и квалификација на
одредена тема.
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5.СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Градинката претставува поддршка на семејството и е отворена за соработка со
родителите. Навременото и секојдневно споделување на информациите за детето и
неговиот развој со членовите на неговото семејство  е значајно за унапредување на
развојот,  унапредување на соработката и развивање на позитивен и доверлив однос.
Почитување на детето како активен субјект во воспитно образовниот процес е
предуслов за воспоставување на успешна соработка помеѓу градинката и семејтсвото.
Соработката на релација градинка-семејсво е значајна застекнување на меѓусебна
доверба, взаемно почитување и усогласување на воспитните ставови и влијанија.

Имајки ја в предвид специфичноста на состојбата со која ја отпочнуваме оваа
програмска година 2020/21 севкупната соработка со родителите ќе се реализира
според протоколите за работа кои се дадени од Министерството за труд и социјална
политика и Министерството за здравство како и интерните протоколи на градинката. Ке
се настојува секогаш кога тоа е возможно споделување на информациите и средбите
со родителите да се одвиваат по електронски пат. Доколку е потребна средба со
родителите ќе биде пожелно средбите да се однапред договорени и по можност да
бидат реализирани на отворен простор.Родителите се добредојдени со нивните идеи и
иницијативи со цел унапредување на дејноста, а свој придонес можат да дадат и преку
учество во Советот на родители.

Форми на соработка со
родителите

цел

 Давање насоки за прифаќање на
најсоодветни форми на соработка
(електронска комуникација)

 Интернет страница за родителите
 Родителски средби на индивидуално и

групно ниво
 Информирање на родителите

преку,огласна табла,
флаери,брошури,соопштенија,
сандачина за предлози и забелешки

 Советувалиште за деца и родители
преку давање насоки за правилно
воспитување и одгледување на децата

 Насочување на родителите за
користење на поддршка на
надворешни стручни институции

 Препорака на стручна литература и
други информативни материјали.

 Анкетни прашалници
 Активно вклучување на семејството во

планирање и  организирање на
активностите од програмата за
воспитно образовната дејност

 Вклучување на родителите во одделни
активности заради запознавање со

 Соработката на семејството се
засновува на усогласување на
позитивните влијанија во
грижата за здравјето,развојот,
воспитанието и образованието
на децата

 Запознавање со спецификите
на дејноста на установата

 Соработка со родителите
заради унапредување на
условите за престој на децата
во градинката

 Усогласување на воспитните
ставови и влијанија кај децата

 Поддршка на семејствата во
изнаоѓање на решенија за
оделни развојни прашања,
проблеми, состојби

 Предлог за активности и
содржини кои можат да ги
практикуваат во заедничкото
време со децата дома

 Насочување во изборот на
постапки и средства во однос
на позитивните влијанија во
воспитувањето и развојот на
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условите во кои престојуваат децата и
подобрување на условите за работа

 Работилници со едукативен и
креативни содржини

децата
 Формирање на позитивен став

кон предучилишните установи

5.1. Совет на родители

Советот на родители е орган именуван согласно Законот за заштита на децата и
Статутот на детската градинка, а го сочинуваат претставници на родители чии деца
престојуваат во градинката. Советот на родители дава свој придонес во активностите
за унапредување на дејноста прекудавање свои предлози, мислења и вклучување во
следните активности:

 Ја следи, разгледува и дава свое мислење за остварување на дејноста на
установата;

 Ги разгледува и дава свое мислење за годишната програма за работа и
годишниот извештај за работа на установата;

 Учествува во проекти и работилници за реализација на воспитно образовната
програма;

 Се вклучува во работата на органот на управување-управниот одбор на детската
градинка преку свои претставници;

 Остварува контакти со надлежни институции за подобрување на условите за
работа и престој на децата во установата;

 Се ангажира во изнаоѓање средства,донации за подобрување на условите за
престој на децата.

5.2. Советувалиште за деца и родители

Семејтсвото, како носител на грижата за растот и развојот на детето,
овозможува и задоволување на неговата потреба за љубов, заштита, сигурност,
учење и стекнување на  знаења и вештини со кои осознава за себе си и светот околу
себе. Родителите во настојување  да создадат добра средина, добри услови за детето
се повеќе се под притисок на можностите за работа, приходи, работно време.
Егзистенцијалната борба и трка предизвикува се помалку квалитетно време во
семејството. Градинката со својата организациона, програмска и кадровска
поставеност остварува згрижувачка и воспитно – образовна дејност со која го
подржува семејството во позитивните влијаниа во сите развојни домени и напредокот
на детето.

