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ВОВЕД 
  
 
Објектот на Јавната Општинска Установа за деца ,,8-ми Април''-  беше  превземен од  Општина Чаир во 
Февруари 2013 година. Овој објект е изграден во 1981 година и до тогаш до Февруари 2013 беше во 
надлежност на општина Чаир. 
Имено на  ден  01.03.2017 година во раните утрински часови поточно околу 30 миниту по 

полноќ поради проблеми со инсталација во Детската градинка ЈОУДГ ,,8-ми Април’’- лоцирана 

во населбата Шуто Оризари- Скопје, изби пожар со кој се зафати целиот објект а до доаѓањето 

на Единиците на против пожарна заштита и до неговото  локализирање во целост се опожари и  

уништи целиот објект на детската градинка во кој беа сместени вкупна 197  деца. За жал до денот 
на превземањето објектот не беше инвестирано што допринесе да дојде  до овој немил настан .  
 
Што значи објектот беше  стар повеќе од 35 години а до Февруари 2013 година до денот на опожареност 

од страна на ново осниваната градинка ЈОУДГ ,,8-ми Април’’ во координација на веќе новиот 

сопственик на објектот општина Шуто Оризари во рамки на можностите се инвестираа средства 

за реконструкција и санација но истите не беа доволни за суштинско реконструирање на стариот 

и амортизиран објект.  

 За реконструкција и санација на основните потреби во период од 2013-2016 година се случија 

благодарение на МТСП, Ромскиот Едукативен Фонд, УНДП, УНИЦЕФ.  

 

Работењето на ЈОУДГ ,,8-ми Април’’ и спроведувањето на детската заштита односно 

згрижување на 197 дечиња беше организирано во еден објект во вкупна површина од 

 1 200 м2 во чии рамки постоеа простории каде се одвиваше детската заштита согласно со 

нормативите и стандардите  утврдени во законските и подзаконските акти. Објектот располага 

со дворна површина од 5 074 м2, каде беа поставени надворешни реквизити заради реализација 

на програмските активности.  
 
Детската градинка дејноста продолжи да  ја остварува во еден објект   (привремени 
работни простории ослободени од Средното училиште Шаип Јусуф  околу 360 м2 од 
01.04.2017 до денес додека се подготвува извештајот.  
 
Основна дејност е воспитно-образовна и згрижувачка дејност и се  остварува преку: 

згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културно-

забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за 

поттинување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој 

на детето.  

 

mailto:osmiparilsutoorizari@gmail.com


ЈОУДГ „8 – МИ АПРИЛ“  

 
       Ул:Виетнамска бр.49       Тел: (+389) 02 / 2655- 699    osmiaprilgradinka@gmail.com 

 

 

Како што погоре наведов во градинката беа сместени вкупно 197 деца  во воспитна година 2016/2017, 
распределени во групи и потекнуваат со семејно ранливи категории,  родители се корисници на 

социјална парична помош и партиципацијата за овие корисници (нашите деца) е обезбедена од 

Министерствотото за Труд и Социјална Политика и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта .   
Во моменталните работни услови  дозволуваат максимум 130 деца вклучени  и поради тоа бевме 
приморани да прекинеме соработка со УНИЦЕФ и реализација на скратена програма за две воспитни 
групи.  
 

Во воспитна 2018/2019 година работиме, со 5 воспитни групи на возраст од 3 - 6 години целодневен 
престој  вкупно згрижени 126 деца.  
 
Според динамиката на градење на новиот објект се очекува  воспитната 2019 / 2020 да се реализира во 
ново изградениот објект. 

 
 
Програмата на ЈОУДГ ,,8-МИ АПРИЛ,, - Шуто Оризари, Скопје како основи за изготвување на 
Програмата за работа се темелат врз определбите на   
 

● Законот за заштита на деца  ( Сл. Весник на РМ. Бр. 98/00) и неговите измени и 
дополнувања во ( Сл. Весник на РМ. Бр. 23/2013 и 12/2014)   
● одредби содржани во Статутот на  ЈОУДГ ,,8-МИ АПРИЛ,, - Шуто Оризари,Скопје.   
● Основи на програмата за воспитно образовна работа со деца од предучилишна 
возраст во јавни детски градинки, изготвена од Биро за развој на образованието од 2007 
година.   
● Програма за рано учење и развој (Сл.весник на РМ бр. 46/2014)  

  
За концепирање на содржината на Годишната програма користени се следни 

документи:  
  

● Основи за планирање на содржината и организација на воспитно образовната 
дејност на детската градинка.   
● Годишна програмаза работа на детската градинка за учебна 2018/2019 година  
● Програма за документи и изработени од поединци или работни групи   

  
Програмските барања ќе се остваруваат во единствена воспитно образовна и 
социјална здраваствено превентивна програма која опфаќа нега исхрана воспитание и 
образование од навршена втора година на живот па се до поаѓање на училиште. Преку своите 
содржини на работа програмата на ЈОУДГ ,,8-МИ АПРИЛ,, - Шуто Оризари,Скопје овозможува 
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негување на творештво, развивање на способности за изразување култивирање на говорот 
движење, музичко и ликовно изразување во играта и други активности задоволувајќи ја 
потребата за активност и заедничко живеење што ќе влиае на развивање на позитивни емоции 
и социјалниот развој на детето.   
  
  
 
УСЛОВИ ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ 

  

 
После пожарот детската градинка продолжи со работа во нови работни простории со вкупен 

капацитет од 361 м2,  дадени на привремено користење од Град Скопје сместени во Средното 
државно училиште  Јусуф Шаип - Скопје Шуто Оризари.  Според одобрувањата одобрен прв 
период е од 2017 Март До Јуни 2018 година.  Со надеж дека до Септември 2019 ќе може да се 
работи во нови работни простории.  

 
 

 
 
Во моементот сме според документација лоцирани на : ул: Виетнамска:.49  но според 

место на престој сме на Вашингтонска бр: 44 Скопје Шуто Оризари.   
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Се очекува да се влезе во ново изградениод објект од Септември 2019 година според 

проектираниот капацитет објектот  располага со следната квадратура  
Во табелата каде што не се наведени квадратие се планирани површини кои што требада 

бидта реализирани доколку се продолжи со градба и се најде финансиска поткреба за вторит 
дел на градинката за сега објектот располага само со опишаната квадратура. 
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3. Опременост 

Јавната општинска детска градина "8 Април" - Шуто Оризари, Скопје има основен мебел 

обезбеден МТСП .  
Во овој програмски период планирано е да се обезбедат дополнителни дидактички 

материјали.  
   

  
  
ПЛАН ЗА  ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА РАБОТА СО ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
 
ЗA 2019-2020 
  
 Планот за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст се состои од планот за 
работа со деца од најрана преучилишна возраст  од 9 месеци  до 5 години и осум месеци.  
 Планот за воспитно образовна работа со децата од постара предучилишна возраст од 2 до 6 
години има за цел кај децата да потикнува и развива:  
  
-социјален развој (поим за себе , припадност во група, семејство, норми и обичаи)  
-емоцијален развој (развивање на свест за сопстевни чувства , препознавње и негување на      
позитивни емоци)  
-моторички развој ( развој на перцепции, физичко воспитание, здравствено воспитание)  
Интелектуален развој ( математика, природа и општество, екологија)  
-комуникација и творешво( јазик, музичко воспитувание, ликовно воспитание).  
 
