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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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В О В Е Д 
 
Јавната установа за деца-Детска градинка,,Детска Радост“ - Општина 

Гази Баба - Скопје во понатамошниот текст: детска градинка,своите програмски 
цели и задачи во текот на 2020/21 година ги реализираше согласно законските 
одредби: 

 

• Уставот на Република Македонија, 

• Законот за заштита на децата, 

• Програмата за рано учење и развој, 

• Стандарди и нормативи за вршење на дејноста на установите за деца,  

• Декларацијата и Конвенцијата за правата на децата, 

• Насоките од Министерството за труд и социјална политика, Министерството 
за образование и наука, Министерството за здравсво, Бирото за развој на 
образованието,Општината Гази Баба, научните и стручни институции. 
 
Раното детство е важно за севкупните аспекти на личноста, кога се 

формираат основните структури кои ќе го раководат понатамошниот развој на 
детето. Развојот на  секоја детска индивидуа претставува императив за потребата 
од сознавање и учење по пат на игра и решавање на различни проблем ситуации 
од страна на секое дете. Истиот се остварува со континуирано воспитно влијание 
на средината врз неговите диспозиции, интеракција  и комуниција со своите 
врсници и возрасни во детската градинка и надвор од неа.  

  Оваа програмска година градинката се посвети на создавање на средина 
безбедна за престој согласно со протоколите за работа во услови на пандемија, 
средина пријатна  и стимулативна, со еднакви можности за сите деца без разлика 
на пол, раса, религија.  

Годишната воспитно-образовна програма понуди широк избор на  теми, 
содржини и активности, како и флексибилност во просторната и часовната 
организација. Основна цел ни беше почитување на  детската личност, нивните 
индивидуални можности и преку однапред испланирани воспитно-образовни  
влијанија и меѓусебна соработка со семејството,  детето да се развие во една 
стабилна и креативна индивидуа полна со разбирање, почитување и прифаќање на 
сличностите и разликите помеѓу луѓето.  

  Со задоволство можеме да истакнеме дека и покрај специфичните услови за 
работа во оваа 2020/21 година реализиравме успешна програмска година 
исполнета со многу содржини, активности и игри за децата а многу важен удел при 
реализацијата на програмските активности е залагањето на сите вработени, 
професионалци, полни со љубов за децата и својата професија. 
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I.ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА И РАБОТНО ВРЕМЕ 
 
Јавната установа за деца детската градинка „Детска Радост“ претставува 

јавна воспитно - образовна институција која во изминатата програмска година  
организираше згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно - образовни, спортско 
– рекреативни, културно забавни активности на деца од осум месеци до поаѓање 
на училиште. Севкупните активности во градинката  се организираа со цел 
подобрување и зачувување  на здравјето и поттикнување на  интелектуалниот, 
емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на децата. 
 

Воспитно - образовната дејност во изминатата 2020/21 година се 
реализираше во пет работни единици (објекти)  кои се наоѓаат на територија на 
Општината Гази Баба и тоа: 

 
1. Мимоза- нас.Автокоманда ул.Бапчор бр.2 
2. Темјанушка 1-нас. Автокоманда ул.Јани Лукровски бр.6 
3. Темјанушка 2-нас. Автокоманда ул.Јани Лукровски бр.6 
4. Сончоглед-нас. Автокоманда ул.Јани Лукровски бр.4 
5. Калинка-нас.Железара ул.Гемиџиска бб 
 

Излегувајки во пресрет на барањата и потребите на родителите за опфат на 
нивните деца, целокупниот простор во установата беше  организиран во согласност 
стандардите и нормативите за вршење на дејноста и почитување на протоколите 
за работа во услови на пандемија. На децата соодветно на возраста им беше 
овозможен соодветен простор за игра и разновидни  програмски активности. Децата 
беа распределени во вкупно 30 воспитни групи и секоја воспитна група имаше 
соодвeтен простор – занимална, во која непречено се остваруваа активностите 
поврзани со секојдневниот престој на децата: насочени и слободни игровни 
активности, исхрана, нега, хигиена, одмор и друго. 

Сите објекти на установата се од тврда градба и во секој од нив постојат 
различни услови за работа, имајќи ги во предвид разликите во градбата, 
функционалноста и искористеноста на просторот. Заложба на градинката е 
континиурано и рамномерно да се подобруваат условите за престој и работа во 
сите објекти на установата па така во изминатата година се направи обновување 
на објектот Темјанушка каде беше направена реконструкција на детските тоалети. 
А во објектот Калинка се реконструираше кујната каде е зголемен капацитетот за 
подготовка на храна и ќе биде главна кујна на градинката.  Во текот на годината се 
вршеше и надополнување на инвентар во објектите по потреба во рамките на 
можностите на установата и средствата со кои располагавме. Направено е 
дополнување на венецијанери, детски душечиња и дидактички материјали.  

Изминатата програмска година во рамки на објектот Мимоза со својата 
работа продолжи Советувалиштето за деца и родители, каде стручниот тим  
составен од педагог, психолог, логопед и специјален едукатор и рехабилитатор ја 
остваруваше својата советодавна и индивидуална работа со деца и родители. 
Средбите се остваруваа по барање на стручните лица од установата или по 
иницијатива на родителите со предходно договорени термини и со почитување на 
протоколите за заштита од Ковид. 
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 Секој од објектите на градинката располага со соодветни дворни површини  
кои претставуваат најомилен дел за игра кај децата и истите се опремија со 
реквизити за игра, нови катчиња со реквизити  соодветни за децата.  Во текот на 
изминатата година поголем дел од програмските активности се реализираа на 
отворено. Според дадените препораки дневните планирани активности како и 
активностите по музичко и физичко се реализираа на отворено во дворните 
површини секогаш кога временските услови тоа го дозволуваа. 

Во рамките на секој објект постојат кабинетски библиотеки кои располагаат 
со стручна литература од областа на педагогијата, психологијата, здравствена и 
општо образовната дејност. Истите континуирано се надополнуваа со стручна 
литература и се користеа за унапредување на процесот на работа и лично стручно 
усовршување на кадарот во установата. Додека во рамки на секоја занимална 
постојат детските библиотеки кои се опремени со детска литература: книги, 
сликовници, списанија, енциклопедии од повеќе издавачки куќи со цел да се 
поттикне интерес и љубов кон книгата и истите беа надополнувани во текот на 
годината. Во тековната програма беа користени детските списаниа Росица и 
Смешка како и прирачници одобрени од МТСП за употреба во детските градинки. 

Според времетраењето градинката изминатата програмска година  
реализираше Програма за целодневен престој која опфаќаше згрижување и 
воспитување  на деца  од 9 до 11 часа дневно, а се изведуваше претпладне и беше 
наменета за деца од осум месеци до шест години односно до поаѓање на училиште. 
Работното време на градинката е од шест часот наутро до осумнаесет часот 
попладне, но  заради  почитување протоколите за работа во услови на пандемија 
од Ковид 19 кои беа дадени од МТСП и МЗ приемот и испраќањето на децата се 
одвиваше во точно определена временска рамка за секоја воспитна група со цел 
да нема мешање на децата од различни воспитни групи, а помеѓу временскиот 
период за прием на две воспитни групи се вршеше дезинфекција и проветрување 
на приемниот дел. 

 
I.I ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО ЈАСЛЕНИТЕ ГРУПИ И ГРУПИ ГРАДИНКА 
 

Згрижувањето и воспитувањето на децата  во градинката во текот на 2020/21 
година беше организиран во хомогени групи, но заради пандемијата од Ковид 19  и 
според протоколите за работа бројот на деца по воспитни групи беше ограничен на 
12 деца во воспитните групи до 2 години  и 15 деца во воспитни групи од 2-6години. 
Па така на почетокот на  програмската година на градинката според протоколите  и 
беше дозволено да обезбеди престој и грижа за 432 деца.  Децата беа распоредени 
во 6 групи јасли ( од 8 до 24 месеци) и 24 групи градинка (од 2-6години).  

Заради немање можност во градинката да бидат згрижени сите деца кои 
предходната програмска година беа запишани и посетуваа  градинка предност се 
даде на родителите кои доставија потврди за редовен работен однос и кои своите 
работни задачи мораа да ги извршуваат со физичко присуство на своето работно 
место. Покрај потврдите од работа родителите доставуваа и потврда за 
здравствената состојба на детето и потпишуваа изјава дека ќе ги почитуваат 
протоколите за работа на градинката  кои беа истакнати на информативните табли 
за родители во секој приемен дел на градинката и на веб страната.  
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Зголемување на бројот на деца по воспитни групи се дозволи од месец мај 
2021 и тоа за деца до две години по 15, а  за воспитни грипи од 2-6години по 20 
деца во една воспитна група. Па така бројот за опфат на деца се зголеми на 570 
деца. 

Во детските јасли  на почетокот на годината беа згрижени и опфатени 72  
деца, а на крајот од годината бројот се зголеми за уште 18 деца кои беа 
распределени во шест јаслени групи во три објекти на установата Сончоглед, 
Темјанушка 2 и Калинка. Детските јасли згрижуваа деца од 8 месеци до 24 месеци 
при што се настојуваше на овие деца да им се обезбеди правилна нега, исхрана, 
пријатна едукативна средина за игра и развој. 

 Воспитната и згрижувачката работа се реализираше врз основа на 
Програмата за рано учење и развој на која се темели Годишната програма за 
работа на градинката за 2020/21 год.                                              

Работата со децата од јаслена возраст опфаќаше:  

• Нега на децата 
• Превентивно – здравствена заштита 
• Воспитно - образовно 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) 

 
Организација на денот во групите за деца од 8 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 
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 до18,00 

 
Во текот на годината посебно внимание посветивме на градење на доверба 

и соработка со родителите, преку споделување на информации при приемот и 
испраќањето на децата од градинката како и преку  наменски реализираните  онлајн 
групни и индивидуални средби со родителите. Реализација на секојдневните 
програмски активности беа обврска и цел на негувателките во секоја јаслена група, 
кои првенствено се грижеа за секојдневните животни потреби на децата (нега, 
хигиена, исхрана одмор), но истовремено во соработка на стручниот тим на 
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градинката планираа и реализираа воспитно – игровни активности соодветни на 
возраста на децата.  

 
Во делот градинка  на почетокот на програмската година беа офатени 360 

деца од 2 до 6 години односно до поаѓање на училиште. Децата беа распределени 
според календарската возраст во  следните возрасни групи: 

 
Возрасна група од 2 - 3 год вкупно 90 деца распределени во 6 воспитни групи 
Возрасна  група од 3 – 4 год. опфаќаше 90 деца распределени во 6 воспитни групи 
Возрасна група од 4 – 5 год опфаќаше 105 деца распределени во 7 воспитни групи 
Возрасна група од 5 - 6 год опфаќаше 75 деца  распределени во 5 воспитни групи 

Од месец мај се дозволи зголемување на бројот на деца по воспитни групи 
од 2-6години од 15 на 20 со тоа се зголеми и бројот на опфатени деца за уште 120. 

Воспитно – образовната работа во овие воспитни групи се реализираше 
според Годишната програма за работа на градинката за 2020/21 год. која се заснива 
на Програмата за рано учење и развој и Стандардите за рано учење и развој, како 
и Програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен 
систем и Програмата за запознавање на децата со процесот на производство и 
консумирање на здрава храна.  

Организацијата на воспитно-образовната и згрижувачката работа на ниво на 
овие воспитни групи овозможи  остварување на воспитно - образовни цели и задачи 
преку разновидни форми, методи, содржини и активности, кои придонесуваа за 
поттикнување на интелектуалниот, физичкиот, социо - емоционалниот развој на 
децата и им помагаше да создаваат сопствени претстави и знаења за светот кој ги 
опкружува, градење на етичките норми и вредности, развивање на еколошката 
свест и култура, следење на детските потреби и можности и поттикнуване на 
севкупниот развој кај децата Посебно внимание се посвети на развивање на 
културно-хигиенските навики кај децата, грижа за здравјето и безбедноста на сите 
деца преку наменски реализирани активности, постери, едукативни работилници. 

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 

слободни игри 16,30 

средување на занималните 17,30 

заминување на децата до18,00 
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Организација на денот во групите за деца од 4 до 5 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 дневно планирање 15,00 

слободни игри 16,45 

средување на занималните 17,30 

заминување на децата до18,00 

 
Организација на денот во групите за деца од 5 до 6 години 
Целодневен престој 
А к т и в н о с т и  

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 дневно планирање 15,00 

слободни игри 16,45 

средување на занималните 17,30 

заминување на децата до18,00 

 
 За децата во воспитно – образовните групи градинка се грижеа  воспитувач 
и негувател кои секојдневно реализираа голем број активности, почнувајќи од оние 
кои се поврзани со животните потреби на децата (нега, исхрана, одмор, гимнастика) 
и оние активности кои придонесуваат за остварување на воспитно – образовните 
цели и задачи (насочените активности, слободните активности, игрите, проектни 
активности, престој на отворено, манифестации...) Играта како основна природна и 
најважна активност на предучилишното дете беше присутна во секојдневните 
активности и имаше за цел да го поттикнува психофизичкиот развој на секое дете, 
да ја збогатува детската личност со нови сознанија и искуства. 
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Посебно внимание се посветуваше на исхрана и грижа за здравјето и 

физичкиот развој на децата. Кујната во градинката беше организирана со 
централна кујна која се наоѓа во објектот Сончоглед и чајни кујни во останатите 
работни единици. Централната кујна имаше задача да набавува, подготвува и 
дистрибуира оброци за појадок, ручек и ужинки за децата, додека чајните кујни само 
подготвуваа појадок. Во поглед на исхраната настојувавме да набавуваме свежи и 
квалитетни продукти, а при изготвување на листите за јадење се почитуваа 
нормативите за исхрана дадени од министерството, возраста на децата, сезоната 
и понудата на пазарот. Во грижата за здравјето и физичкиот развој на децата 
исхраната се организираше согласно  стандардите за здрав начин на исхрана, со 
посебно внимание на нејзината разновидност. Во текот на денот децата добиваа 
четири оброци, а за време на исхраната се работеше на формирање на културно - 
хигиенски навики и однесување. За унапредување на физички раст и развој на 
децата се организираа активности и слободни движења на отворен простор со 
користење на природните фактори. 
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II.ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА РАБОТА НА 
ГРАДИНКАТА 
 

Воспитно образовната работа со децата од јаслените групи и групите 
градинка се планираше и реализираше согласно Годишната програма за работа на 
градинката “Детска Радост“ донесена и усвоена во септември 2020год. од страна 
на Управниот одбор на градинката, како и од Советот на Општина Гази Баба, а се 
базираше на Националната програма за Рано учење и развој на децата од 
предучилишна возраст. Во рамките на годишната воспитно – образовната програма  
на градинката се остваруваа и интегрираа следните програми: 

� Програма за рано учење и развој базирана на Стандардите за рано учење 
и развој 

� Програма 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 го застапува холистичкиот пристап и 

почитување на детската природа, индивидуалните потреби и можности. 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. Поаѓајќи од водечките принципи и вредности за развој на 
стандардите за рано учење и развој на децата, фокусот беше на поврзаноста на 
развојните домени, односно комплеметарноста на целите, содржините и методите 
на активностите.  