Значаен сегмент во партнерството меѓу семејството и градинката е
функционирањето на Советувалиштето за деца и родители. Стручниот тим го
сочинуваат стручни работници – педагог, психолог, логопед, дефектолог и стручни
соработници по – физичко, музичко, англиски јазик.

Својата работа ќе ја остварува во просториите кои се наогаат во матичниот
објект Мимоза а по потреба средбите со родителите какои индивидуална и групна
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работа со децата и кадарот ќе се реализира и во останатите објекти на градинката.
Работното време е организирано според работното време на стручните работници од
7 до 15 часот кои во текот на неделата ротираат во сите објекти по предходно утврден
распоред, а четврток е ден кога сите стручни работници се во простотиите на
советувалиштето.

Советувалиштето својата работа ќе ја врши преку следните форми:
 Советување на родителите;
 Соевтување на децата;
 Советување на кадарот;
 Соработка со надворешни стручни институции;
 Организирање на стручни предавања, работилници,презентации.

Советувалиштето ќе има за цел да даде целосна поддршка на родителите и
стручна помош при решавање на сите проблеми и нејаснотии поврзани со престојот на
детето во градинката но и совети за животот на детето во семејството.

Советувањето на родителите опфака:
 Информирање на родителите за организационата и програмската поставеност

на установата;
 Советување на родителите за полесна адаптација и социјализација на детето во

градинката;
 Советување и давање насоки за правилно воспитување и одгледување на

децата;
 Предлог на игри и активности кои можат да ги практикуваат во заедничкото

време дома за поттикнување на раниот детски развој;
 Едукација на родителите за воспитувањето и  развојот на децата;
 Насочување на родителите за користење на подршка на надворешни стручни

институции  за надминување на одредени развојни состојби и прашања.

Советувалиштето ќе даде поддршка на децата во адаптацијата,
социјализацијата како и надминување на некои фази од развојот. Континуирано ќе се
следи развојот,  а посебно внимание ќе се посвети на децата кои ќе имаат потреба од
индивидуална поддршка. Во однос на непосредната работа со децата, родителите
редовно ќе добиваат информации и совети. Посебно внимание ќе се посвети на
децата со специфични развојни потреби, како за деца со потешкотии во развојот,така и
за деца со повисоко ниво на вештини-талент и креативност. Советувањето и
едукацијата на децата ќе се реализира преку индивидуални и групни разговори,
социјални игри, говорни игри, презентации.

Советодавната работа со децата опфака:
 Индивидуална помош при адаптација на новата средина во градинката;
 Индивидуална и групна помош при при премин од една во друга воспитна

група, од една во друга градинка или од градинка во училиште;
 Индивидуална помош на деца со развојни потешкотии;
 Индивидуална помош и советување кај деца со несоодветно однесување во

групата;
 Поттикнување и индивидуален пристап со надарени деца;
 Советување и помош за деца со семејни проблеми;
 Едукативни работилници за одржување на хигиената;
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 Едукативни работилници за здрава и правилна исхрана и безбедно
однесување.

Советувалиштето дава поддршка и на кадарот со цел подобрување на нивните
компетенции и надминување на одредени ситуации кои произлегуваат од одредени
фази во однесувањето на децата, и соработката со родителите.

Советодавната работа со кадарот опфака:
 Советување и обуки за креирање услови во градинката за правилен развој на

децата и градење на здрави интерперсонални односи меѓу децата и меѓу
децата и возрасните;

 Стручна помош за олеснување на процесот на адаптација на децата на
градинката, особено на децата со развојни потешкотии;

 Стручна помош и обука на вработените во процесот на опсервација и
користење на инструменти за процена на развојните постигнувања на децата;

 Совети за примена на соодветни воспитни постапки и техники на
дисциплинирање на децата;

 Советување за примена на стратегии за поттикнување на јазичниот и говорниот
развој;

 Совети за примена на ефикасни методи и стратегии за поттикнување на
когнитивниот развој и позитивниот пристап кон учење;

 Совети за превземање на превентивни мерки за спречување на заразно
заболување;

 Совети за усвојување на културно-хигиенските навики кај децата и
вработените;

Фокус во работата на Советувалиштето е усогласување на родителите и
кадарот во воспитните влијаниа, ставови, постапки кон однесувањето на детето.