 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 
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Воспитно-образовната работа ќе биде насочена кон создавање и насочување  на позитивни 
емоционално социјални односи на подржување  
 
и потикнување на спонатните детски активност на чување и јакнење на детското здравје, 
правилен раст и развој на детскиот организам развивање на моториката , збогатување на 
детските искуства за луѓето  и појавите од непосредната околина , развивање на говорот и 
другите изразни можности.  
Воспитно-образовната работа ке се реализира низ однапред одбрани теми за работа:  
 
 

Развоен период  до  2 години 

 
ЦелиПримеринаактивностиО
чекуванирезултати 

 
ЦелиПримеринаактивностиО
чекуванирезултати 

 
ЦелиПримеринаактивностиО
чекуванирезултати 
 

 
 -Дасепоттикнувадететокон 
запознавање и разгледување 

наразни. сликовници и 

илустрации 
-дасепоттикнувадаизговара 

зборовисозначење; 

-дасепроширува и збогатува 
детскиотречник; 

-дасепоттикнуваиохрабрува 

заизборнаомилена 
сликовница; 

-дасепоттикнува и развива 

желбаиинтересзачитање и 

раскажувањеприказниод 
странанавозрасниот; 

-дасепоттикнува и охрабрува 

започетноразликувањена 
сликаодпишанзбор; 

-дасепоттикнува и охрабрува 

запрепознавањенаслики и 
илустрациипобарањеод 

возрасниот; 
 

-
Активностизаразгледувањенараз

лични 

илустрации, списанија, 
сликовници... ( до 

24 месеци). 

-Активностивокоисепокажува и 

јасносе 
именуваатпредметитеодоколинат

а (без 

инсистирањедететоведнашдагизн
аетие 

зборови). (до 12 месеци). 

-

Игривокоисепокажуваатпредмет
и и 

поврзувањесонекоисвојствана 

предметите (големо, мало, бело..) 
и со 

активности. (до 18 месеци). 

-
Активностивокоисепокажуваатод

делни, 

неповрзанидејствија; 

истодејствиесе 
покажувасоразличниликови 

(куклата 

спие, мачетоспие, зајачетоспие и 
сл.) (до 

-Дететоразгледувакорица 
одсликовница (до 12 

месеци). 

-Дететоизговаравокали (до 
12 месеци). 

-Изговаранеколкузборовиа 

созначење (мама, баба, 

тато, тета) (до 12 месеци). 
-Можедаименувапознат 

предметзасекојдневна 

употреба, сопомошна 
ономатопејаименува 

предмети ( напр., тик-так, 

ку-ку). (до 18 месеци). 

-Умеедаодговарина 
прашањакоиимаатзначење 

наприпаѓање (напр.,Чија е 

оваамајка? Чиисеовие 
патики? исл.). .(до 24 

месеци). 

-Именува и прашуваза 
предметикоинесе 

присатни ( напр., Што е 

тоа? Каде е тоа? исл.). .(до 

24 месеци). 
-Слуша и разбира 

едноставниприказнизатоа 

штому е познато, штомусе 
случило. .(до 24 месеци). 
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18 месеци). 

-Игрисотелефон, се ,,јавува” 

кајмама и 

кажувакаде е, сокогосиигра, 
соштоси 

игра и далиму е убавотука.(до 24 

месеци). 
-

Игрисогињолкуклазадасеповикаа

т 
децатадасеизмијат, дајадат; 

гињолкатаим 

,,пее” надецата, 

поставувапрашања и бара 
одговороддецата, 

кажувакусистихови (до 

24 месеци). 
-Рецитирањекусистихотворби (не 

инсистирадететодагинаучинапам

ет 

стиховите) (до 24 месеци). 
-

Организирањеигризаразгледувањ

ена 
сликовницизаедносодетето и 

охрабрувањезапокажувањекаде е 

напишантекстот а кадесесликите 
( до 24 

месеци ) 

-

Активностивокоидететоимаможн
остда 

јадонесесликовницатасопосочува

њена 
сликите и 

пишаниоттекстнакорицата ( до 

24 месеци ) 

-Разгледувањенасликовница и 
охрабрувањенадететодајапокаже

сликата 

настраницатакадештоимабукви ( 
до 24 

месеци ) 

 
 

 

-Употребува 200 до 250 

збора. .(до 24 месеци). 

-Дететопокажуваинтересза 

сликовници.(до 24 месеци) 
-Дететопосегнувапо 

сликовницасоразличнибои 

(до 24 м). 
-Дететосезагледуваво 

разнипечатени 

материјали.(до 24 месеци) 
-Дететоодбиранекоја 

сликовница и сакадамусе 

чита.(до 24 месеци). 

-Дететопостојаносакада 
мујачитатеистата 

приказна.(до 24 месеци). 

-Дететопокажувасопрстна 
конкретнисликиво 

сликовницата.(до 24 

месеци). 
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 Годишни глобални теми за деца од 2 до 3 години  
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Годишни глобални теми за деца од 3 до 4 
години 

 
 
 
Годишни глобални теми за деца од 4 до 5 години  
  
 

  
 
 
 
 Темите вклучени: 
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● Есен 
● Зима 
● Пролет 
● Лето 
● Транспорт 
● Диносауруси 
● Пет чувства 
● Низ целиот свет 
● Бои 
● Фарм 
● Простор 
● Градба 
● Живеалишта 
● пеперутки 
● Времето 
● Животни 
● Океан 
● Цвеќе и дрвја 

 
 
 

 
вештини ќе научат: 

● Броење 
● Пред-пишување 
● Азбука 
● Социјално и емоционално 
● Форми 
● Мерење 
● Број смисла 
● Бруто мотор 
● Фино-мотор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 

Септември 

-Во пресрет на празникот 8-ми септември-Ден на независноста и роденден на нашата 
татковина, децата од 4-6 год ке го прослават со пригодна приредба на која ке се претстават со 
рецитал и игри посветени на татковината. Воедно ќе ги поздрават и ќе им посакаат топло 
добродојде на новите другарчиња. Ќе се реализираат и работилници во воспитните групи на 
кои децата творат за татковината, а воеедно и ке се запознаат и со карактеристичните симболи 
(грб, знаме и химна). 

Активност  денот на општината  12.09.2019   одбележување на ден на општината 

1.       Активност во голема воспитна  група  :    тема - Заштитен симбол на нашата општина - 
Изработка на грбот на општината со  колаж мозаик техника 

2.       Активност во голема воспитна  група  : тема – Што ние правиме за да ја зачуваме 
нашата општина  - Изработка на пано со слики како ние во рамки на наши активности 
допоринесуваме за зачувување на животната средина, и развој на соживот во нашата 
општина 

3.       Активност прва мала група :   тема - Јас ја  негувам природата во мојата општина и се 
грижам за чиста околина  –   Ќе се засадат две садници во дворот на градинката (дворот на 
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училиштето)  ќе се поделат пораки на родителите и моменталните минувачи покрај 
училиштата со пораки. 

4.       Активност мала група :  тема -  Го славиме денот на општината – воспитниот тим ќе 
подготви 3 де дрво на кое ќе се прикачат изработени  рачиња на дечињата  со желби и 
пораки добиени од родителите на дечињата (работилница со родителите ) 

 

На ден 21.09.2018 г. се одржува  манифестацијата- ДЕНОВИ НА МЕДОТ. децата од 5-6г. од 
градинката 8-ми Април ќе имаат можност да се запознаат со различни вкусови на мед и да  
сватат колку е здраво редовното користење на медот во нивната секојдневна исхрана од страна 
на производителите на медот ќе бидат поканети пчелари за презентација и дегустација на 
медот во холот на градинката. 

