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ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА ДЕТСКА ГРАДИНКА
,,БРЕШИА” – ДЕБАР
ЗА ПЕРИОДОТ 2020 / 2021 ГОДИНА
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ВОВЕД
Програмата за работа на ЈОУДГ „Брешиа” –– Дебар , претставува документ од јавен карактер, заснован на Законот за заштита на
децата на Р. Македонија ( Сл. Весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) , Програмата за
рано учење и развој, Стандардите за рано учење и развој и Статутот на ЈОУДГ „Брешиа” - Дебар, кој што е усогласен со современите
општествено-демократски движења кај нас, како и со Декларацијата и Конвенцијата за правата на деца.

Програмата ги следи следните принципи:
-

Еднакви можности и почитување на различностите
Демократичност
Целосност и интегритет
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-

Отвореност на воспитно-образовниот систем
Следење и поттикнување на детскиот развој
Доминација на игра и поврзување со животната реалност
Активно учење и поттикнување на различни начини на изразување
Индивудуализација и усогласеност со возрасните карактеристики
Критичко вреднување
Континуиран професионален развој

Во взаемното делување во четириаголникот градинка – семејство – дете – општествена средина, со стучност, професионалност,
одговорност, организираност, систематичност, сигурност, ефикасност, максимална посветеност и ангажирање, користење на
искуството и следејќи ги потребите на модреното живеење ЈОУДГ „Брешиа” – Дебар, обезбедува соодветен педагошки простор за
игра, учење, комуникација, творештво со кои се овозможува посакуваниот раст и развој на децата и поставување на темелите на
одговорна, иницијативна, креативна личност која ќе може да одговори на барањата на современиот свет.

ЛИЧНА КАРТА
на ЈОУДГ „Брешиа” - Дебар
ЈОУДГ „Брешиа” - Дебар е лоцирана на територијата на Општина Дебар.
Детската градинка својата дејност ја остварува во 2 објекти и еден центар за ран детски развој – Село Скудриње.

Објект ,,Брешиа” ул. ,,8 Септември” бр. 39
Тврда градба
Внатрешна површина 1032 м2
Капацитет 180 деца
Централна кујна со
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централен магацин

Објект ,,Колезија” ул. ,,Атанас Илиќ” бр. 72
Тврда градба
Внатрешна површина 1024 м2
Двор, парк со површина 1167 м2
Капацитет 180 деца
Централна кујна со
централен магацин

Вкупен проектиран капацитет на установата

180 деца

Запишани деца во 2020-2021

257 деца

„ Брешиа “

„ Колезија “

„С.Скудриње “

„Колезија школска група”

162 деца

55 деца

15

25 деца

Број на деца по групи според возраста во ЈОУДГ „БРЕШИА“ – Дебар
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Објект

Брешиа

група

група

група

група

група

до 24
месеци
18

2 до 3
години
63

3 до 4
години
24

4 до 5
години
27

5 до 6
години
44

6

10

19

24

Колезија

С.Скудриње

група
Школска
6 до 10
години

12

Вкупно

149

25

84

15
248

РАБОТЕН КАДАР :
Во ЈОУДГ „БРЕШИА” – Дебар работат вкупно 46 вработени распоредени на следниве работни места:
Раководен кадар (1)
Раководен орган-Директор

Стручно административни службеници (5)
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Економист-благајник
(1)
Материјален книговодител (1)
Педагог
( 1)
Психолог
(1)
Медицинска сестра
(1)
Воспитно – образовен кадар (19)
Воспитувачки (17) - на неопределено
време
Воспитувачки (2) – договор на дело
Кадар за подготвување на храна(5)
Главен готвач(1)
Готвач (1)
Помошник готвач во чајна кујна(2)
Садомијачка(1)

Згрижувачко - воспитен кадар (13)
Негователи (11) – на неопределено време
Негователи (2) – договор на дело

Технички персонал (7)
Хигиеничари (2) – договор на дело
Перачка – пеглачка – шивачка (1)
Набавувач-возач (1)
Градинар(2)
Хаусмајстор (1)
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРЕМЕТ0
Работното време на ЈОУДГ „Брешиа“–Дебар , со одлука на Советот на Општина Дебар е од 07 часот до 17 часот, со напомена дека
работа со деца е од 07 часот до 17 часот.

Активности

Време на реализација

Прием на деца и слободни активности

До 8:15

Утринска гимнастика

8:15 ч.

Појадок

8:30 ч.

Прошетки, набљудувања и престој на свеж воздух

09 - 09.30 ч.

Реализација на дневно планирање

09.30 – 10 ч.

Ужинка

10 – 10.30 ч.

Реализација на дневно планирање

10.30 – 12 ч.

Подготовка за ручек и ручек

12 – 12.45 ч.

Пладневен одмор

12.45- 14.30 ч.

Ужинка

14.30 ч.

Реализација

на

факултатвини

програми

по

избор

на 15 – 17 ч.

родителите
Слободни активности до заминување на децата

До 17 ч
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ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА
Воспитно – образовната работа на ЈОУДГ „ Брешиа “ се темели на Програмата за рано учење и развој чија основа се следниве
аспекти на развој со своите општи цели и стандарди за развојниот период 0-6 г. :
1.
2.
3.
4.
5.

-

-

Здравје и моторички развој
Социо – емоционален развој
Јазик, коминикација и развој на писменост
Когнитивен развој и стекнување на општи знаења
Пристап кон учење

Воспитно – образовната работа во установата се одвива во :
институционални услови на градинката под кои се подразбира комплетна опременост на заниманите со сите неопходни
елементи за креирање на стимулативна средина која придонесува за успешно реализирање на планирите активности од
Годишината прогама.
-вон градинката, преку соработки и посети на други установи, центри , места од интерес и во согласност со Годишната програма
на градинката
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕЛАИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 2020-2021
ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

ГОДИШЕН
ГЛОБАЛЕН ПЛАН
2020 – 2021 ГОДИНА

Планирани
стимулативни
активности на учење од
сите развојни домени,
кои ќе се повторуваат во
согласност со возраста
на децата и нивните
индивидуални
потенцијали, а се
поврзани со дневните
рутини :


ДЕЦА
ОД 0 – 2 ГОДИНИ








Ајде да се
поздравиме
Ајде да јадеме
Ајде да се
пресоблечеме
Ајде да патуваме
Ајде да
раскажуваме
приказни
Ајде да се
одмориме

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Стручна служба
негователки
и деца од 0 - 2 години

ВРЕМЕ

Во текот на целата
година

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Во атмосфера на
позитивно
расположение,
поттикнување на децата
кон откривање и
запознавање на
опкружувањето преку
активно учество,
откривање и
експериментирање,
сознавње на основните
причинско последични
врски и односи со
контролирано и целно
користење на сите
сетилата.
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Од 1.09. 2020
До 31. 08. 2021

Темите, обработени
преку различни
активности ,ќе им
овозможат на децата
богат
социоемоционален
живот со своите врсници
и возрасните во
градинката,
задоволувајќи ја при тоа
нивната љубопитност,
интересите, потребата
за активност .
Децата ќе се стекнат со
многу знаења, умеења,
вештини и животно –
практични искуства во
различните аспекти од
развојот според
задачите, барањата,
своите можности и
возраста.