Едукативни тематски предавања, работилници, проекти треба да
помогнат за унапредување на родителските улоги и подобрување на
соработката и довербата помеѓу семејството и градинката.

Во дел од програмските активности ќе се вклучат и стручни лица од
надворешни научни и стручни институции блиски на нашата дејност.
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6. СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА

Соработката со воспитно и образовните, научни, културни институции и други
установи се остварува со цел размена на искуства за унапредување на дејноста во
корелација со најновите научно стручни истражувања од областа на педагогијата и
психологијата за развој на детето од најрана возраст до период на поаѓање во
училиште.

Тоа подразбира ангажирање и анимирање на поединци од различни
професии,организации,вредности од областа на културата, уметноста, науката,
медиумите за да се обезбеди поквалитетен воспитно – образовен процес.

Соработката со здравствени институции се остварува со цел размена на
искуства,збогатување на знаењето за правилен пристап кон превентивнтата
здравствена заштита посебно во услови на пандемија, унапредување на здравјето и
обезбедување услови за правилен раст и развој на децата од најрана возраст до
периодот на поаѓање во училиште.

Соработката со фондации и здруженија се остварува со цел  за подобрување на
условите за престој и создавање на модерна,естетска пријатна средина на децата во
согласност со најновите стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Се користат најразлични форми на соработка:
 индивидуални средби
 семинари,симпозиуми,состаноци
 стручни предавања, од различни области
 меѓународни трибини
 меѓусебна соработка со предучилишни установи,размена на искуства,
 следење на нагледни активности,проекти,приредби и прослави,спортски

манифестации
 учество на акции и манифестации на ниво на град и република...
 институции за едукација на  кадарот за усовршување на дејноста...

с о р а б о т к а ц е л

 Општина Гази Баба;
 Министедрство за труд и социјална политика;
 Биро за развој на образованието;
 Министерство за образование;
 Министерство за здравство;
 Педагошки факултет;
 Филозовски факултет катедри за педагогија,

психологија и дефектологија;
 ФЗХН и ПМФ
 Републичкиот и градскиот совет за грижи и

воспитување на децата;
 Детски културен центар Карпош;
 Предучилишните установи;
 Основните училишта;
 Фондации, грагански зцруженија и други

 Следење на современите
педагошки психолошки
истражувања и сознанија и
нивна имплементација за
осовременување на воспитно
образовниот процес;

 Едукација на кадарот за
примена на современите
методи и форми на работа;

 Водедувањеиновациво
целокупната дејност;

 Обезбедување на подобри
услови за безгрижен престој на
децата во установата;

 Афирмација на градинката.
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институции блиски на дејноста..
 Медиуми,издавачки куќи;
 Спортски и Еколошки здруженија.

7. КУЛТУРНА ЈАВНА ДЕЈНОСТ

Детската градинка претставува институционална форма на згрижување на
децата која нуди поволни услови за престој на децата и богати разновидни и
осмислени активности  кои се насочени кон осамостојување на детето, поттикнување
на истражувачко откривачките процеси и решавање на различни проблемски
ситуации, со што се поттикнуваат и развиваат моторичките, јазичните, когнитивните и
социо-емоционалните вештини. Дел од активностите кои ги планира и организира
градинката се однесуваат на културно јавната дејност и мнифестации  кои се
наменети за децата и во кои  децата се директни учесници. Во рамки на програмата
за културна јавна дејност на градинката ќесе организираат одбележување
назначајните празници и настани кои оваа програмска година ќе се настојува се
реализираат на ниво на воспитни груписо почитување на птотоколите дадени од
МТСП и Министерството за здравство.

Програмата за културна и јавна дејност ќе се реализира според календарот за
празници на Р.С.Македонија, содржините на воспитно-образовната програма и
локалните и традиционални празници. Сите одбележување ќе се реализираат на ниво
на воспитни групи без притоа да има мешање на децата од различни групи и објекти.
Со цел за поуспешна реализација на задачите од воспитно-образовната програма
нашата установа е отворена за соработка со пошироката заедница и активно ќе
учествува во сите проекти и активности за кои ќе биде поканета преку далечинска
соработка.Распоредот на активности ќе се одвива според календарот на значајни
датуми кои започнуваат од септември па до јуни

Активности ЗА и СО децата
Програмски содржини објекти-

реализација
времереализација

 Добронидојдовте во градинка -
одбележување на почетокот на учебната
година

 8ми септември-ден на независноста на
Р.М

 22ри септември – меѓународен ден без
автомобили- еко кампања „Вози тротинет
биди ин и засади дрво за воздух фин“

