
Јавна установа за деца- Детска градинка  БУБА МАРА

на Општина Аеродром во Град Скопје

бул. Асном  бр.194 – Скопје

тел. 2434- 530, е- mai: judgbubamara@gmail.com

Годишен  Извештај

ЗА РАБОТАТА НА ЈУДГ БУБА МАРА
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗА 2021/2022 год.
Скопје, септември 2022 год



1. Вовед
2. Документи на кои се заснова реализацијата на воспитно-образовната работа на детската градинка
3. Просторни услови и внатрешно уредување на детската градинка

3.1.Просторни услови

3.2.Приказ на просторни услови

3.3.Материјално технички услови

3.4.Дворни површини

4.  Содржина на дејноста
4.1.              Организација на работата во детската градинка

4.2.              Реализација на воспитно – згрижувачката дејност во градинката

4.2.1 Воспитно-образовни програми кои се спроведуваат

4.2.2 Воспитно-образовни проекти кои се спроведуваат

4.2.3 Следење, вреднување и унапредување на воспитно-образовните активности

4.2.4 Стручни органи и други органи во детската градинка

4.2.5 Стручно усовршување на вработени

4.3. Реализација на воспитно-образовната работа на стручните работници во детската градинка
4.3.1             Реализација на здравствена заштита на децата

4.3.2             Реализација на воспитно-образовната работа на Психолог

4.3.3             Реализација на воспитно-образовната работа на Педагог

4.3.4             Реализација на воспитно-образовната работа на Логопед

4.3.5 Реализација на воспитно-образовната работа на Социјален работник



4.4. Реализација на воспитно-образовната работа на стручните соработници во детската градинка
4.4.1           Реализација на воспитно-образовната работа на Музичкиот педагог

4.4.2 Реализација на воспитно-образовната работа на Педагог по Физичко воспитание

5. Реализација на планот и програмата за работа на директор
6. Реализација на јавната културна дејност во детската градинка
6.1.Соработка со родителите

6.2.Соработка со пошироката општествена средина и стручни институции

6.3.Прослави и други јавни манифестации

6.4 Објавени материјали

6.5 Награди и признанија

7. Реализиран финансов план



1. ВОВЕД

Предучилишната установа се стреми кон задоволување на детските основни потреби, проширување на

индивидуалните разлики, поттикнување на целовит развој на детските способности и потенцијали, зајакнување на

позитивната слика за себе, воочување и прифаќање меѓусебни разлики, усвојување основни морални вредности и

традиции, стекнување социјални вештини, градење ставови и состав на вредности, создавање на оптимални

услови за развој на детското создавање на развојно- потикнувачка средина која вклучува материјални и социјални

услови со вклучување на родителите како активни учесници во воспитно-образовниот процес.

Низ интерни проекти, работилници, активности, внатрешен и надворешен ентериер, семинари, посети,

професионален развој итн. единствена цел за предучилишната установа е среќно и исполнето дете.

Добро организираната воспитно образовна дејност во детската градинка претставува концепт кој е заснован на

јасно дефинирани принципи, цели со јасно дефинирана мисија и визија.

Детето го учи она што го доживува...



МИСИЈА

Раното учење и развој кај децата до 6 годишна возраст претставува основа за понатамошен успех во рамките на

развојот на детето.

 Вклучување на сите деца во процесот на раното учење и развој без разлика на полот, етничката и

религиозната припадност, социо-економските и културолошките  разлики и различните здравствени и

посебни потреби.

 Организирање на секојдневни активности базирани на ,,Стандардите за рано учење и развој’’ и играта како

доминантен инструмент за учење и холистички пристап во развој на детето и опфаќање на сите домени без

фаворизирање на поедини домени.

 Стимулативниот амбиент и средината овозможуваат позитивни искуства и желба за професионален

пристап кон раното учење и развој на децата до 6 годишна возраст и можност секое дете активно да се

вклучи во стекнување на вештини и искуство.

 Почитување, градење партнерство и соработка со семејството и заедницата во поттикнување и

достигнување на ,,Стандардите за рано учење и развој’’.

 Промоција на детската градинка за згрижување и воспитание на малите деца.



ВИЗИЈА

Детската градинка ќе биде место во  кое секое дете ќе има еднаков пристап и можност за развој, воспитание игра

и учење со фокус на вклученост и учество на сите инволвирани во воспитно образовниот процес кој ќе цели кон

постигнување напредок на идните академски луѓе.

2. ДОКУМЕНТИ  НА КОЈ СЕ ЗАСНОВА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

Појдовни основи на кој се засновува воспитно згрижувачка работа на детската градинка „ Буба Мара “ на Општина

Аеродром, Скопје се:

 Законот за заштита на деца (Сл. Весник на Р.Македонија Бр.23/13,12/14,44/

14,144/14,10/15,25/15,150/15,192/15,27/16,163/17,21/18,198/18 и Службен весник на Република Северна

Македонија бр.104/19,146/19,275/19,311/20

 Статутот на Детската градинка

 Програма за рано учење и развој изготвена од Бирото за развој на образованието донесена од Министерот

за труд и социјална политика, базирана на Стандардите за рано учење и развој, изготвени од Бирото за

развој на образованието  донесени од  Министерот за труд и социјална политика

 Стандардите за рано учење и развој за деца од 0-6 години

 Уставот на Р.С. Македонија

 Законот за јавни службеници



 Правилник за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца

 Развоен план за работа на детската градинка,

Добро организираната воспитно образовна дејност во детската градинка претставува концепт кој е заснован на

јасно дефинирани принципи, цели, визија и мисија.  Реализирањето на воспитно образовната работа  се темели

на новите тенденции за Раното учење и развој кај децата од предучилишна возраст  со што се применуваат

програмски решенија, стратегии со кои го поттикнуваме и стимулираме раното учење кај децата. Оттаму што овој

сегмент- рано учење кај најмалите деца е од голема важност во изградба на здрави личности.

2ПРОСТОРНИ УСЛОВИ И ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА
Детската градинка „ Буба Мара“ на Општина Аеродром во Скопје својата воспитно образовна дејност ја реализира

во 5 објекти и 1 Центар за Ран детски развој.

3.1. Просторни услови за работа на детската градинка

Објект

„Пчелка 1“
Објект

„Пчелка 2“
Објект

„Буба
Мара“

Објект

,,Буба
Мара 1

Објект

„ Сонце“
Објект

„Лавче“
Центар за Ран

детски развој

„ Слонче“

Адреса Ул.Грамос Ул.Кресна Ул. Асном 194 Ул.1612 Ул.Горно Ул.1 бр.71



11 29 бр.6 Лисиче

бр.23

Долно Лисиче

Нето

површина

874 м2 1200 м2 1665,84м

2

1152,85м

2

1250 м2 241м2 60,8 м2

Вкупно 2818,69м2

Површина

на двор

9026 м2 5633 м2 Вкупно 5962,46м2 6238 м2 1807м2 6133м2

Проектен

капацитет

на деца

180 180 210 200 200 50 15

Број на

деца до

30.08.2020

138 176 209 191 202 42

Објектите на Детската градинка „ Буба Мара “ во кој се згрижуваат и воспитуваат деца од 9 месеци до 6 години се

наменски градени и претставуваат функционални целини за престој на деца од предучилишна возраст. Сите

објекти се тврда градба со исклучок на објектот „ Пчелка 1“. Објектот е од временски карактер- барака, меѓутоа

сите објекти ги задоволуваат условите и потребите за дејноста која се реализира. Во секој објект делот во кој се

згрижени деца од 9 до 24 месеци се одвоени од градинката. Кујните се се посебни влезови според стандардите,



главната кујна е во објектот Пчелка 2, останатите објекти имаат опремени чајни кујни. Во Објектите Сонце и Буба

Мара 1 постои пристапна рампа и можност за влегување.

Административните простории на детската градинката се сместена во матичниот објект Буба Мара. Во Објектот

Сонце се води главната канцаларија и седиштето на Советувалиштето за деца и родители ,,Мал свет големи

срца“.

Сите објекти имаат сала за повеќе намени, просторија за доктор, изолациона соба, кабинет за воспитно-

образовна работа опремен со содветна стручна литература и воспитно-едукативни материјали.

Инвентарот во објектите е функционален и во согласност со возраста на децата. Воспитно-образовната дејност

се реализира во занимални опремени со центри  за игра и учење на децата и дворни површини за реализација на

активности во двор. Градинките  естетски се уредуваа според тематската содржина. Особено внимание се

посветува на перманентното обновување и доопремување на занималните со играчки и дидактички материјал и

средства кој се  користат во текот на реализација на активностите од страна на воспитувачите и децата. Секој

објект располага со современи аудио-визуелни средства (радио-касетофони,телевизори) кои се користат за

реализирање на воспитната работа или пак во периодот на слободните активности на децата.

Во поглед на хигиената и уреденоста на градинките континуирано се средуваа низ годината.

Градинката активно извршуваше генерално чистење низ објектите, перење на теписони, варосување на ѕидови,

поправка на расипана бела техника или набавка на истата.

Постојано се водеше грижа  и навремено се правеше дезинфекција на објектите. Воедно и се формираше

комисија за проверка на хигиената низ објектите. Се направи проверка на парно греењето, со надополнување или

поправање на инвентарот и зависно од потребата се постави ламинат.



. дератизација дали да се достави

3.2 Приказ на просторни услови

Објект

Пчелка I

Објект

Пчелка II

Објект

Буба Мара

Објект

Сонце

Објект

Лавче

Центар за Ран

детски развој

„ Слонче“

Објект

Буба Мара

–нов дел

Година на

изградба

1964 1980 1994 2013 2016 1956 2019

Тип на

градба

Барака Тврда Тврда Тврда Тврда Тврда Тврда

Број на

катови

Приземје Приземје приземје и

кат

приземје и

кат

Приземје Приземје приземје и

кат

Начин на

загревање

сопствено

парно

сопствено

парно

парно Парно сопствено

парно

сопствено

парно

Парно

Број на

возрасни

групи

12 10 11 11 2 1

Број на

простории

10 8 10 9 2 1 8



за деца

Купатила

за деца

4 8 9 9 2 1 8

Сали 1 1 1 1 / / /

Кујни 1 2 2 2 1 / 2

Кабинети,

канцеларии

5 4 8 5 1 / 3

Магацини 2 3 2 2 1 / /

Перални 1 1 1 1 1 / /

Помошни

простории

1 1 2 1 / / 2

Скривници / 1 1 / / / /

3.3 Материјално технички услови со измени во однос на расходувања

Р.бр Вид на средства Бројна состојба

1. Касетофони 30

2. Клавир 3

3. Тв приемник 3

4. Видео и двд плеар 2



5. Компјутер 10

6. Фотокопир 1

7. Штампач 13

8. Опрема за озвучување 1

9. Синтисајзер 1

10. Прожектор со платно 1

11. Параван за куклен театар Задоволува

12. Спортски реквизити 5

13. Лап топ 32

14. Пијано 1

15. Фотоапарат 2

3.4 Дворни површини

Сите пет објекти и Центарот за ран детски развој располагаат со дворни површини кои се заградени со ограда и

безбедни за децата. Дворните површини редовно се одржуваат со навремено косење и хортикултурно

збогатување и разубавување на амбиентот со поставување на изработки од стари автомобилски гуми во разни

бои. Во текот на годината детската градинка организираше еко акции во кои децата учествуваат активно со

своето семејство, со свои донации цвеќиња, садници, куќички за птици и сл.

За дворните површини се грижат чуварите-градинари заедно со вработените. Секој од објектите располагаат со

своја косилица и дополнителен алат за работа и одржување на дворовите.Поради дотраеноста оваа година беа

набавени нови три косилици и еден професионален тример.



Во континуитет се посветува внимание на уреденоста на просторот околу објектите на тој начин што редовно се

одржува хигиената на дворовите, тревата, песочниците, жардињерите, дрвјата и грмушките редовно се кастрат и

одржуваат, се пристапува кон разеленување на сувите површини.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОБЈЕКТОТ ПЧЕЛКА1

Раководител  М-р Валентина Зиндл



Објектот Пчелка1 е еден од објектите на ЈУДГ „Буба Мара“, се наоѓа на одлична локација, ја поврзува Населбата

Лисиче, Реонски центар и Горно Лисиче. Добрата место положба овозможува редовно запишување носење на

децата од околината. Објектот е барака изградена веднаш по земјотресот.. Капацитетот на објектот е 180 деца,

Објектот има 9 воспитни групи и тоа 2/ од 2-3 годишна возраст, 2/ од 3-4 годишна возраст, 2/ од 4-5 годишна

возраст, 2/ од 5-6 годишна возраст и една  група –јасли во која се згрижени деца на возраст од 09 до 24 месеци,

физички одвоени во две простории.

Во зградата има сала која изобилува со реквизити, децата можеа да ги користат од месец мај по повлекување на

протоколите, истите децата ги користат во дворот на градинката кога условите го дозволуваат тоа. Децата на тој

начин  стекнуваат одредени вештини и компетенции кои се поврзани со доменот физички и моторен развој.

Истиот простор децата го користеа за одржување на завршната приредба на децата на возраст од 5 до 6 години

во месец јуни. Објектот располага со кујна, 11 простории за престој на децата, санитарни чворови за децата и

возрасните, 1 просторија читална за децата, три канцеларии, 1магацин за хигиенски материјал, сала, 1 просторија

за градинарски  алат, котлара, перална, просторија за докторката. За децата во објектот се грижеа вработените,

секој според своите работни задачи допринесуваа за воспоставување на позитивна клима. Во објектот имавме 9

воспитувачи, 16 негователки, 3 технички персонал, 1 вработен во кујна, 1 хаус мајстор 1 чувар градинар. За

здравјето на децата во објектот посебно внимание посветуваше докторката, која редовно се консултираше со

вработените за здравствената состојба на децата, по потреба усно или писмено ги известуваше родителите. Во

текот на воспитно-образовната година важеа протоколите за заштита од Ковид 19, во тој период децата не беа во

можност да се вклучат во активностите на музичкиот педагог и педагогот по физичко воспитание, но подоцна со



дозвола од мтсп во второто полугодие децата можеа да учествуваа во активностите. Стручните работници по

намалување на протоколите направија обиколка и увид на развојот на децата по воспитни групи. Во објектот не

беше изоставена ниту редовната дезинфекција, дератизација и дезинсекција. Редовно се одржуваше и

уредуваше дворот во градинката, се санираа дефектите во просториите на градинката, машина за садови, за

перење, санација на одводот во кујната, поправка на санитарните чворови, проверка на парното греење и

чистење на оџакот, менување сијалици, поправка на ентериерот во објектот и сл.