 
Програмата за рано учење и развој на децата со пречки во развојот од 

предучилишна возраст се однесуваше на деца кои покажуваат развојна дизфазија, 
а беа вклучени во редовните воспитни групи во установата. Програмата опфаќа 
едукативен и рехабилитационен дел. Во нашата установа се одвиваше 
едукативниот дел кој опфаќа воспитание и образование на деца со пречки во 
развојот и се базира на редовната програма модифицирана спрема можностите и 
потребите на децата. Активностите на стручниот тим и на воспитно згрижувачкиот 
тим беа насочени кон идентификација, евидентирање на потребите на овие деца 
како и соработка со семејствата.  За полесно вклучување на овие деца во 
реализирање на планираните активности и поттикнување на нивниот развој 
стручниот тим на градинката подготви индивидуална програма за секое дете со 
доцнење во психомоторниот развој. Посебен акцент се стави на нивната 
социјализација и прифаќање од нивните другарчиња со што кај децата 
поттикнувавме хуманост и прифаќање на различностите. 

 
Програмата за едукација на децата од предучилишна возраст во 

установите за згрижување и воспитување деца, со процесот на одгледување 
и консумирање на здрава храна, беше со цел децата од најрана возраст да 
формираат здрави навики на исхрана.  
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Програмата се реализирање преку  активности и  едукативни работилници 
на кои децата се запознаваа и учеа за здравиот начин на исхрана, како и преку 
активно вклучување во процесот на одгледување на некои видови зеленчук и 
овошје во градините  во  градинката.  

 

Програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот 
образовен систем  ги опфаќаше децата, родителите, воспитно- згрижувачкиот и 
техничкиот персонал со цел подигање на свеста за заштита и грижа за  животната 
средина и природата. Во текот на програмската година беа планирани и  
реализирани повеќе активности со еко содржини, неколку Еко акции:  
Ден без автомобили „Вози тротинет биди ин“; Есенско разубавување на дворовите;  
Еко кампања –Учиме за собирањето на отпадно масло и отпадните батерии; 
Денови на пролетаа – денови на екологијата; Ден на водите; Еко кампања „Штеди 
ја водата да ја зачуваме природата“ Ден на планетата земја. 
 Во текот на реализација на програмата остварена е соработка со повеќе 
организации и институции од кои би ги издвоиле:; Компанијата Нулта Отпад со која 
организиравме собирање на батерии и електронски отпад како и Компанијата 
Сунилекс преку размена на материјали за едукативни работилници со децата како 
и организиравме собирање на  отпадно масло. 

Бевме вклучени во реализирање на рамката „Основи за социјалната кохезија 
и културен дијалог каде се одржаа обуки за модул 1 за стручните работници во 
градинките, а воспитувачите за колегијална поддршка продолжија со обуките од 
модул 2. 

Планирањето и реализирањето на активностите од воспитно-образовната 
програма се реализираа тимски со учество на стручните работници, соработници, 
воспитниот кадар, под раководство на директорот. Целта на тимското планирање е 
да се обезбеди поквалитетно и целосно остварување на развојните задачи во 
воспитно-образовната работа со децата.  

При планирање и реализирање на активности од годишната програма се 
раководевме и ги почитувавме следните принципи: 

� 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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Планирањето и реализирањето на воспитно – образовната работа во 
воспитните групи е задача и обврска на воспитувачите кои во соработка со 
стручните работници и соработници на градинката  ја планираа реализацијата на  
темите и содржинити дадени во годишната програма и за таа цел се изготвуваше 
годишно, месечно и дневно планирање. Се настојуваше да се обликува 
стимулативна средина  која овозможуваше  постигнување  на планраните цели и 
задачи во фунција на  потикнување на  раниот детски развој.Особено внимание се 
посвети на  планирање и реализирање на активности интересни за секое дете кои 
ја потикнуваа детската љубопитност, инвентивност и креативност. 

Поради работа во услови на пандемија и насоките за почитување на 
протоколите за работа присуството на сручните работници и соработници заедно 
со воспитувачите во воспитните групи беше сведено на минимум. Во дел од 
годината не се вршеше ротацијја по објектите заради заштита на безбедноста и 
здравјето на сите вработени и децата. Стручните работници и соработници во 
поголемиот дел од годината беа замена во воспитните групи каде недостасуваше 
кадар и ги реализираа воспитно-образовните активности со децата. 

Воспитно-образовните активности се реализираа во просторија за престој и 
учење - занимална во која беа организирани центри  за учење. Центрите  за учење 
претставуваа посебни делови од занималната во кои играчките и дидактичкиот 
материјал беа тематски структурирани и кои на децата им овозможуваа да работат 
на различен начин и при тоа да се реализираат индивидуалните и групните цели за 
учење. Во секоја занимална беа организирани следните центри за учење и игра:  

 
� 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). 

 
Децата најдобро учат кога се директни учесници во активностите кои се 

поттикнати од самите нив преку сопствено истражување на околината. Секој центар 
за учење имаше за цел  да им помогне на децата да бидат самостојни и активни во 
процесот на стекнување на знаења и вештини. Се настојуваше просторот во 
занималните да биде пријатен и безбеден за престој на децата, воедно 
поттикнувачки за игра, истражување и отркривање. Занимајните и севкупниот 
дидактички  материјал кои децата го користеа во текот на денот секојдневно се 
дезинфицираше со цел да се заштити здравјето на децат и да се спречи 
трансмисија на вирусот. Доколку во текот на денот се случеше дете да пројави 
симптоми веднаш се изолираше во просторија за изолација и се постапуваше 
според алгориам. Дококу пак се појавеше случај на позитивен вработен или дете 
веднаш се информираше Центарот за јавно здравје и се постапуваше по нивните 
насоки се правеше целосна дезинфекција на просторијата а групата се затвараше 
на одреден период. Со навремено постапување и почитување на протоколите за 
работа во текот на годината не се појави случај на трансмисија на вирусот помеѓу 
децата во градинката. 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РАЗВОЈНИ ДОМЕНИ 
 
 

 
 
 

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Тематското планирање понуди широк спектар на интересни содржини кои 
што помогнаа да се реализираат планираните развојни цели и задачи од сите 
развојни домени притоа водејки сметка за интересите, можностите и способностите 
на децата. Тематското планирање беше значајно за: 

• Создавање на стимулативна и креативна средина за учење; 
• Позитивна работна клима; 
• Активно учество на децата; 
• Можност за изразување на индивидуалните способности; 
• Висок степен на интеракција; 
• Примена на различни методи и форми на работа; 
• Користење на повеќе извори на знаење; 
• Тимска работа; 
• Проширување на облиците на соработка со родителите. 

 
И оваа програмска година тематското планирање даваше можност до израз 

да дојде креативноста на воспитувачот, како и задоволување на интересите и 
потребите на децата. Планираните теми и содржини се реализираа според 
предвдената динамика во годишната програма, а воспитувачите имаа 
флексибилност во  определување на содржините и  времетраењето на 
реализацијата на  одредена тема во зависност од итересите и можностите на децата  
во групата. 
 

2.

ЗДРАВЈЕ И 
МОТОРЕН РАЗВОЈ

4.

РАЗВОЈ НА 
ЈАЗИКОТ 

ПИСМЕНОСТ И 
КОМУНИКАЦИЈА

1.

ПРИСТАП КОН 
УЧЕЊЕTO

5.

КОГНИТИВЕН РАЗВОЈ 
И СТЕКНУВАЊЕ НА 

ОПШТИ ЗНАЕЊА

3.

СОЦИО-
ЕМОЦИОНАЛЕН 

РАЗВОЈ
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Реализација на тематското планирање за воспитните групи од 2-4 
години: 
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 
-лутина 
-коцка на  чувствата 
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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 
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Реализација на тематското планирање за воспитните групи од 4-6 
години: 
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 
природа   

Октомври - 
Ноември: 
 
 

ЈАС И СВЕТОТ 
ОКОЛУ МЕНЕ 

1. Детска 
недела 

- мото – правата на децата 
-ликовна работилница – 
постер пораки 
-театарска претстава 
-спортуваме се забавуваме 
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 -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; 
13ти  и 23ти ноември 
-Еко кампања „Учиме за 
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 
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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 
-животни од минатото 
-животните во приказните 
-бон тон правила на 
однесување кон животните 
-културно хигиенки правила 
при контакт со животни 
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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 
професиите на 
луѓето 
 
 

-сообраќајни средства 
-сообраќајни знаци 
-крстосница 
-специјални возала  
-сообраќаец, доктор, мед 
сестра, пожарникар, такси 
возач 
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-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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ПРОЕКТИ  
 

 
П р о е к т 

 

 
Ц е л и 

 
Реализирани активности 

Време на 
реализација 

4 елементи – 
STEAM во 
раното 
образование 
STEAM 
програмата
(Science, 
Technology, 
Engineering, 
Art, 
Mathematics
) на 
Cambridge 
Primary. 
Активности 
за учење, 
настава, 
обука. 
 
Еразмус+ 
КА2 
Стратешко 
партнерство 
помеѓу 
училишта и 
градинки од 
Полска, 
Италија, 
Литванија, 
Португалија 
и Северна 
Македонија 

- Обликување на 
проеколошките 
ставови 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 
интердисциплинарн
о 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 

Беа реализирани средби за 
информирање на тимот за 
активностите кои следуваат на 
родителските средби беа 
информирани родителите во кои 
активности можат да се вклучат. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн Еко-марш за 
промовирање на идејата за 
проектот,промовирање на 
екологијата со вклучување на 
Етвининг со сите партнери со 
пораки. 
Организирање онлајн 
патување за децата 
прикажувајќи ги природните 
убавини на земјите партнери 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн Меѓународен ден 
на свеж воздух - настан 
посветен на воздух, начини да 
се справат со загадувањето на 
воздухот. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн Уметнички 
ликовен натпревар посветен на 
четирите елементи. (земја, вода 
воздух, оган 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите започнавме 
сосоздавање мрежен весник за 
екологија со употреба 
иновативни ИКТ алатки како 
еТвининг проект. 
Материјалите поставени на 
Етвининг платформата 

 Септември 
2020 
 
 
 
 
 
Октомври 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноември 
2020 
 
 
 
 
 
 
Декември 
2020 
 
 
 
 
 
Јануари  
2021 
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проектот ќе служиза 
постигнување на 
целите на проектот. 
 

фотографии, филмови, 
дисиминација на истите. 
 
Реализирана средба за 
евалуација, со воспитувачите 
кои беа вклучени во проектот, 
барање на искуства за размена 
на дисеминација. 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн работилница за 
родители „Пат за зачувување на 
природната околина” со СТЕАМ 
техники и пораки како да ја 
чуваме природата. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн Еколошка 
активност со деца за 
одбележување на 
Меѓународниот ден на водата - 
настан посветен на вода и 
начини за заштеда и 
прочистување на вода. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн Меѓународен ден 
на земјата - настан посветен на 
Земјата и почва (Акција за 
чистење на околината и садење 
цвеќиња и  дрвја во околината). 
4 елементи и STEAM методи 
во раното образование -
создавање методски прирачник 
/водич за наставниците, 
воспитувачите. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн ЕКО Претстава 
подготвена од деца за деца за 
екологија.Сите материјали 
постирани на Етвининг 
платформата. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 

 
 
 
Февруари 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Април 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мај 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Јуни 2021 
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настан онлајн Виртуелна 
Меѓународна СТЕМ 
Конференција со учество на 
сите деца и партнери од 
проектот од 21-23 Јуни.  
Реализирана онлајн активност 
со децата и партнерите од 
проектот Ден на огнот - настан 
посветен на пожарот и неговата 
улога, како да се заштитиме, 
праќајки порака за свесност од 
опасност од пожарите. 
 
