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ВОВЕД
Согласно со основната дејност која се реализира во детската градинка “Брешиа”, а тоа
е воспитно-образовна и згрижувачка, природно е да биде установа која се стреми кон
промени, кон унапредување, осовременување на целокупната работа. Место каде што децата
секојдневно престојуваат, се дружаат, си играат, низ играта учат и безгрижно растат, има
обврска да обезбеди оптимални услови за правилен раст и развој, да биде место кое е во склад
со промените и времето, место каде што се создава нашата иднина. Тоа подразбира
подготвеност за квалитативни промени, флексибилност, евалуација и самоевалуација со што
се сосдаваат услови за нови развојни циклуси.
Детската градинка “Брешиа” во која се згрижени над 360 деца, има обврска кон нив,
нивните родители, вработените и пошироката заедница да ги потикнува, насочува и
применува промените во насока на квалитативно подобрување на работата на установата во
сите сегменти од нејзиното работење.
Целта на развојниот план на нашата установа е подигање на квалитетот на работа во сите
сегменти од работењето, воспитно-образовната и згрижувачката дејност, сместувањето и
престојот на децата во установата, правилната исхрана, нега, превентивна здравствена
заштита, соработка со семејството со институциите од пошироката средина, и е тесно
поврзана со планираните активности во годишната програма за работа на установата.
Развојниот план всушност е документ кој врз основа на минатото сега ни овозможува
да ја планираме, креираме иднината за установата, децата, вработените, родителите и
пошироката заедница во која ќе ја искористиме својата креативност.

1. ЛИЧНА КАРТА НА УСТАНОВАТА

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА “БРЕШИА” - ДЕБАР.
Адреса:

“Ул. 8 - Септември” - бб

Контакт:

046 831 004

Меил:

breshiadebar@yahoo.com

Веб-страна:

www.breshia.net

Директор:

Ајрије Дачи

МБ:

4001168

ДБ:

400896910989

Градинката:

“Брешиа”, Ул. “8 – Септември”- бб

Градинката:

“Колезија”, Ул. “Атанас Илиќ” - бб

Градинката: Во с. Скудриње (во просториите на основното училиште “Блаже Конески”).
ЈОУДГ “Брешиа” - Дебар основана е на 12.11.1969 г. од страна на народниот одбор на
град Скопје, со решение бр.01-2462/1.
Установата е регистрирана под име ЈОУДГ “Брешиа” – Дебар, со седиште на улица 8 –
Септември - бб. Општина Дебар и истата започна со работа на 01.09.1970 г. Во рамките на
Детската градинка дејноста се остварува во три објекти:
-Објектот “Брешиа”, на улица 8 - Септември” - бб, располага со површина од 1032 м² на објект
и двор 7889 м².
-Објектот “Колезија” на улица “Атанас Илич”, располага со површина од 1167 м² објект и 3773
м² дворно место.
-Објектот на С. Скудриње се наоѓа во просторот на Основното Училиште “Блаже Конески”,
дворот и други простори.
Во состав на детската градинка постојат заеднички служби кои ја обединуваат работата и
дејноста на сите објекти и вршаат стручни работи за истата. Заедничките служби просторно се
сместени во објектот “Брешиа” на ул. “8 – Септември” - бб.
Основна дејност е згрижување, воспитување и образование на децата од 9 месеци до 6 годишна
возраст.

2.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА

 Градинката располага со 18 групи во три објекти и тоа:
-10 групи во објектот “Брешиа”
-7 групи во објектот “Колезија”
-1 група во село Скудриње
 Градинката спроведува активности со децата согласност со Програмата за рано учење и развој
базирана врз Стандардите за рано учење и развој, и програмата по Мозаик-моделот за
интегрирано и мултикултурно учење за предучилишни деца (македонска-албанска група);
 Во градинката активностите се изведуваат на албански јазик, две групите од Мозаик
ативностите ги изведуваат двојазично (македонски–албански) и една група која активностите ги
држи на македонски јазик;
 Во текот на еден ден со децата се организира и реализира згрижувачка и воспитна дејност преку
испланирани активности (прием, исхрана, воспитно-образовна активност, слободни игри,
спиење, прошетка, попладневни активности, испраќање и др).
 Во градинката се спроведуваат програми за целодневен престој и полудневен престој;
 Проекти: Нашата градинка е вклучена во Националната Агенција за Европски Образовни
Програми и Мобилност Erasmus +, и беше и е вклучена во овие проекти:
-

1. Мали Научници (LITTLE INVENTORS) – од 2017г. до 2019г.;

-

2. Сами во светот (ALONE IN THE WORLD) – од 2018г. до 2020г.;

-

3. Mузика и ОРФФ образование во предучилишниот период (MUSIC AND ORFF
EDUCATION IN THE PRESCHOOL PERIOD) – од 2018г. до 2020г.;

-

4. Е-мотион – Потенцијал на преосетливост (E-MOTION – POTENTIAL OF
HYPERSENSITYVITY) – од 2018г. до 2021г.;

-

5. Да ги споделиме нашите игри (LET’S SHARE OUR GAMES) – од 2019г. до 2021г.;

-

6. Проект Кутија со Богатство: Систем за учење од далечина во градинките (BOX OF
TREASURE: Distance Learning System in the Kindergarten) – ќе почнува од 2020г.