Бројот на запишани деца во објектот во текот на оваа учебна година се менуваше, посебно во периодот

февруари/март/април. Бројот на запишани деца по воспитни групи заклучно со месец мај е 242 деца, преглед од

табелата која следи подолу.

9-24

Мес.

2- 3

Год.

2- 3

Год.

2- 3

Год.

3-4

Год.

3-4

Год.

4-5

Год.

4-5

Год.

5-6

Год.

5-6

Год.

запишани 36 28 21 22 29 24 23 18 21 20

Секоја просторија за учење располага со центри за учење, дидактички материјали, играчки, сликовници, ЦД и

атмосфера која го стимулира развојот кај децата. Развојот и напредокот на децата во воспитните групи на

почетокот и на крајот од воспитно-образовната година се забележуваше во Инструментите за постигнување на

Стандардите за рано учење и развој како дел од Досието на детето. Од тука може да се забележи напредок кај

децата, сето тоа се должи на стимулативната средина која се овозможува во објектот како и на реализираните

содржини и активности во воспитните групи. Во текот на учебната година кај децата се развиваа одредени

вештини. Се развиваше фината и грубата моторика кај децата со одредени активности ( цртање, сликање,



моделирање, скокање, провлекување, носење товар и слично). Когнитивниот развој кај децата се развиваше со

поттикнување на децата за набљудување и стекнување на нови знаења и искуство. Се потенцираше и

иницијативноста,  љубопитноста и истрајноста во превземените активности кај децата како важна компетенција

кај децата Социо-емоционалниот развој кај децата се развиваше со првото влегување во градинка, се

поттикнуваа децата на интеракција со другите деца во групата и возрасните, вклучување во игрите во групите и

прифаќање на градинката како нова средина. Во текот на секојдневните активности се посветуваше внимание на

правилниот говор, комуникацијата како и на почетоците во пишување.

Воспитно-образовната работа на воспитувачите се реализираше според педагошка документација и евиденција

базирана на Стандардите за рано учење и развој. Воспитувачите ги планираа темите во зависност од возраста,

интересите и потребите на децата. Темите кои беа реализирани оваа воспитно-образовна година по воспитни

групи  се следниве:

Воспитна група на деца од 2до 3 години:

 Обоиме (интерен проект)

 Есента е тука и јас треба да знам

 Приказни сказни и игри разни

 каде, како, зошто

 патуваме, истражуваме

 Боите што ги гледам јас

 Убаво е во лето



Воспитна група на деца од 3 до 4 години

 Обоиме (интерен проект)

 Есенска приказна

 Во светот на приказните

 Невидливи непријатели

 Што ни крие природата

 Ги сакам животните

 Убаво е во лето

Воспитна група деца од 4 до 5 години

 Обоиме (интерен проект)

 Природата дарува, есента царува

 Белата кралица

 Моите пет верни другари

 Се дружиме со природата

 Сообраќајна врвулица

 Сакам да знам

 Убаво е во лето

Воспитна група деца од 5 до 6 години

 Обоиме (интерен проект)

 Некогаш, сега и во иднина



 Фантазија

 Јас истражувам

 Разиграни бројки и букви

 Убаво е во лето

Темите кои воспитувачите ги планираа се реализираа преку насочените активности, содржините се интегрираа во

центрите за учење, слободни игри, игри во дворот се со цел развој на вештините кај децата. Во текот на воспитно-

образовната година  воспитувачите редовно добиваа списанија Росица и Смешка. Децата на возраст од 2 до 4

години беа верни читатели на списанието „ Росица“, додека децата од 4 до 6 години списание „ Смешка“.

Во рамките на воспитно – образовната работа се интегрираше програмата „ Интеграција на еколошката едукација

во македонскиот образовен систем“. како и проектите од мтсп, „Бонтон“, „Спорт и спортски активности“, „Моја

хигиена моја навика“, „Градот низ детските очи“, „ Мултикултурализам“, Семејство и семејни вредности“,

Традиционални игри“, „ Рециклирање со имагинација“. Во објектот Пчелка 1 во периодот септември/октомври се

реализира интерен проект под наслов „ Обоиме“.  Во проектот учествуваа децата на возраст од 18 месеци до 6

годишна возраст. Во истите возрасни групи се реализираше и проектот „ Little artist are on job“ во времетраење од

3 месеци преку платформата Е-Твининг. Воспитната група од 5 до 6 години учествуваше во проектот под наслов „

Happines is whit us“ во траење од 4 месеци на платформата Е-Твининг. Од февруари месец во воспитните групи

се обработуваа сликовниците „ Размислувај еднакво“ од мтсп со поддршка од Уницеф. Дел од воспитувачите

учествуваа на порталот Едуино со предлог активности за работа за воспитувачите и родителите. Објектот Пчелка

1 учествуваше и во  проектот „ Истражување за мерење на постигнувањатаво раното учење и квалитетот на

излезните резултати со меѓународно дизајнирана алатка MELQO. Континуирано се вршеше тестирање на

експерименти во воспитната група од 4 до 5 годишна возраст во рамки на Програмата за унапредување на

образованието за животна средина и климатски промени.



Соработката со родителите се одвиваше преку најразлични форми. Известување на родителите преку вибер

групите. огласна табла, информирање за случувањата во градинката усно со секојдневна комуникација на

вработените во воспитните групи, одржување родителски состанок, есенски базар, завршна приредба,

консултации поврзани со развојот и однесувањата на децата во колективот. Соработката со родителите беше на

завидно ниво и градинката беше секогаш отворена за да се слушнат предлозите , идеите и мислењата од

родителите.

Беа одбележани сите национални, државни и верски празници. Се одбележаа: 8 септември , 11 октомври, 23

октомври, 13 Ноември, 8 март, 12 април –роденденот на Општината Аеродром, 1 мај, Одбележан роденденот на

градинката. Одбележан е Денот на шегата со маскембал и деновите од еко календарот, како и Детската недела

во првата недела од месец октомври.

Едукативната подготовка и усовршување на кадарот на вработените на оваа институција е една од целите и

приоритетите. И оваа воспитно образовна година дел од професионалните предавања се одвиваа користејќи ја

алатката Zoom, со укинување на протоколите се продолжи со исто темпо со физичко присуство на вработените.

Протоколите за заштита од Ковид 19 ја наметнаа потребата од редовно информирање и споделување на

информации на родителите на FB социјалкната мрежа. За таа цел  воспитувачите континуирано подготвуваа

активности кои  се реализираат во градинката со децата но имаа и можност родителите да ги применат и во

домашни услови. Во електронскиот систем редовно се води педагошката документација и евиденција како и

редовност на деца. Почетокот на воспитно-образовна година го започнавме на 01.09.2021 со одбележување

„Добро ни дојдовте другарчиња“. Следуваа:

 07.09.2021 одбележан Денот на независноста со ликовна игра „Во боите на татковината“



 14,15,16.09.2021 одржани се родителски средби во 9 воспитни групи и во возрасна група од 12 до 24

месеци на отворено во дворот на градинката со почитување на протоколите

 22.09.2021 одбележан „ Денот без автомобили“ од еко-календарот на игралиштето во блиската околина со

возење на велосипеди по претходно подготвена стаза

 28.09.2021 одбележан „Жолт меден ден “–Денови на медот во соработка со родителите



 0д 04 до 08,10.2021 ја одбележавме Детската недела во сите воспитни групи со следниве активности: Вода,

вода –натпреварувачка игра, „ Волкот што сакал да си ја смени бојата“ –театарска претстава, имам право

да растам здраво со искази од децата, Како да бидеме здрави-дидактичка игра, Пеам, играм за

татковината-ритмичка игра.

 05.10.2021 учество на  1воспитувач во фокус група на тема „Дизајнирање на стратегии за комуникација и

видливост“ на проектот од ЕУ



 Од 12 до 15.10.2021 учество во „Хуманитарната акција “ на Црвен крст во соработка со родителите

 21.10.2021 дефиле од бои во рамки на реализацијата на интерниот проект

 31.10.2021 Одбележување на Светски ден на штедење

 05.11.2021 учество во акцијата Донација на стари детски списанија“ реализирана од страна на Детскиот

културен центар

 12.11.2021 учество на децата од воспитните групи од 5 до 6 години со изработка на макета на тема „ Го

градам мојот град“ во Детскиот културен центар по повод одбележување на Денот на градот 13 Ноември

 Одбележан 13 Ноември со активности во воспитните групи

 18.11.2021 реализирана работилница од проектот „Учиме да рециклираме отпадно масло“ со децата во

воспитна група 4 до 5 години



 19.11.2021 Одбележување на Светскиот ден на детето

 25.11.2021 Одбележана неделата посветена на бабите и дедовците во воспитна група од 4 до 5 години

 01.12.2021г одбележување на манифестцијата Испраќање на есенка со Есенска парада со децата од сите

возрасни групи во дворот на градинката



 01.12.2021г по повод Испраќање на есенка реализиран е есенски базар во дворот на градинката во

соработка со родителите

 14.12.2021г онлајн работилница на тема „ Инклузија на деца со попреченост во предучилишната установа“

 14.12.2021г следење на вебинар од целиот воспитен тим на тема „ размислуувај еднакво“ како дел од

Програмата за социјална кохезија и културен дијалог

 21.12.2021г во соработка со родителите се реализираше еко работилница, родителите заедно со децата

дома изработуваа еко украси за елката во дворот



 27.12.2021г реализирана Новогодишна работилница во сите воспитни групи

 02-03.02.2022 дисеминација на обуката на тема „ Инклузивни тимови “ со воспитниот и згрижувачкиот тим

 14.02.2022 одбележување на Денот на љубовта

 16.02.2022 во соработка со родителите хуманитарна парична акција „ Од срце за Ина“

 08.03.2022 Одбележување на 8 Март со изработка на честитка за мама



 10.03.2022 предавање на тема „ Акутни респираторни инфекции кај децата“ за згрижувачкиот персонал од

Др. Катерина Кикерковска

 19.03.2022 еко акција-Со пораки за новите садници со децата од 5 до 6 години



 19.03.2022 одбележан Денот на врапчето со децата од 2 до 3 години

 одбележување на Денот на пролетта со настап на  на децата од возрасна група од 4 до 5 години со

ритмичка игра



 21.03.2022 Одбележување на Денот на пролетта со манифестација надвор во дворот на градинката „ Да го

обоиме небото-пролет е “

 22.03.2022 Одбележан Денот на водите со децата од 4 до 5 години



 01.04.2022 одбележување на Денот на шегата во дворот на градинката

 04.04.2022 отворање на библиотека и простор за читање кој секојдневно ќе го користат децата. По повод

отворањето на библиотеката за деца објектот го посети Министерот од МТСП и претставници од Општина

Аеродром, децата од градинката на пригоден начин ги поздравија присутните



 21.04.2022 одбележување на Велигден со изработка на велигденски јајца

 06.05.2022г еколошка акција, го чистиме дворот и собираме пластични чашки во соработка со Општина

Аеродром

 09.05.2022г. театарска претстава „ Музичка екологија“ од музичко театарска група Триангл



 16.05.2022г. Одбележување на роденденот на нашата градинка со учество на сите деца од 12 месеци до 6

годишна возраст во музичко дефиле во дворот на градинката

 25 и 30.05.2022 Завршни приредби по повод испраќањето на децата во училиште под наслов „ Збогум

градинке“



Како потреба за објектот се наметнува потребата од обновување на играчки и игровни материјали во центрите за

учење и збогатување на просторот во дворот со реквизити. Потребно е континуирано да се работи на

професионалниот развој на воспитниот и згрижувачкиот кадар.

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО ОБЈЕКТ БУБА МАРА 1  2021/22ГОД

Зaменик раководител Весна Китанска

Во услови на епидемија со ковид- 19 сите активности поврзани со педагошката работа се одвиваа според

протоколите одобрени од МТСП, а се однесуваа на работата на градинките во Македонија ( редовно се мереше

температура на децата и вработените, се одржуваше хигиената според насоките и сите контакти и информазии

за родителите и врабортените се одвиваа on line преку VIBER, ZOOM, WEB- страната на градинката) Единствено

отстапување имаше во запишување на бројот на децата, кој во јаслените групи требаше да биде 17, а од 2 до 6г

по 25 деца- секаде бројот беше надминат.

Тековно педагошката работа се одвиваше според планирани активности, ЕКО- интеграција и одбележување

на одредени денови значајни за децата.

Во месец септември на 15.09.2021г беше одбележан СВЕТСКИОТ ДЕН – ДА ГО ИСЧИСТИМЕ



СВЕТОТ со акција за уредување на дворот, а на 16.09.2021г во дворот на градинката се одржа РОДИТЕЛСКА

СРЕДБА со присутво на 120 родители каде информиравме за воспитно- образовниот процес, детски списанија,

педагочки- потрочен материјал за децата и осигурување на децата.

Исто така на 22.09.2021г нашата градинка го одбележа ДЕНОТ БЕЗ АВТОМОБИЛИ со творечки и конструктивни

гри но и со возење велосипеди и тротинети на ДЕТСКАТА УЛИЦА.

Добивме игровен материјал- ПИНО, кој е распределен во сите возрасни групи.

На 01.10.2021г одбележан е ДЕНОТ НА НАСМЕВКИТЕ, а од 04 до 08.10.2021г ја одбележавме ДЕТСКАТА

НЕДЕЛА во рамките на која воспитниот тим имаше куклена претстава ЧАВКА- СЛАВКА во дворот на градинката.



На 15.09.2021г одбележан е ДЕНОТ НА ПЕШАЦИТЕ со деца од 5-6г.

Под покровителство на ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ се одвиваше хуманитарна акција за собирање храна,

хигиенски материјали и парични средства за социјално ранливи семејства.

Од 12.10 до 15.10.2021г се одвиваше и акцијата која се совпадна и со одбележување на  НЕДЕЛА НА ГЛАДНИТЕ

ВО СВЕТОТ.

На ZOOM-апликацијата од педагог Марга Ставрова беше одржана обука под наслов  КАКО ДА СОЗДАДЕМЕ

ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА ЗА РАБОТА ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР на 19.10.2021г.

Исто така беше одбележан и ДЕНОТ НА ПЕЛТАЧЕЊЕ со театарска претстава од стручниот тим – ЗБОРКА-

БРЗОЗБОРКА, како и ДЕНОТ НА ШТЕДЕЊЕТО на 29.10.2021г  со изработк на касички и творечка игра- БАНКАР

заедно со децата.



Во ноември беше одбележан СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЉУБЕЗНОСТА и РОДЕНДЕНОТ НА НАШИОТ ГРАД

СКОПЈЕ- 13 НОЕМВРИ на 12.11.2021г.

Исто така беше одбележан и  СВЕТСКИОТДЕН НА ДЕТЕТО на 19.11.2021г

Тековно беше следена обуката  за ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈОТ од страна на

воспитувач Наташа Јачева.