1.Ајде да се запознаеме

2.Еј, што е шарена
есента
3. Во лонецот нешто
врие, да видиме што се
крие

ГОДИШЕН
ГЛОБАЛЕН ПЛАН
4. Волшебна слика
2020 – 2021 ГОДИНА
ТЕМИ ЗА ДЕЦА
ОД 2 – 3 ГОДИНИ

5. За да бидам здрав
треба да знам
6. Многу сакам животни
7. Пролетта си оди
летото го води
8. Спротивности
9. На крилjата на
фантазијата

Стручна служба
воспитувачи
и деца од 2 – 3 години
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

1.Го запознаваме
нашето тело
2. Што ни шепоти есента
3. Детето и улицата
4. Волшебно е вошебно

ГОДИШЕН
5. Чистотата е половина
ГЛОБАЛЕН ПЛАН
здравје
2020 – 2021 ГОДИНА
ТЕМИ ЗА ДЕЦА
ОД 3 - 4 ГОДИНИ

6. Многу ги сакам
животните
7. Пролет стигна сè на
нозе дигна
8. Летото е за радување,
за игри и патување
9. Спротивности
10. На крилјата на
фантазијата

Стручна служба
воспитувачи на децата
од 3 - 4 години

Од 1.09. 2020
До 31. 08. 2021

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Темите, обработени
преку различни
активности ,ќе им
овозможат на децата
богат
социоемоционален
живот со своите врсници
и возрасните во
градинката,
задоволувајќи ја при тоа
нивната љубопитност,
интересите, потребата
за активност .

Децата ќе се стекнат со
многу знаења, умеења,
вештини и животно –
практични искуства во
различните аспекти од
развојот според
задачите, барањата,
своите можности и
возраста.
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

1.Што знам за моето
тело
2. Мојата таковина
Македонија
3. Сообраќајот и ние

ГОДИШЕН
ГЛОБАЛЕН ПЛАН
2020 – 2021ГОДИНА
ТЕМИ ЗА ДЕЦА
ОД 4 - 5 ГОДИНИ

4. Што е тоа календар
5. Што знам за
животните

Стручна служба
воспитувачи и
деца од 4 - 5 години

Од 1.09. 2020
До 31. 08. 2021

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Темите, обработени
преку различни
активности ,ќе им
овозможат на децата
богат
социоемоционален
живот со своите врсници
и возрасните во
градинката,
задоволувајќи ја при тоа
нивната љубопитност,
интересите, потребата
за активност .

6. Од семе до плод
7. Се одлучив за здрав
живот
8. Лето иде радосно ќе
биде
9. Спротивности

Децата ќе се стекнат со
многу знаења, умеења,
вештини и животно –
практични искуства во
различните аспекти од
развојот според
задачите, барањата,
своите можности и
возраста.

10. Книгата мојот
пријател
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

1.Јас и ти исти а
различни
2. Есен

ГОДИШЕН
3. Семејство
ГЛОБАЛЕН ПЛАН
2020 – 2021 ГОДИНА 4. Зима
ТЕМИ ЗА ДЕЦА
ОД 5 - 6 ГОДИНИ

5.Како се разболуваме
како се лекуваме
6 Ги сакам животните

Стручна служба
воспитувачи и
деца од 5 - 6 години

Од 1.09. 2020
До 31. 08. 2021

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Темите, обработени
преку различни
активности ,ќе им
овозможат на децата
богат
социоемоционален
живот со своите врсници
и возрасните во
градинката,
задоволувајќи ја при тоа
нивната љубопитност,
интересите, потребата
за активност .

.7 Пролет
8. Сообраќај
9. Лето иде радосно ќе
биде
9. Спротивности
10. Книгата мојот
пријател

Децата ќе се стекнат со
многу знаења, умеења,
вештини и животно –
практични искуства во
различните аспекти од
развојот според
задачите, барањата,
своите можности и
возраста.
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ЗАДАЧИ

ТЕОРЕТСКИ
ПРЕДАВАЊА И
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

1.„Наградата и казната во
предучилишна возраст да
или не?“

Стручни воспитувачки

2.„Самодовербата
важен чинител во градење
на детскиот идентитет“

Стручни воспитувачки

3.„Презентација на
проектот- „Детето и
насилството“

ВРЕМЕ

Во текот на целата
година

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Преку практични совети
да се влијае на
позитивно
дисциплинирање на
децата и правилна
примена на наградата и
казната.
Јакнење и градење на
самодовербата кај
предучилишните деца.
Стручно усовршување
на кадарот
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ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

1. „Обука на
воспитувачи ,стручни
работници и
соработници за
едукација на
родители и
вработени во
установата за деца . “

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Др.проф.Никола
Петковски

ВРЕМЕ

Во текот на годината

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Поттикнување и учење
на децата да усвојуваат
асертивен начин на
однесување за подобра
комуникација со
врсниците и возрасните
во и надвор од
градинката.

ИСТРАЖУВАЊА
-

Ангажираност
,интринзична,мотива
ција и деловно
однесување на
вработените во
установите за деца

2. „Најчести говорно јазични отстапувања
кај децата од 5 до 6
години“

Др.проф.Никола
Петковски

Стручни соработници

Во текот на годината

Повеќегодишно
истражување

Преку следење,
тестирање и практична
работа да се добијат
статистички податоци за

говорно - јазични
отстапувања кај децата
од 5 до 6 години кои ќе
иницираат воведување
на програма за работа
со која би превенирале
отстапувања од овој
вид.
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3.Меморандум за соработка
со Институтот за европски
образовни,социо-културни и
економски политикиЕВРОПА
ЗА ТЕБЕ.

Запознавање и
очекуванња
Цели на обуката
Структура на
обуката,правила и
планирани активности
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1.Разговор на тема „Јас и

моите права и
одговорности“
2.Се натпреваруваме , се
радуваме
3.Фантазија од весници и
списанија

ДЕТСКА НЕДЕЛА

4.Донеси пластични
шишиња празни, ќе
правиме украси разни
5.Животинчиња разни од
цедиња сјајни, мазни

Стручна служба
воспитувачи
родители
деца
актери

од 01.10.2020 година
до 06.10.2020 година

Запознавање на децата
со нивните права и
одговорности и
овозможување среќни и
радосни моменти со
организирање на
најралични креативни
активности, натпревари
и дружења.

6. Ајде музика дај!
7.Родител - гостин во нашата
градинка
8.Нова театарска претстава
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ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

Унапредување на
квалитетот на животот
на децата со примена на
мерки за создавање на
безбедна средина за
живот и работа со деца

1.Практични активности
со децата од 4- 6 години
од сите објекти преку



ПРОЕКТ
„ДЕТЕТО И
НАСИЛСТВОТО“






Форум театар
Интерактивни
дебати со децата
Психолошки
работилници на
тема конфликти
Серија на слики
Драматизации и
тн.