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

септември

 Детска недела
 мото на Детска недела
 ликовниработилници –постер на желби и

пораки
 куклени претстави за деца
 спортски игри без граници
 пееме за детските права и желби

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

октомври
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 хуманитарна акција
 одбележување на празниците 11ти и

23тиоктомври
 16ти октомври –меѓународен ден на

здравата храна
 одбележување на денот на општината

Гази Баба 3ти ноември
 одбележување на празникот 13ти ноември
 Вкучување во манифестацијата „Го

градиме нашиот град“
 Тиквијада
 Испраќање на есента /цртежи, приредби/
 Еко кампања „Учиме за собирање и

рециклирање на отпадно масло„

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

ноември

 новогодишни празнувања сите објекти декември

 одбележување на народни обичаи и
прослави по повод нашите празници:
Коледе,Бадник,Божик,Василица,Водици

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

јануари

 Еко кампања „Се грижиме за живоните“ сите објекти февруари

 1ви март - Мартинки
 8ми март- денот на жената
 21ви март – ден на пролетта денови на

Екологијата
 22ри март –Меѓународен ден на водата
 Еко кампања „И отпадот вреди ако

паметно се среди

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

март

 1ви април ден на шегата - учество на
манифестацијата Априлијада –дефиле со
костими на тема инсекти

 7ми април ден на здравјето
 22ри април ден на планетата Земја
 Велигденски работилници

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

април

 15ти мај меѓународен ден на семејството
 24ти мај ден на градинката
 завршна приредба Збогум градинке

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

мај

 01.06 – Меѓународен ден на детето
 Меѓународен ден на таткото

сите објекти
на ниво на
воспитни
групи

јуни

Во текот на годината децата ќе учествуваат на конкурси за ликовно творештво
на разни теми, ќе учествуваат во манифестации  во организација на институции блиски
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на дејноста, ќе се реализираат еко акции и еко кампање како дел од екопрограмата на
градинката притоа запазувајки ги протоколите за работа во услови на пандемија.

8. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Важен предуслов за професионално и квалитено реализирање на воспитно-
образовната дејност на установата е перманентното стручно усовршување на
вработените, надополнување на нивното знаење, стручност и компетентност при
реализирање на работните задачи. За таа цел во текот на годината посебно внимание
ќе посветиме на стручното усовршување на вработенитеќе се реализира низ повеќе
форми и тоа:

 Стручно усовршување преку учество во проекти – целите,задачите, ресурсите
и содржините ќе се осмислуваат тимски,со цел унапредување  на воспиотно-
образовниот процес во корелација со најновите педагошко психолошки научни
истражувања и достигнувања. Преку проектите кои ќе се реализираат во оваа
програмска година се стекнуваат практични искуства за методолошкиот пристап
при реализација на содржините, следење и евалуација на постигнатите
резултати. И оваа програмска година ќе се реализираат проекти од Еразмус+
програмата кои нудат одлични можности за размена на искуства и примена на
добри практики во работата со предучилишните деца. Проектите ќе придонесат
за подобрување на стручните компетенции на воспитно-згрижувачкиот
кадар.Проектите кои ќе се реализираат ќе бидат презентирани пред
вработените во детската градинка, родителите, други стручни лица и вработени
во детските градинки во Скопје и пошироко;

 Учество на семинари организирани на ниво на град и републиката;
 Учество на меѓународни симпозиуми и советувања од областа на педагогијата,

психологијата, воспитанието, образованието, здравството, правно
административни и финансиски дејности, човечки ресурси;

 Едукација на кадарот во детската градинка, организирани предавања од
експерти;

 Лично стручно усовршување:избор на литература;
 Стручни средби со други детски градинки и училишта;
 Работилнициорганизирани од стручни институции и организации и интерно;
 Учество во различни форми на стручно усовршување организирани од други

надворешни стручни институции.

Стручното  усовршување на вработените ќе се реализира преку учество на
семинари и обуки понудени од стручни институции соодветни на дејноста кои ќе
придонесат за унапредување на работата на установата, како и самостојно стручно
усовршување на вработените преку учество во реализацијата на проекти по
иницијатива на градинката, по препорака од МТСП како и проекти од Еразмус+
програмата за размена на добри искуства и практики.