Во нашата градинка денот на испраќање на годишното време ЕСЕН под наслов ДОВИДУВАЊЕ ЕСЕН ЗЛАТНА

беше направено преку изложба на цртежи, изработки со есенски плодови во холот на објектот и терасите на

возрасните групи, а истите беа посетени и видени од родителите на 30.11.2021г



Во овој период беше затворен и подскалишниот простор во холот со кнауф и ПВЦ- врата а се одвиваше и акција

за садење дрва донирани од О. АЕРОДРОМ  и ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО.

На 14.12.2021г преку ZOOM апликацијата од 15 до 17х обеше организиран и презентиран начинот на

обработка на сликовници изработени од УНИЦЕФ за МОДУЛОТ ОД колегијална подршка. Презентацијата ја

организираше МТСП и БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕ.

Исто така општина АЕРОДРОМ организираше НОВОГОДИШЕН БАЗАР  на кој учество зеде и начата градинка

пред КАПИТОЛ- МОЛ каде беа продавани еколошки изработки од децата и вработените (подлошки  со декупаж

техника, граничници за книги, дрвени предмети со слики и рамки за слики  исл.)



Родителите и децата во рамките на планирана НОВОГОДИШНА РАБОТИЛНИЦА  во домашни услови

изработуваа новогодишни лампиони ко гиукрасуваа на дрвата и елките во градинката на 25.12.2021г.

Најмилиот гостин за децата ДЕДО МРАЗ беше гостин кај нас на 28.12.2021г.

На 11.01.2022г беше направен инспекциски надзор од инспектор Зоран Димитровиќ од Министерство за

образование.

Проверка на педагошката евиденција (дневник, Е- дневник,досиеа на деца, температурни листи)беше направена

од претставници од МТСП г-ѓа Слаѓана и г-дин Рамиз.

На 20.01.2022г започнавме со реализација на интерниот проект КАДЕ, КАКО, ЗОШТО? Во нашиот објект во

соработка со родителите и активности од децата.

A на 21.01.2022г одбележан е Денот на прегратките.





Извршено е истражување за проценка на развојот за рано учење кај децата од 3-4г од страна на агенцијата IN-

DAGO истражувач Анета Мамевска

На 02.02.2022г проследена е он-лине десиминација од обука ОТВОРИ ГИ ПРОЗОРИТЕ- ПОКАЗАТЕЛИ ЗА

ОТСТАПУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ од страна на стручниот тим во

градинката.

На 10.02.2022г нааправена е работилница со деца од 5 до 6г под наслов ПОДРШКА НА ДЕЦА СО РЕТКИ

БОЛЕСТИ  и пратени се цртежи ЗА МОЕТО ДРУГАРЧЕ ВО БОЛНИЦА .



Во градинката имавме и хуманитарна акција ОД СРЦЕ ЗА НАШАТА ИВА за која во рекордно време се собраа

парични средства за операција на Ива во Истанбул. Оваа акција истотака силно беше подржана од страна на О.

АЕРОДРОМ која даде свој придонес со тоа што беа известени организации, фирми и одделни личности кои иасто

така беа вклучени со свои доприноси.

На 18.02.2022г беше завршена и четвртата работилница РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАДНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ.

Исто така децата на возраст од 5 до 6г учествуваа на ликовен конкурс на ДКЦ- КАРПОШ на тема ИГРАМ И

ПЕАМ ЗА МОЈАТА МАЈКА.

Одбележан е ДЕНОТ НА ЖЕНАТА НА 7 И 8.03.2022Г СО ИЗРАБОТКА НА ЧЕСТИТКИ, а на 18.03.2022г во

соработка со О. АЕРОДРОМ беше одбележан ПРВИОТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА со пролетна акција ДА ЗАСАДИМЕ

ЦВЕЌЕ И САДНИЦИ.



Одржана е конференција на воспитувачи преку ЗООМ  на тема ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАЕДНИЦИ на 17 и

18.03.2022г

ДЕН НА ДАУНОВ СИНДРОМ- одбележан на 21.03.2022г  со деца од5-6г



На 01.04.2022г  на ДЕНОТ НА ШЕГАТА   се одвивше ДЕФИЛЕ ПОД МАСКИ во блиската околина СВЕТСКИОТ

ДЕН НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА на 04.04.2022г беше одбележан со видео запис со учество на деца од

големите групи.





Нашиот објект го одбележа и СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ со посета на

здравствена ординација и творчки и имитативни игри

На 09.04.2022г градинката зема учество во прославата на роденденот на О. АЕРОДРОМ на просторот наречен

АВИОНЧЕ со традиционални и спортски игри во кои учествуваа сите деца од 5-6г од градинките на о. Аеродром.



Во период од 11.04.2022г до 26.04.2022г немаше активности заради штрајк на поголемиот дел од вработените во

градинката.



На 06.05.2022г се одржа ЕКО- АКЦИЈА со О. АЕРОДРОМ, а истиот ден децата проследија музичко-

драмска претстава од театар ТРИАНГЛ со наслов МУЗИЧКА ЕКОЛОГИЈА- во дворот на градинката.



Децата од 5-6г проследија и едуативна претстава спонзорирана од ЛАКАЛУТ-со наслов

РОДЕНДЕНСКА ПРИКАЗНА на 10.05.2022г



СВЕТСКИОТ ДЕН НА СЕМЕЈСТВОТО се одбележа на 16.05.2022со драматизации, песни истихотворби.

РОДЕНДЕНОТ НА ГРАДИНКА БУБА МАРА на 16.05.2022г го прославија децата со спортски игри и натпревари во

дворот на градинката

ЗАВРШНИТЕ ПРИРЕДБИ во нашата градинка под наслов ЗБОГУМ ГРАДИНКЕ- СРЕЌНО ПРВАЧИЊА се одржаа

пред родителите на 26.05.2022г, на 27.05.2022г и на 31.05.2022г







На 01.06.2022г децата со воспитувач Маја Димовска на платото ТОШЕ ПРОЕСКИ земаа учество во

презентација на детска книга со пезија со наслов СТИХУВАЛКИ во издание на издавачката куќа ЕДУКА-МАК.



Тековно беа правени систематски и случајни прегледи од страна на др. Катерина Кикеркова, а исто така беа

направени иредовна дезинфкција на 14.02.2022г и дезинсекција и дератизација на 21.03.2022г.

Санитарните прегледи на вработените се одвиваа во период од 17.05 до 27.05.2022г



Школската година ја започнавме со запишани 196 деца а ја завршивме со 217 деца

Според мое согледување би сакала да дадам сугестија во поглед на потреба од набавка на стручна литература

за вработените но и за децата како и нагледни средства за истражувачки активности во доменот на природата и

нејзиното зачувување (микроскоп, лупи за зголемување и др алатки кои би можеле да ги користат децата. Исто

така поголема посветеност на стручниот тим во работата со деца со потешкотии во градинката што беше

оневозможено поради КОВИД- протоколите.

Годишен извештај објект Сонце

Раководител Валентина Кроневска

Тековни активности

Објектот моментално има 8 воспитувачи ,14 негователки ,три вработени во кујна, две технички персонал и
еден градинар

Вкупно има запишано околу 280 деца, редовност до мај имаше околу 200 деца

Континуирано хортикултурално уредување на дворот –косење на тревна површина, засадување дрвца

,цвекиња,полевање,одржување на истите



Тековни поправки во објектот на машина за перење, фрижидер , набавка на делови,поправка на инсталација за

струја во кујна од ВЛАДУКО ДООЕЛ. Редовна поправка на инвентарот во градинката –креветчиња,

казанчиња,варосување на зидови, фарбање од страна на хаус мајсторот и вработените.

КМГ ЕОЛ КВАЗАП  ископување во дворот за пуштање кабел од училиштето за струја за фотоволтаични панели

Изработка на вграден плакар и две библиотеки.

Контроли и поправки на осветлување во дворот на градинката кое е под надлежност на о.Аеродром

Редовни контроли на системот за парно греење-мерило на топлинска енергија-БЕГ.

Реновирање на игралиштето во дворот на градинката

–Водовод и канализација тековно вршеа дератизација на шахтите во дворот на градинката

Нови униформи за вработените

Чистење на клима уреди од страна на градинарот

Чистење на олуци



Медицинско хигиенски-технички активности

Продолживме со почитување на протоколите за работа за заштита од корона вирусот,немаше многу заболени за

разлика од минатата година.

Секојдневно се одржуваше хигиена во просториите во објектот и занималните каде што престојуваат децата .

Редовно менување постелини, дезинфекција на целокупниот инвентар, играчки дидактички и друг материјал кој

секојдневно се користи во активностите со децата.

Редовна контрола, проверка на температурни листи на вработените и децата.

Тековно во годината имавме Инспекција за храна без никакви забелешки

Едукација на децата од големите групи од стоматолог Вера М.

Редовна дезинфекција и дератизација на објектот Плант Медика

Редовно генерално чистење на објектот

Донесена одлука од програмата на општина Аеродром 0 трошоци за градинките –Ослободување на родителите

од трошоци за хигиенски пакет и материјали за работа.

Со укинувањето на протоколите од месец Мај  Докторката и Медицинската сестра започнаа со систематски

прегледи на децата.

Во месец мај беа извршени редовни санитарни прегледи на вработените.



Педагошка работа

Воспитно-образовни активности

01.09.2022 објектот подготвен за работа со зголемена бројка на деца.

Донација од општина Аеродром на дидактички материјал кој ке биде од голема корист за децата

-Одбележување на празникот 08 септември

-Одржана родителска стредба во дворот на градинката

-Одбележување на светски ден без автомобили

Ден на Светска акција ,,Да го исчистиме светот,,

Одбележување на Светски ден на насмевката со изработка на симболи што го карактеризираа овој ден

Одбележување на деновите на Детска Недела со разговор за Правата на децата, Натпреварувачки игри, Ликовна

игра Мојата учителка, Куклена претстава и Приредба

Одбележување на ,,Недела против гладта ,,Нашата градинка Буба Мара во соработка со Црвениот крст

организираше Хуманитарна акција-донација на прехрамбени производи и хигиенски пакети

Посета на музеј Тумба Маџари децата од воз. гр.5-6г.основна цел Запознавање на децата со начинот на живот и

култура од минатото.





Одбележување на Денот на климатските промени со работилница-4-5г. логопед, педагог со цел Да се збогатуваат

детските сознанија за промените во природата и нивното влијание

Одбележување на празникот 13ти Ноември со посета на знаменитости на нашиот град и ликовни и конструктивни

игри

Одбележување на Недела за грижа на стари лица со учество во ,работилница воз.гр.4-5г,,. Изработка на

подароци за дедо и баба,,декупаж техника

По повод Испраќање на есента реализиран,, Есенски базар,,во соработка со родителите.На истиот беше изразена

претставена креативноста на вос,згрижувачкиот кадар со децата и родителите.







Традиција и игри-Македонска свадба, возрасна група 5-6год.







Украсување на објектот во Новогодишен амбиент



Новогодишна Еко  работилница за деца и родители во соработка со Советувалиштето за деца и родители



,,Мал свет , големи срца,,-Изработка на Новогодишни украси  од рециклиран материјал со кој украсивме неколку

елки во дворот на градинката





Учество во проект ,,Танцуваме за Божиќ,,воз.гр,4-5г.со Новогодишен танц и Изработка на Новогодишни честитки

со цел Воведување на странските култури, божиќни обичаи и песни.

Предновогодишна хуманитарна забава на о.Аеродром во соработка со нашата градинка Буба Мара –учество со

креативни изработки и честитки под мотото Донирај, помогни од срце  пред Капитол

Новогодишна претстава возрасна група 5-6год.









Новогодишна работилница во сите воспитни групи , доделување пакетчиња , слики, честитки.



Подготовка на материјал за обработка на сликовница воз гр,3-6г.

Одбележување на празниците Божиќ и Бадник







Учество во проект ,,Учиме да рециклираме отпадно масло,, од 11.2021-02.2022 во соработка со МОН И Сунилес

Одбележување на ,,Светски ден на заштеда на енергија ,,

Одбележување на празникот 08 Март со работилница во сите возрасни групи ,,Честитка за мама,,





Одбележување на Првиот ден на пролетта во соработка со родители

,,Засадување дрвца и цвеќиња, разубавување на дворот,,





Светски дена на децата со Даунов синдром одбележан со шарени чорапчиња и шарени рачиња





Пролетни приредби 21.03.2022





Одбележување на 01.Април денот на шегата со Маскенбал





Одбележување на 02 Април  Светски ден на литературата за деца со изработка на литературни катчиња-

библиотеки



Втора награда за учество на ликовен конкурс ,,Корица за мојата сликовница,,во организација на ЕДУКА МАК ВОС.

МЕНТОР Анита Дашиќ и специјална награда за дете Огнен Славковски за самостојна изработка на цела

сликовница  ,,Коцки со броеви,,



Нашиот објект Сонце, светна во сина боја по повод Светскиот ден на аутизмот.



Одбележување Светски ден на здравјето под мото,,Нашата планета е нашето здравје,,

Посета на Градоначалник на о. Аеродром Тимчо Муцунски по повод Роденденот на нашата општина –

претставување со приредба ,цртање на штафелаи , обиколка на дворот.





Учество во манифестација ,,Спортуваме за Аеродром по повод одбележување роденден на нашата Општина

Одбележување на празникот Велигден со боење јајца и изработка на Велигденски корпи

05

Одбележување на Денот на Сонцето со ликовна игра и Музички хепенинг







Еколошка акција во соработка со о.Аеродром –Чистење на дворот на градинката, селектирање пластичен отпад





Музичко –драмска претстава,,Музичка екологија,,театар Триангл Пулс







Одбележување на Роденденот на нашата градинка Буба Мара со музички хепенинг, натпреварувачки игри и денот

на семејството пикник во дворот









Под покровителство на Детски Културен Центар Карпош учество во манифестација ,,Цртање на асфалт,,по повод

Денот на Македонските просветители Кирил и Методиј



ЕДУКА МАК доделување Дипломи сликовница  на децата воз.гр.5-6г. за учество на ликовен конкурс





Одбележување меѓународен ден на детето 01.06.2022, по тој повод децата од средните групи учествуваа со

музички точки во паркот Јане Сандански







Презентација на проект ,,Во светот на приказните и бајките”.











Завршни приредби воз.група од 5-6год.