Во соработка со кординаторот и 
партнерите се реализираше 
настан онлајн  Зоом средба  
Евалуација на сработеното од 
проектот, за реализираните 
активности од проектот од 
страна на координаторот на 
проектот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јули и 
Август 2021 

Создавање 
и учење со 
љубов 

 
Еразмус+ 
КА2 
Стратешко 
партнерство 
помеѓу 
училишта и 
градинки од 
Шпанија, 
Естонија, 
Турција, 
Бугарија и 
Северна 
Македонија 

- Размена на добри 
практики 
-Поттикнување на 
индивидуалноста, 
самодовербата и 
интегритетот кај 
децата 
-Поддржување на 
говорниот развојна 
децата преку игри 
-Поттикнување на 
децата да  
другаруваат 
помагајќи си едни на 
други и меѓусебно 
да се почитуваат 
- Поттикнување на 
креативноста кај 
децата и вештините 
за решавање 
проблеми преку игри 
-Развивање на 
моториката и 
сензомоторниот 
развој   
-Да се подобри 
искуството на 
партнерската 

 Во договор со партнерите  
учесници во проектот и 
Националната агенција за 
европски образовни програми 
реализацијата на проектот се 
продолжува за една година. 
Сите предвидени активности во 
втората година од проектот ќе се 
реализираат во наредната 
програмска година 2021/22  
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градинка преку 
создавање 
помодерна средина 
за учење, 
подинамични, 
отворени за нови 
образовни искуства 
и соработка на 
европските 
училишта и 
институции 
 

„Воведувањ
е почит кон 
различности
те и 
мултикултур
ализам во 
раниот 
детски 
развој“ 

Децата да научат да 
ги прифатат и да ги 
разберат 
сличностите и 
разликите кај 
другите; 
Да развијат 
самодоверба и 
сигурност во себе.  

-Се обработија приказните за 
Дружината Мела  преку кои на 
децата се потикнуваа да 
размислуваат за сличностите и 
разликите како и развивање на 
емпатија и почитување на лица 
со телесна попреченост, родова 
еднаквост и почитување на 
различностите во однос на 
физички и културните разлики; 
-Се поттикнуваа децата да станат 
општествени актери во градење 
на мирот. 

Септември 
2020 – 
Јуни 2021 
год. 
 
Учесници беа 
децата од 5-6 
год. од сите 
објекти 

„Од дете за 
дете“ 

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

-Донација на прехранбени 
продукти и облека  и играчки 
наменети за децата од ранливите 
категории семејства и децата без 
родители и родителска грижа се 
реализираше во рамки на 
детската недела; 
- Развивање на хуманоста  кај 
децата од најмала возраст; 
-Развивање емпатија за другите; 

Септември 
2020 – 
Јуни 2021 
год. 

„Рециклира- 
ње со 
имагинација
“ 

-Едукација надецата 
за бенефитите од 
селектирање и 
рециклирање на 
отпадот и развивање 
на  
лична одговорност за 
заштита на 
животната средина. 

-Децата се запознаваа со 
материјалите за рециклирање и 
изработија макета на град Скопје 
со која учествувавме на 
манифестацијата „Го градиме 
нашиот град“ 
-Се развиваа добри животни 
навики;  
-Децата учеа за значењето на 
рециклирање на различните 
видовиотпад за животната 
средина; 

Септември 
2020 – 
Јуни 2021 
год. 
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- Се поттикнуваа на 
трпеливост,љубопитности 
истрајност. 

„Моја 
хигиена 
моја навика“ 

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

- Игри и игровни активности и 
едукативни работилници и 
постери како да го зачуваме 
нашето здравје и да се 
заштитиме од вируси; 
-Стекнување на секојдневни 
рутини  на културно хигиенските 
навики, дезинфекција на раце и 
држење растојание; 
- Се развиваа културно 
хигиенски навики за време на 
јадење; 
-Се развиваа културно хигиенски 
навики при користење на 
ликовните материјали и други 
дидактички средства; 
-Се развиваа културно хигиенски 
навики при контакт со животни 
- Се развиваа културно 
хигиенски навики при прошетки,  
игри во двор и работа во 
градината. 

Септември 
2020 – 
Јуни 2021 
год. 

„Учиме за 
собирање и 
рециклирањ
е на отпадно 
масло“ 

-Поттикнување на 
еколошката свест кај 
децата од 
предучилишната 
возраст 

-Едукативни работилници на кои 
децата учеа за рециклирањето 
на отпадното масло и 
формирање на здрави животни 
навики преку преку наменска 
подготвена сликовница; 
-Се поттикнуваше грижлив и 
одговорен однос кон природата;  
-Развивање на еколошка свест; 
-Вклучување на децата, 
родителите и вработените во 
проектот преку селектирање 
наотпадно маслово своите 
домови. 

 
Септември 
2020 – 
Јуни 2021 
год. 

 
Поради епидемиолошката состојба со КОВИД – 19 и протоколите кои беа 

дадени од МТСП за заштита на здравјето на децата во услови на пандемија, каде 
не се дозволување мешане на деца од различни воспитни групи како и присуство 
на други лица во воспитните групи, оваа година не се реализираа  предвидените 
проекти  „Прва помош и здравствена едукација„  и „Сообраќајна едукација“ истите  
се планираат да се реализираат во наредната програмска година. 
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III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО ГРУПИ 
 
Опфатени деца по објекти 

 
Реализатори на дејноста 
 

Р.бр. Работно место вкупно ВСС ВШС ССС ОСС 
1.  Директор 1 1    
2.  Раководител на објект 1 1    
3.  Струч.раб-педагог 1 1    
4.  Струч.раб-психолог 1 1    
5.  Струч.раб-логопед 1 1    
6.  Струч. раб.  

специјален – едукатор 
и рехабилитатор 

1 1    

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

англиски јазик   
1 1    

10.  Административен кадар 4 2  2  
11.  Воспитен кадар 23 21 2   
12.  Згрижувачки кадар 43 6  37  

13.  Помошно технички 
кадар 

27   25 2 

 Вкупно: 106 35 2 67 2 
 

 
 
 
 

Објект капацитет 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 

дец
а 

гру
пи 

де
ца 

гру 
пи 

дец
а 

гру 
пи 

дец
а 

гр
у 
пи 

дец
а 

гр
у 
пи 

дец
а 

гр
у 
пи 

деца гру 
пи 

дец
а 

Мимоза 
 

6 150     1 15 2 30 2 30 1 15 6 90 

Темјанушка 
1 

5 100     1 15 2 30 1 15 1 15 5 75 

Темјанушка 
2 

2 30 1 12 1 12          24 

Сончоглед 
 

9 200 1 12 1 12 2 30 1 15 2 30 2 30 9 129 

Калинка 
 

8 191 1 12 1 12 2 30 1 15 2 30 1 15 8 114 

Вкупно 30 671 3 36 3 36 6 90 6 90 7 105 5 75 30 432 
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IV.РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ, СТРУЧНИТЕ   РАБОТНИЦИ   И 
СОРАБОТНИЦИ 
 

Извештај за работата на директорот 
 

Директорот мандатот од четири години го започна во март 2021. Реализација 
на работата се одвиваше во насока на програмата и целите на ЈУДГ “Детска радост” 
– Гази Баба, Скопје. Активностите беа насочени кон развој на дејноста, културната 
дејност, тимската работа, подобрување на условите во градинката, подобрување 
на квалитетот на работа и соработка со пошироката јавност. Особено се обрна 
внимание за набавки тековно и инвестиционо одржување на објектите, набавка и 
претплата на стручна литература и списанија со кои вработените ја усовршуваат 
својата работа, учество во креирањето на програмата за стручно усовршување на 
вработените на Установата како и нејзино реализацирање на стручното 
усовршувње на воспитно-згрижувачкиот кадар и стручниот кадар кои имаат потреба 
постојано да се унапредуваат. 

Во текот на програмската 2020/2021 година директорот ги реализираше 
следниве активности: - Учествуваше во изготвување на Годишната програма за 
работа на градинката за 2021-2022 година, Годишниот извештај за работа на 
градинката, изготвување на развојната програма на градинката, во формирање на 
воспитните групи според возраста на децата, распоредување на вработените по 
воспитни групи и објекти. Активно учествува и следи новитети во педагошката 
воспитната работа со деца од предшколска возраст како и реализирање на 
едукативни манифестации во градинката. Даваше стручна помош во планирањето 
и програмирањето на работа на Стручниот совет на Градинката, следење, 
насочување, поттикнување и координирање со неговата работа. Ги водеше 
состаноците на Стручниот тим и даваше насоки за подобрување на нивната работа, 
присуствуваше на седници на Управниот одбор, ги информираше за актуелни 
состојби и потреби за подобрување на условите за децата и вработените во 
градинката, учествување на седници на Совет на Општина Гази Баба, водење на 
педагошка документација, даваше насоки за донесување и спроведување на 
одлуки и заклучоци кои се однесуваат за подобрување и унапредување на 
целокупната работа и дејност на градинката. Во програмата се предвидени и 
состаноци со Совет на воспитувачи и негователи и Совет на родители. Директорот 
остваруваше состаноци, консултации, советување со вработените за да се 
подобрат констатираните недостатоци, посета на настани кои ќе допринесат за 
усовршување на нивниот делокруг на работа, како и за подобрување на условите 
за работа. Се водеа советодавни разговори со родители во насока на подобрување 
на родителската улога и создавање на поголема доверба во работата на воспитно-
згрижувачкиот персонал.   

Учествуваше во изготвување на измени на Годишниот финансов план за 
2021 година на месечни и квартални финансови планови, Промена на Годишниот 
план за Јавни набавки, проширување и ребаланс на финансов план, го 
организираше и контролираше административното финансово и материјално 
работење во Градинката согласно законски прописи. Учествуваше во креирање на 
листата за исхрана на децата од градинка и јаслена возраст со цел истата да ги 
задоволи нормативите и стандардите предвидени за исхрана на деца од 
предучилишна возраст а во соработка со стручни лица од МТСП и Центарот за 
јавно здравје на РСМ , како и водеше грижа за целокупната здравствена заштита и 
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превентива, согласно дадените протоколи од надлежните институции во време на 
пандемија. 

Постојано водеше евиденција за месечната потрошувачка за исхрана на 
децата во соработка со материјалниот и финансискиот сметководител. Даде 
придонес во изготвување на Годишниот план за вработување во Јавниот сектор за 
2021 година во согласност со упатствата добиени од МИОА. Оствари соработка со 
МТСП преку постојана комуникација во обезбедување на информации и документи 
за воспитно-згрижувачката дејност на градинката за унапредување на дејноста како 
и земање на учество во разни проекти со цел на подобрување на квалитетот на 
работа на воспитно-згрижувачкиот и стручниот кадар на градинката. Директорот е 
во постојана соработка со Општина Гази Баба во поглед на реализација на 
активности и насоки во подобрување на дејноста на градинката, особено ја 
истакнувам постојаната поддршка од Гардоначалникот и стручните служби кои 
допринесуваат за надминување на потешкотиите во секојдневната работа и 
функционирање на градинката, а исто така може да ја истакнеме нивната поддршка 
за отварање на нова главна кујна со најсовремени машини, вентилација, магацини, 
санитарни чворови и соларна енергија во објект Калинка која е со зголемен 
капацитет и ќе опслужува околу 1000 деца. Чекаме да поминат техничките 
документи во институциите и во најбрз можен рок ќе има нејзино отварање, а со тоа 
како Градинка сме надминале децениски проблем со постоечката главна кујна.  

Понатаму соработката на директорот се одвивање со Министерство за 
Здравство, Министерство за финансии, Центар за Јавно здравје, Биро за развој на 
образованието, Црвен крст на РСМ, Невладин сектор, научни институции итн.  

Постојано е во комуникација и ја следеше работата на раководителот на 
објект и одговорните, со насоки и напатствија за подобрување на квалитетот на 
работа на вработените во сите четири објекти согласно законските прописи и 
следење на протоколите во време на пандемија. 
Имаше присуство на повеќе работилници: 

� Mапирање на постојниот и препораки за идниот модел на лиценцирање и 
релиценцирање организирана од МТСП; 

� Зум обука “Дигитализирање на листата на чекање за упис на дете во 
градинка” – Сектор за заштита на деца МТСП; 

� Работилница на тема “Вовед во менторство втор дел” организирана од 
МТСП; 

� Меѓународна Онлајн Конференција во Македонија – Ерасмус + Проект 4 
елементи – СТЕМ во раното образование; 

� Обука на тема “Се може да се занемари само грижата за талентите не” од 
проф. Љупчо Кеверски; 

� “Социјална кохезија и културен дијалог” организирано од МТСП и Светска 
банка; 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ 

 
Извештај за работата на педагогот  
 

Работата на педагогот како и на другите стручни работници се одвиваше 
согласно протоколите за работа на установите со деца во услови на пандемија, 
дадени од МТСП како и интерните протоколи на градинката. Интеракцијата помеѓу 
стручните работници и соработници, воспитно - згрижувачкиот кадар и децата беше 
ограничена и организирана според потребите на градинката.  

Во поголемиот дел од годината како што тоа го наложуваше 
епидемиолошката слика, бевме распределени во еден објект на установата, а 
коминукацијата со вработените од другите објекти се реализираше по електронски 
пат. 

И покрај специфичните услови за работа педагогот во текот на годината даде 
свој придонес во реализирањето на воспитно-образовната работа на градинката 
како преку изборот на содржини и активности кои се реализираа во текот на 
програмската година така и преку поттикнување на воспитниот кадар за создавање 
на средина  пријатна за престој, учење и развој на децата. При реализација на 
воспитно-образовниот процес се настојуваше тој да соодвествува со потребите и 
можностите на децата. 
      