Секој од стручниот кадар во градинката има подготвено личен план за
професионален развој со компетенции кои би сакал да ги подобри во текот на
годината. Градинката ќе настојува да излезе во пресрет на сите вработени во
реализирање на нивните планови за професионален развој. Стручното  усовршување
на вработените ќе се реализира континуирано во текот на целата програмска година и
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ќе придонесе за унапредување рабоотните компетенции на вработените и
унапредување на нивната работа со децата од предучилишна возраст.

9. РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ

9.1. СТРУЧЕН СОВЕТ

Стручниот советго сочинуваат вработени кои вршат стручни работи во
установата. Тука спаѓаат директорот, стручните работници, стручните соработници и
лица со посебни овластувања. Со Стручниот советраководи директорот на детската
градинка и го реализира следното:

 утврдува стручни основи за остварување на програмата за работа;
 дава мислење и предлози до директорот во поглед на организацијата на работа

иусловите за работа;
 именува и разрешува претставник на детската градинка во управниот одбор од

редот на вработените.

Оперативен план
време на
реализација

работи кои ги реализира

на годишно ниво

 утврдува стручни основи за остварување на програмата;
 дава мислење,предлози до директорот во поглед на

организацијата на работа и условите за работа во установата;
 учетсвува во изготвување на годишната програма  и планови за

работа и ја утврдува динамиката за нивно остварување;
 ги разгледува извештаите за извршен стручен надзор во

установата за реализирањето на програмите и постапува по
добиени насоки;

 го спроведува планот за стручно усовршување на кадарот;
 ги утврдувапотребите на објектите заигровен, дидактички и

друг материјал за работа со децата, како и потребите од
основни средства и потрошен материјал за за нормално
реализирање на дејноста;

 дава предлози за подобрување на условите за престој на
децата во установата.

септември-
декември  дава насоки за водење за педагошката евиденција и

документација;
 учествува во разработка на теми за тематско планирање за

реализација на воспитно образовната работа;
 учествува во формирање на воспитни групи;
 усогласување на концептот за културна  и јавна дејност со

тематското планирање;
 утврдување на формите и содржините за стручно усовршување

на кадарот;
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 проектни активности од годишната програма;
 тековни прашања од работата во објектите.

јануари-
јуни  анализа на згрижувачката и воспитно - образовната работа;

 анализа за водење на педагошката евиденција и документација;
 планирање и реализирање на завршни активности и

презентации на проектите;
 планирање и реализирање  на завршни приредби
 изготвување на план за работа во летниот период
 изготвување на годишен извештај за работата на установата.

9.2. СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ

Советот на воспитувачи го сочинуваат сите воспитувачите во установата исо него
раководи директорот. Воспитувачите се носители на дејноста на установата затоа во
текот на годината ќе реализираат редовнои средби на кои ќе се разгледува прашања
од различни области кои произлегуваат од спецификата на работа но и од
моментално актуелни проблеми. Советот на воспитувачи ги реализира следните
активности:

 Го усогласува работењето на воспитувачите во детската градинка;
 Прави избор на содржини за работа согласно програмата за работа;
 Ја реализира програмата за стручно усовршување;
 Учествува во планирање и реализирање на програмите за работа;
 Соработува со Советот на родители и Советот на негуватели;
 врши други работи кои произлегуваат од реализирањето на плановите и

програмите за остварување на дејноста.

Согласно целите на воспитно образовната програма улогата на воспитувачот ќе
се состои во:

 Следење на детскиот развој;
 Почитување на детските индивидуалнi потреби и можности кои ги зема впредвид

при планирање  и реализирањето на воспитно образовната дејност;
 Интегрирано планирање и реализирање на воспитно-образовната дејност
 Мотивирање на децата кон различните видови активности;
 Обезбедување стимулативна средина и позитивна атмосфера, во работата со

децата;
 Следење и вреднување на воспитно-образовниот процес;
 Водење на досие за детето;
 Соработување со семејството;
 Соработка со стручниот тим;
 Соработка со стручни,научни и други институции;
 Учество на стручни собири;
 Разработка на стручна литература и периодика;
 Естетско оплеменување на ентериерот и екстериерот на градинката;
 Поттикнување на децата кон истражувачки,откривачки,креативни процеси и кон

активирање во планирањето и реализацијата на целите.
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Оперативен план
Време на
реализација

работи кои ги реализира

септември-
октомври

 средување на работните единици
 програмски активности и содржини на почетокот на

годината
 планирање на годишната програма
 усогласување на начинот на водење на педагошка