 

     Октомври 

 

За Детската недела, децата од 5-6год,ќе проследат едукативно-интерактивна активност, која ќе 
ја реализира преставник од Детско село СОС . Активноста ќе се реализира преку прашања и 
одговори, воедно децата ќе научат за нивните права (право на име и презиме, здравствена 
заштита, љубов, грижа и топло дом, игра, чиста животна средина, здрава храна). Децата ќе се 
запознаат со нивните обврски и одговорности како дома, така во градинка и кон средината во 
која растат и живеат. 

Во истата недела  во организација на воспитните тимови  , оддел за спорт, ќе се одржи 
манифестација под мото ,,Движи се за здравје,, во дворот, на која ќе учествуваат деца од 5-6г. 
Децата ќе уживаат во различни полигонски спортски активности, прилагодени на нивната 
возраст. Секое дете ќе може да осознае колку е битна физичката активност за нивното здравје. 

Детската недела ќе се затвори со забава за дечињата. 

 

По повод Светскиот ден на заштита на животните децата од 5-6 год. Ќе ја посетат Зоолошката 
градина во Скопје. Покрај вообичаеното набљудување на видовите животни кои престојуваат во 
нашата Зоолошка градина, со децата ќе ги раздледувавме и опишувавме нивните живеалишта и 
начин на живот, грижата за нив во Зоолошката и ќе ги споредувавме со нивните природни 
живеалишта за кои ќе разговаравме претходно во активностите преку сликовници и книги. 

На ден 12.10.2018г. по повод Неделата на здрава храна, воспитните групи од 5-6 год. Ќе ги 
посети лице од кетеринг службата МОНТАНА ПЛУС На децата ќе им биде презентирано 
едукативно предавање на тема „Хранете се здраво за детство среќно и убаво“, од страна на 
Мемед Хаџи Камбер.. Децата ќе бидат вклучени во ликовна работилница, при што ке треба да 
ги нацртаат нивното омилено овошје и зеленчук.  

-Ќе дегустираат здрава храна и ќе изградат пирамида за правилно хранење.  
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Холот ќе биде украсен со апликации од здрава храна, овошје и зеленчук, а исто така и 
пирамидата на храна. Госпоѓата Тања ќе ја поздравиме со песната-Витамини. Излагањето ќе 
биде со апликации и непосредна комуникација со децата. Исто така акцент ќе се стави и на 
физичката активност како составен сегмент во растот и развојот на децата. 

Уште од најмала возраст ги учиме децата на хуманост и солидарност, да научат да помагаат, да 
ги научат потребите на другите. За таа цел на ден 16.10.2019г. во просториите на градинката 8 
ми Април ќе се одржува попладневно дружење со родителите и децатапод мотото „Подај рака-
помогни“.Ќе се донесе предходно подготвена туршија од разни видови зеленчук и заедно со 
друга пакувана храна која ја донесоа родителите, ќе биде донирана во Црвениот крст при 
Општината Шуто Оризари наменета за социјално загрозените семејства како и за дневниот 
Центар Деца на Улица . 

На ден 17.10.2019г. во  објекот на градинката, децата од сите воспитни групи ќе ја проследат 
музичко-драмската престава - Во светот на шумските животни. Преку драмска игра и песнички 
во придружба на музика , децата ќе научат за различните професии кои ќе бидат презентирани 
преку ликовите на шумските животни-зајко, мече, лиско и був. 

На ден 19.10.2019 г. во рамките на проектот „Скопје низ детските очи“ децата од воспитната 
група од 5-6 год. Од градинката ќе одат на посета на Музејот на Македонија и Кале .Тука децата 
ќе имаат можност да се запознаат со минатото на нашиот народ од страна на етнолог кој на 
наједноставен начин ке го доближи нашиот народ во минатото. 

По повод Светскиот ден на штедењето, 31.10.2019 г., децата од групата од 5-6 год.ќе креиараат 
групна каса и ќе започнат од мала возраст за научат за навики на штедење, со можностите за 
штедење од најмала возраст и позитивните страни на истото.  

Ноември 

На ден 05.11.2019г. децата од воспитната група од 5-6 год. од матичниот објект ,Ке го посетат 
Археолошкиот Музеј на Македонија. Тука децата ќе ги запознаат со историското минато на 
начиот народ од неолитот до турско владеење. Децата ќе имаат можност да се запознаат со 
првите алатки од камчиња, садовите, накитот изработен од метал и коски, теракотните икони и 
светилките кои ги користеле во тоа време. Значајно место во музејот и е даден на колекцијата 
на монети од различен временски период, изработени од бакар, сребро и злато. Децата ќе 
имаат можност да прошетаат и до мостот „Око“ и „Мостот на уметниците“ кои се во близина на 
музејот. 

На ден 07.11.2019г. по повод Денот на урбана средина децата од воспитнита група од 5-6 год. 
Ќе ја посетија Спомен куќата на мајка Тереза.Ке имаат можност да ја видат собата во која таа 
престојувала, предметите за секојдневна употреба, нејзината традиционална облека, како и 
макета на нејзината куќа во нејзиното родно Скопје. Децата ќе се запознаат со нејзината 
хуманитарна работа во далечната Индија. 

-На ден 08.11.2019г. и 09.11.2019г. сите воспитните групите од 5-6 год.Ќе следат едукативно 
предавање на тема „Правилно третирање на електронски отпад и отпад од батерии“ од страна 
на едукатор од Друштвото за управување со отпад при општината Шуто Оризари . Преку ова 
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предавање децата ке се запознаат со начинот на селектирање и рециклирање на отпад за 
елиминација на загадување на почвата, водата и воздухот, со презентирање на видео запис. 

На ден 21 и 23. 11.2019г. во рамки на хуманитарниот едукативен проект „Биди и ти Лино 
пријател“, во организација на маркетинг агенцијата „Глобал Нет Адвертајзинг“ и компанијата 
„Подравка“, во објектите на градинката 8ми Април децата ќе се дружат со маскотата-мече Лино 
и за појадок го вкусија нивниот производ „Чоколино“. Децата ќе нацртаат прекрасни ликовни 
творби кои ќе му ги подарат на мечето Лино, а за возврат ке добијат благодарници . Овој проект 
ќе има и хуманитарен карактер, родителите ќе донесат облека и играчки за децата на кој тоа им 
е најпотребно. 

На ден 30.11.2019г. децата од возрасните групи од 2-6 год. Ке учествуваат во еколошка акција. 
Тие ќе засадат  луковици-кртоли од пролетни цвеќиња: зумбул, лале, нарцис, ирис и качунки на 
зелената површина во дворот на градинката. 

Декемвре  

На ден 06.12.2019 сите воспитни групи ќе учат за празникот Св. Климент Охридски ќе 
практикуваат пишување на кирилична азбука. 

На ден 10.12.2019 и 13.12.2019 Сите групи ќе ја красат елката и ќе ве пеат песни за новата 
година. 

На ден 28.12.2019 Сите воспитни групи ќе учествуваат во новогодишните перформанси од 
локалниот детски театар. 

 

Февруари  

-  децата на возраст од 4-5 год. Од градинката ќе го посетат музејот на ЕВН, ќе се запознаат 
со начинот на производство на електрична енергија и како истата треба да се штеди  

Во рамките на реализирање на проектот „Се околу нас е математика“. Ќе се пости Золошката 
градинка, Посетата ќе има за цел со помош на животните да ги повторат броевите кои ги учеа, 
како и можноста за нивно класифицирање по вид, затоа што видоа дека тие се оградени со 
огради кои им личеа на множества. 