-

7. Проект Заедно за една инклузивна иднина (TOGETHER FOR AN INCLUSIVE
FUTURE) – ќе почнува 2020г.

-

8. Проект Мојата воспитувачка: ПРИРОДА – (My Teacher: NATURE) – ќе почнува од
2020г.

-

9. Образование во Монтесори во предучилишен период – (MONTESSORI EDUCATION
IN PRESCHOOL PERIOD) – ќе почнува од 2020г.

-

10. Испраќањата дејствуваат во животот - (THE SENDS ARE ACTING IN LIFE) – ќе

почнува од 2020г.
-

Јас сум храбра и помошна личност - како да му го учам прва помош на деца од
предучилишна возраст - (I AM A BRAVE AND HELPFUL PERSON – HOW TO TEACH
FIRST AID TO PRESCHOOL CHILDREN) – ќе почнува од 2020г.

Во градинката се реализираат и следните проекти:
-

“Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем”;

-

“Градина во детските градинки”;

-

“Градот низ детските очи”;

-

“Бон –Тон за деца”;

-

“Подари книга”.

 Градинката има донесено статус со бр. 83/1 – 12.06.2019;
 Со градинката управува и раководи Управниот Одбор и директорот, а други органи се
стручниот совет и советот на родителите;
 Запишувањето и прием на децата е во текот на целата година, запишувањето се врши врз основа
на поднесена пријава од страна на родителите. По извршениот прием родителите и градинката
склучуваат договор за прием на детето кој по потпишувањето се заведува во деловоден
протокол. Во договорот се регистрирани правата и обврските на двете страни;
 Градинката има правилник за систематизација на работните места и работите и работните
задачи усвоена на предлог на Управниот одбор;
 Кујните во поглед на просторот и функцијата ги задоволуваат и истите се усогласени со
барањата на НАССР стандардите. Исхраната се планира преку месечна листа на јадења
изработена од страна на одговорната медицинска сестра, во соработка со главниот готвач, а
одобрена од страна на директорот. Листата за јадење е достапна на увид на родителите во сите
објекти. Трпезариите во кои се консумираат оброците се опремени со соодветен инвентар, а
хигиената во неа, како и во кујната се одржува редовно од страна на вработените;
 Во текот на еден ден со децата се организира и реализира згрижувачка и воспитна дејност преку
испланирани активности;
 Годишниот извештај за учебната 2019-2020 година е доставен до МТСП, БРО и општина Дебар;
 Педагошката евиденција и документација се води уредно во хартиена и електронска форма;
 Во градинката, како воспитно-образовни материали за реализација на активностите од страна на
воспитниот кадар се употребуваат прирачници по ЗПО кои се одобрени со решение од страна на
Министерство за Труд и Социјална Политика (МТСП) и спсианијето “Веса”, “Ростица”,
“Смешко”.

Предности и слабости
ПРЕДНОСТИ

●

СЛАБОСТИ
(области за подобрување)

Програма за рано учење и развој

правник, педагози по физичко и музичко

заштита

воспитание и образование;

на

децата,

Статутот

на

●

Потреба од просторно проширување и

развој, Мозаик-моделот за интегрирано и

нова спортска сала во рамките на

мултикултурно

градинката;

учење,

програмата

за

еколошка едукација на децата;

●

Вработен

кадар

со

●
соодветно

образование и лиценца за работа;

●

Комплетиран

на

кадар

дефектолог, логопед);

●

средина;

лесна попреченост во развојот и нивно
интегрирање во воспитните групи;
Посветување на внимание на децата
од

руралните

средини

и

нивно

згрижување во установата со отворање
групи во нивното место на живеење;
Посветување внимание на надарени и
талентирани

деца

со

цел

рана

идентификација и континуирано следење
насочување и поттикнување на нивниот
правилен развој;
Препознатливост на установата по
бројните

средства

од

буџетот

за

градинката;

●

Проблеми со наплата за побарувањата

●

Тотална реконструкција на објектот
“Колезија”;

Згрижување и воспитување на деца со

●

Недоволно

(партиципација на родителите);

Соработка со родители и пошироката

●

Недостаток на катче за реквизити во
дворот;

●

стручен

(педагог, психолог, специјален едукатор –

●

Потреба од кадровско проширување:

изготвена во согласност со Законот за
установата, Стандардите за ран детски

●

●

реализирани

рамките на Општината;

активности

во

●

Занимална

за

стручните

кадари:

психолог, дефектолог и логопед;

●

Сензорна соба за деца со попреченост.

●

Континуирано

зголемување

на

заинтересираноста за запишување на
децата;

●

Промовирана во веб-страна, канал
во ЈуТуб (YouTube Channel), фејсбук,
Е-твинниг (E-twinning);

●

Соработка

со

Првата

Детска

Амбасада во Светот “Меѓаши”;

●

Меморандум
Филозофскиот

за

соработка

Факултет

со
во

Универзитетот “Кирили и Методиј” –
Скопје.

●

Вклучување на проекти од ЕУ од
програмата за Европски

образовни

програма и мобилност – ЕРАЗМУС+;

●

Невладните
Здруженија.