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Невладени организации

Април
Поттикнување на децата
да избегнуваат насилно
однесување кон
врсниците , возрасните ,
животните, природата.
Да се учат децата како
да ги решаваат
конфликтите на
ненасилен начин.
Да се учат децата да ги
контролираат емоциите
на лутина и бес.
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ
2.Организирани
предавања и обуки од
социјална служба и
полицијата на тема
насилство

3.Анкета за родители на
тема насилство

ПРОЕКТ
„ДЕТЕТО И
НАСИЛСТВОТО“

4.Теоретско предавање
за родители
„Наградата и казната во
предучилишна возраст
да или не? “

5.Презентација на
проектот „Детето и
насилството“

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

Институции за социјална
служба и полиција

Септември
во сите објекти

Преставници од првата
детска амбасада
Меѓаши

Во текот на годината

Преставници од
Педагошкиот
универзитет

Стручна служба и
воспитувачи

Во текот на годината во
повеќе наврати во сите
објекти

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Добивање на
информиции како да
реагираме доколку
забележиме насилно
однесување врз деца.

Едуцирање на
родителите како на
ненасилен начин
полесно да се справат со
секојдневните
конфликтни ситуации во
односот родител – дете
или дете – дете.
Стручно усовршување на
Кадарот

Мај
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ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ
„ НАШИТЕ КУКЛИ“

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1.Есенска куклена
претстава

Објект „Брешиа“

Октомври

Развивање на љубов кон
театарската уметност

3.Пролетна куклена
претстава

Објект „Колезија“

Април

4.Куклена претстава од
деца за деца

Објект „Центар за ран
детски развој “
воспитувач
и деца

Естетско и
социоемоционално
воспитување на децата
преку запознавање со
театар, глума, сцена,
костимографија, музика

Објект „Брешиа“
воспитувач
и деца

Јуни

Поттикнување на
задоволство среќа и
радост кај децата како и
желбата да бидат мали
актери
Јакнење на
самодовербата кај
децата
Градење на позитивен
имиџ на градинката
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЕКТ
„ИНТЕГРАЦИЈА НА
ЕКОЛОШКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ВО
ВОСПИТНО –
ОБРАЗОВНИОТ
СИСТЕМ“

1.Најразлични
активности со децата
според темите за
воспитно – образовна
работа од еколошки
карактер раководејки се
според четирите
стандарди и точки на
акција дадени во планот
за интеграција
2.Учество во
рециклирање на
пластика и хартија во
соработка со „Стандарт
Дебар “
3.Украсување на дворот
со рециклирчки
материјали
4. Учество на еко
маскенбал и други еко
манифестации

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Воспитните тимови во
сите објекти и децата од
сите возрасти според
своите можности

Соработка со
„Здружението за
екоогија“

ВРЕМЕ

Во текот на годината

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Децата да научат норми
и правила во и кон
природата и активно да
се вклучат во
рециклирање на хартија,
пластика и др.
Истовремено децата да
се поттикнуваат да
бидат креативни во
изработка на различни
предмети и еко маски
од рециклирачки
материјали.
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ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ
„ЗДРАВИ ЗАБИ
БИСЕРНА
НАСМЕВКА“

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

1.Посета на заболекар –
стоматолог

Воспитниот кадар,
родителите и децата од
големите групи 4-5
години

2. Грижа за здравјето на
забите
- Приказни со слики
- Цртање на средствата
за одржување на
хигиената за забите
- Запознавање со
млечните заби кај

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Фебруари

Како правилно да ги
мијеме забите, одржување
на хигиената на забите
Трибина со родителите
„Здрави заби бисерна
насмевка“

Мај
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децата

ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ
„БОНТОН ЗА ДЕЦА“

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

1.Интерактивни
активности со децата
преку тетарски
претстави, серија на
слики, обработка на
сликовници ,
драматизации и сл.на
тема :







„Бон тон на маса“
„Во продавница“
„На театарска
претстава“
„На роденден“
„Еколошки бон
тон“
„Собраќаен бон
тон“

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Воспитни тимови и
деца од 5 до 6 години
во сите објекти

ВРЕМЕ

Во повеќе наврати во
текот на годината

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Децата да ги научат
и применуваат
правилата на убаво
однесување во различни
ситуации
во секојдневниот живот
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

1.Запознавање на Дебар
(грб,знаме)

ПРОЕКТ
„ГРАДОТ НИЗ
ДЕТСКИТЕ ОЧИ“

2.Разгледување на
центарот на градот и
запознавање со
знаменитостите на
градот

Јакнење на љубовта на
децата кон родниот град
и татковината
Воспитни тимови и
деца од 5 до 6 години
во сите објекти

3.Разговараме Што има во моето Дебар
4.Дознаваме –
Дебар некогаш и сега
5.Изработуваме -албум
со слики од Дебар

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Стручна служба

Во текот на годината

Развивање на свест за
историско – народното
богатство и култура и
националниот и
културниот идентитет
Децата да научат за
некогашното и
убавините на модерното
Дебар
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ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

6.Учествуваме на
изложби од цртежи на
тема„Мојот град“

ПРОЕКТ
„ГРАДОТ НИЗ
ДЕТСКИТЕ ОЧИ“

7.Учествуваме на
манифестацијата
„Го градиме нашиот
град“
8.Детски искази
„Моите убави зборови
за Дебар “
9.Дебар низ песни

Воспитни тимови и
Во текот на годината
деца од 5 до 6 години во
сите објекти

Стручна служба
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10.Извештај и фото
документација до МТСП

ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1.Хуманитарни акции

ПРОЕКТ
„ОД ДЕТЕ ЗА ДЕТЕ“

- Собирање алишта за
деца од социјално
загрозени семејства
- Драматизација (од
деца за деца) „Куќата од
мраз“




„Да бидеме
хумани“
„Биди и ти Лино
пријател“
„Продажна
есенска изложба“

Воспитните тимови и
децата од сите објекти
во соработка со
родителите
Соработка со
„Подравка“

Во повеќе наврати во
текот на годината

Поттикнување на децата
да бидат хумани,
солидарни и да
сочувствуваат со оние на
кои им е потребна
помош со облека,
обувки, играчки и друго.
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ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ
„ГРАДИНИ ВО
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ“

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ
1.Подготовка на земјата
во градините
2.Средување и
обновување на оградите
3.Активности со деца
 посета на
земјоделска
аптека
 набавка на семе
 сеење
 одгледување на
билките
 собирање на
плодовите
 употреба на
истите во
подготовка на
супа,салата,пита и
манџа
4.Месечни извештаи со

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

Вработени хаусмајстор,градинар

Во текот на
годината
Воспитни тимови и деца
од 5 до 6 години во сите
објекти

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Децата , набљудувајќи и
активно учествувајќи во
садење , полевање
чистење плевел, и
берење ,
да го научат процесот
на одгледување на
растенија како
магдонос, морков,
спанаќ, марула, грашок,
кромид, патлиџан, грав
и разни мирудии кои ќе
ги користиме како
здрава храна за
конзумирање.