СТРУЧНИ УСОВРШУВАЊА НА ВРАБОТЕНИТЕ

-Учество на промоција на проект ,,Традицијата, народното творештво и литература за деца 2021,,  Едука МАК-

16.09.2021

-Онлајн предавање ЕУ проект

,,Подигнување на квалитетот на Предучилишното образование ,,05.10.2021-воспитувачи, негователи со

сертификат

-МТСП проект во соработка со Светска банка  за подобрување на социјалните услуги со основна цел

Проширување на пристапот за подобрување на квалитетот на усл угите за згрижување и воспитување на деца до

6год. 12.10.2021

-Интерна обука,,Како да се создаде пријатна атмосфера за работа во затворен простор-занимална педагог

Маргарита Ставрова 19.10.2021

-Воспитувач В.Симоновска вклучена во Програма за унапредување на животната средина  и климатски промени –

УНИЦЕФ

-Учество на проект ,,Литературни пишувалки, патувалки,,Истанбул –Турција во соработка со ЕДУКА МАК

-Проверка на дневници, досие на деца-Педагог Маргарита Ставрова 26.11.2021

-Учество на вебинар ,,Размислувај еднакво,, во рамките на Основи на социјална кохезија и културен дијалог

организирано од МТСП во соработка со УНИЦЕФ  14.12.2021



-Инспекциски надзор од МОН инспектор Зоран Димитриевиќ 11.01.2022

-Десиминација на обука ,,Отворете ги прозорите,,на тема ,,Инклузивни тимови,,

-Учество на ЗУМ платформа воспитувачи и негуватели обука,,Показатели за отстапување во развојот,, во

реализација со стручниот тим  02-03.02.2022

-Интерна обука презентација со наслов ,,Комуникација,, педагог.М.Ставрова 16.02.2022

-Работилница во рамките на програмата на МТСП  во соработка со УНИЦЕФ- Зајакнување на професионалната

заедница  за креирање и учење нови програми за унапредување на квалитетот на Предучилишното образование

и воспитување во период од 6 недели од 27.01-03.03.2022год,обучувач вос.Даниела Јовановска

-Воспитен тим учество на предавање,,Патот до професионална заедница,,  17и 18.03 2022
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Годишен  извештај за работата на објект Пчелка 2

Објектот Пчелка 2 е еден од објектите на ЈУДГ„БУБА МАРА„,се наоѓа на одлична локација,ја поврзува населбата

Лисиче со новиот комплекс згради.

Капацитетот на објектот е 180 деца.Објектот има 8 воспитни групи и тоа 1- ОД 2-3 ГОДИШНА ВОЗРАСТ,1- ОД 3-4.2-

4-5 ,2-5-6 ГОДИШНА ВОЗРАСТ И ЕДНА ГРУПА ЈАСЛИ ВО КОЈА СЕ ЗГРИЖЕНИ ДЕЦА ОД 9-24 МЕСЕЦИ

ВКУПНА БРОЈКА ЗА ЗАПИШАНИ ДЕЦА СЕ ДВИЖЕШЕ ОКОЛУ 200 ДЕЧИЊА

ВО ЗГРАДАТА ИМА САЛА КОЈА ИЗОБИЛУВА СО РЕКВИЗИТИ КОИ ВО ТЕКОТ НА ДЕНОТ ДЕЦАТА МОЖАТ ДА ГИ

КОРИСТАТ И НА ТОЈ НАЧИН ДА СТЕКНАТ ОДРЕДЕНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО

ДОМЕНОТ ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ И МОТОРЕН РАЗВОЈ.ИСТИОТ ПРОСТОР ДЕЦАТА ГО КОРИСТАТ ЗА

МАНИФЕСТАЦИИ,ПРИРЕДБИ,ДРУЖЕЊА,ПРЕТСТАВИ И СЛ.

ОБЈЕКТОТ РАСПОЛАГА СО ГЛАВНА КУЈНА,КОЈА ГО ПОДГОТВУВА ОБРОКОТ И ЗА ДРУГИТЕ ОБЈЕКТИ,СО ЧАЈНА

КУЈНА,8 ПРОСТОРИИ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦАТА,САНИТАРНИ ЧВОРОВИ ЗА ДЕЦАТА И ВОЗРАСНИТЕ,МАГАЦИН

ЗА ХРАНА,КОТЛАРА,ПЕРАЛНА,ПРОСТОРИЈА ЗА ДОКТОРКАТА КАДЕ ГИ ВРШИ СИСТЕМАТСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА

ДЕЦАТА.

РАЗВОЈОТ И НАПРЕДОКОТ НА ДЕЦАТА НА ВОСПИТНИТЕ ГРУПИ НА ПОЧЕТОКОТ И НА КРАЈОТ ОД УЧЕБНАТА

ГОДИНА СЕ ЗАБЕЛЕЖУВАШЕ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ ЗА РАНО УЧЕЊЕ И

РАЗВОЈ КАКО ДЕЛ ОД ДОСИЕТО НА ДЕТЕТО
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ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА КАЈ ДЕЦАТА СЕ РАЗВИВАА ОДРЕДЕНИ ВЕШТИНИ.

ЗА ДЕЦАТА ВО ОБЈЕКТОТ СЕ ГРИЖЕА ВРАБОТЕНИТЕ,СЕКОЈ СПОРЕД СВОИТЕ РАБОТНИ ЗАДАЧИ

ДОПРИНЕСУВАА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЗИТИВНА КЛИМА.ВО ОБЈЕКТОТ ИМАВМЕ 7 ВОСПИТУВАЧИ,12

НЕГОВАТЕЛИ ,3 ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ,5 ВРАБОТЕНИ ВО ГЛАВНА И ЧУЈНА КУЈНА,1 МАГАЦИОНЕР И 1

ГРАДИНАР.2 ДЕНА ОД РАБОТНАТА НЕДЕЛА ИМАМЕ И ХАУСМАЈСТОР КОЈ СЕ ГРИЖИ ЗА ТЕКОВНИТЕ РАБОТИ

И ЗА ЕНТЕРИЕРОТ ВО ОБЈЕКТОТ.

ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ДЕЦАТА ВО ОБЈЕКТОТ ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ ПОСЕТУВАШЕ ДОКТОРКАТА,ДАВАШЕ

МИСЛЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И ПО ПОТРЕБА УСНО ИЛИ ПИСМЕНО ГИ ИЗВЕСТУВАШЕ

РОДИТЕЛИТЕ.ВО ОБЈЕКТОТ НЕ БЕШЕ ИЗОСТАВЕНА НИТУ РЕДОВНАТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА,

ДЕЗИНСЕКЦИЈА.

РЕДОВНО СЕ ОДРЖУВАШЕ И УРЕДУВАШЕ ДВОРОТ ВО ГРАДИНКАТА,СЕ САНИРАА ДЕФЕКТИТЕ ВО

ПРОСТОРИИТЕ НА ГРАДИНКАТА,МАШИНА ЗАСАДОВИ,ЗА ПЕРЕЊЕ.

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА ВОСПИТУВАЧИТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ ЗА

РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ВОСПИТУВАЧИТЕ ЗАЕДНО СО ПЕДАГОГОТ ГИ ПЛАНИРАА ТЕМИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД

ВОЗРАСТА,ИНТЕРЕСИТЕ И ПОТРЕБИТЕ НА ДЕЦАТА

ТЕМИТЕ КОИ ВОСПИТУВАЧИТЕ ГИ ПЛАНИРАА СЕ РЕАЛИЗИРАА ВО НАСОЧЕНИТЕ АКТИВНОСТИ,СЕ

ИНТЕГРИРАА СОДРЖИНИТЕ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА УЧЕЊЕ,СЛОБОДНИ ИГРИ,ИГРИ ВО ДВОРОТ СЕ СО ЦЕЛ РАЗВОЈ

НА ВЕШТИНИТЕ КАЈ ДЕЦАТА.
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СОРАБОТКАТА СО РОДИТЕЛИТЕ СЕ ОДВИВАШЕ ПРЕКУ НАЈРАЗЛИЧНИ ФОРМИ,СЕКОЈДНЕВНА

КОМУНИКАЦИЈА,РОДИТЕЛСКИ СОСТАНОК И ВИБЕР ГРУПИ.

ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ВОСПИТУВАЧИТЕ РЕДОВНО ДОБИВАА СПИСАНИЈА РОСИЦА И СМЕШКА

ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ СЕ РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

-НА ДЕН 04.09.2021-СТАВЕН Е ЛАМИНАТ ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА

-НА ДЕН 07.09.2021-КУКЛЕНА ПРЕТСТАВА ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ 8 СЕПТЕМВРИ

--НА ДЕН 31.08.2021-ДОБИЕН Е ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СИТЕ ВОЗРАСНИ ГРУПИ

-НА ДЕН 16.09.2021 –ОДРЖАНА Е РОДИТЕЛСКА СРЕДБА СО ФИЗИЧКО ПРИСТУСТВО

-НА ДЕН 15.09.2021-ОДБЕЛЕЖАН Е ДЕНОТ НА ЕКОЛОГИЈАТА СО 4-5 И 5-6 ВОСПИНИ ГРУПИ ВО ДВОРОТ НА

ГРАДИНКАТА

-НА ДЕН 22.09.2021-ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ –ГРУПИТЕ ОД 5-6 ВОСПИТНА ГРУПА

ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

-04.08.10.2021-ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА НЕДЕЛА

-НА ДЕН 12.15.10.2021-ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ВО СОРАБОТКА СО ЦРВЕН КРСТ-НЕДЕЛА НА БОРБА ПРОТИВ

ГЛАДТА

-НА ДЕН 19.10.2021-ЈА ПРОСЛЕДИВМЕ ИНТЕРНАТА ОБУКА КАКО ДА СЕ СОЗДАДЕ ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА ЗА

РАБОТА ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР ВО ЗАНИМАЛНАТА
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ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

НАШИОТ ОБЈЕКТ ЗАПОЧНА СО ОБРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ

-СЕКОЕ ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА БИДЕ ЗДРАВО

-НА ДЕН 12.11.2021-ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ ПРАЗНИКОТ НА СКОПЈЕ ГРУПИТЕ ОД 4-5 И 5-6 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

-НА ДЕН 19.11.2021-ИМАВМЕ ПОСЕТА ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА-СВЕТСКИ ДЕН НА ДЕТЕТО

ПРЕКУ САДЕЊЕ САДНИЦИ СО ГРУПИТЕ ОД 4-5 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

-НА ДЕН 16.11.2021 ГРУПИТЕ ОД 5-6 ГОДИШНА ВОЗРАСТ ГО ОДБЕЛЕЖАА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА

ТОЛЕРАНЦИЈА

-НА ДЕН 26.11.2021-ИСПРАЌАЊЕ НА ЕСЕНКА-КУКЛЕНА ПРЕТСТАВА ШУМСКИОТ ПОШТАР

ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

-НА ДЕН 27.12.2021 РАБОТИЛНИЦА СЕКОЈ ВО ГРУПА ПО ПОВОД НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ СО

ИЗРАБОТКА НА ЧЕСТИТКИ, ЛАМПИОНИ

-НА ДЕН 25.12.2021-ХЕПЕНИНГ ПРЕД КАПИТОЛ СО БИБИ И БОБИ ВО СОРАБОТКА СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ-

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

-НА ДЕН 14.12.2021-ГО ПРОСЛЕДИВМЕ ВЕБИНАРОТ РАЗМИСЛУВАЈ ЕДНАКВО-ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА ВО

ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ,ОРГАНИЗИРАНО ОД МТСП СО СОРАБОТКА СО УНИЦЕФ

ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ БЕШЕ РЕАЛИЗИРАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ПРЕГРАТКАТА
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ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

ЈУДГ БУБА МАРА ЗЕМА УЧЕСТВО ВО ЛИКОВНИОТ КОНКУРС НА ТЕМА ЗА МОЕТО ДРУГАРЧЕ ВО БОЛНИЦА

УЧЕСТВУВАА ГРУПИТЕ ОД 5-6 ГОДИНИ

-НА ДЕН 02.02.2022-ЈА ПРОСЛЕДИВМЕ ИНТЕРНАТА ОБУКА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ВО РАЗВОЈОТ-

РЕАЛИЗИРАНО ОД СТРУЧНИОТ ТИМ НА ГРАДИНКАТА

-НА ДЕН 16.02.2022-ИНТЕРНА ОБУКА КОМУНИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ПЕДАГОГ Маргарита СТАВРОВА

ВО МЕСЕЦ МАРТ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

-ОД МЕСЕЦ МАРТ ДЕЦАТА СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ХИГИЕНСКИ ПАКЕТ-ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА

-НА ДЕН 08.03.2022-ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА МАЈКАТА ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА ЧЕСТИТКИ

-НА ДЕН 17-18.03.2022-ЈА ПРОСЛЕДИВМЕ ИНТЕРНАТА ОБУКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ВОСПИТУВАЧИ,ИСКУСТВА

ОД ВОСПОСТАВУВАЊЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА УЧЕЊЕ ВО ГРАДИНКИТЕ РЕАЛИЗИРАНО ОД

МТСП

-НА ДЕН 21.03.2022-ГРУПИТЕ ОД 4-5 ВОСПИТНИ ГРУПИ ДАДОА ПРОЛЕТНА ПРИРЕДБА И БЕШЕ ОДБЕЛЕЖАН

ДЕНОТ НА ДАУН СИНДРОМ

ВО МЕСЕЦ АПРИЛ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

-НА ДЕН 01.04.2022-ФОТОГРАФИРАЊЕ НА ДЕЦАТА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ШЕГАТА

ВО МЕСЕЦ МАЈ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ
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НА ДЕН 02.04.2022 СЕ ОДБЕЛЕЖА СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТ ВО СОРАБОТКА СО СОЦИЈАЛНИОТ

РАБОТНИК ВО ГРУПИТЕ ОД 4-5 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

-ФОТОГРАФИРАЊЕ НА ДЕЦАТА ЗА АЛМАНАХ ЗА ГРУПИТЕ ОД 5-6 И ГРУПНА СЛИКА ЗА ОСТАНАТИТЕ ГРУПИ

-НА ДЕН 06.05.2022-БЕШЕ ОРГАНИЗИРАНА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ОД СТРАНА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

-НА ДЕН 09.05.2022-ТЕАТАЕРСКА ПРЕТСТАВА МУЗИЧКА ЕКОЛОГИЈА-ТЕАТАР ТРИАНГЛ

-НА ДЕН 13.05.2022-НАШИОТ ОБЈЕКТ ГО ОДБЕЛЕЖА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЗАШТИТА НА КЛИМАТА

-НА ДЕН 16.05.2022-ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО И ЈУБИЛЕЈ НА НАШАТА ГРАДИНКА ПРЕКУ

