
 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА РОДИТЕЛИ 

 Родителот пред повторно да го вклучи детето во градинката, потребно е 
да достави потврда од работодавачот дека работните задачи 
задолжително мора да ги извршува на работното место;  

 Родителот да обезбеди лекарска потврда од матичен лекар за 
здравствената состојба на своето дете, непосредно пред тргнување во 
градинка; 

 Детето нема да биде згрижено ако родителите не потпишале договор и 
не ги доставиле  потребните потврди;  

 Родителите задолжително да носат заштитна маска при носење и 
земање на децата во градинка; 

 Да го почитуваат утврденото време за носење на детето во градинката, 
како и просторната дистанца при предавање и земање на детето;  

 Родителот задолжително да почека пред влезот додека да му се измери 
температура на детето, дури потоа да си замине;  

 Ако детето при прием во градинката има зголемена температура, 
веднаш ќе биде вратено;  

 Носењето и земањето на детето од градинка да го врши само еден 
родител, а во исклучителни случаи, со претходна најава, и друго лице;  

 Ако родителот забележи појава на симптоми кај детето (зголемена 
температура, повраќање,пролив и друго), да не го носи детето во 
градинка и веднаш да се консултира со лекар; 

 Ако детето е отсутно поради кои било здравствени причини, при 
повторно доаѓање во градинката потребно е родителот/старателот да 
донесе нова лекарска потврда од матичниот лекар за здравствената 
состојба на детето; 

 Согласно пропишаниот број деца во воспитна група со Оперативниот 
план за активности во установата за згрижување и воспитание на децата 
по укинување на вонредната состојба, донесен од страна на Владата на 
РС Македонија, нагласуваме дека: 

 
1. Ако бројот на децата во воспитната група во која е запишано Вашето 

дете го надмине пропишаниот број во воспитна група, Вашето дете 
времено може да биде распоредено во друга воспитна група (не во 
неговата), кај друг воспитувач и негувател  

 
2. Ако бројот на деца во објектот во кој е запишано Вашето дете го 

надмине пропишаниот број во воспитната група, Вашето дете ќе може 
времено да биде сместено во друг објект. 
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