Директор
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фото документација до
МТСП

ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

воспитувачи
стручна служба

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

1.Работилници со децата
од 5 до 6 години
преку приказни кои
обработуваат
различности (пол,род,
возраст,култура,психички
ПРОЕКТ
и физички особини,
„ПОЧИТУВАЊЕ НА
етничка припадност )
Воспитните тимови од
РАЗЛИЧНОСТИ И
вметнати во планот за
5 до 6 години во сите
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ воспитна образовна
објекти
ВО РАНИОТ ДЕТСКИ
работа.
РАЗВОЈ“
деца од 5 до 6 години
2.Интерактивни дискусии
со децата
стручна служба
3.Различни активности за
секоја приказна според
истоимениот прирачник
за работа на овој проект

ВРЕМЕ

Во текот на годината
во повеќе наврати во
сите објекти

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Почитување на
различностите и
мултикултурализмот кај
децата преку :
развивање на
самодоверба и
сигурност во себе ;
прифаќање на
разликите и
сличностите меѓу луѓето
што се различни по
било која основа ;
препознавање на
постапките кои ги
повредуваат другите и
разбирање на
последиците од истите;
учење како да
реагираат при
манифестација на
стереотипи, предрасуди
28

и дискриминација
насочена кон себе или
кон другите.

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ



ПРОЕКТ
„СЕМЕЈСТВОТО И
СЕМЕЈНИТЕ
ВРЕДНОСТИ“








Разработка на
различни
активности со
користење на
прирачникот
„Моето
семејство“
Работилници и
хуманитерни акции
Родител – гостин
Заедничка посета
на театарска
претстава
Ликовни изложби
на тема „Моето
семејство“
Изработка на
семејно стебло
На гости кај баба и
дедо

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Воспитни тимови и
деца од 4 до 6 години
во сите објекти

Стручна служба

ВРЕМЕ

Континуирано во
текот на целата година

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Да се поттикнува љубов
кон членовите на
семејството
Да се развиваат и
негуваат позитивни
емоции – радост, серќа,
задоволство, сигурност
Да се развува чувство на
припадност и меѓусебна
доверба во семејството
Да се поддржува и
зајакнува
самодовербата и
самопочитта кон
членовите на
семејството
Да се запознаваат
елементарните морални
вредностисо кој се
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ЗАДАЧИ
Проекти 2018 - 2020 од
Erasmus+ програма
Akции:КА229/КА201/КА125
2020 - 2022
1. My teacher Nature
Мојота учителка
Природа



Семеен ручек



Денес е мој ден славам роденден

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ќе се создаде свесност
за рециклирање и
заштеда, заштита на
природните ресурси и
климатските промени.
Заедно за инклузивна
иднина! Инклузивното
образование на ниво на
градинка не значи само
интеграција на децата
со посебни потреби,
туку вклучува и друг
пристап на
предучилишна
педагогија, инклузивен
или наставен пристап
кој во суштина фаќа и

регулира односот кон
себе и другите – почит,
добро однесување,
солидарност, хуманост

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Шпанија,
Португалија,
Летонија, Северна
Македонија,
Естонија, Турција

ВРЕМЕ

2020-2022

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

“Мојата Учителка: ПРИРОДА”
Имаме за цел да обезбедиме децата
да ја задоволат природата, да се
увериме дека материјалите што се
користат во образованието не се
подготвени и вештачки материјали
и го поддржуваат образованието со
природни материјали. Децата ќе
добијат едукација во животната
средина со партнерите.
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истакнува два основни
концепта:
единственост и
разновидност.
Во рамките на овој
проект, ние ќе
воспоставиме
стратешко партнерство
со училиштата за
предучилишно
образование од
различни европски
земји, кои имаат
часови за образование
во Монтесори и кои ги
спроведуваат методите
и обезбедуваат
предучилишно
образование во
Турција, Северна
Македонија,
Словенија, и Италија.
Начинот на
споделување на
искуството и добрата
практика во процесот
на стратешко
партнерство со
училиштата што го
спроведуваат
пристапот во
Монтесори ќе го
31

споделат наставниците
од предучилишните
установи.
“Специјалните
образовни потреби и
инвалидитет делуваат
во животот” Во земјите
на ЕУ, стапката на
инвалидни лица што
заминале од основно
училиште е 25%.
Забележително е дека
тие се изложени на
изолација од
заедницата и стапката
на вработеност во нив
е ниска, бидејќи тие не
се вклучени во
производството и
социјалниот живот.
Нашиот проект ќе се
реализира под овие два
главни наслови
„Продукција и
уметност“. Во Северна
Македонија, Романија
и Турција ќе се одржат
3 различни
производствени
активности и
терапевтски уметнички
активности.
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2. The SEND's are
acting in life
Поднесите
делуваат во
животот
3. I am a brave and
helpful person how to teach first
aid to preschool
children
Јас сум храбен и
корисен личносткако да учам прва
помош на деца од
предучилишна
возраст

"Јас сум храбрен и
корисен личност - како
да учам прва помош до
децата од
предучилишна возраст
преку образование
засновано врз
вредности и практични
активности"

Северна
Македонија,
Естонија, Романија,
Бугарија, Норвешка

2020-2022

Со овој проект, нашата цел е да ги
охрабриме децата преку
образование засновано на
вредности, да започнат да
забележуваат опасности околу
нас, како да ги спречат, како да се
однесуват во случај на вонредна
состојба и како да бидат погрижни
едни кон други. Покрај тоа, ние
сакаме свесност за тоа како да се
имаат потребните вештини,
алатки, знаење за спречување на
опасност и давање прва помош и
како да се пренесе сето тоа на
нашите деца. Трите главни цели на
нашиот проект се: • Деца: децата
учат и доживуваат преку
образование базирано на
вредност, за да забележат
опасности од секојдневниот живот
околу нив; како да се спречи
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4. Box of Treasure:
Distance Learning
System in the
Kindergarten
Кутија за богаство
Систем за учење од
далечина во
градинката.

5. Montessori
education in
preschool period
Монтесори
образование во
предучилишниот
период.

Предавање од
далечина е единствен
начин да се продолжи
образовниот процес
времето на каква било
криза низ целиот свет.

Градинките од
четири различни
држави како
Литванија, Грција,
Северна Македонија
и Унгарија ке
работат две години
заедно со

2020-2022

Образование во
монтесори во
предучилишен
период” земји, кои
имаат часови за
образование во
Монтесори и кои ги
спроведуваат методите
и обезбедуваат
предучилишно
образование во.
Начинот на
споделување на

Турција, Северна
Македонија,
Словенија, и
Италија.

2020-2021

опасни ситуации и како да му
помогнеме на повредено лице
доколку е потребно.
“Кутија за богатство: Систем за
учење од далечина во градинките”
Се фокусира на создавање на
ефикасен и иновативен систем за
предавање на далечина во
градинките, заснован на
меѓународно искуство. Целта е да
ги откријат најдобрите методологии
за активности во затворен простор и
на отворено кога наставниот процес
не може да се организира на дневна
основа и учење /

Во рамките на овој проект, ние ќе
воспоставиме стратешко
партнерство со училиштата за
предучилишно образование од
различни европски
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искуството и добрата
практика во процесот
на стратешко
партнерство со
училиштата што го
спроведуваат
пристапот во
Монтесори ќе го
споделат наставниците
од предучилишните
установи.
6. Together for an
inclusive future
Заедно за
инклузивна иднина

Проекти 2018 - 2020 од
Erasmus+ програма

Во Северна
“Специјалните
Македонија,
образовни потреби и
Романија и Турција ќ
инвалидитет
делуваат во животот”
Во земјите на ЕУ,
Нашиот проект ќе се
реализира под овие два
главни наслови
„Продукција и
уметност“.ќе се одржат
3 различни
производствени
активности и
терапевтски уметнички
активности.