евиденција и документација
 договор за одржување родителски средби
 одбележување на 8ми септември
 Детска недела-концепција за текот на активностите
 одбележување на 11ти и 23тиоктомври

ноември-
декември

 испраќање на есента –концепција
 проверка на педагошка евиденција и администрација
 анализа за реализација на воспитно-образовната работа

во претходните месеци
 прослава на нова година-дочек на Дедо мраз

јануари-
февруари

 анализа за реализација на воспитно-образовната работа
во претходните месеци

 реализирање на еко кампања
март-
април

 одбележување на 1ви март
 одбележување на 8ми март
 денови на пролетта денови на екологијата
 Априлијада – дефиле на маски
 денот на планетата Земја

мај-
јуни

 договор,концепција и организација за активностите за
завршната приредба

 одбележување на денот на сенејството и светски ден на
детето

 годишна анализа на воспитно образовната работа
јули-

август
 договор за работа во летниот период
 лично стручно усовршување за воведување на современи

педагошко психолошки методи за работа
Континуирано Создавање на на пријатна и стимулативна средина преку

организиран систем на содржини која на детето ќе му овозможи
спознавање на себеси и својата околина,како и стекнување на
нови искуства и знаења.

9.3. СОВЕТ   НА   НЕГУВАТЕЛИ
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Советот на негуватели го сочинуваат негувателите вработени во установата и
со него раководи директорот на градинката.Во текот на годината ќеразгледува и
решава прашања од згрижувачко-воспитен и превентивно-здравствен карактер.
Советот на негователи ги извршува следните активности:

 Го усогласува работењето нанегувателите во установата
 Ја реализира програмата за стручно усовршување на негувателите во

установата
 Разгледува содржини за работа согласно програмата за работа
 Соработува со стручниот совет, советот на воспитувачи и советот на родители

Негувателите преку секојдневните активноти на згрижување и нега на децата,
им помагаат во развивање на културно хигиенските навики и правилен психофизички
раст и развој.Тие се носители  на згрижувачко - воспитната работа и основни задачи
им е да ги поттикнат,насочат и развијат спонтаните активности на детето почитувајќи
ја неговата индивидуалност во откривање, адаптација, интеракција со возрасните и
околината. Негувателите ја реализираат згрижувачката дејност и се вклучуваат  во
реализирање на испланираниот тек на денот. Учествуваат во осмислување на
простирот педагошки, естетски и креативно почитувајки ги притоа начелата од
здравствен, хигиенски и безбедносен аспект.

Негувателите заедно со воспитувачите остваруваат соработка со семејството
која се заснова на усогласување на позитивните влијанија во грижата за
здравјето,развојот, воспитанието и образованието на децата.

Оперативен план
време на
реализација

работи кои ги реализира

септември-
октомври

 организирање на згрижувачката и воспитна работа
 адаптација на децата
 развивање на културно хигиенски навики кај децата
 уредување на просториите,катчињата,паноата
 учество во подготовките во реализација на детската

недела,приредби,претстави
ноември-
декември

 учество во есенската прослава
 анализа за реализација на згрижувачката и воспитна

работа во претходните месеци
 учество во подготовките и прославата за нова година
 изработка на средства за украсување на просторот

јануари-
февруари

 изработка на средства за украсување на просторот
 анализа за реализација на згрижувачката и воспитна

работа во претходните месеци
март-
април

 одбележување на 1ви март, 8ми март
 денови на екологијата
 Априлијада
 Денот на планетата земја

мај-
јуни

 учество во подготовките за завршната приредба
 годишна анализа за реализација на згрижувачката и

воспитна работа



75

јули-август  договор за работа во летниот период

континуирано
 следење на здравствената состојба на децата во групата
 создавање на навики за исхрана на децата и културно

однесување
 лично стручно усовршување преку следење на

литература од областа на здравствената заштита

10. ДРУГИ РАБОТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА

10.1. ЗДРАВСТВЕНА    ДЕЈНОСТ

Здравјето е клучен фактор во процесот на развој на малите деца. Целта на
здравствената заштита на децата е издигање на здрава и правилно психофизички
развиена личност и превенција на штетните влијанија врз нејзиното здравје. Оваа
година посебно внимание ќе се посвети на превентивната здравсвена заштина на
децата преку едукација на децата и почитување на протоколите за работа во услови
на пандемија дадени од МТСП, како и интерните протоколи на градинката.

Низ воспитно-образовно делување кај децата ќе се настојува да се формираат
правилни културно хигиенски навики кои ќе придонесат да се реализира и превентивно
– здравствена заштита која го вклучува целокупниот кадар.