организација

–

3.

РЕСУРСИ НА УСТАНОВАТА

3.1. ВНАТРЕШНИ РЕСУРСИ

●

ДЕЦА:
Во градинката имаме згрижено над 360 деца во 18 групи, од кои:
Во објектот Брешиа се 10 групи:
-две јасли (9 месец-18 месец, 18 месец-24 месец)
-една група 2-3 години
-две групи 3-4 години
-две групи 4-5 години
-три групи 5-6 години
Во објектот Колезија располага со 7 групи:
-две Мозаик групи
-две групи хетерогенски 3-6 години
-една група хетерогенска група (албанска-македонска група)
-две школски групи од 6-10 години

●

ВРАБОТЕНИ:
Во градинката има вкупно 69 вработени од кои 46 се со неопределено работно време, 23 се
со Договор на дело, и тоа:
1. Директор -1
2. Книговодител -1
3. Аналитичар-евидентичар -1
4. Воспитувачки -16
5. Негователки -16
6. Медицинкска сестра -1
7. Педагог -1
8. Психолог -1
9. Главен говач -1
10. Хаус мајстор - 1
11. Набавувач возач -1

12. Готвач -1
13. Помошни готвачи -1
14. Пеглачка, шивачка, перачка -1
15. Раковач на парни и котли – ложач -1
16. Градинар чувар -1
17. Хигеничари -1
Со Договор на дело се следните кадри:
1. Воспитувачки -3
2. Негователки -4
3. Специјален едукатор – дефектолог -1
4. Логопед -1
5. Садомијачка - сервирка -2
6. Градинар – чувар -1
7. Шивачка -2
8. Хигеничари -4

Профил на експертиза на вработените
Р.бр.
1.

Директор

Број на
вработен
1
и

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Педагог
Психолог
Специјален едукатор – дефектолог
Логопед
Медицинска сестра
Воспитувачки
Негователи
Наставник по англиски јазик
Материален книговодител
Финансо книговодител

1
1
1
1
1
19
19
1
1
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Аналитичар-евидентичар
Главен готвач
Готвач
Помошник во кујна
Помошник готвач во кујна
Садомијачка-сервирка
Набавувач-возач
Раковач на парни и котли – ложач
Хаус мајстор
Градинар чувар
Шивачка
Перачка
Хигеничар

1
1
2
1
2
2
1
1
1
2

2
1
5

Структурана вработени спрема степенот на стручна спрема :

ССС
ВСС
VIIстепен

ВШС

26

7

IIIстепен

IVстепен

Vстепен
32

I,IIстепен
3

Специфичности на установата во врска со стручни постигнувања
Акциони истражувања
 Еко стандарди и еколошка едукација од предучилишна возраст;
 “Градина во детските градинки” – Каде во сите објекти се направени градини со зеленчук и
овошје со цел децата да научат каде и како растат растенијата, како се одгледуваат, како се
користат, нивниот изглед, вкус, навика за секојдневно консумирање итн.
 “Орално здравје” – Посета на стоматолози од ЈЗУ – Дебар, децата учат за важноста во
одржување на здрави заби и правилно да се мијат и заштитат;
 “Градот низ детските очи” – Запознавање со убавините и историското минато на Дебар како и
културните и природните богатство кои ги имаме;
 Манифестации за Новогодишните празници;
 Проект “Од дете за дете” – Во соработка со МТСП, Центар за социјални работи – Дебар и
родителите, целтта е децата да се научат на хуманизам и подарување;
 Проект “Здрава храна за детство без мана” – Промоција на здравата исхрана преку
работилници со деца и родители, трибуни, а се реализира преку текот на целата година;
 Проект “Заедно растеме, се дружиме и учиме за различностите” - Во рамките на овој проект
децата се запознаваат со различностите во однос на пол, изглед, попречност, култура, јазик,
ентитет, потреби и сл. Да научат да живеат без предрасуди децата, а е во соработка со Првата
Детска Амбасада Меѓаши;
 Проект “Бонтон за деца” – Целлта е децата да се научат да се однесуваат убаво, да ги
почитуваат врсниците и возрасните, да бидат хумани, да се грижат за здравјето и природата и
сл;
 Нашата градинка е вклучена во Националната Агенција за Европски Образовни Програми и
Мобилност Erasmus +, и беше и е вклучена во овие проекти:
1.

Мали Научници (LITTLE INVENTORS) – Е проект од 5 градинки од Република

Северна Македонија, Данска, Литванија, Турција и Италија за развој на стратегијата на
Комисијата на ЕУ за 2020 година, чија цел е подобрување на основните вештини на
младата генерација за подобра иднина во ЕУ. Вештините кои се однесуваат на
предметите наука, математика, јазици и технологија треба да се развијат со
реализирање на активности преку игра и забава. Бидејќи и практичното и теоретското
знаење се важни фази во процесот учење, тие мора да се комбинираат за да им се
овозможи на децата eфективно учење во рана возраст.
2.