2020-2021

Стапката на инвалидни лица што
заминале од основно училиште е
25%. Забележително е дека тие се
изложени на изолација од
заедницата и стапката на
вработеност во нив е ниска, бидејќи
тие не се вклучени во
производството и социјалниот
живот.

Националната
агенција за европски
образовни програми
и мобилност

2018-2020

Успешно ја реализиравме проектот
Малите научници каде што децата
научеа и за
науката,математиката,технологијата

Завршување на
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Akции:КА229/КА201/КА125 проектот
1. Little Inventors
Малите научници
2. Alone in the World
Сам во светот

3. Orff education in
predscool
Орф едукацијава во
предучилишното
образование
4. E-motion - potential
of hypersensitivity
Емоцихиперсензитивни деца

5. Let's share our
games

Данска национална
агенција и ЕУ
фондови

и англискиот јазик.

Последниот
транснационален
митинг е предвиден во
Романија и е последна
средба со партнеритеи
завршување на
проектот.
Предвидени се уште
две транснационални
средби во Турција и во
Литванија.

Романската
национална агенција
за европски
образовни програми
и мобилност.

2018-2020

Целта на овој проект беше инклузиј
на деца со посебни потреби во
секојдневните планирани
активности во детските градинки.

Турката национална
агенција за европски
образовни програми
и мобилност,ЈОУДГ
Брешиа и Литванија.

2018-2021

Запознавање со орф музиката,орф
инструментите.

Се предвидени средби
во Италија,Шпанија
,Полска .

Полска национална
агенција за европски
образовни програми
и мобилност,ЈОУДГ
Брешиа-Дебар.

2018-2021

Како да ги запознаеме
хиперсензитивните деца,нацин на
комуникација,соработка со
родителите,по пополнување на
анкетите од страна на родителите
ги добиваме очекуваните
резултати.

Споделување на
игрите со сите

Носители на
проектот е

2019-2021

Споделување на игрите со сите
вклучени партнери,учење на децата
36

Le ti ndajme lojrat

партнери земји кои се
вклучени во проектот.
Активности во
интерактивна
табла,традиционални
игри.

Бугарската
национална агенција
за европски
образовни програми
и мобилност,ЈОУДГ
Брешиа-Дебар.

да работат со интерактивна
табла,играње традиционални игри
од нашата земја и игрите од
партнерите земји.

1. Посета на спортска

ПРОЕКТ
„ СПОРТ И СПОРТСКИ
АКТИВНОСТИ“

сала
- Собирање топки
- Кошарка
- Куглање
- Мал фудбал
- Прескокнување на
јаже

Во текот на
годината
Стручен кадар –
воспитувачки,
негователки и децата

Децата се запознаваат со спортот,
важноста за развојот на телото и
разлика видови спортови (фудбал,
кошарка, карате и др.)
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Во текот на
годината

2. Аеробик вежби
- Утрински гимнастики

3. Спортски игри во
дворот на градинката
(на снег)
- Санкање
- Лизгање
- Кошарка со снежни
топ

ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ
„ ТРАДИЦИОНАЛНИ
ИГРИ“

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

Јануари Фебруари

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Традиционални игри –
од детството на мама и
тато
- Вара
- Ластик
- Топка со удирање
- Влечење на јаже
2. Фушкарија со ореви и
костени
-Долга магарица
3. Игри со прсти
- Еци пеци пец (Баба ни
Стручен кадар, родители

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Октомври

Ноември

Запознавање со
традиционалните игри и
здружење со сите деца
од градинката

38

раскажува како играла
кога била мала)
4. Правење на снешко
(природен материјал:
јаглен, дрво) играње со
снежни топки
5. Пролетен карневал по
повод 1 Април –дефиле
низ центарот на градот

ЗАДАЧИ

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

и деца

Декември

Јануари

Април

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1. Одржување на

ПРОЕКТ
„ ЗДРАВИ ЖИВОТНИ
НАВИКИ“

хигиената во
занималната
- Одржување и миење
на играчките
2. Грижа за здравјето на
забите
- Приказна со слики
- Цртање на средствата
за одржување на
хигиената за забите
- Запознавање со

Септември

Октомври
Стручен кадар,
негователи и деца

Запознавање со
здравата храна, кои се
здрави храни, како се
употребува, како се
припрема храната, што
значи здрава храна,
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млечните заби кај
децата
- Како правилно да ги
миеме забите
3. Одржување на
хигиената на дворот во
градинката
- Чистење на паднатите
лисја
- Собирање на отпад
4. Драматизација
- Супа со зеленчук
5. Учење на песна
Хигиена

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

-

ПРОЕКТ
„ МОЈА ХИГИЕНА
МОЈА НАВИКА“

-

Информирање на
родителите за
потреба на
материјали за
лична хигиена на
децата
Практично
показен дел за
чување и

дали се хранат здраво и
зашто треба да се
храниме здраво

Ноември

Декември
Март

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Воспитни тимови и деца
од 2– 6 години

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Детето стекнува здрави
хигиенски навики
Детето учи да одржува
лична хигиена
Детето покажува
40

-

-

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ



ПРОЕКТ
„РЕЦИКЛИРАЊЕ СО
ИМАГИНАЦИЈА“

употреба на
материјалите
Реализириње на
соработка со
стоматолог
Задолжителна
активност на
миење на заби по
ручекот





стручна служба
Во текот на целата
година

љубопитност,
трпеливост, истрајност

родители

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Гледање на
анимирани филмови
за еколошки
прашања
Воспитни тимови и деца
Симулациски игри
од 3 – 6 години
на сепарирање
отпад
Изработка на
предмети од

ВРЕМЕ

Континуирано во текот
на
годината

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Да им се понудат на
децата подобри
животни навики
Лична одговорност за
заштита на животната
средина
Правилно рециклирање
на отпад
Да се намали обемот на
мешан отпад
Детето да се оспособи
да ги препознава
матерјалите за
41



ЗАДАЧИ

СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ НА
ВОСПИТНО
ОБРАЗОВНИОТ
ЗГРИЖУВАЧКО
ВОСПИТНИОТ
КАДАР
И СТРУЧНАТА

материјали за
рециклирање
Изложба на еко
изработки од децата

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ



Стручна служба

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

рециклирање
Да пројавува интерес за
стекнување нови
знаења, Да се поттикне
љубопитност,
трпеливост, истрајност

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Обуки



Предавања

Стручна служба
УНИЦЕФ
МТСП
Центар за обука и развој
на кадри
Во текот на годината
Други лица и институции



Семинари

Прва детска амбасада на

Континуирана и
квалитетна едукација и
стручно усовршување на
кадарот
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СЛУЖБА



ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ПРОСЛАВИ И

Промотивни
средби



Одбележување на
8 Септември



Одбележување на
11 Октомври



Одбележување на
28 Ноември



Го градиме

светот Меѓаши
Еразмус+проектите

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Воспитувачи
стручна служба

ВРЕМЕ

Во текот на годината

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Развивање на љубов кон
татковината ,
патриотските чувства и
јакнење на
националниот
идентитет.
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нашиот град