 

 

Март 

На ден 07.03.2020 г. во пресрет на Денот на жената ке се одржи креативна работилница со 
родители под мото „Јас и мама твориме“. Родителите преку оваа работилница, во сите 
воспитни групи ќе ја покажат својата креативност и ќе изработат прекрасни честитки, икебани, 
букети и пролетни постери.. 

-На ден 21.03.2020 г. во сите воспитни групи ќе се одржи дружење со родителите по повод 
„Денот на пролета“ и „Денот на екологијата“. Дружењето ќе одржи во малиот двор на 
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градинката на тој начин што секој родител ќе донесе садници (цвеќе, дрвца, елки) и заедно со 
сите деца ќе ги садат за да го разубават дворот на нашата градинка. 

Април 

На ден 01.04.2020 г. по повод одбележувањето на 1 Април -„Денот на шегата“, децата од сите 
воспитни групи, на градинката ке бидат , облечени во најубавите маски кои ке дефилираат и ке 
се престават на маскембалот „Весела априлијада“. 

На ден 08.04.2020г.Ќе Се одржува патронат на градинката 8 ми Април а воедно и денот на 
Ромите и децата од сите воспитни групи ке спремаат рецитали музички точки на која ке бидат 
повикани преставници од општината Шуто Оризари родители преставници од невладиниот 
сектор соработници од РЕФ,и Колеги од другите градинки. 

На ден 11.04 и 12.04.2020г. Ќе се реалзиираат работилници во рамките на проектот „Се за 
облеката“. Родителите заедно со своите децаќе изработатат модни креации, ќе декорираат 
маски и круни кои ќе бидат искористени за целите на проектот. Креациите се изработуваа од 
материјал за украсување (разни текстилни материјали, пердуви, циркони, светки) и сл. и 
направена е изложба од истите. 

Мај 

На ден 03.05.2020 г. големите групи ќе одат во посета на Етнолошки музеј. Децата ќе се 
запознаат теоретски и визуелно со: ризница на народни носии, украсите на народната носија, 
накитот (пафти), токи, разбој, ткаени килими на разбој, садовите што ги користеле нашите 
предци во минатото, како изгледале куќите во минатото и одаите во нив, ќе се запознаат со 
народните инструменти, што користеле како превозно средство и се што е поврзано со 
народното творештво и традицијата. Со други зборови оваа посета ќе не направи побогати ќе 
придонесе да го осознаеме и запознаеме:развојот, нашето потекло, корените и обичаите од 
минатото до денес. 

- Ке се одбележи традиционален празник  06,05,2020  
На ден 10.05.2020 г. групите од 3-4 год. и 5-6 год Ќе се реализира креативни работилници со 
родители на тема: Изработка на накит и изработка на музички инструменти од материјали по 
сопствен избот, во рамките на проектот „Нашата традиција“. 

На ден 23.05.2020г. возраст од 4 до 5 години ќе земат учество во манифестацијата „Цртање на 
плочник во чест на Просветителите Кирил и Методиј“. Со кредички во боја ќе се забавуваат и ќе 
цртаат по слободен избор. 

 

Јуни  

На ден 07,06.2020 г. децата од воспитните групи од 4-6 год ќе ја посетат Македонска опера и 
балет, во рамките на проектот што се реализира со децата од овие воспитни групи „Музиката и 
ние“. Децата ќе се запознаат со просториите каде што се креира сценска облека и обувки, ќе 
научат повеќе за професиите режисер, сценограф и костимограф. 
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- Реализирање на завршна приредба за Џивџи матурананти  
 

Програма за работа на волонтер/ка од Мировен корпус 

 Волонтерката Нина Бое  ќе биде присутна во градинката до Октомври 2020 година, по нејзинот 
заминување се очекува друг волонтер/ка.  Динамиката на присуството на идниот волонтер ќе 
биде дополнително договорена.  

Очекувани Активности  на волонтерот/ката за  2019 /20  

-Учење на почетен англиски јазик во оваа активност ќе бидат вклучени големите групи на 
возраст од 4 и 5 години.Ова активност ќе се обавува во занималните во текот на годината 
Темите што ќе бидат опфатени се "Честитки", "Азбука", "Броеви", "Бои", "Животни" и "Песни". 
Англискиот курс ќе биде дизајниран така што дечињата ќе можат да ги кажат и разберат 
основните англиски зборови и фрази, во подготовка за формални часови. 

 

Проекти кои се реализираат во ЈОУДГ 
  
Основен принцип на работата со децата да се реализира програмата со активности кои што се 
во согласнот со растото и развојот на децата во групата. Покрај секојдневните активности се 
реализираат и ативности проекти на ниво на група или на ниво на установа . Предвидени 
проекти за оваа година:  

Како насоки кои  ги добиваме од Министерството  за труд и социјална политика успешно 
ќе се  реализираат и следните Проекти:  

● „ Подари книга “ целта на овој Проект е активно вклучување на сите граѓани на 
Република Македонија преку нивна донација од книги, заради задоволување на 
потребите  на лицата од социјално ранливите групи на семејства и лица.   
● „ Бонтон за деца “ кој има за цел да ги научи децата од најрана возраст како 
правилно и пристојно да се однесуваат, чија реализација е започната веднаш- од 
месец септември.  
● „ Од дете за дете “ кој има за цел обезбедување на облека, подароци како и 
друга детска опрема која ќе биде наменета за болните деца сместени во болниците и 
установите низ Републиката, децата од ранливите категории и деца без родители и 
родителска грижа.  
● „ Градот низ детските очи “ кој има за цел развивање на љубов , 
интерес, чуство на патриотизам, почитување, грижа и одговорност кон сопствената 
татковина, народ, родно место и место на живеење, и е во согласност со Принципот  
на еднакви можности и почитување на различностите меѓу децата и Принципот на 
мултикултурализам од Програмата за рано учење и развој.   
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● Рециклирање со имагинација има за цел да им понуди на децата добри животни 
навики, лична одговорност за заштита на животната средина, правилно рециклирање 
на отпад, да се намали обемот на мешан отпад  
● Семејството и семејните вредности  има за цел да ја развие свеста кај децата од 
предучилишна возраст за важноста на семејството во градење на почит и љубов кон 
семејните вредности  
● Моја хигиена- моја навика  има за цел да развие способност кај децата за 
одржување на потребното ниво на лична хигиена, препознавање на материјалите за 
лична хигиена, потикнување на љубопитност, трпеливост и истрајност.    

 
 
 
                     План и  Програма за запазување на здравјето на децата  
  
 Градинката соработува со диспанзерот за деца при Општина Шуто Оризари Превентивните 
мерки ке се вршат контиунирано во текот на целата година   
Во текот на учебната  2019/2020 година континуирано ке се врши  

● Санитарно хигенски надзор на просториите во кои престојуваат децата  
● Уредност на постелнината  
● Дезинфекција на играчките и други предмети кои ги користат децата  
● Контрола на хигената на санитарните чворови   
Во соработка со ресторанот одговорен за подготовка на оброци за децата  редовно ке се 
врши контрола на Хигиената во просториите каде се чува и дистрибуира храната  

Месечно ке се изготвува листа на исхрана на децата од градинката со предлози и сугестии за 
подобар квалитет и епидемилошка исправност на прехрамбените продукти со цел за правилен 
физички раст и развој.  
Приемот на ново примените деца ке се врши со доставено   

● Медицински белешки   
● Брис од носи грло   
● Податоци за здравствената сотојба и имунизација   

Овие податоци се почетна документација за отварање на медицинско досие на детето во 
градинката.  
Континурано во текот на целата година се контролира Личната хигиена на децата, Хигиената на 
персоналот во групата и вошливоста.  
Одговорно лице од градинката ќе прави  увид за системтски прегледи на персоналот кој го 
врши републичкиот завод за здравствена заштита еднаш во текот на годината.   
Во текот на 2018и2019 здравственото воспитание на воспитно загрижувачкиот кадар ке се врши 
преку планираните теми за позитивен став кај децата.  