Сами во светот (ALONE IN THE WORLD) – Целта на проектот е да се собера

дополнителни видови на игри и активности во кои ќе се вклучат децата со посебни
потреби во образовниот процес кај сите земји-партнери, е наменето до воспитувачите
од земјите партнери кои ќе ги развиваат

работните вештини и вештините за

комуникација со деца со посебни потреби до крајот на првата година од проектот од
околу 90% од активностите. Целтта да донесат иновации активностите во градинка и
да ги развијат своите професионални достигнувања преку споделување и разменување
на добри практики, едукативни алатки и пристапи. Учестуваат 4 земји: Бугарија,
Романија, Турција, Северна Македонија. Друга цел е децата, родителите, наставниците
и целата заедница е да создадат сеопфатно опкружување преку развој на социјални
ставови за прифаќање, информации, интеракција, соработка и взаемно учење. Со оваа
цел ќе бидат опфатени поголем број на деца со посебни потреби. Родителите на други
деца и децата ќе го прифатат тоа, на некои од нив им треба посебно внимание и други
активности. Учесниците во овој проект ќе ја подигнат свеста и нивното разбирање за
потребата од борба против сите форми на дискриминација.
3. Mузика и ОРФФ образование во предучилишниот период (MUSIC AND ORFF
EDUCATION IN THE PRESCHOOL PERIOD) – Овој проект е наменет за детски
градинки од 3-6 години со цел: да се поттикнат децата за својата улога во групата
преку одредени музички активности, развивање на креативноста. Користејќи ги ОРФФ
инструментите, децата заедно со воспитувачките ќе подготват активности што ќе им
овозможат да учествуваат во групата, да ја подобрат нивната креативност, да ја
препознаат нивната музичка способност. Земји учеснички: Турција, Литванија,
Северна Македонија.
4. Е-мотион – Потенцијал на преосетливост (E-MOTION – POTENTIAL OF
HYPERSENSITYVITY) – Главната цел на проектот е да се развива, тестира и
имплементира

сеопфатен

модел

на

поддршка

за

ученици/деца

со

висока

чувствителност во предучилишна возраст и училишна возраст. Основни цели:
развивање на основни претпоставки за финалниот модел и производ во форма на
мрежна платформа (со дефинирани модули) кои ја поддржуваат работата на
наставниците/воспитувачите на ниво на предучилишно и основно образование,
тестирање и валидидација на развиените стандарди и алатки за земјите партнери,
упатства за работа (психометриски прирачник преку резимирање на знаењата за
користење на моделот за наставниците/воспитувачите; правила за соработка со

родители), изработка на материјали (модули за платформи) кои ја поддржуваат
работата

на

наставниците/воспитувачите

со

учениците/децата

со

висока

чувствителност, како и соработка со нивните родители. Учествуваат 5 земји: Полска,
Италија, Шпанија, Романија, Република Северна Македонија. Исто така во овој проект
стручниот кадар и некои воспитувачки ќе одат во Полска каде ќе се содржи обука за
виско чувстивителни деца.
5. Да ги споделиме нашите игри (LET’S SHARE OUR GAMES) - Се состои од многу
различни активности подготвени од училишни партнери кои доаѓаат од Северна
Македонија, Бугарија, Латвија, Литванија, Грција, Италија и Романија. По
завршувањето на проектот, знаењето стекнато од преплетувањето на активности за
учење и игри во едукативни цели е првото средство (вредност) што треба да се одржи.
Секој постигнат резултат во врска со емоциите, задоволството и интересот за различни
игри ќе обезбеди зголемени компетенции и за децата и за наставниците. Наставниците,
пак, ќе ги додадат овие надлежности во нивните секојдневни наставни методи. На овој
начин, иновативните резултати од проектот ќе бидат интегрирани во педагошката
активност на институциите учеснички и ќе послужат како модел со добри улоги,
инспирирајќи ги другите професионалци од областа на образованието. Знаењето и
искуството стекнато од учесниците кои учествуваат ќе бидат споделени меѓу сите
вработени, така што новите компетенции ќе ги прошират и дистрибуираат сите во
образовната институција.
6. Проект “Кутија со Богатство: Систем за учење од далечина во градинките” – Се
фокусира на создавање ефикасен и иновативен систем за предавање на далечина во
градинката, заснован на меѓународно искуство.
7. Акредитација ЕА/А02/2020 ЕРАСМУС+ во областа на образованието за возрасни,
стручното образование и обука и училишното образование.
8. Проект “Ханд ин хандс за попречност” – ЕРАСМУС +, Турција.
9. Проект Заедно за една инклузивна иднина – ЕРАСУМС+.
10. Проект Мојата воспитувачка: ПРИРОДА – ЕРАСМУС+.
12. Образование во Монтесори во предучилишен период – ЕРАСМУС+.
13. Испраќањата дејствуваат во животот – ЕРАСМУС+.
14. Јас сум храбра и помошна личност - како да му го учам прва помош на деца од
предучилишна возраст – ЕРАСМУС+.

Стручни трудови:
Списаније “Мали научници” – изработена според испланираните активности со проектот “Мали
научници” (Little Inventors)
Списаније “Прирачник за високо чувствителни деца – Активности за предучилишно воспитание” –
изработена за проектот “Е – мотион – потенцијал за преосетиливост”.