     Работата се реализираше преку следните подрачја: 
 

� Планирање, програмирање, организирањена воспитно – образовната 
работа; 

� Следење на реализацијата на планот и програмата на воспитно 
образовната работа; 

� Следење на детскиот развој; 
� Соработка и советодавна работа со родителите; 
� Лично стручно усовршување; 
� Соработка со пошироката средина; 

 
� Планирање, програмирање, организирање на  воспитно- образовната 

работа се одвиваше преку: 
� Учествував во изготвување и реализација на Годишната програма за работа на 

установата за 20/21год. и Годишниот извештај. 
� Учествував во работата на стручниот совет на установата, советот на 

воспитувачи, работните групи за разработка на среднорочно тематско 
планирање на воспитно – образовната работа, како и во планирање на 
воспитно- згрижувачката работа со децата од јаслените групи преку давање 
предлог на игри и активности кои се реализираа во текот на годината; 

� Учествував  во формирање на воспитни групи кои оваа програмска година беа 
со ограничен број на деца дадени според протоколите за работа; 

� Заедно со останатите стручни работници психолог, логопед и специјалниот 
едукатор, учествував во работата на советувалиштето за деца и родители; 

� Учествував во Еко одборот на градинката преку планирање и реализирање на 
еколошките активности на градинката како еко акции и еко кампањи: Вози 
тротинет биди ин; Учиме за собирање и рециклирање на отпадното масло и  
отпадните батерии; Штеди ја водата да ја зачуваме природата; Сите еколошки 
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активности се реализираа на ниво на воспитни групи со поддршка од 
родителите; 

� Учествував во планирање и организирање на јавните манифестации кои според 
протоколите се реализираа на ниво на воспитни групи: Ден без автомобили; 
Детска недела која оваа година се одржа под мотото „Почитувам за мое зравје, 
за наш успех“; Го градиме нашиот град; Есенска магија; Мартинки; Денови на 
Пролетта, денови на екологијата;Играм и пеам за мојата мајка; Цртање на 
асфалт; Збогум градинке; 

� Учествував во реализирање на проектот од Еразмус+ програмата  „4 елементи 
STEAM во раното образование“ и бев дел од меѓународната онлајн 
конференција која ја реализиравме како домаќини од 21-23.06.2021 со своја 
презентација и игри со децата на отворено. 

 

� Следење на реализацијата на планот и програмата на воспитно 
образовната работа 

� Во текот на годината бев поддршка на воспитувачите и негователите во 
реализација на воспитно-образовната работа со децата  и ја следев 
реализацијата на планот и програмата за работа преку непосредна комуникација 
со воспитниот тим и стручните работници и соработници; 

� Го следев водењето на педагошка евиденција и документација на воспитувачите 
која се водеше во писмена и електронска форма. Во текот на годината давав 
насоки  и инструкции за водење на педагошката евиденција и документација 
како и конкретни сугестии за нeјзино  подобрување како и насоки за користење 
на соодветна стручна литература; 

� Редовно го водев дневникот за работа на детската градинка и главната книга на 
градинката, внесување на податоците во електронскиот систем и месечни 
табели за број на деца и вработени по воспитни групи; 

� Заменував на место на отсутни воспитувачи и реализирав воспитно-образовна 
работа со децата. 
 

� Следење на детскиот развој 
� Учествував во распределување на децата во воспитните групи и посебно 

внимание посветив на нивната адаптација и социјализација затоа што децата 
имаа голема пауза за време на периодот кога градинката беше затворена и 
затоа што дел од децата беа префрлани во други воспитни групи заради 
ограничениот број на деца според протоколите за работа. Информациите за 
нивниот престој во групата ги споделував со воспитувачите, негователите и 
родителите; 

� Во текот на годината го следев напредувањето на децата преку реализирањето 
на воспитно-образовните програмски активности и во соработка со 
воспитувачите планиравме пристапи и стратегии во поттикнување на развојот; 

� Во соработка со останатите стручни работници ги следевме децата кои 
покажуваат развојни нарушувања и учествував во изготвување на индивидуални 
воспитно-образовни планови за работа со цел унапредување на нивниот развој; 

� Ги следев децата по барање на воспитувач заради промени во однесувањето. 
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� Соработка и советодавна работа со родителите 
� Соработував со родителите при упис и испис на децата во градинка и 

потврдување на нивното присуство со доставување на потврди од страна на 
родителите и потребната документација; 

� Координирав реализација на родителски средби кои оваа година се реализираа 
онлајн; 

� Учествував во поттикнување на соработката помеѓу воспитувачите и родителите 
преку реализирање на работилници (детска недела; тиквијада), приредби 
(Есенска магија; Денови на пролетта, Збогум Градинке), еко акции (ден без 
автомобили; учиме за рециклирање на отпадното масло и отпадните батерии; 
Штеди ја водата да ја зачуваме природата).  
Работилниците се реализираа со тоа што на родителите им се даваа насоки 
изработките да ги сработат во домашни услови зедно со нивните деца, а 
приредбите ги реализиравме преку онлајн видеа кои ги споделувавме на нашата 
веб страна. 

� Реализирав индивидуални разговори со родители со цел надминување на 
одредени ситуации, фази во однесувањето на детето усогласување на 
воспитните ставовии изнаоѓање на заедничко решение. Средбите беа однапред 
планирани и реализирани според протоколите за работа: 

�  Во соработка со останатиот стручен тим дававме насоки за користење на 
надворешни стручни профили или институции  со цел поттикнување на детскиот 
развој. 

� Сите информации за реализацијата на воспитно образовната родителите можеа 
да ги следат и преку  огласната табла на веб страната на градинката. 

 
� Лично стручно усовршување  
� 19.11.2020г. – Учество на 4th,5th,7th 8th Online Pan – European Conference on Digital 

Education – Ljubljana, Slovenia 
� 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020 - Програма за основи на 

социјална кохезија и културен дијалог; 
� 10.12.2021 - Онлајн Конференција на тема: „Говорно – јазичните отстапувања 

во предучилишната возраст“ – дефектолог – логопед Ана Петреска  
� 03.02.2021 - Вовед во менторство; 
� 27.03.2021 – Обука за постигнување на индивидуална организациска хармонија 

– „Се може да се одложи, само грижата за талентите, НЕ„ – Проф. Д-р Љупчо 
Кеверески, Национален координатор на Интернационалното здружение за 
Емоционална интелигенција, Охрид; 

� 30.03.2021г. – ZOOM обука – Дигитализирање на листата на чекање за  упис на 
дете во детските градинки – Сектор за заштита на деца; 

� 14.05.2021 – Работилница на тема „Вовед во менторство втор дел“ 
� 21-23.06.2021 – Учество како презентер во меѓународната конференција во 

рамки на на проектот „4 елементи СТЕМ во раната едукација“ од Еразмус+ 
програмата; 

� 24.06.2021 – Работилница за кариерен развој; 
� 22.07.2021 – Работилница на тема  „Мапирање на постојниот и препораќи за 

идниот модел на лиценцирање и релиценцирање“ 
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� Соработка со  пошироката средина 
� Соработка со Црвениот крст на општина Гази Баба во реализација на 

хуманитарна акција во рамки на Детската недела; 
� Соработка со ДКЦ Карпош преку учество во манифестаците „Го градиме нашиот 

град, Играм пеам за мојата мајка, Цртање на асвалт“; 
� Едука Мак – учество на ликовен конкурс „Корицата на мојата сликовница“ 
� Детски ликовен центар – учество на ликовен конкурс „Флора и фауна-извор на 

живот и убавина“; 
� Соработка со О-отпад - еко кампања за собирање и селектирање  на батерии и 

електронски отпад; 
� Соработка со Сунлекс Скопје - еко кампања „Учиме за рециклирање на отпадно 

масло“; 
� Соработка со ЦЈЗ следење на здравствената состојба на децата и споделување 

на информации за деца и вработени кои заминуваа во изолација; 
� Соработка со предучилишните установи од градот Скопје и пошироко; 
� Соработка со О.У. „Стив Наумов“, „Глигор Прличев“.  

 

Извештај за работата на психологот  
 

Согласно протоколите и мерките за заштита во услови на пандемијата 
КОВИД-19, работата на стручната служба се одвиваше во ограничена интерна 
комуникација. 
 Во однос на ДЕЦАТА, активностите на психологот беа насочени кон одделни 
деца за поддршка кога пројавуваа потешкотии и отпор при влегување во градинка, 
адаптација на редот во групата. Нарушено однесување, хиперактивност, 
агресивност, самоповредување. Поттикнување на самоконтрола, поуспешно 
справување со своите постапки, внимание, движења. Дисциплинирање преку 
подучување на детето да ги разбере правилата и последиците. Разрешување на 
емоционалните проблеми. 
Добивање на потребните податоци се остваруваше преку опсервација, разговори, 
социограми – Портрет на групата – Секој е важен и посебен, цртежи, анегдотски 
белешки со примери на поддршка на детето во адаптацијата и вклучувањето во 
програмските активности. 

Соработката со РОДИТЕЛИТЕ се одвиваше на советодавно ниво преку 
индивидуални разговори, Советувалиштето на стручната служба и пишувани 
материјали. Најчесто прашањата се однесуваа за нарушувања во однесувањето на 
децата, хиперактивност, агресивност кон другите деца. Потоа, појава на љубомора 
кога во семејството има принова, ситуации на мастурбација на предучилишна 
возраст. Актуелни прашања беа поттикнување на самодоверба кај детето, табела 
за проверка на развојот на детето / социо-емоционален, когнитивен развој/, 
хоспитализација и стресогено искуство на детето при неговата хоспитализација. 
Емоционални нарушувања поврзани со здобиени стравови поради смрт во 
семејството, болничка интервенција. Воспитни стилови во воспитувањето и мерки 
на дисциплинирање кои родителите најчесто ги практикуваат. Нарушени брачни 
односи, поради алкохолизам или развод, кои се одразувале на промени во 
однесувањето и развојот на детето. Поврзување со надворешни стручни 
институции за дополнителни консулации. 

Во работата со ВОСПИТУВАЧИТЕ и НЕГОВАТЕЛКИТЕ во одделни случаи 
давани се совети за водење на хиперактивно и агресивно дете. Усогласување на 
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пристапот на воспитувачот и негователката во ситуации на нарушувања и 
несоодветно однесување на детето. Редот во проследување на информации 
помеѓу семејството и градинката. Применети се разговори, прашалници, пишувани 
тематски материјали. 

На планот ЛИЧНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ, психологот се вклучи во 
обука на Програма за основи на социјална кохезија и културен дијалог (невронаучна 
основа), д-р Ребека Грангер, организирано од МТСП и УНИЦЕФ. Концепт за 
талентираност и надареност, Се може да се одложи само грижата за таленти не, 
Интернационален центар за емоционална интелигенција, Охрид, проф. Др. Љупчо 
Кеверески. Да растеме заедно – комуникација на основа на љубов, слобода, 
љубопитност, Здружение Заедно во Европа, Бања Лука, БИХ, проф. Др. Љиљана 
Крнета. 

Во однос на ЛИЧНИ СТРУЧНИ НАСТАПИ на психологот, би ја издвоиле  
темата Лекција и предизвик – комуникација деца-родители-градинка, комуникација 
во услови на пандемијата КОВИД – 19, адаптација во ситуации на непредвидливост 
и менталното здравје, соочувања на ставови на психолози, педагози, наставници, 
професори, информатичари од Македонија, БИХ, Хрватска, Словенија. 

Стручни текстови за списанието Росица, наменето за родителите и кадарот, 
Ти цртам срце кога те сакам, Прашања како облик на говорна активност, Воспитно-
образовните кадри во градинката херои кои инспирираат – Енeргијата на децата не 
исполнува и расположува, Децата се огледало на возрасните – Пцости во речникот 
на детето. 
 Во изминатиот период, психологот беше задолжен за водење на евиденција 
за деца, родители и вработени кои развиле симптоми и клиничка слика на КОВИД 
– 19, нивна изолациja поради позитивен контакт, проследување на податоци до 
Центарот за јавно здравје и Државен санитарен и здравствен инспекторат. 
 Од другите активности на психологот  би го издвоиле ангажманот како член 
на Претседателството на Сојузот на просветните работници на Македонија, за 
Светскиот ден на учителите – 5 Октомври и врачување на признанија Просветен 
работник на годината, Кампања – Просветни работници – Ви благодариме затоа 
што сте креативни, посветени, мудри, трпеливи, мотивирани, истрајни, храбри, 
грижливи, инвентивни, емпатични ... организирано од МOН и УНИЦЕФ. 
 

Извештај за работата на логопедот 

Организацијата на работа во установата се реализираше согласно протоколите 
и насоките од МТСП за заштита од пандемијата со КОВИД – 19.     

Како член во Комисија за прием на деца,  по констатирање на бројната состојба 
на деца по воспитни групи за сите објекти и дополнување на истите, сите родители 
беа известени и се склучуваа договори со потврди од работа.  
   Во текот на месец октомври, на ниво на установа се спроведе идентификација и 
детекција на децата од 5 - 6 години, така што беа опфатени пет воспитни групи со 
вкупно 132 деца, односно 54 присутни деца. Од нив 39 се евидентираа со говорно 
– јазични нарушувања од различен тип. 

Нарушувања кои се детектираа: фонолошко – артикулаторни нарушувања 
(ротацизам, ламбдацизам, сигматизам – интердентален, латерален), забавен или 
недоволно развиен говор и специфични јазични нарушувања. Логопедскиот 
третман се изведуваше индивидуално. 
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Во објектот ,,Мимоза“ беше формирана една воспитна група од 5 - 6 годишна 
возраст чиј број вкупно изнесуваше 33 деца, од кои 15 со потврди за во градинка, 
од нив 10 присутни, а 6 беа забележани со фонолошко – артикулаторни 
нарушувања.  

Во објектот ,,Калинка’’ беше формирана една воспитна група од 5 - 6 
годишна возраст чиј вкупен број изнесуваше 21 дете, од кои 15 со потврди за во 
градинка, од нив 12 присутни, а 7 беа забележани со фонолошко – артикулаторни 
нарушувања.  

Во објектот ,,Темјанушка“ беше формирана една воспитна група од 5 - 6 
годишна возраст чиј број вкупно изнесуваше 26 деца, од кои 15 со потврди за во 
градинка, од нив 10 присутни, а 7 беа забележани со фонолошко – артикулаторни 
нарушувања.  

Во објектот „Сончоглед“ беа формирани две воспитни групи од 5 - 6 
годишна возраст чијшто вкупен број изнесуваше 52 деца, по 15 со потврди за во 
градинка, вкупно 22 присутни, а 12 со фонолошко – артикулаторни нарушувања, 1 
дете со оштетен слух и 1 дете со расцеп на непце.   

На децата им беше дадена можност за адаптација, запознавање и 
прифаќање на логопедот, со цел да се овозможат услови за взаемна соработка во 
текот на спроведувањето на третманот. 