Следењето на условите за престој на децата и превземање мерки и постапки за
здравствена заштита на децата ќе биде во доменот на обврските на директорот и
медицинската сестра. Заради превенција од пренесување на инфекции и болести,
уште при приемот на детето ќе се бара медицинска белешка за неговата здравствена
состојба и ќе се води следење на здравјето кај децатаПриемот и испраќањето на
децата ќе се реализира по протокол со предходно утврдено време за прием на децата
како и почитување на просторната дистанца при предавањето на детето. За време на
престојот на децата во градинката нема да се дозволува мешање на децата од
различни воспитни групи. Редовно според утврден протокол ќе се дезинфицира
приборот за јадење, играчките, санитарните јазли и др. Просториите во кои
престојуваат деца редовно ќе се чистат, дезинфицираат и проветруваат и ќе се
настојува децата поголем дел од времето поминато во градинка да го поминат на
отворен простор во дворовите за игра на градинката. После заминување на
последното дете се прави дезинфекција на играчките и занималната.  Протоколите за
работе ќе се почитуваат од страна на сите вработени во градинката.

Форми и содржини на здравствената заштита:
 Континуиран санитарно- хигиенски и надзор на објектите;
 Континуирано следење на работата во главната кујна и дистрибутивните кујни;
 Планирање,контрола и прилагодување на исхраната односно менито според

возраста на децата и сезонскиота понуда на пазарот;
 Следење на растот и развојот на децата преку антрополошки мерења;
 Обезбедување на поволни микроклиматски услови во занималните како и

безбедност во истите и надвор од нив;
 Грижа за дневниот режим прилагоден на возраста и физиолошките особини на

децата
 Контрола и превенција од ширење на заразни заболувања;
 Соработка со Центарот за јавно здравје во Скопје според алгоритмот за

постапување во случај на појава на  симптоми кај дете или вработен, како ипреку
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планирање и реализација на санитарни систематски прегледи на сите вработени
задолжително 1-2 пати годишно;

 Соработка со Заводот за здравствена заштита;
 Почитување на протоколите за работа;
 Служба за дезинфекција,дезинсекција и дератизација со динамика на реализација

на секои 6 месеци,а по потреба и интервентно прскање;
 Стручни и едукативни предавања и работилници за вработените и родителите;

Носители и извршители на мерките за здравствената заштитасе главната
медицинска сестра и негувателите во детската градинка.За доменот на својата работа
главната медицинска сестра води посебна евиденција и поднесува извештај до
директорот на детската градинка.

За реализација на мерките за здравствената заштита се остварува соработка со
 Центар за јавно здравје
 Амбуланта Автокоманда
 Клинички центар-детска клиника
 Центар за слух говор и глас
 Центар за социјални дејности
 Агенција за безбедност на храна
 Државен здравствен и санитарен инспекторат
 Детските градинки од градот и пошироко

Исхрана
Значајно за правилниот раст и развој на малите деца е правилната исхрана.

Исхраната во градинката ќесе организира согласно стандардите и нормативи за
исхраната дадени од Републичкиот завода за унапредување на
домаќинството.Посебно внимание ќе се посветува на изготвување на листата на
јадење која се прилагодува на сезонскиот избор на зеленчук и овошје во текот на
годината и во која е застапена  избалансираност на сите видови на продукти важни за
растот и развојот на децата. Храната ќе се подготвува во главната кујна која се наога
во објектот Сончоглед а ќе се дистррибуира во чајните кујни во објектите според хасап
стандардите. Исхраната се  организира во зависност од должината на престојот на
децата,биолошкиот ритам на детскиот организам и од возраста на децата.Во текот на
денот децата добиваат четири оброци,а за време на исхраната се работи на
формирање на културно хигиенски навики и однесување.

10.2. МАТЕРИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВО ОДРЖУВАЊЕ

Ресурси за реализирање на дејноста
Материјалната политика и финансовото одржување во детската градинка се

реализира по два основи
 буџетот на Р.С.М-наменски блок дотации
 сопствени приходи-уплата од корисници на услуги

Наменски блок дотации
Финансирањето на детската градинка се врши согласно буџетот на Р.С.М.