Проекти во соработка со останати организации и институции
 Едукација на вработените и родителите за превенција и заштита на забите како и развојот на
децата од 0-6 години – ЈЗУ – Дебар;
 Заштита и превенција при елементарни непогоди-пожар “Блинкер” – Струга;
 Педагошка евиденција и документација – МТСП;
 Проект – Интеграција не децата роми во воспитно-образовниот процес на градинка;
 Јавни набавки – Биро за јавни набавки и капитал, Македонија Биро;
 Градење на мир, толеранција и почит кон различностите – Прва Детска Амбасада Меѓаши;
 Обука на воспитувачи и негователи преку Мозаик-моделот со тема “Казните и наградите кај
децата”;
 Истражување на раната инклузија на децата со пречки во развојот – Институт за
дефектологија при филозофскиот факултет – Скопје;
 Меморандум со Институтот за европски образовни социо-културни и економски политики
ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ, Скопје;
 Обука за ран детски развој и учење намената за воспитувачи, негователи и стручни
соработници и работници од ЈОУДГ “Брешиа” – Реализатори Проф: Лена Дамовска (доктор
по педагошки науки), Проф.Др: Ана Фринцханд (доктор по психолошки науки), Проф.Др.
Елизабета Томевска Илиевска (доктор по педагошки науки).
 Oбука за сенозорна соба од професор Сашо Новачев – Скопје;
 Соработка со ИННО4ЕДУ, Креирај едукативни активности за најмладите, СмартАП –
Лабораторија за социјални иновации втора работилница.

Специфичности на установата во поглед на стручното усовршување
Важноста на стручното усовршување во смисла на унапредување на квалитетот на воспитнообразовната работа ја препознаваме низ трансформацијата од теориското и во практичното во смисла
на олеснување и унапредување на работата. Тоа се реализира преку следните форми и активности:
 Стручно усовршување на вработените за да ги развијат потребните вештини потребни за
професионално оденсување за унапредување и усовршувње на дејноста;
 Организирање на стручни предавања, работилници, семинари, трибуни и сл;
 Вклучување на родители во предавања и стручни семинари и обуки;
 Размена на искуства со организирани средби на воспитувачки од сродни институции во
државата и надвор од неа;
 Набавка на сручна литература и друг образовен софтер претплата на стручни списанија кој ќе
бидат достапни за сите вработени.

Акредитирани семинари

Стручни состаноци

*Број на
состаноци

Учество на советувањето на
темата: “Библиотека – темел
на писменоста” – Просветно
дело.
Учество во работилницата
“Креирај едукативни активни
активности за најмладите” –
СмартАП – Лабораторија за
социјални иновации.

6

Учество на обук за ран детски
развој и учење – Дебар, ЕУ за
тебе.
Семинар за сензорна соба –
метод на работа во сензорни
соби – опрема, Скопје.

44

Семинар со тема: “Пофалби и
казни” – УСАИД, Дебар.

28

Работилница – “Негување на
детски етички вредности” –
Меѓаши.

1

4

4

Обука “Запознавање за
медитација” - Меѓаши, во
Скопје.

2

Обука “Средина за учење”, С. У.
В. Србија Смдерово.

1

Обука “Воспитание игром и
покретом”, целта е нови
методи за учење – Балкански
савес воспитувача, Београд.

1

Учество на презентација со
креативно раобтилница на
тема: “Модели за иновирање
на воспитната работа и
едукацијата на децата од
предучилишна возраст со
помош
на
најновите
прирачници” – Едука Мак,
Охрид.

3

Установата како организатор и домаќин на стручни собири
Во соработка со градинката се реализирани следните стручни собири:
 Организирање на трибуните за заштита и превенција за забите и растот и развојот кај
децата од 0-6 години преку ЈЗУ – Дебар, со присуство на педијатар и стоматолог;
 Обука на воспитувачи и негователи по Мозаик-моделот на тема “Казните и нагрдите”;
 Обука на родители по Мозаик-моделот на тема “Обезбедување соработка со деца”;
 Установата е организатор на бројни одбележувања на верски празници, приредби,
прослави и хуманитарни акции.

● ОБЈЕКТИ:
Објекти за деца

Назив на
објектот
Брешиа
Колезија
С. Скурдриње

Број

Капацитет

1
1
1

Бр.гр.
10
7
1

Бр. деца
195
162
10

3

18

367

Површина
на
објектот

Површина
на дворно
место

1032м²
1167м²

7889м²
3773м²

2199м²

11662м²

Адреса
8 -Септември
Атанас Илиќ
Блаже Конески
КонКоКонески

Број на работни соби во објектите на установата за деца:
Назив на објектот
Брешиа
Колезија
С. Скудриње

Бр. на работни
соби за групата
јасли
2
/
/

Назив на објектот

Бр. На работни
соби за воспитни
групи
8
7
1

Вкупен

број на
работни
соби
10
7
1

Број на работни Површина на
соби
просторот

Брешиа

17

60м²

Колезија

15

42.86м²

С. Скудриње

2

7м²

ОПРЕМЕНОСТ НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА

Установата е опремена со основна опрема (маси, столчиња, кујни итн.) и тоа: 359
стполчиња, 93 маси, 193 креветчиња. Установата располага исто така со 18 занимални, 5
канцеларии, 1 амбуланта просторија, 2 главна кујни и 1 чајни кујни, 2 мензи, 1 котлара, 4
магацини, 1 гаража, 2 перални, 1 простор за шивање, 4 холови, 1 простор за семинари
комплетирана со проектор, компјутер, маси и слоици, исто така е една голема занимална
комплетирана на прибори на изведување на активности од ЕРАЗМУС+ проектите и тоа:
наука, технологија, англиски јазик, математика и прибор за активности за деца со посебни
потреби. Ова занимална има и интерактивна табла од проектот ЕРАЗУМС+, “Да ги
споделиме игриачките”.