● Заразни заболувања кај децата видови причинители начин на пренос и заштита 
од заразување во колективен престој,   
● Физички активности и здравјето  
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● Цревни заразни заболувања (начин на пренос кај децата во колективен престој и 
превентивни мерки за заштита на здравјето   

Здравственото воспитување на родителите ке се одвива преку активности за давање 
совети  организирани во соработка со здравствените соработници за правилна исхрана на 
децата нега и превенција од заразни заболувања анемија и др.  
Хигиената на устата редовно миење на забите кариес и негова превенција   
Пирамида на исхрана за правилен раст и развој појава на гојазност;  
Штетно влијание на долгото седење пред телевизор и компјутер;  
Вежба за правилно држење на телото при седење ;  
Доколку во текот на годината има појава на заразни заболувања навремено се известува РЗЗЗ и 
под нивна надлежност се превземаат содветни мерки во текот на годината ке ги ги поседуваме 
сите семинари симпозиуми и проекти за стручно усовршување и следење на стручна литература 
од интерес на здравствената заштита на децата  
Основните задачи и содржини во програмата за превентивна и здравствена заштита се 
планираат според принципите на програмата за превентивна здравствена заштита во 
предучилишна установа.  
Поагајќи од нив се планираат следниве задачи:  
2. План за реализација на превентивната зравствена заштита на децата о 3-6 години.  
- Одржување на личната хигиена : хигиена на лицето , рацете, устата, забите, кожата.  
-употреба на тоалетот   
-самостојност во облекувањето и соблекувањето на облеката и обувките  
- правила на исхрана , квалитет и квантитет  и начин на исхрана   
-оцена на психомоторичниот развој врз основа на стандардите за возраста и однесувањето на 
детето за време на хранењето играта негаа одморот  
-континуирана сорабока со стоматолошките служба  кој што опфаќа логопед за децата за 
предучилишна возраст   
-водење на медицинска документација и евиденција.  
- се врши едукација  и здравствено просветување на вработените  и децата од постарата 
предучилишна возраст  преку предавања на одредени  здравствени теми - жолтица 
и листерија,  употреба на антибиотици и др. во соработка и координација со вработените  
  -  во врска со спроведувањето на превентивните мерки од     Националната стратегија  за 
превенција на оралните заболувања кај  деца до 14 години, во соработка сустановата  и 
стоматолошките тимови од превентива при    „ Здраствен дом “ Скопје планирани се  повеќе 
работилници и трибини - предавања распоредени по теми и време на реализација. 
 
 

 

 

5. TEMA: Етно Активности проект на градинката  

Септември : 
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Традиционална музика ; Прстенче; Слепа Баба; Прочка; Лета лета; Штркот бара боја;  

Октомври : 

Шиење; Влечење на јаже; Зимница; 

Ноември: 

Плетење (кеси ,облека); Посета на етнолошки музеј; Занаети; Опинчар; 

Декември : 

Ткаење; Македонски народни приказни; (итар Пејо ); грнчар  

Јануари : 

Василица; пита со паричка;Бадник лепче со паричка; 

Февруари  

Изработка на народни инструменти; народни инструменти; народни ора ; народни песни ; ковач 

Март  

Мартинки (изработки) ; Драматизација на свадба; стара македонска куќа (изработка) 

Април: 

Фарбање на јајца (28 Април Велигден),; Традиционални носии; Традиционални јадења 

Мај  

правење на баклава (4Јуни ); Едерелез (правиме венчиња од цвеќиња) , традиционална музика за гурговден  

Јуни : 

ПРЕЗЕНТРИАЊЕ 

 

6. TEMA: Ликовни Техники проект на градинката  

 ЛИКОВНО ВОСПИТУВАЊЕ Активностите од подрачјето на Ликовно воспитување, 
претставува значаен дел од работата, но и дополнување на содржините од сите останати 
подрачја. Ликовно воспитување во нашата градинка е обезбедена континуирана едукација на 
воспитно-образовниот кадар од оваа област. Токму затоа во работата се применуваа 
разновидни техники на ликовно изразување како што се цртање, сликање, моделирање, 
работа со колаж хартија, текстил, работа со природен материјал и др. Се реализираат и многу 
нови техники: салфетна техника, работа со бои за стакло, работа со бои за текстил, Болд 
батик, Фротаж техника, отпечатување и печатење со стандардни и нестандардни материјали. 
Ликовните активности го збогатуваа социоемоционалниот живот на детето, му овозможуваа 
да ги изразува своите доживувања, интереси, своите креативни потенцијали, фантазии, 
внатрешни чувства и го воведуваа детето во ликовната уметност. 
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ЛИКОВНО ВОСПИТУВАЊЕ Активностите од подрачјето на Ликовно воспитување, 
претставува значаен дел од работата, но и дополнување на содржините од сите останати  

Ред. 

Бр 

Еколошки содржини Тема Воспитно- 

образовни 

аспекти 

Возрасна 

група 

Време на 

реализација 

Септември  печатење со дланки ,рошахова дамка ( 
делење на лист пола набоен ),сликање 
на керамида(со темперни) 

 Средна група / 
голема група 

 

Окомври  печатење на листови,печатење со 
овошје и зеленчук,каширање на 
овошје и зеленчук .моделирање на 
овошје и зеленчук ,ликовна 
работилница(детска недела) 

 Средна група / 
голема група 

 

Ноември  сликање на чадор(темперни 
бои),сликање на џамлии.есенски бои 
на бело платно (темперни бои 
),изработки од овошје и 
зеленчук(работилница) 

 Средна група / 
голема група  

 

Декември  печатење со тапа(снешка,на црна 
хартија),печатење со гума од 
молив(снегулки на сива 
хартија),изработка на новогодишни 
честитки,изработки на новогодишни 
украси 

 Средна група / 
голема група 

 

Јануари  сликање зима(на црна 
хартија)групна,изработка на 
снегулка(стирапор),боење на 
керамички ѕвончиња 

 Средна група / 
голема група 

 

Фебруари  печатење со прсти,дување со цевки во  
сапуница,декупаж(тегли,шишиња,шпат
ули),печатење со топчиња од 
тенис,нижење на обоени макарони 
(ѓердани) 

 Средна група / 
голема група 

 

Март  изработки на честитки за 8 
март,изработка на кокиче(цевка,бела 
хартија,пластелин),боење со четки за 
заби,сликање на пролет на бело 
платно,сликање на стакло ,керамички 
плочки 

 Средна група / 
голема група 

 

Април  изработка на пеперутки(со мрсни 
бои,оштрени со пегла),изработка на 
цвекиња,изработка на 
цвекиња(сафети),сликање на јајца 
 

 Средна група / 
голема група 

 