ИГРИ ВО ДВОРОТ ОД СИТЕ ВОЗРАСНИ ГРУПИ

-НА ДЕН 23.05,2022-ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ

-НА ДЕН 30.05.2022-ГРУПИТЕ ОД 5-6 ГОДИШНА ВОЗРАСТ ДАДОА ЗАВРШНИ ПРИРЕДБИ ВО САЛАТА НА

ГРАДИНКАТА

ВО МЕСЕЦ ЈУНИ БЕА РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

-НА ДЕН 01.06.2022-ГРУПИТЕ ОД 4-5 ГОДИШНА ВОЗРАСТ ГО ОДБЕЛЕЖАА ДЕНОТ НА ДЕТЕТО КАЈ

СПОМЕНИКОТ ЈАНЕ САНДАНСКИ ПРЕКУ ИГРОВНА ТОЧКА

-НА ДЕН 03.06.2022-СЕ ОДРЖА СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ ВО ОБЈЕКТ БУБА МАРА

-НА ДЕН 07.06.2022-ИМАВМЕ САДЕЊЕ НА САДНИЦИ ОД СТРАНА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

НА ДЕН 07.06.2022-СЕ ОДРЖА СОВЕТ НА НЕГОВАТЕЛИ ВО ОБЈЕКТ БУБА МАРА
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РЕДОВНО СЕ ВРШЕА И ДЕЗИНФЕКЦИИ,ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИЈА

-НА ДЕН 24.09.2021

-НА ДЕН 01.11.2021

-НА ДЕН 14.02.2022

-НА ДЕН 22.02.2022-ХЕМИСКО ЧИСТЕЊЕ НА КЛИМИТЕ ВО ЦЕЛИОТ ОБЈЕКТ

-НА ДЕН 21.03.2022

ОБЈЕКТОТ ПЧЕЛКА 2 ИМА ДОБРО ПРОСТОРНО РАСПОРЕДЕНИ ПРОСТОРИИ ЗА ДЕЦА,ОСВЕТЛЕНИ И

СОНЧЕВИ.СЕКОЈА ПРОСТОРИЈА ЗА УЧЕЊЕ РАСПОЛАГА СО ЦЕНТРИ ЗА УЧЕЊЕ, ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ,

ИГРАЧКИ, СЛИКОВНИЦИ, КОЈА ГО СТИМУЛИРА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦАТА

Воспитувач-раководител

Ирена Левковски
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Годишен извештај на реализирани активности од објект Лавче за воспитно образовната 2021/22 година

-На ден 07.09.2021 -Одбележување на празникот 8-ми Септември со децата на возраст од 2-6 години.
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-На ден 13.09.2021 год Посета на Саемот на книгата на штандот на Едука-Мак,арена Борис Трајковски следење на

промоција на сликовницата„Народното творештво и традицијата“(родители-деца-воспитувачи )
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-На ден 14.09.2021 год„Боиме Македонски  народен вез“(ликовна игра)-проект работилница со децата во градинка

на возраст од 4-6 години,по инструкции од организаторот ЕДУКА-МАК,и избор на три најуспешни цртежи од децата

од страна на педагогот,и воспитувачи.
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-На ден 15.09.2021 год “Да го исчистиме светот“(практична активност)-Светска акција-еко активност со децата на

возраст од 2-6 години.
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-На ден 15.09.2021 год одржана родителска средба со родителите на децата од 2-4 годишна возраст.

-На ден 17.09.2021 год одржана родителска средба со родителите на децата од 4-6 годишна возраст.

-На ден 16.09.2021 год Присуство на промоција на проектот„Традицијата,народното творештво и литературата за

деца 2021“ во домот на културата „Кочо Рацин“-Скопје-зелен покрив и доделување на благодарници,пофалници на

децата учесници во проектот,воспитувачите ,и детската градинка.
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-На ден 22.09.2021 год одбележување на  Светскиот  ден без автомобили„Возиме велосипеди,тротинети “-активност

во градинка со децата на возраст од 2-6 години.
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-На ден 01.10.2021год,одбележан е Светскиот ден на насмевката со децата на возраст од 2-6 години .
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Од 04.10.2021-08.10.2021год одбележана Детската недела со разновидни активности со децата на возраст од 2-6

години .
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-На ден 04.10.2021 год воспитно-згрижувачкиот тим проследи онлајн презентација по повод  Детска недела-Детски

права изготвена од страна на педагог Маргарита Ставрова и социјален работник Весна Христова.

-На ден 04.10.2021 год Одбележан Светскиот ден на животните со куклена претстава од страна на стручниот тим во

соработка со воспитно-згрижувачкиот тим со децата на возраст од 4-6 години.
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-На 08.10.2021год,одбележан празникот 11-ти Октомври со децата на возраст од 2-6 години .
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Од 12-16.10 .2021 година учество во Хуманитарна акција организирана од Црвен крст на РСМ поддршка на

кампањата „Недела на борба против гладта“ (Придонес во донација на прехранбени производи,хигиенски

производи,донација на парични средства), со децата на возраст од 2-6 години.

- На ден 15.10.2021год Светски ден на храната -Одбележување со децата на возраст од 2-6 години .

На ден 16.10.2021 година Одбележување на Светскиот ден на гладта под мотото „Помислете и на нас“ со децата

на возраст од 2-6 години .

На ден 19.10.2021 воспитно-згрижувачкиот тим проследи онлајн обука подготвена од педагог Маргарита Ставрова

на тема "Како да се создаде пријатна атмосфера за работа во затворена просторија во училницата-занималната.

Времетраење 2 часа.

-На ден 22.10.2021год одбележан е празникот 23-ти Октомври со  децата на возраст од 2-6 години .
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-На ден 29.10.2021год одбележан е Светскиот ден на штедењето-со децата на возраст од 2-6 години .

-На ден 29.10.2021 год воспитно-згрижувачкиот тим проследи онлајн презентација по повод „Светскиот ден на

штедење“подготвена од страна на педагог Маргарита Ставрова.

-На ден 12.11.2021год со активност„Го градиме градот“одбележан празникот  13-Ноември со децата на возраст од 2-

6 години .
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-На ден 19.11.2021год ,со игри во дворот и садење на  дрвца го одбележавме   Светскиот ден на детето со децата

на возраст од 2-6 години.
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- На ден 19.11.2021год проектна активност со децата на возраст од 4-6 години во соработка со Уницеф„Како расте

цветот“.

-На 25.11.2021год ЕДУИНО-игратон„Бинго“-дидактичка игра ,активност со децата во соработка со педагогот и

логопедот со децата на возраст од 2-6 години.

-На ден 26.11.2021год учество во ЕДУИНО-игратон со активност  „Ежиња“ со децата на возраст од 2-4 години.
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-На ден 26.11.2021год проектна активност со децата на возраст од 4-6 години во соработка со Уницеф„Гнездо за

птици“.

-На ден 26.11.2021год проектна активност „Како се поздравуваме на повеќе јазици“, Е-Твининг со децата на возраст

од 4-6 години.

-На ден 30.11.2021год одржан Есенски Базар по повод испраќање на есента со децата на возраст од 4-6 години.

- На ден 01.12.2021год одржан Есенски Базар по повод испраќање на есента со децата на возраст од 2-6години.
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-На ден 13.12.2021 год индивидуално фотографирање на децата на возраст од 2-6 години(слика календар со Дедо

Мраз со новогодишни мотиви).

-На ден 20.12.2021год Новогодишна еко-работилница за деца и родители-организирана од страна на

Советувалиштето „Мал свет големи срца“при што децата на возраст од 2-6 години заедно  со своите родители

изработуваа еко-лампиони во домашни услови и со истите ја украсивме елката во дворот на градинката.
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- На ден 27.12.2021 година одржана Новогодишна работилница со децата на возраст од 2-6 години„Помошниците на

Дедо Мраз“и

„Новогодишни елки“.
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-На ден 28.12.2021год- Делење на новогодишни фотографии и новогодишни пакетчиња од страна на Дедо Мраз на

децата на возраст од 2-6 години.
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На ден 08.03.22 год со децата на возраст од 2-6 години го  Одбележавме празникот 8-ми Март со изработување на

"Честитка за мама"
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На ден 10.03.2022 год воспитно-згрижувачкиот тим следеа онлајн презентација на тема „Како да се научи детето да

покажува емпатија кон другите“-Воведни напомени и игри.Подготвено од социјалните работници Весна Христова и

Биљана Н.Трајановска.
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На ден 16.03.22год со децата на возраст од 2-6 години го одбележавме Светскиот  ден на лицата со Даунов

синдром со закачување на шарени чорапчиња во дворот на градинката.



161



162

На ден 17.03.2022год воспитниот тим следеше  онлајн конференција за воспитувачи „Искуства од воспоставувањето

професионални заедници за учење во градинките“ .

На ден 18.03.2022год воспитниот тим следеше онлајн конференција за воспитувачи „Искуства од воспоставувањето

професионални заедници за учење во градинките Втор дел“

На ден 18.03.22 год го  одбележавме со децата на возраст од 2-6 години  пристигнувањето на пролетта со садење

цвеќе во дворот на градинката.
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На ден 21.03.22 децата на возраст од 4-6 год го одбележаа пристигнувањето на пролетта со пролетна точка која

беше прикажана на нашата веб страна.
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Овој месец исто така негувателките следеа обука одржана од страна на Др.Катерина Кикерковска на тема„Уринарни

инфекции во детската возраст“ и „Акутни респираторни инфекции кај децата“.

-На ден 1.04.2022год Одбележување на денот на шегата со забава под маски и групно фотографирање на децата

на возраст од 2-6 год  од страна на фирмата Дигит-Експрес.



165



166

-Од 04.04.2022 -31.05.2022год, изведување на активности од тековниот проект „Боите што ги гледам јас“ со децата

на возраст од 2-6 години.

-Активноста која е поврзана со интерниот проект, реализирана од педагогот и испратена до координаторот на

проектот ,социјалниот работник Весна Христова

На ден 21.04.2022год „Бојадисување на Велигденски  јајца“ со децата на возраст од 2-6 години по повод празникот

Велигден.

-Од 04.04.2022 -31.05.2022год, изведување на активности од тековниот проект „Боите што ги гледам јас“ со децата

на возраст од 2-6 години.
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-На ден 04.05.2022 год групно фотографирање на децата на возраст од 2-4 год ,Фото Дигит Експрес.

-На ден 04.05.2022 год групно фотографирање на децата на возраст од 4 -5год, Фото Дигит Експрес.

-На ден 04.05.2022 год поединечно фотографирање на децата од 5-6 год  за алманах .

-На ден 06.05.22 децата на возраст од 2-6 години се вклучија во Еко акција „Да ги исчистиме дворовите“,и

„Собираме пластични чаши“ со цел за рециклажа.

- На ден 06.05.22 децата на возраст од 2-6 год беа во посета на Расадник за цвеќиња„Азалеа“.
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-На ден 09.05.22год децата на возраст од 4-6 години следеа  „Музичка екологија“-музичко драмска театарска

претстава „Триангл“ во објект Пчелка-1.
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-На ден 16.05.22 год  „Цветови и буба мари’(печатење и лепење)рециклирање со имагинација„Одбележување на

роденденот на нашата градинка и одбележување на денот на семејството“ со децата на возраст од 2-6 години.
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-На ден 01.06.2022год децата на возраст од 5-6 години учествуваа во завршна приредба„Збогум градинке“  и

свечено им се доделија алманасите и дипломите.
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Подготвил:

Раководител-Анета Василевска

07.06.2022 год
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Годишен Извештај на активности  во Буба Мара  2021/22

раководител Царе Дамјановска

Во детската градинка во текот на денот се одвиваат различни воспитно-образовни активности во интерес на раното

учење и развој на децата. При реализација на активностите обрнува посебно внимание на детскиот индивидуален

развој, индивидуалните разлики, индивидуализација во работата.

Се одвиваат следниве активности: прием на деца, слободни активности, исхрана, реализација на дневното

планирање, пасивен и активен одмор, реализација на факултативни програми ( доколку имаат интерес родителите),

моторички активности, прошетки, набљудувања, активности за стекнување културно-хигиенски навики, учество во

разни манифестации, индивидуална работа со деца и родители доколку има потеба. Покрај образовната улога која

ја има градинката и принципот на стекнување на знаење низ игра и забава, уште една важна улога на градинката е

социјализацијата..

Бројност на децата

Во текот на месец јануари 2022 до месец јуни 2022 во објектот работата се одвиваше непречено со тековни

активности кој целокупниот персонал одговорно ги извршуваше.

Бројот на деца во групите не ги надминуваше бројките по протокол и вкупната бројка се движеше од 69 до 89 деца
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Беа запазени сите протоколи при прием на децата,како мерење температура ,дезинфекција и промена на обувки

кај децата ,одржување на хигиена во просторот ,лична хигиена,носење маски од страна на вработените и се

останато потребно за заштита во услови на пандемија во текот на месеците септември 2021 до укинување на

мерките .Со укинување на мерките бројноста на децата во просек се зголеми ,за потоа повторно во месец април

2022 година бројноста малку да се намали .

Медицински  хигиено  технички активности

Под медицински  хигиено  технички  активности  се подразбира секојдневно одржување на хигиената  и во сите

простории  каде се претстојуваат децата  како и во ходниците , купатила и како и редовно  миење на играчки и

редовно  се одржува  хигиената  на дидактичкиот материјал после секоја активност  заради  заштита  од корона

вирусот  ,се според протоколот  за работа  во градинката.

Постелнина  редовно  се менува во зависност  од предвидениот термин.

Низ објектот  имаше поправка   и кречење  со поликолор на плафонот  во кујна и кречење на магацинот за храна со

цел одржување на уредна хигиена .

На 24.09.2021  беше извршена  дезинсекција  и дератизација  и на 26.09.2021 година.

Протоколите  се укинуваат  и повеќе на важат, децата  спијат глава глава,постелнина и пижами во занимална,

укинување  на  листите за температурата  и носење  маски  и од негователите за хигиена на играчките.

Беа вратени термометрите  бесконтактни кај сестра Милка вкупно 8 термометри за кои бевме задолжени.
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Систематски преглед плантограми беа извршени  над децата  5-6 години  група од страна  на Катерина Кикерковска

се направени плантограми .

Беше спроведено санитарен преглед врз вработени.

Тековни активности

Подразбира  поправка   креветчиња по сите занимални, поправка на казанчиња и шољи во купатила, замена на

пловаци,поправка  на чешми  во персонално  ВЦ промена  на светилки  на плафонот  во ходникот  кај директорката

,главен влез  према јасли и дел од светилки  во  сала, се заменети,со штедливи и тоа континуирано во текот на

годината.

Се направи замена на чешми  во купатило  во занимални ,како и поправка  на ногарки  и основи  на креветите.

Во месец јуни 2022 ,поставена е ограда железна од профили  метални  и офарбана во бела боја во занимална  кај

воспитувач  Анета Станкова.