СОСТОЈБА НА ОПРЕМЕНОСТ НА РАБОТНИТЕ СОБИ КАДЕ СЕ ВРШИ
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА
Секоја занимална е опремена со потребните детски центари, сите тие збогатени со
соодветни дидактички средства и материјали, аудио-визуелна опрема која се користи во
воспитно-образовната работа со деца како и во слободните и спонтаните активности. Од
материјалите за рано учење секоја занимална е опремена со: играчки од различни материјали,
пластелин, глина сложувалки со најразлична големина и сложеност, реквизити за развој на
физичкото здравје на децата (топки, обрачи, греди итн.), мини кујни за деца сетово за доктор,
фризер, мајстор и др. Диви и домашни животни и птици како и праисториски животни итн.
Во рамките на установата има и библиотека која располага со значителен фонд на
книги, со тендеција да се зголемува, во која содржат книги за деца и стручна литература
(книгите кои се купени за проектите, енциклопедија).

ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМА НА ХРАНА:
Назив на објект

Број

Повр.

Појад
ок

Капацитет
ужина
ручек

Адреса
8Септември

1

60м²

Колезија

1

42.86м²

Атанас Илиќ

Центар за ран
детски развој

1

7м²

С. Скудриње

Брешиа

● МРЕЖА НА ПОДРУЖНИЦИ
Две објекти – детски градинки во други просторни услови:
-

Колезија – 7 групи од кои: 5 групи од 3 до 6 години, 2 групи од 6 до 10 години.

-

С. Скудриње – 1 група од 3 – 6 години.

Нашата градинка има квалитетна и контитуирана соработка со локалната средина кој низ
осмислени активности допринесуваат во реализација на воспитно-образовниот процес и
унапредување на дејностана градинката. Потоа тесна соработка имаме со останатите
институции како: СВР – Дебар, Центар за социјална заштита – Дебар, ЈЗУ – Дебар, како и
локалните медиуми: Канал3 и Дибра ТВ.
Невладни организации, ЕУ – Програма за Европски Образовни Програми и Мобилност,
МТСП, УНИЦЕФ, ЈУИНАП.

● ФИНАНСИСКИ РЕСУРСИ:
Финансиските ресурси градинката ги добива од повеќе извори: Министерство за труд и
социјална политика, дел од буџетот на локалната самуправа, блок дотации и сопствени (преку
наплатувањето на месечните сметки на родителите, буџет од проектите од ЕРАЗМУС+.

4. МИСИЈА
Професионален однос кон раното учење и развој кај децата како прв сегмент од
темелот на воспитно-образовната дејност, почитување и задоволување на детските потреби, да
негуваме меѓусебното разбирање и почитување, да работиме по повисоки етички стандарди,
преку создавање на квалитетна средина за учење, стручно усовршување на кадарот и поволни
здравствено-хигиенски, просторни и материјални услови во градинката каде ќе бидат
безбедни и во здрава средина, како и поттикнување на родителските компентенции со цел да
имаме сакано, задоволно и среќно дете денес, среќен и успешен човек утре.

5. ВИЗИЈА
Негувајќи ја атмосферата на професионален однос, почитување, посветност кон
работата, сакаме да биде добро и современо опремена градинка каде децата ќе доаѓаат со
задоволство и ќе ги следиме современените достигнувања за нивен правилен раст и развој,
воспитание и образование. Во наредниот период гардинката “Брешија”

ја гледаме како

установа во која задоволни се децата, родителите, вработените, установа која изградила
партнерски однос со семејството и локалната средина.

6. ПОТРЕБА И ПРИОРИТЕТИ
 Дополнително опремување на установата со современи наставни и дидактички
средства;
 Изградба на спортска сала во рамките на градинката;
 Континуирана обука на воспитувачите за користење на современи методи на работа;
 Обука за работа на компјутери и користење на интернет;
 Набавка на стручна литература;
 Потреба за вработување на правник;

7.

ОБЛАСТИ ВО КОИ Е ПОТРЕБНА ПРОМЕНА И РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ

 Кадровско проширување: педагог по музичко, уметност и физичко;
 Повеќе средства од буџетот – зголемување на блок дотациите;
 Тотална реконструкција на објектот Колезија;
 Завршување на последните фази на надворешниот и внатрешниот објект Брешија.

Област на промена: ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
Цел1: Унапредување на квалитетот на годишниот план за работа

Задача
Изнаоѓање
средства од
донации и други
извори за
подобрување на
условите за
престој на
децата.