Мај  изработка на јагне (со памук),печатење  Средна група /  
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на балон,печатење со пластични 
шишиња(цветови),сликање на 
камчиња,сликање на платно со 
пренхранбени бои,сликање со 
автомобилчиња(со темперни) 
 

голема група 

 

 
План и програма за работа на педагогот 
 
 

● Информација за опфат на деца Септември 2019 година  
● Разгледување на извештај и програма на установата и давање на предлози за 

дополнување на истиот 
● доставување на програма заа работа на совет на воспитувачи  
● Изработка на долгорочно годишно планирање по возрасни групи 
● Планирање на адаптација на нови деца  и опсервација на  психофицичи развој на децата 

во воспитната група  на почетокот на работната година 
● Предлог мерки за подобрување на услови за работа на установата (опрема дидактика) 
● Избор на прирачници за работа  
● Одбелжувања на празници и прослави активности за одбележување на јубилеји 
● Реализации на на содржини и акции од планот на соработка со родители состаноци 

анализи информации  
 
Педагогот vo tekot na svoeto rabotewe ]e razgleduva i odlu~uva i za drugi aktuelni pra[awa i problemi 

od svojot domen. Vo ramkite na svojata kompetencija,  ja sledi pedago[ko-obrazovna rabota vo 

Ustanuvata i nejzinata realizacija, ]e predlaga merki za unapreduvawe na istata, voveduvawe na 

inovacii itn. }e predlaga izmeni i nadopolnувања na Programite dokolku ima potreba od istite, ]e vr[i 

nadgleduvawe na rabotata na vospituva~kite i negovatelite, ]e predlaga novi formi i metodi vo rabotata. 

Za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota se planiraat aktivnosti koi ]e se realiziraat preku 

individualni i kolektivni formi na rabota. Individualnata sorabotka ]e gi opfa]a sekojdnevnite sredbi na 

pedagogot so vrabotenite so davawe na nasoki za realizirawe na odredena tema ili aktivnost,koristewe 

na stru~na literatura i naglednost, koristewe na novope~atena literatura. 

Педагогот  ja donesuva programata za javna i kulturna dejnost i aktivno u~estvuva vo realizacija na 

istata zaedno so vospituva~kite i negovatelite od gradinkata. 

 

 
 
 
 
 
План и програма за работа на Советот на воспитувачи  
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Советот на воспитувачите е составен од 5 воспитувачки ќе се ангажира за остварување на 
целите  и задачите  на децата и тоа:  

● За унапредување на воспитно-образовната работа;  
● Примена на современи методи, принципи и  форми на работа кои придонесуваат 
за развојот на децата;  
● Реализирање на планираната работа за соработка со родителите, 
предучилишните установи и другите стручни иституции;  
● Посебно внимание ќе се посвети на стручното узвршување преку организирање 
на едукативни работилници;  
● Обезбедување на услови за непречена организација на воспитно-образовната 
работа;  
● Планирање, реализирање и евалуација на целокупната работа;  
● Размена на искуства со други детски градинки во градот и Републиката;  
● Подготовка, организирање и реализирање на прослави;  
● Следење на литература и применување на современите достигнувања од 
педагогијата и психологијата.  

 
 
 
Септември  

● Информација за подготвеност и организационата поставеност на Детската 
градинка за работа во новата 2019/2020 учебна година;  
● Запознавање со Предлог план и програма за работа на Советот на воспитувачите 
во 2019/2020 година и нејзино усвојување;  
● Предлог проекти за работа со деца;  
● Договор за одбележување на денот на независноста на република Македонија, 8 
Септември;  
● Организирање на родителска средба;  

Октомври  
● Анализа на реализацијата на месечното планирање во Септември и планирање за 
Октомври;  
● Одбележување на Детската недела;  
● Договор за учество во градските манифестации по повод  11-ти Октомври  
● ,,Да ги заштитиме децата во сообраќајот,, сообраќајна воспитна кампања во 
соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;  

Ноември  
● Анализа на реализацијата на месечното планирање во  Октомври и планирање за 
Ноември;  
● Организирање на посета на фестивалот  ,,Златно Славејче,,;  
● Организирање на изложби по. на тема ,,Есен,,;  
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● Организирање на есенска прослава  со учество на семејствата ;  
● Одбележување на 13-ти Ноември  

Декември  
● Анализа на реализација на месечното планирање во Ноември и планирање за 
Декември;  
● Договор за одбележување  на Новогодишните и Божиќните празници;  
● Договор за прослава на Нова Година по градинката  
● Семејна работилница: ,,Изработка на новогодишни украси,,;  
● Украсување на занималните и ентериерот.  

Јануари  
● Анализа на реализација на месечното планирање во Декември и планирање за 
Јануари;  
● Ликовна изложба на тема : ,,Зима во детските ликовни творби,,;  
● Одбележување на традиционалните народни обичаи-Божиќ, Коледе  

Февруари  
● Анализа на реализација на месечното планирање во јануари и планирање за 
Февруари;  
● Прошетка во природата во зима со децата од големите групи;  
● ,,Комуникација возрасен-дете и возрасе-возрасен,, работилница  

Март  
● Анализа на реализација на месечното планирање во Февруари и планирање за 
Март;  
● Одбележување на денот на жената 8-ми Март;  
● Одбележување на 17-ти Март денот на крводарителството;  
● Одбележување на 21-ви Март ,првиот пролетен ден и денови на екологијата;  

Април  
● Анализа на реализација на месечното планирање во Март и планирање за Април;  
● Консултации и договор за прослава на денот на градинката;  
● Одбележување на 1-ви Април – Денот на шегата и смеата и учество во 
манифестацијата Априлијада;  
● Одбележување на 7-ми Април- Денот на здравјето;  
● Одбележување на 8-ми Април Денот на Ромите патронат  
● Одбележување на традиционален празник – Велигден;  
● Одбележување на 22-ри Април – Денот на планетата земја;  
● Театарска престава за деца;  

Мај   
● Анализа на реализацијата на месечното планирање во Април и планирање за 
Мај;  
● Планирање и реализација за завршните активности со децата што поаѓаат во 
Училиште (посета на училиште и завршна приредба или излет);  
● Организирање на активности надвор од Детската градинка;  
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● Организирање и реализација на еко квиз со големите групи;  
Јуни  

● Годишна анализа за реализација на месечното планирање и реализација на 
воспитно-образовната работа со децата, семејството и општествената средина;  

Своите задачи Советот ќе ги реализира преку различни форми на дејствување и тоа:  
● Разработка на тручни теми;  
● Дискусии;  
● Практични усвојувања на сознанија и вештини во рамките на состаноците и 
разговор по нив;  
● Изтражување и информирање за резултатите.  