Воспитно – негувателскиот кадар беше запознаен со проблемите на децата 
во однос на говорно – јазичната комуникација и нивното влијание врз 
психомоторниот и едукативниот развој.  

Распоредот на стручниот тим се изработи така што, секој профил да биде 
распределен во еден објект. Од месец октомври до месец декември, логопедските 
вежби се реализираа во објектот „Сончоглед“ со тоа што децата беа опфатени 2 - 
3 пати во неделата во времетраење од 30 минути. За вежбите секогаш следуваше 
и домашна задача со цел за успешен третман. Акцентот беше ставен кај децата од 
возрасните групи од 5 – 6 години поради тоа што се подготвуваа за училиште; 
додека кај децата од помалите возрасни групи од 2 – 4 години се вршеше 
опсервација, следење на отстапувањата од физиолошкиот развој, давање насоки 
на воспитно – негувателскиот кадар за стимулирање на говорно – јазичниот развој.  

Во текот на месец декември и месец јануари како претседател на Комисија за 
попис изготвив План за работа на целокупниот попис и Извештај за извршениот 
попис за изминатата година.  

Второто полугодие, ротацијата по објектите се одвиваше на неделно ниво; се 
реализираа логопедски вежби и се заменуваше отсутен воспитувач каде што беше 
потребно.  

 
� Соработка со кадарот 

� Изготвување на Годишна програма за својата работа за 2020/2021 година; 
� Изготвување на Годишен извештај за својата работа за 2020/2021година; 
� Учество во тимската работа во планирање, организирање и реализација на      

програмските активности и проекти на ниво на oпштина Гази Баба, на ниво на 
град Скопје; 

� Учество во Комисија за прием на деца и Комисија за Јавни набавки; 
� Редовно внесување на податоци во Главна книга на градинката и во 

електронскиот систем; 
� Учество во Централна пописна комисија на основни средства и ситен инвентар; 
� Изготвување на потребни документи за обновување на лиценци за работа; 
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� Соработка со воспитно – негувателскиот кадар за рано откривање на говорно – 
јазични нарушувања кај децата; 

� Советодавна и инструктивна работа со воспитно – негувателскиот кадар и 
давање насоки за поттикнување на говорно – јазичниот развој кај децата преку 
говорни игри; 

� Следење на децата во конкретни ситуации по барање на родител или воспитно 
– негувателскиот кадар поради промени во однесувањето; 

� Поддршка на воспитно – негувателскиот кадар, односно нивна замена и 
реализација на воспитно – образовна работа со децата. 

 

� Соработка со семејството 

� Остварена соработка со родители на  деца со говорно – јазични нарушувања; 
Постојано индивидуално информирање на родителите за постигнувањата и 
развојот на нивните деца; 

� Дадени насоки за вклучување на родителите во работата со децата во домашни 
услови; 

� Реализирани консултативно – советодавни разговори со родители по нивно и по 
барање на кадарот; 

� Давање насоки за користење на други надворешни стручни профили или 
институции во соработка со психологот, педагогот и специјалниот едукатор и 
рехабилитатор на градинката; 

� Информирање на родителите за упис/испис на дете во градинка и потребни 
документи; 

� Преку формата советувалиште – мултидисциплинарен пристап, се посвети 
посебно внимание на споделување на информации и советување за социо – 
емоционални проблеми во адаптацијата, социјализацијата и интеракционите 
односи, говорно – јазични и широк спектар на развојни нарушувања. 
 

� Лично стручно усовршување преку учество во проекти, стручни 
предавања и обуки: 

 
� 03.12.2020г.–Учество на Он лајн предавање на тема: „Како потакнути когнитивни 

развој дјетета?“ Сплит, Хрватска 
� 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020–Учество на Онлајн обука за 

колегијална поддршка на тема: Основите на социјална кохезија и културен 
дијалог во организација на МТСП, УНИЦЕФ и Светска банка 

� 19.11.2020г. – Учество на 8th Online Pan – European Conference on Digital Educa-
tion – Ljubljana, Slovenia 

� 10.12.2020г. – Учество на Онлајн Конференција на тема: „Говорно – јазичните 
отстапувања во предучилишната возраст“ – дефектолог – логопед Ана Петреска  

� 16.12.2020г. – Учество на ZOOM предавање – Промоција на платформата Онлајн 
сервисна служба, Здружение – Отворете ги прозорците 

� 21.12.2020г. – Учество на вебинар на тема: Развојни нарушувања и третман – 
Здружение - Фики Гаспар 

� 06.03.2021г. – Учество на четврта Онлајн Конференција по повод Европскиот ден 
на логопедијата – „Телепрактика и дигитални технологии“ – Здружение на 
Р.С.Македонија – Лого Лексис 

� 27.03.2021г. - Учество на вебинар – обука за постигнување на индивидуална 
организациска хармонија – „Се може да се одложи, само грижата за талентите, 
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НЕ„ – Проф. Д-р Љупчо Кеверески, Национален координатор на 
Интернационалното здружение за Емоционална интелигенција, Охрид 

� 30.03.2021г. – ZOOM обука – Дигитализирање на листата на чекање за  упис на 
дете во детските градинки – Сектор за заштита на децата 

� 13.05.2021г. – Учество на вебинар на тема: „Справување со стрес во приватна и 
професионална сфера во период на неизвесност„ – Платформа за психолошка 
поддршка – Меѓународен славјански универзитет 

� 13.05.2021г. – Учество на вебинар на тема: Музичке коцкице за игру и учење – 
Музичка радионица, Бим Бам – Београд 

� 27.05.2021г. – Учество на вебинар на тема: “Посебни потреби и потешкотии во 
учењето: Како да се справиме со нив?“ – ЈУДГ Срничка – Скопје 

� 21 –23.06.2021г. – Учество на меѓународна онлајн Конференција „Учиме за 
екологијата од најрана возраст„ – 4 елементи СТЕМ во рана едукација - од 
програмата Еразмус+ (Полска,Италија, Литванија,Португалија,Р.С. Македонија) 

� 22.06.2021г.–Учество на меѓународна онлајн Конференција „Учиме за 
екологијата од најрана возраст„ – 4 елементи СТЕМ во рана едукација - од 
програмата Еразмус+(Полска, Италија, Литванија, Португалија,Р.С. Македонија) 
со своја презентација на тема: “Образовниот систем во Р.С.Македонија“. 

� 11,24.06. – 01.07.2021г. – Учество на ZOOM средби во организација на 
воспитувачите за колегијална поддршка на тема: Основите на социјална 
кохезија и културен дијалог. 
 

� Реализирана  соработка со пошироката средина 

� Соработка со предучилишни установи во Државата за размена на искуства и 
идеи; 

� Соработка со општина Гази Баба преку учество на Советот на општина Гази 
Баба за Предлог – Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на 
ЈУДГ Детска Радост за период од 2019/2020 година и  
Одлука за донесување на Годишна програма за работа на ЈУДГ Детска Радост 
за период 2020/2021година; 

� Соработка со Црвен крст на општина Гази Баба во реализација на проектот Од 
дете за дете, хуманитарна акција во рамки на Детската недела; 

� Соработка со институциите: „Завод за ментално здравје“, „Центар за 
рехабилитација на слух, говор и глас’’- Скопје во однос на третирање на одделни 
развојни прашања и случаи. 

 

 

Извештај за работата на специјален едукатор и рехабилитатор 
 

Во рамките на своите програмски активности, дефектологот во текот на 
месец октомври изработи своја сопствена програма за работа за тековната година. 
Во установата дефектологот со недиректен контакт, туку на база на информирање 
од воспитувачите која ги опфати децатa во сите објекти на ЈУДГ„Детска Радост”, 
доби информации за нив и потешкотиите кои ги манифестираат со пополнување на 
евидентен лист каде ги забележаа веќе стекнатите вештини.  
Поради пандемијата со која се соочивме изминатата година не бевме во можност 
да работиме индивидуално со децата и да ги извршуваме работните задачи како 
претходно. Сепак, работата на дефектологот се темелеше на тоа првично да биде 
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поддршка во групите каде има најголема потреба, односно во групите каде има 
деца со потешкотии во развојот. 
Од веќе добиените информации дефектологот заедно со останатиот дел од 
стручниот кадар во градинката изработи годишна програма за својата работа. 
Потоа,  план за поддршка и проценка на напредокот во раното учење и вклучување 
на семејството во подобрување на функционалните способности кај детето што се 
однесува посебно за секое дете во зависност од развојните нарушувања и 
потешкотиите со кој се соочува детето во кој беа вклучени и родителите. 

Воспитно – негувателскиот кадар беше запознаен со проблемите на децата 
во однос на однесувањето и нивната психомоторика, но по запознавањето на 
децата со дефектологот и земените забелешки од следењето на развојот и 
опсервацијата воспитно-негователскиот кадар добија насоки за работа за 
олеснување на работата со овие деца. 

Со оглед на потешкотиите со кои се соочувавме оваа година поради 
пандемијата со Ковид 19, главно работата на дефектологот беше поддршка на 
воспитувачите и негователите, односно нивна замена и превземање на нивните 
работни обврски за време на нивно отсуство кога тоа беше неопходно. 

Замената на работните обврски на воспитувачите и негователите во текот на 
годината ги опфати сите возрасни групи, од јасли до големите групи во сите четири 
клона „Мимоза”, „Темјанушка”, „Сончоглед” и „Калинка”. 

Дефектолошкиот третман во одредени групи се одвиваше со претходно 
испланирана цел, односно вежби кои влијаат за подобрување на концентрација, 
внимание, меморија, фина моторика, груба моторика, графомоторика, вежби за 
опуштање, во зависност од потребите на детето. 

 
Од објектите „Мимоза“, „Сончоглед’’, „Темјанушка’’ и „Калинка’’  медицинска 

белешка од државни и приватни установи за класификации на попреченост и 
потреба за поддршка во развојот, добивме за пет деца кои имаат редовен престој 
во нашата градинка. 

Во текот на работната година освен со децата со развојни нарушувања 
дефектологот работеше и со деца со типичен развој кои се соочуваат со одредени 
потешкотии како што се концентрација, внимание, помнење итн. 

 
� Соработка со кадарот 
� Учество во изготвување на Годишната програма за работа на установата за 

2020/2021 година и Годишниот извештај за 2020/2021 година; 
� Учество во тимската работа во планирање, организирање и реализација на      

програмските активности и проекти на ниво на oпштина Гази Баба, на ниво на 
град Скопје; 

� Соработка со воспитно – негувателскиот кадар за рано откривање на развојните 
нарушувања; 

� Советодавна и инструктивна работа со воспитно – негувателскиот кадар и 
давање насоки за поттикнување на развојот преку соодветна игра и вклучување 
во секојдневната работа на децата; 

� Изготвување на индивидуални воспитно – образовни планови за работа со цел 
унапредување на нивниот развој; 

� Следење на децата во конкретни ситуации по барање на родител или воспитно 
– негувателскиот кадар поради промени во однесувањето; 
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� Поддршка на воспитно-негователскиот кадар кои во групата имаат деца со 
развојни нарушувања при разни прошетки, посета на музеј, спортски игри во 
природа. 

 
� Соработка со семејството 
� Остварена соработка со родители на  деца со развојни нарушувања; 

Постојано индивидуално информирање на родителите за постигнувањата и 
развојот на нивните деца; 

� Дадени насоки за вклучување на родителите во работата со децата во домашни 
услови; 

� Реализирани консултативно – советодавни разговори со родители по нивно и по 
барање на кадарот; 

� Давање насоки за користење на други надворешни стручни профили или 
институции во соработка со логопедот, психологот и педагогот на градинката; 

� Преку формата советувалиште – мултидисциплинарен пристап, се посвети 
посебно внимание на споделување на информации и советување за социо – 
емоционални проблеми во адаптацијата, социјализацијата и интеракционите 
односи, говорно – јазични и широк спектар на развојни нарушувања. 
 

� Реализирана  соработка со општествената средина 
� Соработка со институциите: „Завод за ментално здравје“, и „Центар за 

рехабилитација на слух, говор и глас’’- Скопје 
 

� Лично стручно усовршување – обуките опфаќаа учество на работилници       
семинари и презентации: 
 

� Учество на онлајн трибина на тема: „Психосoцијална поддршка на лицата со 
посебни потреби и нивните семејства за разрешуваање на нивните проблеми и 
предизвици“ - Меѓународен славјански универзитет - Св. Николе 

� Учество на Онлајн обука за колегијална поддршка на тема: Основите на 
социјална кохезија и културен дијалог- 

� Третман на опсесивно - компулсивно растројство - онлајн предавање, 
Здружение Псинапсис, Скопје 

� Учество на вебинар на тема: „Посебни потреби и Потешкотии во учењето: Како 
да се справиме со нив? - ЈУДГ Срничка, Скопје 

� Autism - the mysterious challenge of 21 century, Македонска медицинска 
студентска асоцијација, Р.С.М 

� Учество на ZOOM средби во организација на воспитувачите за колегијална 
поддршка на тема: Основите на социјална кохезија и културен дијалог 

� Учество на меѓународна онлајн конференција – „Учиме за екологијата од најрана 
возраст„ – 4 елементи СТЕМ во рана едукација од програмата Еразмус+ 
(Полска,Италија,Литванија,Португалија,Р.С. Македонија). 

 
 

Извештај за работа на стручниот соработник по музичко  
воспитание  
 

Музичкото воспитание има големо влијание врз развитокот на детската 
личност, како што се развитокот на музичките способности, естетските чувства, 
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способност за разбирање и доживување на музиката, поттикнување на позитивните 
емоции, креативноста, самостојноста, тимската работа и одговорноста, музичкото 
изразување, стекнување култура на однесување, подготвување за активно 
вклучување во музичкиот живот во општествената средина. 