МАНИФЕСТАЦИИ


Есенска куклена
претстава



Есенска изложба



Прослава на Нова
година

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ



Одбележување на
8 Март



Пролетна куклена
претстава



Ден на шегата 1
Април



Велигден



Цртање на асфалт

деца
родители
и други соработници
Поттикнување на
позитивни емоции кај
децата

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Поттикнување на љубов
кон традицијата и
јакнење на семејните
вредности
Воспитувачи
стручна служба
деца

Во текот на годината
Јакнење на
самодовербата кај
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ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ПРОСЛАВИ И
МАНИФЕСТАЦИИ



Цветен фестивал



Завршни
приредби со
децата од 5 до 6
години во сите
објекти

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ




СОРАБОТКА СО
ПОШИРОКАТА
ОПШТЕСТВЕНА
СРЕДИНА И СТРУЧНИ




Одбележување
патронат на
општина Дебар
Акција денот на
дрвото
Хуманитарни
акции
Го градиме
нашиот град

родители
и други соработници

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

децата преку учество на
разни манифестации,
приредби и прослави.

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Општина Дебар
Деца и вработени од
ЈОУДГ „Брешиа “

Црвен крст

Во текот на годината

Континуирана и
квалитетна соработка
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ИНСТИТУЦИИ



Цртање на асфалт



Театарски
претстави за деца



ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

СОРАБОТКА СО
ПОШИРОКАТА
ОПШТЕСТВЕНА
СРЕДИНА И СТРУЧНИ

Соработка



Биди и ти Лино
пријател



Здрави заби
бисерна насмевка

Театри за деца

Паркови и зеленила
деца и вработени

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Промотивни
средби , проекти,

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Подравка и МТСП

Во текот на годината
Градинките од град
Дебар и РМ



ВРЕМЕ

Континуирана и
квалитетна соработка

Основни училишта
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ИНСТИТУЦИИ



ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

ЗАДАЧИ

СОРАБОТКА СО
РОДИТЕЛИ

предавања
Интензивна
соработка



Редовни
состаноци



Родителски општ и
групов состанок



Индивидуални
разговори и
секојдневни

Градинки од сите земји
на Еу
Италија
Данска
Литванија
Турција
Романија
Грчка
Бугарија
Естонија
Словенија
Норвешка

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Совет на родители и
директор

Директор

Континуирана и
квалитетна соработка со
родителите за взаемни
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контакти

ЗАДАЧИ



Отворен ден за
родители



Информативно
катче –едукативни
флаери



Новогодишна
работилница



Осмомартовска
работилница

ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ


стручна служба
воспитувачи
негователки
белерина
родители
деца

НОСИТЕЛИ
И РЕАЛИЗАЦИЈА

Во текот на годината

ВРЕМЕ

влијанија и успех во
воспитувањето и
образувањето на
нивните деца

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Хуманитарни
акции



Родител гостин
во градинка



Теоретски
предавања и

Директор
стручна служба

Во текот на годината

Унапредување на
соработката со
семејството,
зголемување на
мотивираноста на
родителите за учество
во работата на
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презентации во
рамките на
планираните
активности од
развојниот план 2020/2025година

СОРАБОТКА СО
РОДИТЕЛИ



воспитувачи
негователки
белерина
родители
деца

установата
Размена на
информации, учество на
родителите во животот
на градинката, стручна
подршка

Завршни
приредби на
децата од 5 до 6
години во сите
објекти

Здравствено – превентивна дејност
1. Санитарно – хигиенски надзор на објектите
2. Порадија пандемијата на Ковид 19 вирусот Корона (секојдневно дезинфекција на објектот,занималните и
сите простори во установата.
3. Контрола и надзор над исхраната со спроведување на НАССР стандардите
- со посебен акцент на изаботката на неделните мениа за исхрана на децата
4. Следење на растот, развојот, здравствената состојба и психо – физичкиот развој преку редовни
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антрополошки мрења на децата и секојдневна тријажа
5. Укажување на прва помош и згрижување на деца и вработени
6. Редовно спроведување на генерални санитарно - епидемиолошки мерки :
- Редовно извршување на деинфекција, дезинсекција и детатизација на објектите и возилата
- Редовен санитарен и систематски преглед на вработените
7. Здравствено – воспитна дејност :
- Здравстевена адаптација на детето
- Здравстевн аспект на играчките
- Грип и настинка – разлики и сличности
- Исипни трески - варичела
- Прошести и престов на свеж воздух во зима
- Превенција на рамни стапала
- Сезонската ( пролетна ) исхрана
- Скарлатина
- Летен бран и препораки за справување со високите температури во детска градика
- Предавања, флаери и напаствија за вработени и родители за кои ке излезе потреба во текот на годината
8. Соработка со надлежните институции за контрола на здравствено – превентивната дејност :
- Министерство за труд и социјална политика
- Агенција за храна и ветеринарство
- Државен санитарен и здравствен инспекторат
- ЈЗУ – Центар за јавно здраве – Дебар
9. Континуирана, секојдневна соработка со родителите во ворска со здравствената состојба на децата
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
Д-р Ајрије Дачи
2020-2021 год.
Согласно законот за заштита на децата на Р. Македонија ( „ Сл. Весник на РМ” бр. 23/2013 , 12/2014, 44/2014, 144/2014,
10/2015, 25/2015 и 150/2015) , Прогамата за рано учење и развој, Стандардите за рано учење и развој, Статутот на ЈОУДГ „Брешиа ” –
Дебар , Развојниот план на установата 2020-2025г., директорот ја конципира и донесува својата програма за работа.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ

-

Изработка на годишна програма
Планирање на активности кои произлегуваат од
Развојниот план на установата
Изработува програма за материјално-финансиско
работење
Планирање на Годишен финансиски план
Планираше на Годишен план за јавни набавки
Планирање на воспитно-обраовни активности за
Глобалниот воспитно – образовен план за деца од
0 – 6 г. возраст и проектите на ЈОУДГ „Брешиа“ –

Август – септември
Август – септември
Септември
Септември
Јануари
Август – септември
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Дебар

-

Организација на работата во установата
Распоред на вработените
Учество во Комисија за упис и распоред на деца по
групи
Организирање на состаноци на Стручен совет на
установата
Организирање на состаноци на Совет на воспитувачи

-

Организирање на состаноци на Совет на негователки

-

Организација на набавки на прехрамбени производи,
хигиенски средства, дидактички материјали, ситен
инвентар и други материјали за секојдневно
функционирање на установата
Организација на воспитно-згрижувачката и воспитнообразовната работа
Координирање на работните тимови

-

ОРГАНИЗИРАЊЕ И
КООРДИНИРАЊЕ

РЕАЛИЗИРАЊЕ

-

Реализација на Годишната програма за работа
Реализација на планираните активности во рамките на
зацртаните проекти
Реализација на програмата за материјалнофинансиско работење
Континуирано реализирање на обрските поврзани со
УЈП и електронскиот систем за пријава

Во тек на цела година

Во тек на цела година
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-

СЛЕДЕЊЕ И АНАЛИЗА

-

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКА
РАБОТА
-

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

СОРАБОТКА

( со електронско потпишување )
Континуирано одржување на веб страната на
градинката (www.breshia.net.mk.eu)
Изготвување на Годишен извештај на установата
Изготвување на извештај на директорот за изминатата
воспитно-образовна година
Следење на реализацијата на згрижувачко воспитниот и воспитно - образовниот план со децата
преку целата година
Следење на материлно – финансиското работење
Евалуација на кадрот
Водење на Дневникот за работа на установата
Управување со електронските системи на УЈП, етрезор и е-обврски, на бирото за јавни набавки ЕСЈН
систем
Управување со електронската корессподенција

Во тек на цела година

Во тек на цела година

-

Посета на семинари, конференции, стручни состаноци
и сл.