односно врз основа на Методологијата за распределба на наменски блок дотации за
јавните установи (Сл.весник на РМ бр.114/09)
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 плати и надоместоци за вработените
 договорни услуги
 трошок за стоки и услуги-затоплување на објектите
 тековно и капитално одржување на објектите

Обезбедување на наменски блок дотации се врши со годишни и квартални
планови кои се изготвуваат во соработка со Секторот за финансии и буџет на
општина Гази Баба.

Сопствени приходи
Сопствените приходисе остваруваат врз основа на Правилникот за утврдување

на цените на услугите што ги дава јавната установа за деца и износот на надоместокот
на трошоците за престој во установата(Сл.весник на Р.С.М. бр. 78/04).

План и програма за тековно-инвестиционо одржување на објектите
Избор на најнеопходни работи за одржување на објектите

Секој објект поединечно има приоритетни потреби за тековно-инвестиционо
одржување особено поради староста на објектите и времетраењето на
користење.Програмата ги опфаќа најприоритетните работи за реновирање заради
обезбедување на добри услови за престој на децата во истите.

Тековно инвестиционо одржување на објектите
Поединечно прикажување-приоритет на неодложни работи
р.бр. ОПИС

-вид на реконструкција
адаптација на објект

приоритетност на
потребата зареконстру-
кција/адаптација

потребни средства

објект М И М О З А Вкупно: 3.960.000,00
денари

1.
Поплочување на
трпезаријата

поради руинираност на
подот кој е бетонски 200.000,00 ден

2. Реконструкција на фасада
со термо фасада и тераси

поради дотраеност 1.510.000,00 ден

3. Промена на дел од
надворешна столарија

поради дотраеност 500.000,00 ден

4. Реконструкструкција на
патеки стази и
хортикултурно уредување
на објектите

поради дотраеност 875.000,00 ден

5. Реконструкција на огради Поради руинираност 475.000,00 ден.
6. Молерисување на

простории
Поради потреба од
обнова

250.000,00 ден

7. Поставување на подлоги
подпоголеми реквизити во
дворови

Заради потреба од
поставување на
реквизити

150.000,00 ден

објект Т Е М Ј А Н У Ш К А 1 и 2 Вкупно: 6.000.000,00
денари

1.
Реконструкција на фасада
со термо фасада и тераси

поради дотраеност
1.500.000,00 ден

2. Реновирање на подови
внатрешна столарија и

Поради дотраеност 3.000.000,00 ден
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електрична инсталација
3. Реконструкструкција на

патеки стази и
хортикултурно уредување
на објектите

поради дотраеност 875.000,00 ден

4. Реконструкција на огради Поради руинираност 475.000,00 ден.
5, Поставување на подлоги

под поголеми реквизити
во дворови

Заради потреба од
поставување на
реквизити

150.000,00 ден

oбјект С О Н Ч О Г Л Е Д Вкупно: 3.5000.000,00
денари

1. Втора фаза на одводна и
водоводна инсталација

поради дотраености
оштетеност

1.000 000,00 ден.

2. Адаптација на просторот
на постоечката кујна и
перална во чајна кујна,
занимална и тоалет

Поради пренесување на
главната кујна во објекто
Калинка

1.000.000,0 ден.

3. Реконструкструкција на
патеки стази и
хортикултурно уредување
на објектите

поради дотраеност 875.000,00 ден

4. Реконструкција на огради Поради руинираност 475.000,00 ден.
5. Поставување на подлоги

под поголеми реквизити
во дворови

Заради потреба од
поставување на
реквизити

150.000,00 ден

објект К А Л И Н К А Вкупно: 9.175.599,00
денари

1. Реновирање на тоалети
со санитарии

Поради дотраеност 1.500.000,00 ден.

2.
Реновирање на
централната кујна и
перална

усогласување со
стандарди 6.175.599,00 ден.

3. Реконструкструкција на
патеки стази и
хортикултурно уредување
на објектите

поради дотраеност 875.000,00 ден

4. Реконструкција на огради Поради руинираност 475.000,00 ден.
5. Поставување на подлоги

под поголеми реквизити
во дворови

Заради потреба од
поставување на
реквизити

150.000,00 ден

Обезбедување на здрава средина за престој на децата ќе се реализира со
постојани напори за обезбедување средства за тековно-инвестиционо одржување на
објектите усогласени со законските начела, стандардите и нормативите за престој на
децата во просторот. Средства ќе се обезбедуваат од буџетот во соработка со
општина Гази Баба, како и од уплата на родителите во согласност со правилникот за
уплата за престој на децата во предучилишните установи.
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В.Д. Д и р е к т о р:

____________________
Лидија Спасеска