Главните цели на музичкото образование во воспитно-образовната 
работа со деца од предучилишна возраст во изминатата програмска година 
беа: 
� Развивање интерес и љубов кон музиката; 

� Поттикнување на желбата и навиката за активно слушање на музиката; 

� Развивање способности за емоционално восприемање и доживување на 

музиката; 

� Создавање услови за откривање на богатството и разновидноста на звуците; 

� Навикнување на соодветно и културно однесување при слушање музика во 

концертна сала и други институции. 

Во текот на годината како стручен соработник по музичко воспитание учествував 
во работните групи, планирање и програмирање на годишните теми. Беа застапени 
и реализирани сите форми на работа: пеење на песни, слушање музика, музика и 
движење, детско музичко творење. Применував игри за развој на слухот, игри со 
бројалки како и забавни игри кои кај децата создаваа весело расположение. При 
пеењето на песни секогаш обрнував внимание на вокалната техника, со што децата 
се учат на правилно дишење при пеењето, чиста интонација и дикција и сето тоа 
допринесува правилно и убаво да биде испеана една песна. 

Подготвување на материјали за изработка на видеа за: 
� Есенска приредба 

� Априлијада и   

� Завршните приредби на големите групи од сите објекти. 

Воедно реализирав воспитно – образовна работа во сите објекти при замена на 
отсутен воспитувач.  
 
Лично стручно усовршување – обуки, проекти и предавања: 
� Teaching Growth Mindset, Ljubljana – Slovenia 
� 7th Online Pan - European Conference on Digital Education Leaning from Best Prac-

tice 
� 8th Online Pan - European Conference of Digital Education Global Education 
� 9th Online Pan - European Conference on Digital Education - Learning from Best 

Practice 
� Учество на ZOOM средби во организација на воспитувачите за колегијална 

поддршка на тема: Основите на социјална кохезија и културен дијалог 
� Учество на вебинар – обука за постигнување на индивидуална организациска 

хармонија – „Се може да се одложи, само грижата за талентите, НЕ„ – Проф. Д-
р Љупчо Кеверески, Национален координатор на Интернационалното 
здружение за Емоционална интелигенција, Охрид 

� Учество на меѓународна онлајн конференција „Учиме за екологијата од најрана 
возраст“ 4 елементи СТЕМ во рана едукација од програмата Еразмус +. 
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Извештај за работа на стручниот соработник по физичко 
воспитание 
 

Изминатата 2020/2021 година, програмата по физичко и здравствено 
образование се реализираше согласно Протоколите за работа дадени од МТСП. 
Активностите беа насочени кон зголемување и унапредување на здравјето, 
сензомоторните способности и психофизичкиот  развој на децата. За таа цел во 
соработка со стручниот тим на градинката изготвив годишна програма за својата 
работа, а во координација со воспитниот кадар соодветно на тематското планирање 
правев месечни и дневни оперативни планови кои ги реализирав со децата од сите 
воспитни групи од 2 – 6 години. Во текот на реализација на програмските активности 
посебно внимание се посвети на усовршување на координацијата на движење, 
способноста за одржување на рамнотежа и ориентација во просторот, како и на 
индивидуалните развојни можности и способности на децата. Активностите се 
реализираа во просториите на објектите и надвор од  нив, преку подвижни игри за 
развивање и усовршување на движечките способности како што се: одење, трчање, 
скокање, качување, провлекување, фрлање  итн. со и без правила, на отворен  и 
затворен простор, со и без реквизити. Според насоките, активностите ги 
реализирав на отворен простор, односно во дворот на градинката. Кога 
временските услови не дозволуваа активностите да се одвиваат на отворен 
простор истите беа реализирани во занимална од страна на воспитувачите по 
претходно дадена дневна подготовка. 

Во изминатата година посебно внимание посветив на вежбите за спречување и 
коригирање на појавените деформитети на стапалата и другите делови на телото 
како и игрите  за рекреативна и корективна гимнастика. Настојував преку игри, 
движење и вежби кај децата да ја  поттикнам желбата за секојдневно вежбање како 
и формирање  елементарни знаења и навики за здрав живот од најрана возраст. 
По повод одбележување на Детската недела беа реализирани традиционални 
спортски и забавни игри во дворот на нашата градинка. Одбележувањето на Денот 
на планетата Земја се реализираше со употреба на велосипеди и тротинети,  на 
отворено - во дворот на градинката. Активностите се спроведоа со почитување на 
протоколите и мерките за заштита при работа во услови на пандемија.  

Изминатата година, во делот за личен професионален развој учествував во 
следните проекти, стручни предавања и обуки: 
 

• 7th Online Pan – European Conference on Digital Education Leaning from Best Prac-
tice  

• 8th Online Pan – European Conference of Digital Education Global Education 

• 9th Online Pan – European Conference on Digital Education – Learning from Best 
Practise 

• Учество на вебинар – обука за постигнување на индивидуална организациска 
хармонија – „Се може да се одложи, само грижата за талентите, НЕ “ – Проф. Др 
Љупчо Кеверески, Национален координатор на Интернационалното здружение 
за Емоционална интелигенција, Охрид 

• Учество на меѓународна онлајн конференција „Учиме за екологијата од најрана 
возраст“ 4 елементи СТЕМ во рана едукација од програмата Еразмус+ 
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• Социјална кохезија и културен дијалог – Модул 1 

• Заштита при работа 

Извештај за работа на стручниот соработник по англиски јазик 
 

Работната 2020/2021 година е втора година за рано изучување на англискиот 
јазик во нашата градинка. Програмата ја изготвив во соработка со стручниот кадар 
во градинката, воспитно – згрижувачкиот кадар како и преку проследување на 
прирачниците за предучилишно образование, и соодветно на тематското 
планирање правев месечни и дневни оперативни планови кои ги реализирав со 
децата од воспитните групи од 3-4 и 4-6 години.  

Програмата беше реализирана преку разни активности како што се: 
претставување на вокабулар преку песнички, изразување на детската креативност 
преку цртежи, гледање цртани филмови, учење и повторување вокабулар преку 
флеш-карти, разни игри, имитирање на движења од песни со цел развивање на 
груба моторика, како и бројни работни листови со поврзување, боење, доцртување 
со цел подобрување фина моторика и координација око-рака. 

Годинава, наставата се изведуваше по посебни протоколи изготвени од 
страна на МТСП и Министерство за здравство во кој се пропишани критериумите 
за текот на работата поради пандемијата со која се соочивме, и од истите причини 
програмата не беше целосно до крај реализирана. 
 Активностите по англиски јазик беа реализирани според протоколите за 
работа во просториите на градинката и во дворот секогаш кога условите го 
дозволуваа тоа, во периодите кога епидемиолошката состојба беше загрижувачка, 
активностите беа стопирани.  
 
     Соработка со кадарот 

• Поддршка на воспитно-негователскиот кадар во групите каде што се јавила 
потреба 

• Поддршка на воспитно-негователскиот кадар при реализирање на бројни 
активности, приредби, претстави. 

 Во делот на стручно усовршување, посетив повеќе обуки, а исто така и дадов 
придонес во реализирање на проектите на градинката преку преведување на бројни 
текстови.  
 
Обуки, работилници, семинари и презентации: 
 

• Учество на меѓународна онлајн конференција „Учиме за екологијата од најрана 
возраст“ 4 елементи СТЕМ во рана едукација од програмата Еразмус + 

• Безбедност во работна средина  

• Учество на ZOOM средби во организација на воспитувачите за колегијална 
поддршка на тема: Основите на социјална кохезија и културен дијалог. 
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V. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ 
 

Соработката со родителите е значајна за унапредуване на дејноста на 
установат. Меѓусебното почитување и разбирање е најважна компонента во 
процесот на воспитанието на детето. Стекнување на меѓусебна доверба и 
усогласување на воспитните ставови и влијанија е занчајно за севкупниот развој на 
детската личност. Соработката помеѓу градинката и родителите во изминатата 
програмска година беше значајна и за зачувување на здравјето и безбедноста на 
децата, семејството и вработените.  

На почетокот од годината родителите беа информирани и запознаени со 
протоколите за работа на установите за деца дадени од МТСП како и интерните 
протоколи на градинката. Прокололите се однесуваа на почитување на времето за 
прием на воспитната група во која претстојува детето, носење на заштитна маска, 
држење на дистанца, при предавање на детето да се почека на детето да му се 
измери температура,  како и следење на здравствената состојба на детето и за 
секоја промена на состојбата да се известат воспитувачот и негователот на групата.  

Поради специфичните услови за работа во изминатата програмска година 
размената на информации се  реализираше преку  најразлични форми на 
електронска комуникација и соработка со семејството: 
 
� Родителски средби; 
� Индивидуални информативни разговори; 
� Вклучување на родителите во планирање и реализација на дел од програмските 

и проектните активности; 
� Организирање изложби; 
� Вклучување на родителите во креативни работилници; 
� Советувалиште за деца и родители; 
� Информирање на родителите преку огласна табла, флаери, брошури, 

соопштениа;  
� Веб страа на градинката; 
� Електронска комуникација (фб и вибер групи, zoom средби) 

 
Еден од најтрадиционалните форми на соработка со родителите се 

родителски средби се реализираа онлајн преку користење на платформите ЗООМ, 
Вибер или Месенџер. Истите се реализираа во месец септември и февруари во 
сите воспитни групи според однапред утврден дневен ред. 

 
 На овие родителски средби родителите имаа можност да се запознаат со 

куќниот ред на градинката, протоколите за работа, годишната програма за работа 
на градинката,  прирачници и списанија кои се користеа во работата со децата како 
и да се запознаат со животот и секојдневниот престој на децата во групата.  

 
Најчеста форма на соработка на споделување на информации беа и 

секојдневните индивидуални формални и неформални средби при приемот и 
испраќањето на детето од градинка кога се споделуваа информации важни за  
развојот на детето и значајни за формирање на позитивен став кон градинката. 
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Се трудевме активно да ги вклучуваме родителите во реализирање на дел 
од активностите од воспитно-образовната програма                                                                                                         
манифестации, еко акции, креативни работилници и хуманитарни акции од кои би 
ги издвоиле: 

 
� Еко акции:  Учиме за рециклирање на отпадното масло и батерии; Штеди ја 

водата да ја зашуваме природата; Денови на пролетта-денови на екологијата; 
� Хуманитарна акција – во рамки на детската недела се организираше 

хуманитарна акција „Од дете за дете“. Акцијата се состоеше во собирање храна 
и облека наменета за ранливите категории семејства на територија на Општина 
Гази Баба. Собраните средства беа донирани на собирните пунктови на 
Општина Гази Баба; 

� Работилници кои се реализираа со задавање на задачи за дома „Сончев зрак“ 
во рамки на детската недела родителите и децата изработија зрак со пораки за 
поубаво детство; „Го градиме нашиот град“ макета на градот Скопје со која 
учетсвувавме во манифестацијата;  Новогодишни украсувања; Креативни кукли 
од чорапи и дрвени лажици; 

� Манифестации: Ден без афтомобили; Детска недела „Се грижам за мое здравје 
за наше добро“; Испраќање на есента „Есенска магија“; Мартинки; Пролетна 
приредби; Ден на водата; Априлијада; Цртање на асфалт; Завршни приредби на 
големите групи „Збогум градинке“  
 

Активностите, манифестациите, приредбите кои се реализираа во 
градинката се реализираа со поддршка од родителите но без нивно присуство туку 
истите беа споделени во форма на видеа на Беб страната на градинката. 

 
За да се олесни комуникацијата со родителите оваа година на веб страната 

на градинката се додаде и опцијата за електронско пополнување на апликација за 
упис во градинка, како и барање за испис. 

  
� Совет на родители 

Во рамки на градинката согласно Законот за заштита на децата и Статутот 
на  градинка работеше Советот на родители кој го сочинува по еден родител 
претставник на ниво на работна единица-објект. Советот на родители со својата 
работа даваше  придонес и предлози за унапредување на дејноста на установата. 
Ги разгледуваа и даваа свое мислење за годишната програма и извештајот за 
работата на установата, мислење за користење на прирачници и списанија 
одобрени од МТСП, како и предлог на активности кои се реализираа во изминатата 
програмска година. Родителите преку свои претставник беа вклучени во работата 
на органот на управување - управниот одбор на детската градинка. 

� Советувалиште за деца и родители 
И во услови на пандемиските протоколи и мерки својата работа ја 

реализираше советувалиштето за деца и родители составен од стручен тим: 
педагог, психолог, логопед и специјален едукатор и рехабилитатор. Средбитеи 
активностите со родителите се реализираа во објектот  Мимоза каде просторно се 
наога советувалиштето но по потреба и од практични причини за родителите 
средбите понекогаш се реализираа и во останатите објекти на градинката по 
предходно договорени термини и со почитување на протоколите за работа. 
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Поддршка на родителите опфаќаше стручна помош за прашања и проблеми 
поврзани со престојот на детето во градинката но и совети за животот на детето во 
семејството, домот. Се споделуваа знаења и искуства како патоказ за унапредување 
на родителството и воспитните насоки кон децата.  

Родителите добиваа информации за организационата и програмската 
поставеност на установата; како и совети за полесна адаптација и социјализација на 
детето во воспитната група, премин од јасли во градинка или пак при преминот од 
еднаво друга група заради ограничениот број на деца според протоколите за работа. 
Преку индивидуални средби кои беа иницирани од страна на стручниот тим или 
родителите се реализираше едукација на родителите за воспитувањето и  развојот 
на децата како и советување и давање насоки за правилно воспитување и 
одгледување на децата. Во некои ситуации родителите беа насочувани да користат 
поддршка на надворешни стручни институции за надминување на одредени развојни 
состојби и прашања.  