 
План и програма за Работа на Советот на негователки  
 
Советот на негователки го сочинуваат четири негователки со постојан работен однос и 
две негователки кои се ангажирани со привремен работен однос и директорот. Во текот 
на годината ќе решава прашања од згрижувачка воспитна дејност и превентивно-здравствен 
карактер, а согласно со Програмата за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна 
возраст.  
Форми преку кои ќе дејствуваат Советот на негователки се следните:  

● Практични и теоретски излагања;  
● Дискусии и размена на искуства;  
● Обработка на стручна литература;  
● Дејствување во рамките на состаноците;  

  
 
 
 

ОСВРТ НА ИНСТИТУЦИЈАТА  
 
Законска одредба наметна обврска за секој орган во кој има административни службеници, да 
спроведува функционална анализа како појдовен чекор во креирањето на актите за 
внатрешна организација и систематизација на работните места.  
На JOУДГ „8-ми Април“ Скопје му претстои процес на подготовка на нови акти и проширување 
на обемот на работа кое е проследено со систематизирање на нови работни места. Еден од 
главните чекори е подготвувањето и  усвојувањето на новите акти за внатрешна организација 
и систематизација на работни места. Иако прв и најзначаен чекор, сепак не е и не треба да 
биде единствениот што ќе се превземе. 
Преглед на надлежностите на JOУДГ „8-ми Април“ Скопје по организациски единици и 
пополнетоста на работни места. Овие податоци се добиени од актите за внатрешна 
организација и систематизација на работни места, како и од пополнети матрици со работни 
задачи кои се извршуваат во пракса, и кои се надополнети со резултатите остварени од 2015 
година наваму, како и постојните процедури.  
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НАДЛЕЖНОСТИ  

JOУДГ „8-ми Април“ Скопје е згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, кое 
како облик на заштита на деца како дејност се организира со згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно – обраовни, спортско – рекреативни, културно забавни активности, мерки и 
активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на 
интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот равој на детето до 
шест годишна возраст, односно до вклучување на децата во основно образование. 
 
Работите и работните задачи од делокругот на JOУДГ „8-ми Април“ Скопје се извршуваат 
според Програмата за работа. Со Програмата за работа се утврдува едногодишна активност на 
JOУДГ „8-ми Април“ Скопје. За извршување на Програмата за работа, воспитната служба води 
евиденција и поднесува годишни извештаи за работа до Директорот. По потреба вработените 
изготвуваат и други периодични извештаи. За извршување на одделни работни обврски кои 
бараат заедничка работа од различни профили од повеќе организациски единици, може да се 
формираат постојани или повремени комисии, работни групи или работни тела.  
Програмските и прашања од стручната работа на Установата се разгледуваат на стручен колегиум, 

што го сочинуваат: Директорот, вработените во воспитната служба, а по потреба и други лица. 

Работата на стручниот колегиум ја раководи директорот, Состаноците се одржуваат еднаш неделно 

или по потреба. Од состаноците на колегиумот се води записник за одлуките, заклучоците и 

задолженијата. Записникот од колегиумските состаноци се архивира.  

Работното време на вработените во детската градинка изнесува 40 часа во неделата. 
Работното време, заради природата на работа на воспитувачот и негователот, се распоредува 
на работно време поминато со децата и останато работно време за други програмски 
активности.  
Работното време поминато со децата, како дел од вкупните програмски активности, во 
рамките на полното работно време на воспитувачот изнесува 30 часа во неделата, а за 
негователот 35 часа во неделата.  
 

 
Структура на вработените  
 
При подготовка на оваа функционална анализа во моментот има вкупно 13 вработени 
распоредени во две служби 
  
1. Служба за даватели на услуги  
1.1 Воспитувачи  5 вработени  
1.2 Негователи 2 вработени  
 
2. Помошно техничка служба  
2.1 Хигиеничар  3 вработени  
2.2 Градинар  2 вработени  
2.3 Садомијач   1 вработен  
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Начин и форми на раководење со делокругот на работа  

 

Заради ефикасно работење и целосно остварување на работите и задачите на детската 
градинка, со детската градинка раководат и управуваат:  
- Орган на раководење - Директор;  
Покрај работите и работните задачи на работното место утврдени во член 121 од Законот за 
заштита на децата и член 46 од Статутот на јавната установа за деца, Директорот ги извршува 
и следните работи и работни задачи:  
одговорен е за законитоста во работењето на јавната установа за деца;  

самостојно донесува одлуки од неговата надлежност утврдена со Закон и Статут;  

изготвува и предлага Годишна програма за работа на јавната установа за деца 
ипревземамерки за нејзина реализација;  

изработува Развоен план на јавната установа за деца за период од 3-5 години;  

поднесува Извештај за реализација на Годишната програма за работа, извештај за 
материјално-финансиско работење на градинката до стручни и надлежни институции, до УО 
на јавната установа за деца, општината и до МТСП;  

изготвува план за јавни набавки;  

планира, креира и води деловна политика за развој и унапредување на дејноста на јавната 
установа за деца;  

врши упис на деца и ги распоредува по воспитни групи;  

го раководи, организира и контролира административно-финансиското работење на 
јавната установа за деца;  

се грижи за тековно-инвестиционо одржување на објектите;  

непосредно раководи со работата на заедничките служби;  

се грижи за правилно извршување на работните задачи од страна на административните 
службеници, давателите на јавни услуги и помошно-техничките лица;  

ја застапува и претставува јавната установа за деца преднадлежните институции и трети 
лица;  

учествува во работата на Управниот одбори ги извршува одлуките на Управниот одбор на 
јавната установа за деца, ги почитува неговите препораки, мислења, заклучоци;  
 
ги подготвува и раководи со седниците на Стручниот совет, Советот на воспитувачите и 
Советот на негователките;  

склучува договори во рамките на своите овластувања утврдени со закон и Статут;  

формира постојани и повремени комисии за определени прашања од работењето и 
организирањето на работата;  
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донесува решенија за користење на годишни одмори, платени и неплатени отсуства на 
јавните службеници и останатите вработени;  

подготвува годишен план за вработување на административните службеници и помошно 
- техничките лица во јавната установа за деца за следната година, согласно со Законот за 
вработените во јавниот сектор;  

одлучува за прием на административните службеници, давателите на јавни услуги и 
помошно-техничките лица согласно Законот за вработените во јавниот сектор, по претходна 
согласност за обезбедени средства добиена од надлежен орган , за престанок на работен 
однос;  

врши распоредување на административните службеници, давателите на јавни услуги и 
помошно - техничките лица согласно Законот за вработените во јавниот сектор;  

го следи спроведувањето на активностите од доменот на превентивната здравствена 
заштитаво јавната установа за деца;  

врши педагошка - инструктивна работа и надзор на згрижувачката и воспитно - 
образовната работа на воспитувачите, негователите, стручните работници и соработници;  

врши увид над педагошката евиденција и документација, дневник за работа на 
установата, здравствената документација што се води во јавната установа за деца;  

остварува соработка со родителите согласно законските акти и програмата на јавната 
установа за деца;  

перманентно работи на сопственото професионално и стручно усовршување;  

врши други работи предвидени со закон, статут и други акти на јавната установа за деца.   

 
Директорот на јавната установа за деца се именува врз основа на јавен оглас.  
- Орган на управување - Управен одбор;  
- Стручен орган - Стручен совет;  
- Стручни тела - Совет на воспитувачи и Совет на негуватели.  

 
- Други органи - Орган за надзор и Совет на родители.  
 
Составен дел на Правилникот е графичкиот приказ на организационата поставеност на 
детската градинка (органограм). 