Во тек на цела година

-

Општина Дебар
МТСП
МИОА
Министерство за финансии
Биро за развој
Државен и републички санитарен инспекторат

Во тек на цела година
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-

Родители
Медиумски куќи

Програма за материјално финансиско работење

Финансиска
конструкција

Соствени приходи – партиципација

Блок дотации од МТСП – буџетска сметка

Планирани активности за подобрување на инфрастуктурата на ЈОУДГ „БРЕШИА“- Дебар
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1.

Доградба на објект „Брешиа“

Зависност од буџетот и поради пандемијата имавме
забрана на градба

Реконструкција на објектот Колезија

Зависност од буџетот и поради пандемијата имавме
забрана на градба

3.

Набавка на играчки и останат дидактички материјал

2020-2021

4.

Набавка на храна

2020-2021

6.

Набавка на канцелариски материјали

2020-2021

7.

Набавка на ситни делови

2020-2021

8.

Набавка на услуги – одржување на згради

2020-2021

9.

Набавка на услуги – одржување на електрична опрема

2020-2021

10.

Набавка на течни горива

2020-2021

11.

Набавка на услуги – дезинфекција, деинсекција, дератизација

2020-2021

2.
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12.

Набавка на услуги – систематски прегледи на вработени

2020-2021

13.

Набавка на телекекомуникациски услуги

2020-2021

14.

Набавка на услуги – превоз на деца и вработени

2020-2021

15.

Набавка на униформи за вработени

2020-2021

16.

Набавка на нов мебел и опрема

2020-2021

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ , ПСИХОЛОГОТ И ДЕФЕКТОЛОГОТ
2020- 2021
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ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ












Учество во подготовка на програмата за работа на ЈОУДГ „Брешиа“- Дебар
Подготовка на план на згрижувачко - воспитна работа со децата до 2 години
Подготовка на годишен глобален план за децата од 2-6 години
Планирање на воспитно - образовна работа со децата од 2-6 години
Подготовка на план за месец септември за проценка на детските знаења и можности
Подготовка на план за одбележување на детската недела
Подготовка на акционен план и долгорочни образовни планови за инклузија на децата со
посебни потреби
Подготовка на план за имплементација на екологијата во воспитно - образовната работа
Планирање и вклучување во реализација на проектите , „Градот низ детските очи“,
„Имплементација на еколошкото образование во македонскиот воспитно-образовен
систем“, „Едукација на децата од предучилишна возраст во градинките со процесот на
произведување и конзумирање здрава храна“, „Бонтон за деца“, „Од дете за дете“, Детето
и насилството“ и „Почитување на различности и мултикултурализам во раниот детски
развој“, „ Семејството и семејните вредности“, „Рециклирање со имагинација“, „Моја
хигиена – моја навика“.
Подготовка на стручни предавања, истражувања, анкети и прашалници, психолошки
работилници, креативни работни листови
Подготовка на сценарија за куклени претстави, завршни приредби и други манифестации
Планирање на идејни решенија за ентериер, сценографија и костимографија
Подготовка на едукативни флаери за родители
Подготовка на план за соработка со родителите
Подготовка на извештај за својата работата
Учество во изработката на Извештај за работата на ЈОУДГ „Брешиа “ – Дебар
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СЛЕДЕЊЕ







ОРГАНИЗАЦИЈА











Следење на социјализација и адаптација на децата
Следење на реализацијата на згрижувачко - воспитниот и воспитно - образовниот план со
децата преку целата година
Следење на примената и изработката на нови работно-игровни средства за работа со
децата
Следење на примената на психолошките работилници за поимот за себе и за развивање на
креативноста кај децата
Следење на примената на планот за имплементација на екологијата во воспитно –
образовната работа
Следење на реализацијата на активностите во проектите
Следење на децата со посебни потреби
Следење на дидактичко – едукативното и естетско уредување на детските катчиња во
градинката

Учество во организирање на состаноци на Совет на воспитувачи
Учество во организирање на состаноци на Совет на негователки
Организација на одредени активности по повод Детската недела
Учество во организацијата на одбележување на празници и детски манифестации
Учество во организација на радио и ТВ снимања и подготовка на децата учесници
Учество во организирање и подготовка на куклени претстави ( сценарија, изработка на
кукли и изведба на претстави)
Учество во организација на одбележувањето на патрониот празник на градинката,
одбележување на крајот на учебната година
Презентација на истражувањето „Со учење на социјални вештини кај децата од
предучилишна возраст до асертивно однесување“ пред Советот на воспитувачи
Презентација на теоретското предавање „Аутизмот кај децата“ во соработка со логопедот
пред Советот на воспитувачи
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УСОВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНО
- ОБРАЗОВНАТА
РАБОТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ДЕЈНОСТА








Презентација на теоретското предавање „ Наградата и казната кај предучилишните деца ДА
или НЕ?“ и истражувањето „Самодовербата важен чинител во градење на детскиот
идентитет“ пред родители во сите објекти
Презентација на проектот „Интеркултурна едукација, меѓусебно познавање , заемност и
соработка на етничките заедници во РМ“ во соработка со воспитувачот Марија Василевска
пред Советот на воспитувачи
Презентација на проектот „ Детето и насилството“ пред Советот на воспитувачи и
негователки
Советодавни консултации и насоки од психолошко – педагошки карактер со воспитувачите
и негователките за различни проблеми и ситуации со децата во групите
Идејна разработка, давање напатствија и стручна помош во подготовка на еколошки
активности, во изработка на нови дидактички работно-игровни средства како и во
реализирањето на проектните активности : „Од дете за дете“ ; „ Бонтон за деца“ ;
„Едукација на децата од предучилишна возраст во градинките со процесот на
произведување и конзумирање здрава храна“; „Нашите кукли“, „Детето и насилството“ и
„Почитување на различности и мултикултурализам во раниот детски развој“.
Континуирано следење на нова педагошко-психолошка литература, нови прирачници и
списанија за деца од предучилишна возраст
Учество во семинари и симпозиуми во градот и Републиката со свои излагања и трудови.
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ПРЕВЕНТИВНО - ТЕРАПЕВТСКА
РАБОТА







АНАЛИТИЧКО –
ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

СОРАБОТКА

Идентификација на деца со посебни потреби
Подготовка на листи со проценка на психофизичкиот развој, потенцијалите и слабостите на
децата со посебни потреби
Работа со деца кои манифестираат негативно однесување
Работа со деца со посебни интереси
Работа со деца во групите – психолошки работилници и форум театар
Советодавни консултации и насоки од психолошко – педагошки карактер со родителите за
различни проблеми и ситуации со нивните деца

Спроведување на истражување на тема „Со учење на социјални вештини кај децата од
предучилишна возраст до асертивно однесување“ преку работилници, дебати и форум
театар со децата од 5-6 години, во повеќе наврати во текот на годината, по што ќе следи
теорија и анализа на резултатите кои понатаму пак ќе најдат примена во воспитнообразовната работа.