Активности
Контакт и апликации до
фирми и претприатија,
владени и невладени
организации.

МТСП, Контакти со локалната
самоуправа, контакти со
амбасади, УНИЦЕФ, ЈУНДП.

Носители
Установата,
директорот,
вработените,
родителите,
МТСП,
локалната
самоуправа.

Време на
реализација

План на еваулација
Носители
Критериум за Инструменти
успех

Динамика

Контуинирано
Постигнатите
резулататите.

Контуинирано

ЕУ.
Контуинирано

Лични
контакти,
циркуларни
писма, меил,
телефонски
контакти.

Установата, Континуирано,
според
Директорот,
поставените
Управниот
приоритети и
одбор,
Надзорниот финансиските
можности.
одбор,
Советот на
родители,
Вработените,
родителите,
локалната
самоуправа и
МТСП.

Областна промена: ЗГРИЖУВАЊЕ ИВОСПИТАНИЕ
Цел2: Унапредување на квалитетот на процесот на згрижување и воспитание преку планирање и реализација на непосредна ра бота со
децата

Задачи
Проширување на
капацитетите на
институција.

Активности
Отворање на други групи
во просторот на објектот
Брешија (3 занималини и
спортска сала) и во
рурални средини (село
Могорче и Косовраст –
ран детски развој).

Носители
Установата,
директорот,
вработените,
родителите,
локалната
самоуправа и
МТСП.

План на еваулација
Инструменти Носители

Време на
реализација

Критериум
за успех

Континуирано
според
поставените
приоритети и
финансиските
можности.

Очигледни
резултати,
згрижување на
нови деца.

Медиумска
покриеност и
промоција на
активностите
на
установата.

Континуирано
(2020-2025).

Стекнување
лиценца,
сертификати,
потврди,
благорадници,
пофалби и
родители и
јавност.

Посети и
учества на
обуки,
работилници,
семинари.

Опременување на ентериорот
со содеветен мебел, целосна
реконструкција на објектот
Колезија.

Едукација на
вработени за
унапредување
на воспитнообразовната
работа со
децата и
давање
можност и
поддршка за
учење и
сопствен
развој.

Посети и учества на обуки,
работилници, семинари и
учества во проектите во
ЕРАСМУС+.

Вработените во
градинка,
Кординаторот на
проектите и
партнерските земји
од проектите.

-

Установат,
Директоро,
Управниот
одбор,
Надзорниот
одбор,
Советот на
родители,
Вработените
, родителит,
локалната
самоуправа
и МТСП.

Динамика

Континуирано
според
поставените
приоритети и
финансиските
можности.

Институциите Континуирано
кои
(2020-2025).
организираат
семинари,
обуки,
работилници,
МТСП, УНИЦЕФ
и програмата
ЕРАСМУС+.

Област на промена: ДЕТСКИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОК
Цел3: Унапредување на следењето и документирање на детскиот развој и напредок

Задачи

Активности

Водење на педагошка Водење дневник за
воспитна група.
евиденција и
документација на
Водење досие за секое дете.
градинката на
воспитните групи.
Водење Главна кинга и
Дневник на градинката.

План на еваулација
Инструменти
Носители

Носители

Време на
реализација

Критериум
за успех

Директорот,
воспитувачи,
негователи и
стручни
работници.

Континуирано.

Ажурно
Дневник, досие,
водење на
детски
евиденцијата.
изработки,
цртежи,
физичкиот
развој на
децата,
креативноста,
когнитивниот
развој и
социалноемоционалниот
развој.

Континуирано.
Континуирано.

-

Вработените,
Управниот
одбор,
инспекцискии
надзор.

Динамика
Континуирано
(2020-2025).

Област на промена: ПОДРШКА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЈСТВОТО
Цел4: Унапредување на соработката со семејството, зголемување на мотивираноста на родителите за учество во работата на
установата
Задача

Активности

Унапредување
на соработка со
родителите и
градење на
партнерски
односи.

Секојдневни контакти со
родителите.
Родителски средби.
Работилници.
Манифестации,
приредби, претстави.
Заеднички трибини и
работилници.

Носители

Време на
реализација

Континуирано.
Вработените и
градинката.
Континуирано.
Вработените и
градинката.
Континуирано.
Вработените и
градинката.
Вработените и
Континуирано.
градинката.
Континуирано.
Вработените,
Градинката,
МТСП,
Министерство за
здравство,
Локалната
самоуправа.

План на еваулација
Носители
Критериум за Инструменти
успех
Искажаното
задоволство.

Анкетирање на Родителите и
родителите,
воспитните
барање од нив
тимови.
мислење за
унапредување на
квалитетот на
работата со
децата.

Динамика
Континуирано
(2020-2025).

Област на промена: ЕТОС
Цел5: Унапредување на стручната способност на воспитувачите низ реализација на со закон предвидениот часовен минимум
за постеување на обуки
Задача

Активности

Посети и учества на
Едукација на
обуки, работилници,
вработените за
унапредување на семинари.
воспитнаобразовната
работа со децата
и давање можност
и поддршка на
вработените за
учење и сопствен
разој од страна на
МТСП и други
институции и
невладени
организации.