Актуелната сотојба со пандемијата се јави како предизвик за справување со 
одредени прашана за надминување на  стресот. Советувалиштето нудеше подршка 
на семејствата кои беа директно засегнати со ситуацијата. Советувалиштето со 
својата работа допринесе за подобрување на меѓусебното разбирање и соработка 
на родителите и градинката кое е многу важно за психичкиот развој на детето и го 
олеснува престојот на детето во установата.. Во меѓусебната соработка се 
трудевме да укажеме дека родителството и воспитувањето се најодговорни 
должности кои се учат и можат да се унапредуваат. Во одгледувањето на децата 
еднакво е важно учеството на двајцата родители. Родителството е доживотна улога 
и право. Многу е важно усогласување воспитните ставови на двајцата родители 
како и релацијата градинка-семејство. Кога се применува внимателно зборување и 
слушање, давање на личен позитивен пример, истрајност, доследност, заслужена 
пофалба се постигнува заедничко задоволство и успех. 

Во однос на децата, стручниот тим на советувалиштето дадеше поддршка 
особено во  периодот на  адаптацијата, социјализацијата како и надминување на 
некои појави при нарушување во  однесувањето. Континуирано  се следеше 
развојот и однесувањето на децата во воспитните групи и заедно со воспитувачите 
и негователите се планираа стратегии на постапување во одредени ситуации. 
Посебно внимание 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 се реализираше преку 
индивидуални и групни разговори, социјалнии говорни игри. 

Советувалиштето даваше 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. Се 
работеше со воспитно-згрижувачкиот кадар на унапредување на релациите 
воспитувач - дете – родител. Стручниот тим беше поддршка на воспитувачите во 
олеснување на процесот на адаптација на децата на градинката, особено на децата 
со развојни потешкотии, како и поддршка во реализирање на проектните 
активности, манифестации, акции. 
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VI. СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИНА И 
СТРУЧНИ ИНСТИТУЦИИ  

 
И покрај специфичните услови за работа во пандемиска година градинката  

беше отворена за соработка со институции од најразличен вид со цел размена на 
искуства 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.  

Соработката со пошироката општествена средина беше значајна за 
афирмација на градинката и креирање на јавното мислење за установата. 
Соработувавме со воспитно - образовните, научно - културни институции и други 
установи од земјата и пошироко. Разменувавме искуства и добри практики со што 
придонесе за унапредување на воспитно образовната дејност, надополнување на 
воспитно образовните форми и содржини и афирмација на градинката во 
пошироката средина. 

Посебно би ја истакнале соработката со здравствени институции која се 
остваруваше со цел размена на искуства, збогатување на знаењето за правилен 
пристап кон превентивнтата здравствена заштита на децата, правилен раст и развој 
на децата од најрана возраст до периодот на поаѓање во училиште. 

Заради почитување на социјалната дистанца и протоколите за работа 
севкупната соработка се реализираше преку електронска комуникација а се  
користеа најразлични форми на соработка: 

 
� Стручни предавања од различни области; 
� Семинари и обуки; 
� Рамена на материјали за едукативни работилници; 
� Меѓусебна соработка со предучилишни и училишни установи од земјата и 

надвор од неа со цел размена на искуства и добри практики,  следење на 
активности, проекти, приредби и прослави, спортски манифестации; 

� Реализација на интерни и меѓународни проекти; 
� Учество во акции и манифестации на ниво на град и република; 
 

Посебно би ја истакнале соработката со Општина Гази Баба  која ја 
поддржуваше целокупната работа на градинката. Тука би ја споменале и 
соработката со МТСП, МО, БРО, ЦЈЗ како и Македонската национална агенција и 
нејзината поддршка при реализацијата на проектот од Еразмус+ програмата 
размена на искуства и добри практики. Во рамки на програмата К2 соработувавме 
со градинки и училишта кои беа наши партнери во реализација на проектите: 
„Создавање и учење со љубов“- Еразмус+ и  „4-Елементи- СТЕАМ во рана 
едукација“ - Еразмус+.Разменивме искуства околу работата со децата и 
применување на нови и современи форми на работа со децата од предучилишната 
возраст. 
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  Во текот на годината соработувавме со  
с о р а б о т к а ц е л 

• Општина Гази Баба; 

• Министерство за труд и социјална 
политика; 

• Биро за развој на образованието; 

• Министерство за образование; 

• Педагошки факултет; 

• Филозофски факултет катедри  за 
педагогија, психологија и специјална 
едукација и рехабилитација; 
 

• Македонска национална агенција за 
европски образовни потреби; 
 
 

• Центар за јавно здравје 
 
 
 

• Црвен крст на Општина Гази Баба; 
 
 

• ДКЦ Карпош; 
 
 

 

• Едука Мак; 
 
 

 

• Детски ликовен центар; 
 
 

• Здружение за култура и уметност 
„Артистико“ Скопје 

 
 

• Предучилишните установи на РСМ и 
пошироко; 

• Основните училишта „Стив Наумов“ 
„Глигор Прличев“  

• ОХО и Сунилекс 

• Пакомак; 

• Нулта отпад; 
 

 
 
 

• Поддршка во реализацијата на 
програмата и следење на 
современите педагошки психолошки 
истражувања и сознанија и нивна 
имплементација за осовременување 
на воспитно -образовниот процес; 

• Едукација на кадарот учество на 
обуки,предавања, работилници и 
размена на искуства; 
 

• Соработка во реализација на 
проектите од Еразмус+ програмата;  

• Награда Е-твининг градинка за 
2020/21година 

• Рамена на информации за 
епидемиолошката состојба во 
градинката и превентивна заштита; 

 

• Соработка при реализација на 
проекти  и хуманитарна акција;  

• Учество во реализација на 
манифестациите „Го градиме наиот 
град“, „Играм и пеам за мојата мајка“ 
и „Цртање на асфалт“ 

• Учество на ликовен конкурс  
„Корицата на ојата сликовница“ и 
освоена трета награда „Мини 
креативци 2021“ 

• Учество на меѓународна ликовна 
изложба на тема „Флора и фауна –
извор на живот и убавина“ 

• Интерактивна музичка работилница 
со деца „Музичка приказна“ 

 
 

• Реализација на работилници учиме 
за отпадното масло; 

• Соработка во селектирање и 
предавање на пластика, хартија, 
батерии; 

• Едукативна работилница учиме за 
рециклирање на отпадните батерии; 

• Афирмација на градинката. 
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VII. КУЛТУРНА ЈАВНА ДЕЈНОСТ 
 

Во текот на годината беа реализирани активности од програмата за културно 
јавна дејност.Овие активности се значајни затоа што го поддржуваат  холистичкиот 
пристап во развојот кај децата и овозможуваа нивен сестран развој.  

Сите достигнувања на човековото општество се темелат на културата: 
духовна, национална, култура на образование, култура на воспитание, култура на 
говорот, култура на изразување, работна култура. 

Сите овие сегменти кои се однесуваат на подрачјето на културата и 
културниот напредок вградени се во програмата за воспитно - образовната работа. 

 
Активности и манифестации во текот на годината: 

Реализирани содржини Објекти-
реализација 

Време 
реализација 

� Oдбележување на почетокот на учебната 
година(куклени претстави,песни) 

� Oдбележување на празникот 8ми септември 
� 22ри септември – меѓународен ден без 

автомобили- еко кампања „Вози тротинет 
биди ин“ 

сите објекти 
 

Септември 

� Детска недела  
� Мото на Детска недела – „Почитувам за 

мое здравје за наша иднина“ одбележана 
со музички, спортски и ликовни активности 
и хуманитарна акција 

� Хуманитарна акција – „Од дете за дете “ 
� Одбележување на празникот 11ти октомври 
� Одбележување на празникот 23ти октомври 
� Одбележување на 16ти октомври –

меѓународен ден на здравата храна 
� Еко кампања: Учиме за рециклирање на  

отпадните батерии 

сите објекти Октомври 

� Одбележување на денот на Општината 
Гази Баба 3ти ноември „Да ја разубавиме 
нашата општина“ 

� Одбележување на празникот 13ти ноември 
� Учество во манифестацијата „Го градиме 

нашиот град“ 
� Приредби  за испраќање на есента 

„Есенска магија“ 
� Учиме за рециклирање на отпадното масло 

сите објекти Ноември 
 
 
 
 
 
 

� Новогодишни празнувања 
� Новогодишни претстави за деца 

“Новогодишна дистанцирана приказна“ 

сите објекти 
 

Декември 

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

сите објекти 
 
 
 

Јануари 

� Еко кампања „Се грижиме за живоните“ сите објекти Февруари 
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� 1ви март - Мартинки 
�  8ми март- Денот на жената 
� 21ви март – Денови на пролетта денови на 

Екологијата 
� Пролетна претстава 
� 22ри март –Меѓународен ден на водата 
� Еко кампања „Штеди ја водата да ја 

зачуваме природата“ 

сите објекти 
 

Март 

� Априлијада 
� Одбележување на 7ми април ден на 

здравјето 
� Одбележување на 22ри април ден на 

планетата Земја  
� Велигденски работилници 

сите објекти Април 

� Одбележување на 15ти мај меѓународен ден 
на семејството 

� Одбележување на 24ти мај ден на 
македонските просветители 

� Учество во манифестацијата „Цртање на 
асфалт“ 

Сите објекти Мај 

� 01.06 – Меѓународен ден на детето 
� Меѓународен ден на таткото 
� Завршни приредби „Збогум градинке“ 
� Доделување на  дипломи „Ода на детството“ 

за децата кои од септември се првачиња 

сите објекти Јуни  
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VIII.СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Стручното усовршување е примарна и неопходна компонента во 
перманентното образование и е важен предуслов за професионално и квалитено 
реализирање на воспитно-образовната дејност на установата. 
Стручното усовршување се реализираше низ повеќе форми и содржини и тоа: 
 
 

� Проекти 
 

Во изминатата програмска година посебно внимание посветивме на 
стручното усовршување преку реализирање на проекти. Проектите кои се 
реализираа беа од интерен и меѓународен карактер. Активностите, целите и 
задачите се осмислуваа тимски, со цел унапредување  на воспитно - образовниот 
процес. Преку реализација на проектите виспитувачите и негователите се 
надоградуваа во своите знаења и се стекнуваа  и разменуваа практични искуства 
за нови стратегии на работа со деца од предучилишната возраст. 

 
Посебно би ги издвоиле проектот од Еразмус+ програмата „4-Елементи- 

СТЕАМ во рана едукација“ чија реализација продолжи и покрај специфичните 
услови за работа,  додека проектот „Создавање и учење со љубов“ исто така од 
Еразмус+ програмата се одложи да се реализираат во наредната програмска 
година. Сите  активностите кои беа предвидени да се реализираат во втотата 
година од реализација на проектот, во договор со партнерите и националната 
агенција за европски образовни програми ќе се реализираат наредната година.  
Преку реализација на проектите од Еразмус+ програмата се применува активно - 
истражувачкиот интегриран и интерактивен приод во учењето и се разменуваа  
искуства  и примери за добри практики помеѓу воспитувачи од други земји. Во рамки 
на проектот „4-Елементи- СТЕАМ во рана едукација“ предвидените мобилни средби 
се реализираа онлајн. Па така во периодот од 21-23.06.2021 година бевме  
организатори и домаќини на меѓународната онлајн средба во која активно 
учествуваа воспитувачите и стручните работници и соработници од градинката со 
свои презентации и игри и активности  со децата. 

 
Вклучени сме и во реализација на проектот за „Нов пристап и професионален 

развој на воспитно-образовниот кадар во установите за деца, преку колегијална 
поддршка на воспитувачите за унапредување на социјалните и емотивните 
вештини“ поддржан од МТСП кој  продолжи да се  реализира и оваа програмска 
година со учество на три  воспитувачи вклучени во модул 2  кои формираа тимови 
за ги  пренесат своите знаења на останатите воспитувачи и стручните работници и 
соработници. Обуките се реализираа онлајн а се работеше на унапредување на 
нивните социјално-емотивни вештини преку користење на соодветни техники. Оваа 
година се реализираа и обуките за запознавање и вклучување на стручните 
работници  од градинките со програмата за социо-емоционален развој и културен 
дијалог. Обуките се реализираа во четири дела а ги реализираше Проф. Д-р Ребека 
Гранџер.  
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� Семинари, обуки и презентации 
 

Во текот на годината вработените присуствуваа на повеќе обуки, семинари, 
тренинг средби кои придонесоа за проширување на нивните знаења и подобрување 
на нивните компетенции  со цел  унапредување на воспитно-образовната работа со 
децата. 
 

� Обука на тема „Образованието, семејството и менталното здравје во време 
на Ковид 19“  -  Институт Европа за тебе 

� Online Pan – European Conference on Digital Education „Learning from best prac-
tice“. – Ljubljana, Slovenia„ 

� Онлајн обука за колегијална поддршка на тема: Основите на социјална 
кохезија и културен дијалог во организација на МТСП, УНИЦЕФ и Светска 
банка 

� Онлајн семинар за АДХД – Здружение за дислексија Анштајн 
� Он лајн предавање на тема: „Како потакнути когнитивни развој 

дјетета?“ Сплит, Хрватска 
� ZOOM предавање – Промоција на платформата Онлајн сервисна служба, 

Здружение – Отворете ги прозорците 
� Вебинар на тема: Развојни нарушувања и третман – Здружение - Фики Гаспар 
� Онлајн Конференција на тема: „Говорно – јазичните отстапувања во 

предучилишната возраст“ – дефектолог – логопед Ана Петреска  
�  Вовед во менторство; и Вовед во менторство втор дел  
� Обука за постигнување на индивидуална организациска хармонија – „Се 

може да се одложи, само грижата за талентите, НЕ„ – Проф. Д-р Љупчо 
Кеверески, Национален координатор на Интернационалното здружение за 
Емоционална интелигенција, Охрид; 

� ZOOM обука – Дигитализирање на листата на чекање за  упис на дете во 
детските градинки – Сектор за заштита на децата 

� Онлајн Конференција по повод Европскиот ден на логопедијата – 
„Телепрактика и дигитални технологии“ – Здружение на Р.С.Македонија – 
Лого Лексис 

� Вебинар на тема: Музичке коцкице за игру и учење – Музичка радионица, Бим 
Бам – Београд 

� Вебинар на тема: “Посебни потреби и потешкотии во учењето: Како да се 
справиме со нив?“ – ЈУДГ Срничка – Скопје; 

� Меѓународна онлајн Конференција „Учиме за екологијата од најрана возраст„ 
– 4 елементи СТЕМ во рана едукација - од програмата Еразмус+ 
(Полска,Италија, Литванија,Португалија,Р.С. Македонија) 

� Работилница за кариерен развој; 
� Зум средби во организација на воспитувачите за колегијална поддршка на 

тема „Основи на социјалната кохезија и културен дијалог“.  
� Работилница на тема  „Мапирање на постојниот и препораќи за идниот модел 

на лиценцирање и релиценцирање“ 
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IX.РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ 
 

СТРУЧЕН СОВЕТ 
Со стручниот совет на градинката раководеше директорот, а го сочинуваа 

вработените кои ја вршеа стручната работа во градинката и директорот на 
градинката. Стручниот советги вршeшe следните работи: 

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

работа и условите за работа; 
� именува и разрешува претставник на детската градинка во управниот одбор 

од редот на вработените; 
Оваа година претставник од стручниот совет во управниот одбор на 

градинката од редот на вработените е воспитувачот Билјана Лотеска кој воедно е и 
претседател на Управниот одбор на градинката. 
 