 
 

препораки / забелешки  

Донесувањето на Законот за административни службеници (Службен Весник на РМ бр. 
27/2014, 199/2014,48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016 и 11/2018) како и на Законот за 
вработени во јавен сектор (Службен Весник на РМ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), 
наложува да се подготват нови акти за систематизација на работните места и внатрешната 
организација на ЈОУДГ „8-ми Април “ Скопје.  
Согледувајќи ја внатрешната организација и организациската поставеност во ЈОУДГ „8-ми 
Април “ Скопје, анализирајќи ја потребата од зголемен обем на работа со оглед на тоа дека  
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новиот објект кој е во завршна фаза од градба ќе има поголем капацитет и  ќе бара поголем 
број на ангажиран персонал во сите служби.  
Во ЈОУДГ „8-ми Април “ Скопје има недостиг на човечки ресурси за извршување на работните 
задачи,  поради поништување на последни 5 вработувања. Новиот акт за систематизација ги 
вклучува повторните 5 работни места за кои веќе има одобрени финансиски средства за 2019 
година.   
Се појави потреба од одредени промени, односно да се дополни актот за систематизација со  
старо / ново предвидени работни места.  
Неминовни промени треба да се направат во актот за систематизација на работните места во 
ЈОУДГ „8-ми Април “ Скопје, односно да се додадат нови потребни извршители, запазувајќи го 
дозволениот законски минимум изразен во % согласно систематизираните места за кои веќе 
се обезбеди финансиска согласност од органот надлежен за буџетот на институцијата.  
 
1. Забелешка/Препорака  
Промени во систематизацијата на работните места:  
Согледајќи ги недостатоците во врска со актот за систематизација на работните места, 
односно ефикасното и ефективното извршување на работните задачи се препорачува да се 
направи следниот реинженеринг:  
Во каталогот на работни места има предвидено работни места кои адекватно одговараат на 
моменталните потреби на ЈОУДГ „8-ми Април “ Скопје, за целосно да се задоволат потребите 
од целосна реализација на моменталните дејности и тековни активности на институцијата.  
Потребно е да се земе во предвид дека ЈОУДГ „8-ми Април “ Скопје треба да има 
систематизирано работни места кои ќе вршат работни задачи од областа на 
административните, правните и општите работи, материјалното и финансиското работење, 
но најважно е да се  превземат мерки за воведување на работни места за  
воспитно – образовната дејност, кои неминовно мора да бидат систематизирани, поради 
главната дејност на ЈОУДГ „8-ми Април “ Скопје.  
Работни позиции за проширување на систематизацијата на институцијата, согласно 
Каталогот на работни места на МИОА, а задоволувајќи ги потребите на самата институција, 
кои може и треба да се земат во предвид, а се предлагаат како препорака од страна на 
раководителот на објектот  се:  
- Виш соработник-секретар (референт по јавни набавки) 1  
- Дипломиран социјален работник 1  
- Дипломиран логопед 1  
- Воспитувач на деца на возраст од 2 до 6 години – најмалку +2 
- Неговател најмалку +6 
- Хаусмајстор 1  
- - Градинар +1  
- Возач 1 
- Главен готвач 1  
- садомијач/сервирка +1  
- перачка-пеглачка 1  
- архивар 1 
- хигиеничар +1  
- шивачка 1  
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2. Забелешка/Препорака  
Воведување на нови работни места/ Зголемување на број на извршители за веќе 
постоечки работни места  
(1) Се препорачува да се зглемат повеќе работни позиции со поголеми стручни квалификации 
во бројот на извршители.  
1. Воспитно згрижувачката служба има потреба од зголемување на бројот на извршители за 
најмалку 2 извршители за работно место воспитувач, и за најмалку 6 извршители за 
работното место неговател, поради зголемен обем на работа Самиот процес на доградба и 
реконструкција на објект самиот по себе предвидува зголемување на бројот на корисници, а 
воедно и усогласување на постоечкиот број на вработени, односно зголемување на човечките 
ресурси за потребите на институцијата поради листа на чекање на 60тина деца за 
згрижување.  
2. Во Стручната служба во институцијата има потреба од систематизирање на ново работно 
место барем на еден извршител за позиција Дипломиран социјален работник  поради 
потребата на воспоставена соработка и надзор како на децата така и на родителите.   
3. Во административната служба е неопходно да се предвидат нови работни места за архивар 
и благајник, поради законските обврски кои произлегуваат во делот на канцелариското и 
архивското работење и материјалното – финансиско работење. Досега работните задачи од 
овие две работни места ги извршува директорот на установата  
4. Помошно техничката служба со моменталниот број на вработени се соочува со недостаток 
на вработени за повеќе работни места:  
- Потребно е да се систематизира работно место на Хаусмајстор, бидејќи досега овие работни 
задачи ги има извршувано лице кое е распоредено на работно место градинар, меѓутоа 
неопходно е негово систематизирање поради зголемениот обем на работа за во иднина (во 
новиот објект);  
-  да се предвиди уште едно ново работно место на Градинар, со минимум тројца извршители,  
во овиот објкет ќе има зелен кров кој што ќе бара секојдневен ангажман и одржување 
- едно работно место на Главен готвач,  планирано е во новиот објкет да почне да се готви до 
сега институцијатата кориштеше кетеринг услуга од надворешни соработници 
 
- минимум дополнително  1 извршители за работно место Садомијач – сервирка, исто така 
поради очекувањата да се готви во новиот објект ;  
- за работно место Хигиеничар да се направи зголемување на бројот на извршители на 
минимум 1 Неопходно е да се зголеми бројот на извршители поради просторот кој е потребно 
беспрекорно да се одржува со високо ниво на хигиена;  
- за работно место Перачка – пеглачка, да се направи зголемување на бројот на извршители на 
минимум еден плус, исто така поради обврските кои произлегуваат а се зголемуваат во однос 
на капацитетот на установата;  

 
 

 

Обем на дејноста  
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Обемот н дејноста во установата се остварува во една работна единица, оваа воспитна година 
ќе се реализира во нови работни простории  Работната единици е од цврста градба. Вкупно 
планиран опфат на деца во градинка за 2019/2020 година е 150 според проектиран капацитет и 
од нив 126 деца ќе бидат вклучени од Општина Шуто Оризари и Ромскиот Ресурсен Центар 
проект подржан од РЕФ.  

 
Материјални  трошоци  
Материјалните трошоци во установата с е остваруваат во изворни приходи.  

● Приходи од родителите за покривање на трошоци за исхрана.  
● Приходи од Министерството за труд и социјална политика:  

o Лични доходи  
o Материјални трошоци за работењето и престојот на децата и други 
приходи.  

Искажаните изворни приходи во текот на годината со големи потешкотии ќе се остваруваат , 
бидејќи средствата за исхрана и другите трошоци за работење се поврзани со Министерството 
за труд и социјална политика и локалната самоуправа.  

 
 
 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА  
 
Целата програма е планирана и насочена кон обезбедување на оптимални услови за развој 
на детето во детската градинка, која покрај примарната социјализација на децата од 
предучилишна возраст ќе се обезбедат и услови за развој на нивните севкупни потенцијали и 
за стекнување на основни сознанија за светот кој што ги опкружува.Програмата е 
прилагодена кон детето и е усогласена со неговите желби, можносити,интереси и потреби и е 
со флексибилна организација на работата, а со поголема освртност кон родителите и 
општествената средина. Оваа програма поаѓа од фактот дека раниот пристап со некоја форма 
на предучилишно воспитание и образование и долгорочните ефекти на таа образовна 
партиципација оставаат белег на успехот во целокупното понатамошно школување на секоја 
индивидуа. Да се обезбеди оптимален развој на детето во детската градинка, таа ќе биде 
отворена и насочена кон сите институции и средини во кои што детето расте и се развива, а 
воедно ќе воспоставува и соработка со сите локални субјекти и со своите активности ќе 
учествува во подигање на атрактивноста и угледот на самата општина. 
 
 
                                                                                                                  
        
                                
                                                                                                                             ДИРЕКТОР 

_____________________  
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                                                                                                      Сонѓул Шабан Ахмед   
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