Континуирана соработка во текот на целата година со:
 Директор
 Воспитно образовен и згрижувачки кадар
 Родители
 Локална самоуправа, други градинки и институции

61

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА РАБОТА








ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ



Водење на сопствена администрација и документација
Водење на записници на Стручен совет, Совет на воспитувачи и Управен одбор
Обука на нововработен воспитно образовен и воспитно - згрижувачки кадар
Инструкции за водење на педагошката евиденција и документација на воспитувачите
Инструкции за водење на педагошката евиденција и документација на негователките во
групите од 0 -2 години
Подготовка, печатење, копирање, делење на материјали за воспитно – образовна работа за
сите објекти

Учество со свои излагања, сценарија, прилози и сл. во педагошки списанија и детски
списанија

62

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЛОГОПЕДОТ
2020-2021 ГОДИНА
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Планирање и
програмирање
Административнотехничка работа

Усовршување на
воспитнообразовниот
процес

Превентивно терапевска работа

Подрачја
на работа

Аналитичко –
истражувачка
работа

Следење

Соработка
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ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ















СЛЕДЕЊЕ



Подготовка на годишен план и програма за сопствената работа
Подготовка на план за индивидуална работа со деца
Подготовка на план за работа во група
Подготовка на логопедски работилници
Подготовка на стручни предавања, истражувања, анкети, прашалници
Изработка на едукативни флаери и анкети за родители
План за соработка со родители
Учество во подготовка на аксионен план за инклузија на деца со посебни потреби со
проценка на психофизичкиот развој на децата
Извештај за сопствената работа

Следење на говорно - јазичниот развој кај децата од сите воспитни групи
Следење на децата со посебни потреби
Следење на складноста и соодветноста на формите, методите и средствата на воспитнообразовната работа во однос на потребите и можностите на децата со говорно-јазични
потешкотии
Предлог мерки за подобрување на ефикасноста и успешноста на работата во градинката
и овозможување на најоптимални услови за правилен говорно - јазичен развој на децата
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ПРЕВЕНТИВНО –
ТЕРАПЕВСКА РАБОТА














Опсервација во група и идентификација на деца со говорно - јазични потешкотии
Идентификација на деца со посебни потреби
Логопедски тестирања
Индивидуални вежби
Вежби со група од 2-3 деца
Логопедски работилници – превентивни вежби со цела група
Вежби за поттикнување - стимулација на говорот кај децата
Вежби за поттикнување на гласовите и правилен развој на изговорот кај децата од 2 до 6
години
Вежби за аудитивна и визуелна перцепција
Вежби за развивање на фонематски слух
Вежби за логомоторика и артикулативна гимнастика
Поттикнување на говор кај децата преку подвижни говорно игровни вежби за развој на
фината моторика на прстите
Вежби на дишење, дување, усмерување на воздушна струја
Вежби за дискриминација на гласовите
Вежби за логички поврзан говор
Вежби за збогатување на детскиот речник
Артикулативни- корективни вежби
Логоритмика (превентивни логоритмички вежби како интродукција во музичките
активности
Советодавни - инструктивни насоки за работа со згрижувачко- воспитниот и воспитнообразовниот кадар
Советодавни - инструктивни консултативни средби со родители
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АНАЛИТИЧКО
ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

УСОВРШУВАЊЕ НА
ВОСПИТНО
ОБРАЗОВНИОТ
ПРОЦЕС
И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ДЕЈНОСТА

АДИМИНИСТРАТИВНО
–ТЕХНИЧКА РАБОТА



Продолжување на истражувањето„ Најчести говорно - јазични отстапувања кај децата од
5 - 6 годишна возраст “.
За потребите на повеќе годишното истражување изработка на :






Анкети и прашалници за родители
Анкети и прашалници за воспитувачи
Логопедски тестирања
Логопедски работилници



Презентација на теоретско предавање „Аутизмот кај децата“ во соработка со
воспитувачките , пред Советот на воспитувачи
Континуирано следење на нова литература, прирачници и списанија за деца од
предучилишна возраст
Учество на семинари








Водење на сопствена администрација
Водење на статистички податоци
Подготовка, печатење , копирање, делење на материјали за воспитно образовна работа
за сите објекти

67

СОРАБОТКА












Континуирана и квалитетна соработка во текот на целата година со:
Директор
Стручна служба
Згрижувачко-воспитниот кадар
Воспитно-образовниот кадар
Родители
Локална самоуправа
Други градинки
Завод за здравство
Други установи и институци
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УСОВРШУВАЊЕ НА
ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ
ПРОЦЕС
И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ДЕЈНОСТА

АДИМИНИСТРАТИВНО –
ТЕХНИЧКА РАБОТА



Следење на стручна литература



Вклучување во семинари и советувања произнесувајќи се со свој придонес во областа на
музиката и музичките активности на децата од предучилишна возраст.



Учество во работата на стручниот совет со идеи за практични активности



Учество на семинари



Водење на администрација за сопствената работа
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Административно работење

Планирани активности
1. Финансиски план за расходи и приходи

Време на реализација
Септември

2. План за јавни набавки

Јануари

3. Попис на средствата и ситен инвентар

Јануари

4. Поднесување на годишна завршна сметка

Јануари

5. Годишен, квартален и месечен финансиски план

Тековно

6. Книжење на уплати и плаќање на фактури и сметки

Во тек на цела година

7. Пријавување на обврски за плаќање

Во тек на цела година

8. Поднесување на извештаи до УЈП

Во тек на цела година

9. Пресметка на плати на вработени

Во тек на цела година

10. Изработка и издавање на уплатници за партиципација

Во тек на цела година

11. Водење на евиденција за влез и излез на материјали, прехрамбени продукти,
средства за хигиена и ситен инвентар
12. Изработка на месечни бордера

Во тек на цела година
Во тек на цела година
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13. Правно подготвување на писма, одлуки, решенија, нормативни акти и други
материјали кои ги донесува Директорот и Управниот одбор

Во тек на цела година

14. Водење на деловодна книга

Во тек на цела година

15. Водење на матична книга на вработени

Во тек на цела година

16. Водење на кадровската и персонална документација

Во тек на цела година

17. Изработка на статистички извештаи

Во тек на цела година

18. Изготвување на правилници согласно законите на РМ

Во тек на цела година

19. Вршење на пријави на нови вработи и одјави по основ на пензионирање во
Агенцијата за вработување и Фондот за здравствено осигурување

Во тек на цела година
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Годишната програма ја изготвува и предлага до Управниот одбор на ЈОУДГ„Брешиа“—Дебар директорот на ЈОУДГ„Брешиа“—Дебар .

Дата,
Директор,
24.08.2020
----------------------------------Мр.
Ајрије Дачи
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