Соработка со Родителите

Соработката со родителите се одржуваше со тековни секојдневни разговори како и известувања за претстојните

активности околу одбележување на празници ,како и информации за новопримените деца,регулирање на потврди

за здравствената состојба на децата и сл.
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Според протоколот во  установата беа одржани  состаноци со  родителите  и тоа вкупно  150 родители беа присутни

по воспитните групи и информирани за програмата  Ран детски  развој,  околу  уплатници  за материјал,

математички  текнувалки, списанија  и осигурување Еуролинк.

Во периодот  од 12.10.2021- 15.10 .2021  беше спроведена акција  во донирање храна “ Помислете и на нас
недела  на борба против  гладта” при што 29 родители  и деца зедоа учество. За таа цел се добија благодарници

за градинката  и групата на Царе Дамјановска  и Марија Ристовска   со најмногу  учество  во донациите.

По повод испраќање на Есенка во нашата градинка се одржа отворен ден со родителите  преку изложба  од

изработки од деца  и родители. Соработка беше остварена со 118 родители.

Уредување и одржување на дворот

Хортикултурно  се  одржува дворот  ,секојдневно  се собираат  суви листови  и гранки и отпад, уредно одржување

на прилазите  и патеките при снег и дожд,кастрење  и отстранување на  суви гранки, кроење на ружи,редовно

косење на тревата од страна на градинарот.

Од страна  на општина Аеродром  добиени  се и засадени  садници во дворот  покрај  оградата спрема училиштето

“Лазо Ангеловски” и спрема улицата “Тоше  Проески” на ден 19 .11.2021г заедно со децата  од 5-6 Царе

Дамјановска, 4-5 години, групите на Сања Божиновска, Марија Ристовска, Ивана Митревска или вкупно  79 деца со

помош  на градинарот  Боби Јордановски.

Педагошка работа
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Педагошката работа се одвива непрекинато и  континуирано  се реализираат  активноста согласно  програмата и

планот  за работа  на дневни  активности.

Дневниците  се водат, педагошката евиденција е уредна.

Декорот во градинката го променуваме во зависност од годишното време како и манифестации кои се

одбележуваат во градинката .Во текот на воспитно-образовната година  воспитувачите редовно добиваа списанија

Росица и Смешка. Децата на возраст од 2 до 4 години беа верни читатели на списанието „ Росица“, додека децата

од 4 до 6 години списание „ Смешка“.Списанија” Росица “земаат   71 дете,а Смешка 68 деца.Математички

текнувалки  5-6 25 деца и 4-5 г 83 деца или вкупно  118 деца.

Во периодот  од 12.10.2021- 15.10 .2021  беше спроведена акција  во донирање храна “ Помислете и на нас”
“недела  на борба против  гладта” при што 29 родители  и деца зедоа учество. За таа цел се добија

благодарници  за градинката  и групата на Царе Дамјановска  и Марија Ристовска   со најмногу  учество  во

донациите.

Одбележан  е 1 Октомври  денот на  насмевката во група  5-6  со 18 деца

По повод  детска недела  театарска претстава  “Дедото и реката “ од страна на тимот  воспитувачи  и претставата ја

следеа 113 деца на отворено во дворот на градинката.

Со оваа претстава  учество  земаме  и во проектот”  Вртуљак  пријатељства” што се реализира  преку  Е- твининг

платформа.  Испратено  е презентација што ја изработија  педагог  Маргарита Ставрова – педагог и Весна

Христова-социјален соработник.
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Во рамките  на детска  недела  учество  земаа децата  со предлог  активност  од Весна  Христова  на тема,, Мојата

сликовница ,Поклон  за другарче, каде децата и родителите  зедоа учество изработувајки  сликовници  дома а ги

читаа во градинка  пред нивните  другарчиња, и си разменуваа подароци  од материјал  за рециклирање.

Детска недела  одбележана беше со 154 деца.

На 8.10.2021г беше одбележан  денот 11 Октомври “  “Пееме, играме и се радуваме за 11 Октомври “ учество  14

деца од 5-6 г воспитувач Царе Дамјановска   следеа 58 деца  во сала .

На 19.10.2021 Маргарита Ставрова -педагог  спроведе он лине интерна обука  на тема “ Како да создадеш
пријатна атмосфера  во училница и занимална” добиени  се потврди  за во досие на  секој  вработен.

По повод  Меѓународен ден  на пелтечењето  22.10.2021г ма ден  25.10.2021 децата  од 5-6 проследија театарска

претстава  на отворено “ Зборка  Брзозборка”од страна на стручниот  тим. Надеж 29.10.2021 истата претстава ја

следеа и останатите децаво сала  групата  на Ивана Митревска, Сања Божиновска  и Марија Ристовска.

На 28.10 2021 г децата од 5-6  вкупно  22  деца беа во посета Уни Банка.  По повод денот  на штедењето во

организација на педагог Маргарита Ставрова .

На 19.11.2021 е обележан Светски ден на детето  со 102 родители.

22.11.2021 доставени се новогодишни честитки  од страна  на воспитувачите од 4-5 г Ивана Митревска, Сања

Божиновска и Марија Ристовска за пракање во земји учеснички за проектот  во кои сме и ние вклучени како тим и ке

бидат  испраќани до непознати  другарчиња до училиште и градинки,а  во координација  со педагог Маргарита

Ставрова  и социјален  соработник Весна Христова.
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Во Едуино игратон вклучени се колешките  од 4-5 Ивана Митревска, Сања Божиновска и Марија Ристовска, и 5-6

Царе Дамјановска  со испраќање на  активности како и педагог Маргарита Ставрова со изготвени свои предлог

активности .

Од 22.11-26 11.2021 обележано  е “ Недела  за грижа на  стари лица” со изработка  од дете за дедо и баба вкупно

65 деца учествуваа.

Испраќањето  на есента  беше со Драмска игра за деца  од децата  од 5-6

“ Во царството на есенското другарство “ 19 деца учествуваа  во играта  ,ја следеа децата од 3-6 години.

Попладне  отворен ден со родителите  преку изложба  од изработки од деца  и родители. Соработка  беше

остварена со 118 родители.

Беше организирана работилница со наслов ,,Сакам гушкање’’ по повод денот на прегратките од страна на

педагог Марга Ставрова во група 4-5 години ,воспитувач Марија Ристовска ,која имаше за цел создавање ведро

расположение меѓу децата и поттикнување позитивни емоции, радост и задоволство од постигнатото.

На ден 11.01.2022 во институцијата беше извршен педагошки надзор од инспекциска служба при Инспекторатот на

Министерството за образование,од Зоран Димитријевиќ.

На ден 17.01.2022 беше извршен инспекциски надзор од страна на Надзорна служба при МТСП која направи увид

на целокупната документација,просторот во градинката,почитување на протоколите во работа со деца,педагошката

работа и бројката на деца.

Дел од вработените ги извршија неопходните подготовки на уредување на просторот како во занималните така и

во холовите ,салата и влезовите.
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Педагошката работа и воспитно образовниот процес продолжува  да се одвива  континуирано  се испраќаат

активности  до веб и фб  страната  на градинката.

На 02.02.2022 обука он лајн од страна на стручната служба Билјана Николовска социјален работник  и Сања -

логопед ,,Показатели за отстапување во развојот”

Отворете  ги  прозорците-Инклузивни тимови.ја следеа воспитувачите.Истата  обука на 3.03 2022 ја проследија  он

лајн  и негувателите.

01.03.2022 г воспитувач Светлана Јакимовска  следи двапати неделно Зоом обука на тема

“ Зајакнување  на професионалните заедници за учење  и креирање  нови простори за унапредување  на
квалитетот  во предучилишното образование-Уницеф, МТСП.

09.02 и 10.02.2022 г проследија  обука он лајн “ Целосен систем  за професионален  и кариерен развој на
стручните  профили вработени  во детските  градинки:

Ивана Митревска-воспитувач

Сања  Ивановска -негувател

Марија Стојковска-негувател

Маја Стојановска -негувател

Маргарита Ставрова педагог

На 15.02.2022 г  по повод  Меѓународен ден на  децата  кои се борат  со канцер  цртаа цртежи на тема “ За моето
другарче во болница “ како соработка со  пошироката заедница. Учество земаа децата 5-6 г на Царе Дамјановска.
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Од 01.02.2022 г според  програмата за Ран детски  развој  се отпочна со реализација  на едиција  на

сликовниците  “Размислувај еднакво  во предучилишното образование и воспитание” согласно  барање  од

МТСП и проследена  он  лајн обука .Се реализираат активности и се испракаат  фотографии од истите  до фб

страната и веб страната на градинката.  Завршен е проектот  “Патувам-Истражувам” кој беше интерен  проект  за

оваа тековна 2021/22 г и испратени се активности по 5 од сите воспитни групи до координаторот на проекти

Маргарита Ставрова.

Се работи  континуирано  и на проектот од МТСП  “ Размислувај  еднакво “

Беше одбележан Светскиот ден на детската литература на 2.Април,со тоа што беа отворени  литератирни

катчиња  низ објектот  и тоа на три места опремени со списанија и сликовници, а сето тоа во соработка  со педагог

Маргарита Ставрова и хаус  мајсторот.

Денот  на литературата  го одбележаа  174 деца.

Посета на “Детска  библиотека” во Пчелка 1  со агенда и гостин министерката Јованка  Тренерска и пригодна

програма од децата  на објектот.

Одбележавме “Светски ден на аутизам” со работилница  од страна  на педагог Маргарита Ставрова  со групи

деца  од 4-5 г .Ивана Митревска, Марија Ристовски  и Сања Божиновска.

На 7.04.2022 г одбележан  е Денот на здравјето.

На 9.04.2022 одбележан  е Роденден на Општина Аеродром со програма од 11,-13h.Учество зедоа деца од група

5-6  на воспитувач  Царе Дамјановска.
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Испратени се списоци до училиштата з децата  од 5-6г -првачиња  од група  на воспитувач Царе Дамјановска.

Добиени  се покани за децата  кои треба да идат  на соодветен  датум  за упис  во училиште, навремено се

известени  родителите.

Уредување  на сала и влез заради завршна приредба “ Збогум  градинке”. Децата се  фотографираа  на

5.05.2022 групно  и за алманах.

Беа фотографирани 171 дете групно.

На 6.05.2022г  театарска претстава  на отворено “ Музичка  екологија “,која ја следеа 162 деца. Платено за 160

деца 2 се персоналски деца.

Театар  на отворено  Локалут децата  од 4-6 г.вкупно  71 дете.Одбележан беше патронот на Буба Мара  на

16.05.202 со игри песни и стихови, испратени  до страната ,Учество зедоа  121 дете.

Беше одбележан Светскиот ден на  Семејството со 155 деца.

Завршна приредба   од децата  5-6 г воспитувач  Царе  Дамјановска  ,Негуватели Даниела Алексовска и Борка

Богданоска беше дадена пред родителите  на 1.06.2022 г во сала

Во период на месец април 5-7  Педагог  Маргарита Ставрова посети обука за алатката  Мелко проект  за

подобрување  на социјалните  услуги-МТСП  во соработка  со Светска банка беше спроведено “Истражување за
мерење на постигнувањето  на Рано учење и  развој  и квалитет на резултати”. како и мај од 09-16 мај на терен

го спроведе истражиувањето со посета на неколку градинки на ниво на градот според насока на Индаго ,Мтсп и Бро

На 0 6.06 2022 г беше одржан  колегиум на воспитувачи со директорка Цветанка Милкова и педагог Маргарита

Ставрова а на 7.07.2022 г негувателите остварија средба исто така  во 17  часот.
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На 21.06.2022г беше одржан  состанок со педагог Маргарита Ставрова  заради  планирање  на годишни глобални

теми  и договор  за интерни проекти.

03.06.2022 Организација  на едукација на децата од големата група 5-6 години објект Буба Мара воспитувач Царе

Дамјановска Нула Отпад едукативно видео и мемориска игра по повод Светскиот ден на Животната Средина со цел

Правото на здрава животна средина и селектирање на отпад(батерии и електорнски отпад )

Донации на градинката

Добиени   од Австриската амбасада  8 таблети и истите од  страна на  директорката Елена  Устамитова  се

поделени до воспитувачи и пуштени во употреба  8 таблети, и тоа во групите воспитни на : Царе Дамјановска, Анета

Станкова,Светлана Јакимовска, Ивана Митревска, Марија Ристовска, Сања Божиновска, Лила Чокрева  и Славица

Димковска,  а вратени  се 4 лаптопови,  и тоа од страна  на  воспитувачите:Царе Дамјановска, Лила Чокрева,

Светле Јакимовска  и Марија Ристовска .Овие лап топови беа користени  по еден за две групи.

Соработка со општина Аеродром

На28.02.2022 г службени лица од општината Аеродром  беа во установата  за поставување на план за фото

волтажа.

Исто така општина АЕРОДРОМ организираше НОВОГОДИШЕН БАЗАР  на кој учество зеде и нашата грдинка пред

КАПИТОЛ- МОЛ каде беа продавани еколошки изработки од децата и вработените (подлошки  со декупаж техника,

граничници за книги, дрвени предмети со слики и рамки за слики  исл.)

На 9.04.2022 одбележан  е Роденден на Општина Аеродром со програма од 11,-13h.Учество зедоа деца од група

5-6  на воспитувач  Царе Дамјановска.
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Во прилог слики од манифифестации и настани кој ја одбележаа 2021-2022 година

Годинава  ја одбележа  активности  ,манифестации и активности  со децата  во установата  и надвор од  неа.
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По повод  8 Септември  и Добро ни дојдовте  другарчиња  децата имаа  приредба “Играме и пееме за

другарчињата”5-6  имаа настап на отворено  ,поради  мерки  од Корона вирусот.

Еколошката  акција  да го исчистиме светот  на 15.09.2022,подигање  на еколошката  едукација и свест  кај децата.

Манифестација сподели насмевка  1.10.2022 преку пораки до родителите  во соработка  со стручниот тим.
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Одбележување  на денот  без автомобили
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По пово  Детска  недела  театарска претстава  од страна на  вработените  Дедото и реката.
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Пееме  и Играме  за 11 Октомври ,настап на групата  5-6 години  пред другарчиња  од 4-5г

Хуманитарна акција  спроведена  во соработка  со социјалниот работник.



191



192

Театарска претстава  Зорка Брзозборка  во дворот  на отворено  пред сите деца.
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Испраќање тетка Есен  Драмска игра ,,Во царството на  есенското  другарство” групата  од 5-6 учество  зедоа  како

и останатите  групи со есенска изложба на изработки пред родителите.

Еко работилница  со родители  по повод  Нова година  во домашни услови  да изработат  лампиони  и декоративно

украсување  на елка од гуми на отворено.
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Дочек на Дедо Мраз   целодневна  прослава.
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Одбележување на денот на  спортот.