време на  
   реализација 

          работи кои ги реализира 

 
 
 
 
на годишно 
ниво 
 

� Утврдува стручни основи за остварување на програмата; 
� Дава мислење, предлози во поглед на организацијата на 

работа  во објектите; 
� Ги разгледува програмите и плановите за работа и 

превзема мерки за нивно извршување; 
� Формирање на воспитни групи по објекти; 
� Ги разгледува извештаите за извршен стручен надзор над 

реализирањето на програмите и предлага соодветни 
мерки;  

� Го разгледува планот за стручно усовршување на кадарот; 
� Ги утврдува потребите на објектите во игровен дидактички 

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

 
Септември- 

     Декември 

� Педагошка евиденција и администрација-насоки; 
� Воспитно-образовна работа-план и програма; 
� Формирање на воспитни групи; 
� Јавна културна дејност и манифестации; 
� Тековни прашања во објектите; 
� Стручно усовршување на кадарот; 
� Иновации во воспитно-образовниот процес. 

 
Јануари - 

         Јуни 
 
 
 

� Анализа за згрижувачката и воспитно образовната работа; 
� Анализа за водење на педагошката евиденција и 

администрација;  
� Концепции за работа во вонредни услови; 
� Концепции за завршни приредби;  
� Анализа за реализирани теми; 
� Годишен извештај за работа; 
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СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ  
 
Како стручен орган во рамки на градинката постои и функционира советот на 

воспитувачи кој го сочинуваат сите воспитувачи, стручни работници и соработници 
а со состаноците раководи директорот. Советот на воспитувачи остваруваше 
бројни активности како: планирање  и реализирање на воспитно образовната 
работа,проектите и проектните активности; еко активности, јавни манифестации, 
прослави, естетско уредување на објектите како и бројни тековни прашања кои 
произлегуваа од реализацијата на воспитно-образовната програма. Целокупните 
активности од доменот на своето работење ги насочи на унапредување на воспитно 
образовниот процес. 
 

Време на 
реализација 

          Реализирани активности 

 
Септември -
Октомври 

� Планирање на годишната програма; 
� Естетско уредување на работните единици; 
� Договор за работа во услови на пандемија и почитување на 

протоколите за работа; 
� Договор за одржување родителски средби; 
� Договор за стручно усовршување; 
� Одбележување на празници и прослави; 
� Детска недела-концепција за текот на активностите; 
� Планирање и реализација на проекти и проектни активности, 

Еко кампањи; 
� Водење на педагошка евиденција и документација. 

 
Ноември - 
Декември 

 

� Планирање и реализирање на месечно планирање за 
воспитно-образовната работа; 

� Испраќање на есента- есенски приредби; 
� Прослава на нова година-дочек на Дедо мраз; 
� Планирање и реализација на проекти и проектни активности; 

 
Јануари - 
Февруари 

� Договор за програмски активности; 
� Анализа за реализација на воспитно-образовната работа во 

претходните месеци; 
� Планирање и реализација на проекти и проектни активности; 
� Договор за одржување родителски средби; 

 
Март - Април 

� Одбележување на 1ви март; 8ми март; 21ви март 
� Ден на водите –Еко кампања „Штеди ја водата да ја зачуваме 

природата“ 
� Априлијата; 
� Ден на планетата земја; 

Мај -Јуни � Договор, концепција и организација за завршни приредба; 
� Средување на работните единици; 

Јули - Август � Годишна анализа на воспитно образовната работа; 
� Евалуација и самоевалуација; 

Континуирано Реализирање на активности кои го поттикнуват социо-
емоционалниот, физичкиот и ментален развој кај децата, 
креирање на средина пријатна за престој и игра 
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СОВЕТ НА НЕГОВАТЕЛИ  
 

Советот на негователи го сочинуваат негувателите кои се дел од стручниот 
кадар на градинката и имаа активно учество во организација и реализација на 
воспитно – образовната и згрижувачката дејност на градинката. Советот на 
негуватели се грижеше за унапредување на работата со децата и создавање 
безбедни услови за игра и престој на децата во градинката. Негувателите особено 
се грижеа за здравствената состојба на децата односно издигање на здрава и 
правилно психофизички развиена личност. Нивната задача беше превенција на 
штетните влијанија врз здравјето на детето.  

Негователите заедно со воспитувачите ги следеа насоките кои ги добивавме 
од соодветните институции и ги почитуваа протоколите за работа. Секојдневно 
правеа дезифекција на дидактичкиот и игровен материјал во занималната. 
 

Време на 
реализација 

 

          Реализирани активности 

 
Септември -
Октомври 

� Организирање на згрижувачката и воспитна работа; 
� Запознавање и почитување со протоколите за работа; 
� Развивање на културно хигиенски навики кај децата; 
� Естетско уредување на просториите за престој; 
� Учество во подготовките во реализација на детската 

недела, приредби, претстави, прослави; 
� Учество во проекти и проектни активности; 

Ноември - 
     Декември 

 

� Учество во есенски приредби; 
� Учество во подготовките и прославата за нова година; 
� Изработка на средства за украсување на просторот; 

Јануари - 
Февруари 

� Анализа за реализација на згрижувачката и воспитна 
работа во претходните месеци. 

� Учество во реализацијата на еко активности; 
Март - 
Април 

� Одбележување на 1ви март, 8ми март; 21ви март 
� Априлијада; 
� Ден на планетата Земја 

Мај - 
         Јуни 

� Годишна анализа за реализација на згрижувачката и 
воспитна работа. 

Јули - Август � Договор за работа во летниот период; 
 
 

континуирано 

� Следење на здравствената состојба на децата во групата; 
� Редовна грижа за хигиената на играчките и постелнината; 
� Создавање на навики за исхрана на децата и културно 

однесување; 
� Учество на прослави, приредби и манифестации на кои 

учествуваат децата 
� Лично стручно усовршување преку следење на литература 

од областа на здравствената заштита и обуки за 
педијатриска прва помош. 
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X. ДРУГИ РАБОТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
 

� Здравствена дејност 
Пандемијата со Ковид 19 придонесе здравствената дејност на градинката да 

има за цел да го превенира  ширењето на вирусот и континуирано да ја следи 
здравствената состојба помеѓу децата и вработените. Соработувавме со Центарот 
за јавно здравје каде доставувавме информации за здравствената состојба на 
децата и вработените во градинката и од каде ги добивавме насоките како да 
постапиме во случаите на појава на позитивен вработен, дете или родител. 

  За време на престојот на децата во градинката преку едукативни работилници, 
игри и активности се настојуваше кај децата да се стекнуваат со правилни културно 
– хигиенски навики со цел зачувување на нивното здравје како и  држење дистанци 
за време на престојот и игрите во градинка. Во текот на годината се настојуваше кај 
децата да се формираат и здрави животни навики преку развивање на правилен 
однос, стекнување знаења и практикување на здрав начин на исхрана како и 
континуирана физичка активност и престој на отворено.  

 
Здравствената заштита на децата во градинката опфаќаше: 

� контрола и надзор на објектите; 
� почитување на протоколите за работа; 
� мерење и водење евиденција за телесната температура на децата и 

вработените; 
� секојдневна дезинфекција на просториите и материјалите за работе; 
� континуирано следење на работата на главната кујна и дистрибутивните кујни; 
� систематско следење на  развитокот, здравствената состојба на децата; 
� грижа за дневниот режим прилагоден на возраста и физиолошките особини на 

децата;  
� грижа за безбедност на храна и правилна исхрана на децата; 
� санитарно хигиенски активности; 
� санитарни и систематски прегледи на вработените; 
 

Пред да се започне со работа на градинката  се направи целосна 
дезинфекција на просториите, мебелот, дидактичкиот и игровниот материјал и се 
набавија дезибариери. По насоки од Центарот за јавно здравје МТСП изготви 
протоколи за работа на градинките во усплови на пандемија а според  нив 
градинката подготви свои интерни протоколи коие се почитуваа во текот на целата 
година.  

Во текот на година секојдневно се вршеше дезинфекција на приборот за 
јадење, играчките, санитарните јасли и просториите во кои што престојуваат 
децата, истите редовно се чистеа и проветруваа. На неделно ниво во организација 
на Општината Гази Баба се вршеше џезинфекција на сите објекти, а на секои 6 
месеци се вршеше 3Д ( дезинфекција, дератизација и дезинсекција) во 
органозација на градинката. 

Континуирано се следеше здравствената состојба на децата. При приемот 
на  децата беа доставувани потврди од матичен лекар за здравствената состојба 
на децата. Доколку за време на престојот на детето во градинката се забележеше 
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промена на здравствената состојба детето се  изолираше во соба за изолација и 
испраќаше со пополнета белешка (изјава за појава на болест) од досието на детето 
и истата требаше да биде дополнета и заверена од матичниот лекар по извршен 
преглед на детето и повторно вратена во градинка заедно со потврда дека детето 
е здраво да посетува градинка. Исто така континуирано во текот на годината се 
следеше и здравствената состјба на вработените. Доколку некој од вработените 
бил во контакт или пројавеше симптоми веднаш заминуваше во изолација или на 
боледување. Во текот на годината во неколку наврати имавме испраќање на 
воспитни групи на одреден период во изолација заради позитивен вработен или 
позитивно дете, а доколку се случеше да се заболи родител тогаш во изолација 
заминуваше само детето од таа воспитна група.  Групите се затвораа на одреден 
период по насоки дадени од Центарот за јавно здравје при што се правеше целосна 
дезинфекција на простпрот и дидактичкиот материјал.  

Во текот на годината установата во неколку наврати имаше инспекциски 
надзори од страна на санитарна инспекција и од страна на агенцијата за храна и 
ветеринарство при што немаше забелешка од нивна страна за работењето на 
градинката и почитување на протоколите за работа. 

Носители и извршители на мерките за здравствената заштита беа главната 
медицинска сестра, стручната служба, негувателите како и сите вработени во 
детската градинка. Задолжен за комуникација со Центарот за јавно здравје беше 
стручната служба која доставуваше податоци за здравствената состојба во 
градинкта водеше евиденција и поднесува извештај до директорот на детската 
градинка. 

Во текот на годината за реализација на мерките за здравствената заштита 
остваривме  соработка со:  

• Министерството за здравство 

• Центарот за јавно здравје 

• Агенција за безбедност на храна 

• Државен здравствен и санитарен инспекторат 

• Амбуланта Автокоманда 

• Детските градинки од градот и пошироко 
 
 

� Ресурси за реализирање на дејноста 
 

 Материјалната политика и финансовото одржување во детската градинка се 
реализираше по два основи: 

� Наменски блок дотации финансирани од буџетот на Р.С.М и буџет на 
општина Гази Баба 

� Сопствени приходи - уплата од корисници на уплати 
 
Наменски блок дотации  

Финансирањето на детската градинка се вршеше согласно буџетот на 
Р.С.Модносно врз основа на Методологијата за распределба на наменски блок 
дотации за јавните установи (Сл.весник на РМ бр.114/09) 

• плати и надоместоци за вработените  
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• 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 остваруваа 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). 
 
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. 
Во текот на годината се реализираа најприоритетните работи за реновирање 
заради обезбедување на добри услови за престој на децата во истите. 

 Оваа програмска годината се реализираше комплетно реновирање на 
тоалетите во објектот Темјанушка. Се направи целосна замена на санитарните 
чворови со нова инсталација, и санитарии. Исто така се реализираше 
долгогодишното залагање за комплетно реновирање и отварање на нова главна 
кујна  со зголемен капацитет за 1000 деца, во објектот Калинка. Кујната е опремана 
по  најновите ХАСАП стандарди со најсовремена кујнска опрема, вентилација, 
магацински простор, тоалет и бања за вработените во кујна. Во објектот се постави 
и соларен систем со кој се овозможува топла вода во кујната и производство на 
електрична енергија за потребите на објектот. Со оваа инвестиција е предвидено 
да се постигне заштеда на трошоците за електрична енергија.  

 Во текот на годината се направија и следните надополнувања со опрама на 
објектите: 

• Опремување со комарници и венецијанер ролетни во сите објекти на 
градинката; 

• Опремување на воспитно образовните групи со дидактички средства,играчки; 

• Набавка на клима уреди; 

• Набавка на кујнска опрема; 

• Направено е сервисирање и повторно е вклучен во употреба лифтот во 
објектот Калинка; 

• Во тек е тендерска постапка за опремување на сите објекти со нови душеци за 
детските креветчиња; 
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                Градинка со насмевка за добредојде! 

 
                                         Директор: 

Анета Петровска  
       _______________ 