Едукација на
вработените за
унапредување
на воспитнаобразовната
работа со
децата преку
соработката и
реализација на
проектите од
ЕРАСМУС+
програмата.

Посети и учестви на
обуки и работилници
меѓусебно со
партнерските земји од
ЕРАСМУС+ програмата.

Носители
Вработените во
градинката.

Вработените во
градинка и
партнерските
земји од
ЕРАСМУС+
програмата.

Време на
реализација

Критериум за
успех

План на еваулација
Инструменти
Носители

Динамика

Континуирано.

Стекнување
лиценца,
сертификати,
потврди,
благорадници,
пофалби од
родители и
јавноста.

Посети и
учества на
обуки,
работилници,
семинари.

Институциите
кои
организираат
семинари,
обуки,
работилници
и кои вршат
проверка на
квалитетот на
работата.

Континуирано
(2020-2025).

Од: 2017 до
2022 година.

Стекнување
сертификати,
потврди,
благорадници.

Меѓусебни
посети и учества
на обуки и
работилници.

Партнерските
земји од
ЕРАСМУС+
програмата.

Континуирано
(2018-2022).

Област на промена: РЕСУРСИ
Цел6: Подобрување на средината и условите за развој и учење на децата низ адаптација на просторот и набавка на играчки,
дидактички материјали и опрема
Задача

Активности

Поширување на Отварање на групи во
капацитетите на други просторни услови
во рурални средини и
институцијата.
завршување на новиот
објект во градинката
Брешија и целосната
реконструкција на
објектот Колезија.
Набавка на играчки,
технички помагала и
наглдени средства.

Набавка и печатење на
детска литература,
списанија за деца,
театарски претстави,
кино проекции со
соодветна содржина.

Носители

Време на
реализација

Установата,
директорот,
вработените,
родителите,
Локалната
самоуправа и
МТСП.

Континуирано.

Градинката,
спонзори,
донатори,
родителите и
проектите.
Градинка, Дом
на културата,
куклен театар од
други градови.

Критериум за
успех
Очигледни
резултати,
згрижување на
нови деца,
опремени
занимални и
објекти.

План на еваулација
Инструменти
Носители
Медиумска
покриеност и
промоција на
активностите на
установата.

Установата,
Директорот,
Управниот
одбор,
Надзорниот
одбор,
Стручниот
кадар, Советот
на родители,
вработените,
локалната
самоуправа и
МТСП.

Динамика
Континуирано,
според
поставните
приоритети и
финансиските
можности.

Област на промена: РАКОВОДЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ
Цел7: Унапредување на кавалитетот на организацијата на работат, следење на реализацијата на активностите од развојниот план во
тековната година
Задача

Активности

Обезбедување на
Унапредување
на квалитетот на потребен кадар.
организацијата
на работа.

Носители
Директорот,
Управниот
одбор, Советот
на општина
Дебар и МТСП.

Време на
реализација

Критериум
за успех

Континуинирано.

Постигнати
резултати.

План на еваулација
Инструменти
Носители
Барање на
согласност за
ангажирање
на работен
кадар.

Адаптација на
просторот,
зголемување на
капацитетите.
Изнаоѓање на нови
просторни капацитети.

Следење на
реализацијата
на активностите
планирани со
годишната
програма за
работа и
развојниот план.

Евалуација на
остварениот план и
изнаоѓање механизми
за проширување на
равојот.
Одржување на
состаноци за
разгледување на
постигнатите
резултати и
утврдување на
приоритетите.

Директорот,
вработените,
Стручните
служби,
Управниот одбор,
Советот на
општина Дебар.

Континуинирано.

Навремено
Записници за
согледување на евидентирање на
состојбите и
постигнувањата.
корекција каде
што е потребно.

Установата,
директорот,
Управен
одбор,
Советот на
општина
Дебар и
МТСП.

Динамика
Континуирано
(2020-2025).

Директорот, Континуирано
вработените, (2020-2025).
стучните
служни,
Управниот
одбор,
Советот на
општина
Дебар,
МТСП.

Област на промена: ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД НАСИЛСТВО
Цел8: Унапредување на квалитетот на животот на децата со примена на мерки за создавање на безбедна средина за живот и работа со
деца
Задача
Реализирање на
едукативни
предавања и
разговори со
децата за
оденсувањето во
групата, со цел да
се надминат
конфликтините
ситуации.

Активности
Читања,
раскажувања,
драматизации,
согледувања на
позитивни примери од
праксата.
Следење на
семинари за мир и
толеранција и
развивање на
проект на истата
тема во соработка
со Детската
амбасада, УНИЦЕФ
и МТСП.

Носители
Вработените,
родителите,
децата,
директор.
Вработените
, родителите,
децата,
директор.

Време на
реализација
Континуинирано.

Критериум
за успех
Зголемени
сознанија кај
децата за
меѓусебно
почитување и
изградба на
мир и
толеранција.

План на еваулација
Инструменти
Носители
Анкетен
прашалник за
родителите,
вработените.

-

Градинката,
воспитните
тимови.

Динамика
Континуирано
(2020-2025).

8.

ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНИОТ ТИМ ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ

Мр: Ајрије Дачи – Директор
Ирена Даци – Педагог
Албана Дураку – Психолог