Посетата  на Уни банка
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Еколошката акција  Садење садници
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Одбележување на  денот  на жената  8 март  со настап од група 5-6  пред деца од 4-5 и 3-4 г

Еколошката акциј  Садење на цвеќиња во соработка со  родителите.

Музичко  театарска претстава  Музичка екологија  на отворено.
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Одбележување  на  патрон  на Буба  Мара  и денот на  Семејството
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Одбележување  на 1 Април  денот на општина  Аеродром
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Одбележување на 1 Април денот на шегата.
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Одбележување на  патрон Буба Мара
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Довидување градинке  ,завршна приредба  пред родителите.
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Во соработка со родителите  активност на отворено  запознавање  со звуците  на инструменти
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Одбележување на денот  на планетата Земја. .

Одбележување  на 5 јуни денот  на заштита  на животната средина.
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Нула отпад.
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4. СОДРЖИНА НА ДЕЈНОСТА

4.1 Организација на работата во детската градинка

Досегашната примена на повеќе иновативни воспитно-образовни елементи, програмски и практични согледувања и

примена на стратегии и педагошки акции се стремеше во насока на создавање и градење на институција во

рамките на која децата ќе престојуваат безгрижно, удобно, ќе растат и ќе се развиваат во идни академски личности.

Особено се посвети внимание на формирање на вештини и позитивни особини и издигнување на личноста на

детето на централното место и во неговото семејство и во детската градинка. Детската градинка во текот на целата

воспитно згрижувачка година обезбедуваше оптимални услови за работа  со децата почитувајќи ги индивидуалните

потреби, можности и способности  на децата.

Работното време на градинката е од 6.00 часот до 18.00 часот во сите објекти. Воспитно згрижувачката дејност

се реализираше со  целодневен престој на децата  од 9 до 11 часа, според природата на потребите на родителите и

покрај понудените други форми на згрижување на децата од предучилишна возраст.

Распоредот на активностите во воспитните групи во детската градинка се одвиваше по динамиката во зависнот од

возраста на децата. Организацијата на воспитно згрижувачката дејност во детската градинка се реализираше

според следниот распоред :

 Организација на дневните активности на децата до 18месеци
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Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на деца и слободни активности до 8:15ч

2. Подготовка за појадок и појадок 8:15ч

3. Реализирање на дневното планирање 9:00ч

4 Ужинка 10:00ч

5. Тоалет и подготовка за спиење 10:20ч

6. Пасивен одмор –спиење 10:50ч

7. Тоалет,подготовки за ручек 12:50ч

8. Ручек 13:10ч

9. Миење раце и тоалет 13:40ч

10. Слободни игри и престој на воздух 14:00ч

11. Ужинка 15:00ч

12. Реализација на дневното планирање 15:30ч

13. Слободни игри 16:00ч

14. Заминување на децата До 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над18 до 24месеци

Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на деца и слободни активности до 8:15ч

2. Подготовка за појадок и појадок 8:15ч

3. Реализирање на дневното планирање 9:00ч

4 Ужинка 10:00ч



209

5. Слободни игри и престој на свеж воздух 10:30ч

6. Тоалет, подготовки за ручек 11:30ч

7. Ручек 12:00ч

8. Пасивен одмор-спиење 12:45ч

9. Ужинка 14:45ч

10. Реализација на дневното планирање 15:10ч

11. Слободни игри 15:30ч

12. Заминување на децата 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над 2  до 4години

Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на деца и слободни активности (игри по избот на децата) до 8:15ч

2. Утринска гимнастика 8:15ч

3. Појадок 8:30ч

4 Реализација на дневното планирање 9:00ч

5. Ужинка 10:00ч

6. Реализација на дневното планирање 10:30ч

7. Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух 11:00ч

8. Ручек 12:15ч

9. Пасивен одмор –спиење 12:45ч

10. Ужинка 14:45ч
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11. Реализација на дневното планирање 15:15ч

12. Слободни игри 16:30ч

13. Средување на центрите  за учење 17:30ч

14. Заминување на децата До 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над 4 до 6 години

Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на деца и слободни активности (игри по избот на децата) до 8:15ч

2. Утринска гимнастика 8:15ч

3. Појадок 8:30ч

4 Реализација на дневното планирање 9:00ч

5. Ужинка 10:00ч

6. Реализација на дневното планирање 10:30ч

7. Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух 11:00ч

8. Средување на центрите за учење 12:00ч

9. Ручек 12:15ч

10. Пасивен одмор 12:45ч

11. Ужинка 14:30ч

12. Реализација на факултативни програми (по избор на децата и

родителите)

15:00ч

13. Реализација на дневното планирање 17:30ч

14. Слободни игри 16:45ч
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15. Средување на центрите за учење 17:30ч

16. Заминување на децата До 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над три до шест години опфатени со скратена
програма во Центарот за ран детски развој

Р.бр Активности Време

1. Прием на деца До 8 ч

2. Утринска гимнастика 8:00-8:45ч

3. Реализација на дневно планирање 8:45-10:45ч

4. Средување на центрите за учење 10:45-11:00ч

4.2 Реализација на воспитно згрижувачката дејност во детската градинка

Згрижување и воспитание на децата се организира преку згрижувачка работа и воспитно-образовна во возрасни

групи со деца до 24 месеци и со деца во воспитни групи од 2 до 6 години со целодневна програма на работа  и

скратена програма на работа во Центарот за ран детски развој. Детската градинка организира  згрижување, престој,

нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за

зачувување на здравјето и поттикнување на развојот на детето во сите аспекти-домени од развојот се до тргнување

во основно училиште. Згрижување и воспитание на деца во детската градинка се одвива во следните воспитни

групи:
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Објект До 12

месеци

Од 12 до

18

месеци

Од 18 до

24

месеци

Од 2 до

3 години

Од 3 до

4

години

Од 4 до

5 години

Од 5 до 6

години

Хетерогена

група од 2

до поаѓање

на

училиште

Од 3 до

6

години

ЦРДР

Буба

Мара

1 1 1 2 2 3 1 / /

Буба

Мара 1

1 1 / 1 2 / 3 / /

Сонце 1 1 1 2 2 2 2 / /

Пчелка 1 1 1 1 3 2 2 2 / /

Пчелка2 1 1 / 2 1 2 2 / /

Лавче / / / / / / / 2 /

ЦРДР

Слонче

/ / / / / / / / /

Вкупно 5 5 3 10 9 9 10 2 /

Вкупен

број на

возрасни

групи

53
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Воспитните групи на возраст до 24 месеци во објектите се различно групирани во зависност од просторните услови.

Објектот Буба Мара располага со две простории во кои се децата на возраст до 12 месеци и од 12 до 24 месеци,

објектите Сонце, Пчелка1 и Пчелка2 згрижуваат деца на возраст од 9 до 24 месеци во една просторија. Објектот

Лавче нема планирано просторија за згрижување на деца од оваа возраст. Во возрасните групи со деца од 9 до 24

месеци се реализираа воспитно образовни активности со кој се стимулира развојот сметајќи дека овој период за

децата  е многу важен. Посебно внимание се обрнуваше на адаптација на децата во групите, периодот на

адаптација потребен за детето да може да се вклучи во активностите во детската градинка. Во текот на целата

година бројот на деца на оваа возраст се зголемуваше, најмногу родителите имаат потреба од згрижување и

воспитание за оваа возраст на деца. Згрижувањето и воспитувањето на децата е на високо ниво благодарејќи на

севкупната заедничка работа на персоналот. На планот на воспитно-згрижувачката работа со децата на  возраст до

24 месеци реализирани се активности однапред испланирани од страна на одговорен воспитувач-педагог според

Програмата за рано учење и развој во согласност со Стандардите за рано учење и развој.При планирањето и

реализирањето на содржините се внимаваше кај децата да се поттикне развојот од сите аспекти-домени без

фаворизирање на еден што значи децата холистички се развиваа физички и моторички, го развиваа јазикот

комуникација и описменување, когнитивен, социо и емоционалниот развој и пристап кон учење.

Сите реализирани активности беа уредно и навремено евидентирани и документирани во документацијата за

воспитно згрижувачка работа за  возраст до 24 месеци.

Детската градинка организира и воспитно-образовна работа со децата од 2 до 6 годишна возраст, преку годишен

глобален план, среднорочно тематско планирање и дневен оперативен план во кој се реализирани теми по возраст.

Во склоп на градинката во текот на 2019-2020 година се реализираа активности и содржини со кој се стимулираше

развојот кај децата и истовремено се стекнуваа и одредени вештини, знаења и искуства од повеќето  развојни

аспекти
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ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН КОЈ СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ во текот на 2021/2022 ГОДИНА

Теми за воспитна група Време на реализација Теми за воспитна група Време на реализација
од 2-3 години од 3-4 години

Мојот шарен свет во

градинка 9 /10 месец 9 /10 месец

Есента е тука  а јас треба да

знам 11 месец Јас и мојот свет 11 месец

Приказни сказни и игри разни 12/1 месец Есенска приказна 12/1 месец

Како ,каде,зошто 2/3 месец Во светот на приказните 2/3 месец

Патуваме истражуваме 3/4 месец Невидливи непријатели 3/4 месец

Боите што ги гледам јас 4/5 месец

Ја истражуваме природата

додека патуваме 4/5 месец

Убаво е во лето 5/6 месец Ги сакам животните 5/6 месец

6/7/8 месец Убаво е во лето 6/8 месец
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Теми за воспитна група
Теми за воспитна група

од 5-6 години
од 4-5 години Време на реализација Време на реализација

Навиките обврските и

дружењето продолжуваат 9 /10 месец Опасни игри 9 /10 месец

Природата дарува есента

царува 11 месец Некогаш сега и во иднина 10/12 месец

Белата кралица 01/02месец Фантазија 12/1 месец

Моите 5 верни другари 01/02 месец

Ја истражувам природата

сакам да знам 2/3 Месец

Се дружиме со природата 3/4 месец Разиграни бројки и букви 3/4 месец

Сообраќајна врвулица 4/5 месец Сообраќај 4/5месец

Убаво е во лето 5/6 месец Убаво е во лето 5/6 месец

6/8 месец 6/8 месец
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 Интегрирање на активностите на еко содржините од Програмата Интеграција на еколошката едукација

на Македонскиот образовен систем со Основите на програмата за воспитно-образовна дејност ( Рано

учење и развој) е дадена во прилог 4

За  Тематското планирање за воспитно-образовната 2021/ 22 година се  тргнуваше од детските интереси,

можности и потреби на детето. Во текот на реализацијата на годишното планирање воспитувачите применуваа

соодветни форми, методи, средства за работа, содржини и стратегии за подучување. Во периодот на адаптација

во воспитните групи од 2 до 6 години посебно внимание се посветува бидејќи е особено важен период во

прилагодување на детето во новата средина и од тие причини  се планираа активности и игри блиски на детето

кои му овозможуваат пријатен престој во детската градинка и во соодветната воспитна група.

Воспитно-образовната дејност се реализира преку планирани содржини, групни активности, рутински и насочени

активности, слободни игри и прошетки се стимулира развојот на децата во сите домени, односно децата

холистички се развиваа. Децата беа вклучени и учествуваа во конструктивни, подвижни, творечки,

традиционални, дидактички, ликовни, музички и други игри. Активностите се реализираа во центри за ран детски

развој и тоа:

 Литературен центар,

 Математички центар

 Центар за игри со конструктивен материјал

 Научно-истражувачки центар

 Компјутерски/информатички центар
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 Уметнички центар

 Центар за игри со улоги,драматизација,куклени претстави

 Центар за изложување на детски творби (во висина на детски очи)

Како доминантна и карактеристична за предучилишното дете „играта“ секојдневно беше присутна во активностите

на децата во сите воспитни групи. Играта ги задоволува детските потреби за движење и манифестирање на

желбите, интересите и чувствата и придонесува за меѓусебно зближување, весело расположение и радост.

Слободните игри како форма на посредно воспитно-образовно влијание беа организирани секојдневно и му

овозможуваа на детето слободно да игра и да се развива, да се вклучува во игра со други деца, да се

социјализира и да ги задоволува своите можности и потреби за учење.

При реализирањето на планираните програмски содржини, задачи и активности се внимаваше на:

 обезбедување позитивна социо-емоционална клима

 поттикнување на децата кон истражувачки и креативни активности

 поттикнување на иницијативност и истрајност во спроведување на активностите

 почитување на детскиот избор и потреби

 почитување на можностите на децата

 детскиот индивидуален развој

 детски индивидуални разлики

 индивидуализација во работата

 соработка со семејството

 актуелности во животното опкружување

 почитување на различностите кај децата и возрасните

 следење и вреднување на воспитно-образовниот процес евалуација
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 обезбедување стимулативна средина, нагледност и автентичност во воспитно-образовниот процес.

Низ  доменот Социо-емоционален развој го потикнавме стекнувањето на социјални компетенции уште од

најрана возраст а тоа всушност претставува и основна цел уште на самиот почеток со тргнување на децата во

детската градинка. Децата кои престојуваат во градинката воспоставуваат позитивни контакти со околината, со

врсниците и возрасните и стекнуваат вештини како да го контролираат своето однесување дома, во околината.

Стекнаа поголема самодоверба и компетентност во интеракциите со околината и врсниците, и респект и

одговорност кон сличностите и различностите во групата при реализирање на секојдневните активности, децата

во текот на годината ги оспособивме да ги препознаваат и  разбираат сопствените емоции, успешно да ги

контролираа сопствените чувства при што воспоставивме позитивна емоционална атмосфера .

Децата активно да се вклучуваа во секојдневните активности на тој начин го поттикнавме развојот во доменот

Здравје и моторен развој со што децата стекнаа добра физичка кондиција и компетентност, активно учествуваа

во животната околина која ги опкружува и ги оспособивме за примена на здрави и безбедни практики во

секојдневните активности.Низ најразновни активности како физички,повижни игри ,натпреварувачки игри децата

го поттикнаа својот натпреварувачки дух и се стремеа кон постигнување на поставените цели.Голем број

истражувања обезбедуваат докази кои потврдуваат дека развојот на пристапот кон учењето е основа на

подготвеноста на децата за на училиште.Развојот на пристапот кон учењето кај малите деца вклучува развивање

на мотивација, градење на ставови, стекнување навики и когнитивни стилови кои покажуваат како тие се

вклучуваатво процесот на раното учење и реагираат во различни ситуации. Детската градинка овозможи
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планирање и реализирање на активности и добри практики кои се насочени кон проширување на Пристапот кон
учење кај малите деца кој подоцна ќе остави белег и врз учењето и во формалниот образовен процес.

Активностите овозможија поттикнуваање на љубопитноста, интерес кај децата за учење нови вештини,

иницијативност, упорност и посветеност додека ги извршува поставените задачи, креативност и инвентивност.

Градинката креираше стимулативен амбиент кој овозможи стекнување на јазични вештини.Воспитувачите  го

организира просторот според интересот на децата, со цел тие да бидат поттикнати да учат и да се развиваат во

рамките на различните аспекти на развојот. Во текот на активностите  користистеа  разновидни соодветни

материјали, достапни на децата, кои по потреба ги менува (додава, вади и сл) и кои стимулираат истражување,

откривање, играње и учење.

Во рамките на доменот Јазик,комуникација и развој на писменост го поттикнавме развојот на комуникација,

читање и пишување преку активности во кој децата ги оспособивме за слушање и разбирање на говорен јазик, за

правилно зборување и елоквенција, ги зајакнавме комуникациските вештини, го поттикнавме интересот кон

читање на книги и ја негувавме способноста за писмено изразување.

Стимулативната средина во градинката има голема улога во поддршката Когнитивниот развој кај децата.

Активностите ги поттикнаа децата да размислуваат, да стекнат и да користат и употребат новите информации, се

оспособуваа активно да ги решаваат проблемите, во зависност од нивниот развоен стадиум и можности.

Условите за учење имаат исклучително влијание врз севкупниот развој на децата.Средината во којашто децата

престојуваа (учеа и си играа) ја поттикнуваше љубопитноста, самостојноста секако во согласност со нивните

потенцијали и потреби.
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4.2.1 Воспитно образовни програми кои се спроведуваат

Воспитно образовната работа во текот на целата воспитно-образовна и згрижувачка 2019/20  година се темели

на Програмата за рано учење и развој. Со оваа програма се уредуваат теоретските основи и принципи за рано

учење и развој базирани на Стандардите за рано учење и развој.  Според Програмата за рано учење и развој се

дефинираат целите, според возраста, можностите и потребите се планираа и реализираа активности, се планира

и реализира соработка со родители преку најразлични форми на соработка.   Воспитувачот превзема активности

со цел да креира услови за сознавање и учење по пат  на игра, интеракција, стимулирање на истражувачко-

откривачки процеси, решавање на различни проблемски ситуации, со што се поттикнуваат и развиваат

моторичките, јазичните, когнитивните и социо-емоционални вештини кај децата.

Програмата Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен систем се реализира

континуирано во текот на целата воспитно образовна година преку интегрирање на соджини во среднорочното

планирање како и одбележување на еколошките денови според Еколошкиот календар.

Градинката ја има усвоено заштитата на животната средина како една од основните вредности, преку

воспоставување на еко-стандардите.Преку реализираните активности има постигнато мерливи и видливи

резултати и континуирано интегрира содржини од девет еколошки теми и точки на акција во Годишната програма

за работа. Во еко-градинката сите придонесуваа и активно учествуваат за успешна реализација на Програмата.

За таа цел градинката има воспоставено добра соработка со јавните претпријатија, родители и медиуми.Со

своето економично и домаќинско управување, со јасни временски определени цели и задачи може да се види

нашата вистинската поставеност при реализацијата на Еко-Програмата.
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Со планираните едукативни активности и во воспитно-образовната 2021/22 година делувавме на разбирање на

природните процеси, нивната меѓусебна зависност, изградување на ставови и позитивен однос кон животната

околина кај децата, родителите, локалната заедница... креиравме можности за проширување на еко-мрежата

преку соработка со други градинки, центри за РДР, преку нивно вклучување во повеќе еколошки

работилници,еколошки акции и кампањи. Детската градинка ги реализираше деновите од еколошкиот календар

според предвидениот акциониот план за реализација.

16 септември Светски ден на озонската обвивка /Пчелка 1
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ОДБЕЛЕЖАНИ ЕКОЛОШКИ ДЕНОВИ

22 септември Меѓународен ден без автомобили /Буба Мара

08 октомври Меѓународен ден за намалување и уништување на природата /Пчелка 1

15 октомври Меѓународен ден на пешаците / Буба МАра 1

16октомври Меѓународен ден на храната/Лавче

5 март Светски ден на заштеда на Енергијата /Сонце место Слонче

22 март Светски ден на заштита на водите /Пчелка 1

21 март Светски ден на шумата и ден на пролетта /Сите објекти

7 април Светски ден на здравјето /Буба Мара 1

22 април Светски ден на Планетата /Буба Мара

15 мај Светски ден на заштита на климата /Пчелка 2

31 мај Светски ден против пушењето/Пчелка 2

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина /Сите објекти

Ден на акција Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на РСМ – ненаставен ден

Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година

Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на РСМ
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Во рамките на програмата ја одбележавме и Европската недела на мобилност со цел Подобрување  на

моторичкиот развој кај децата на 22.09.2021 организиран од Општина Аеродром и град Скопје.

Во текот на месец Септември на ден 22.09.2021 година се одржа манифестација под  мотото ,,Движи се за
здравје ,,-2021 организирана од Детскиот Културен Центар ,,Карпош,, и беше од забавно рекреативен карактер.

Настанот започна во 10 часот пред фонтаната Лотос во градскиот парк .За време на манифестацијата се одржаа

вежби за подобрување на моторичкиот развој кај децата  од рана предучилишна и училишна возраст.Оваа

манифестација имаше за цел да се  истакнат детските способности при моторичкиот развој кај децата.Нашето

здравје е најважно затоа спортуваме и ги применуваме сите мерки на заштита .

4.2.2 Воспитно образовни проекти кои се спроведуваат

Детската градинка „ Буба Мара“ континуирано во текот на 2021-2022 година реализираше проекти.Проекти кои

беа понудени од Министерство за труд и социјална политика со следните наслови

 „Семејството и семејните вредности“,

 „ Бон тон за деца“,

 „ Градот низ детските очи“

 „ Мултикултурализам“,

 „Традиционални игри“,

 ,,Здрави животни навики“,

 ,,Моја хигиена-моја навика“,

 „ Спорт и спортски активности
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 ,,Рециклирање со имагинација“

Проектите понудени од Министерството за труд и социјална политика се реализираа континуирано во текот на

целата воспитно-образовна година, интегрирани со содржините во среднорочното тематско планирање.

Проектот ,,Семејството и семејните вредности “  се реализираше континуирано во текот на целата воспитно-

згрижувачка година со децата од 4 до 6 години. Со цел развивање на свест кај децата од предучилишната возраст

за важноста на семејството во градење на почит и љубов кон семејните вредности.

Проектот „ Бонтон за деца “го реализиравме во текот на целата година со децата од 2 до 6 годишна возраст во

сите објекти. Целта на проектот е eдукација на децата од предучилишна возраст за значењето на убавото и

пристојно однесување што ќе им овозможи полесно прифаќање во општеството и подобар живот.

Проектот„ Градот низ детските очи “ се реализираше во текот на целата година со деца од 5 до 6 годишна

возраст во сите објекти. Целта на проектот е развивање на свеста на најмалата популација за историското,

народното богатство и култура, развивање на национален и културен идентитет-гордост и припадност на

македонскиот народ и етничките заедници во Република Македонија-град Скопје.Како активности кои се

резалиаираа се посети на градот и знаменитостите,посета на локалните продавници, јавни претпријатија и сл.

,, Мултикултурализам “ како проект се реализираше со децата на возраст од 5 до 6 години.Целта беше  децата

да се научат да ги прифаќаат различностите и да ги почитуваат кај децата и да развиваат социјална перцепција.

Децата да умеат да ја препознаат, прифатат и почитуваат својата култура и етичка припадност на сите етнички

зедници во државата.

Проектот „Традиционални игри“ имаше за цел запознавање на децата со игрите од детството  на нивните

родители, баби и дедовци со децата на возраст од 4 до 6 години.
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Децата имаа можност повеќе да се едуцираат за здравите навики и хигиената на прво место преку проектите „
Здрави животни навики “ и „ Моја хигиена-моја навика“. Целта на овие проекти беше кај децата да се изгради

чувството за грижа и хигиена и развивање на самостојноста кај децата во извршување на секојдневните

активности. Активностите ги реализиравме со децата на возраст од 2 до 4 години.

Го реализиравме проектот „ Спорт и спортски активности“ со сите воспитни групи континуирано во текот на

целата воспитно образовна година. Проектот опфати активности со цел  децата да се стекнат со вештини за

развој на крупната и ситната моторика, а воедно и да стекнат културни навики за спортот како дел од

секојдневниот живот. Да ја развиваат свесноста за сопственото тело, да се оспособат децата за разбирање на

важноста на одржување на своето здравје и благосостојба  воедно да ги запознаат своите способности и

можности за движењата.Преку спортските активности да се воведат во елементарните сознанија за одредени

спортови.

„Рециклирање со имагинација“. Како проект кој се реализираше исто така во текот на изминатата година

имаше за цел да се поттикнат децата на одговорност за заштита на животната средина. Правилниот раст и развој

е еден од важните параметри во изградба на личноста на детето.

Проектот ,,Учиме да рециклираме отпадно масло за јадење,, имаше за цел децата да се стекнат со навики да

го собираат искористеното масло за јадење и да го доставуваат во градинка или во фирмата која врши

рециклирање на искористеното масло. Овој проект  го реализиравме во текот од месеците Октомври 2019 до

месец Февруари 2020 година  во соработка со Мон и Суниленс.

Во период од 14.10.2021- 02.02.2022 година  во објектите на ЈУДГ  Буба Мара, децата на возраст од 5-6 години

реализраа едукативна еко работилница со лица од Кумунална хигиена под наслов ,,ПРАВИЛНО ПОСТАПУВАЊЕ
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СО ОТПАД –РЕЦИКЛИРАЊЕ”. Работилницата имаше цел децата да се стекнат со знаење за отпадот и

рециклирање на истиот

Градинката во тековната година реализираше интерни акциони проектни активности кој се иницирани од

воспитувачите и интересот на децата . Се реализираа содржини со кој се стимулира развојот кај децата,

добивање на знаења, одредени вештини и искуства

Се реализираат вкупно шест проекти со следните наслови:

 Објект Буба Мара ,,Патуваме истражуваме ,,

 Објект Буба Мара 1 ,,Каде,како ,зошто”

 Објект Сонце ,, Патуваме во светот на приказните и бајките “

 Објект Пчелка 2 ,, Секое дете има право да биде здраво “

 Објект Пчелка 1 ,, Обои ме,,

 Објект Лавче ,, Боите кој ги гледам јас,,

Како целна група при реализација на интерните проекти беа возрасните групи од 2-6 години.Во реализација на

проектните активности бea вклучени воспитно-згрижувачкиот кадар, стручниот тим на градинката, децата и

родителите, но и локалната заедница и сите институции со кој  интензивно соработува нашата градинка во

тековната година .

За реализираните проекти се подготвија power point презентации од реализирани активности и се презентираа

јавно на крајот на учебната годината,на веб страната на градинката и на фб страната на градинката.
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 Педагог Маргарита Ставрова изготвен проект презентација за објект Буба Мара со наслов ,,Патуваме

Истражуваме ”

 Логопед Сања Нечовска одговорни за проект на објект Буба Мара 1 со наслов на прокетот ,, Како ,каде

,зошто ,,

 Музички соработник Марјан Атанасовски одговорен за проект на објектот Сонце со наслов ,, Патуваме во

светот на приказните и бајките “

 Социјален работник   Весна Христова одговорнa за проект на објектот Лавче со наслов,,Боите кој ги

гледам јас “

 Социјален работник    Билјана Трајановска Николовска одговорнa за проект на објектот Пчелка 1  со

наслов,,Обои ме’’

 Професор по физичко Николина Корвезировска и Доктор на Медицина Катерина Кикерковска одговорни за

проект на објектот Пчелка 2  со наслов,, Секое дете има право да биде здраво “

Според планот се постигнати главните цели и под целите на интерните проекти  и во целост се реализираа

активности на ниво на воспитните групи од страна на воспитно-згрижувачкиот тим.

Назив на проект Краток опис и очекувани цели Датум на
спроведување

Објект Пчелка 1 ,,Обои ме’’ Главна цел: да се поттикнува интересот за
користење на разни форми, алатки, ликовен и
природен материјал во поддржување на

01.09.2021
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самостојноста и оригиналноста кај децата

“Објект Пчелка 2 ,, Секое дете
има право да биде здраво’’

“ Главна Цел: Да се оспособи за разбирање
на важноста на оддржувањето на сопстеното
здравје и благосостојба и да се поттикнуваат
здравите животни навики

Објект Сонце

,, Патуваме во светот на
приказните и бајките “

Главна цел да се негува љубовта и позитивниот
однос кон книгите,списанијата и друг вид на
литература,да се развива интерес на децата за
детските приказни,видови на
приказни,карактеристики,ликови и сл.

01.11.2021

Објект Буба Мара 1

,,Каде,како ,зошто”

Главна цел. Да се вклучи детето во процесот на
учење преку користење на рзлични форми и
извори на информации

01.12.2021

Објект Буба Мара

,,Патуваме истражуваме’’

Главна цел на проекот е - Детето може да научи
нови работи и да стекне нови искуства.

01.02.2022
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Објект Лавче

,, Боите кој ги гледам јас “

Главна цел на проектот е Да се поттикнува да ги
перцепира боите во непосредната
околина,природата,и развој на способност за
независно истражување

01.02.2022

01.04.2022

4.2.3 Следење, вреднување и унапредување на воспитно образовните активности

Воспитно-образовната работа во воспитните групи се темели на Програмата за рано учење и развој и

Стандардите за рано учење и развој имплементирани во долгорочното, тематското( среднорочно) планирање и во

дневниот оперативен план. Воспитно образовните активности се интегрираат во сите домени( аспекти на развој)

од Стандардите за рано учење и развој без фаворизирање на еден од понудените се со единствена цел детето
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холистички да се развива. Во рамките на реализирањето на воспитно-образовната работа беше и  следење и

вреднување на напредокот на децата и достигнување на Стандардите за рано учење и развој. Децата  постојано

се следеа во текот на нивниот престој во градинката, во текот на игровните,слободните  активности и низ

процесот на учењето. Постигнувањата на децата континуирано се забележуваат во согласност со стандардите за

рано учење и развој и во согласност со очекуваните резултати предвидени во оваа програма. Проценката на

постигнувањата  воспитувачот ја правеше врз основа на инструменти за проценка изработени за секој развоен

период одделно. Воспитувачот континуирано води досие за секое дете индивидуално.

Досието на детето содржи:

- детски изработки,

- детски искази,

- детски цртежи (шкртање),

- видео и аудиозаписи,

- други докази кои се однесуваат на детските активности и можности, како и инструментите за проценка

изработени од страна на воспитувачите.

Во следењето на детските постигнувања  важно е дека се води евиденција,  се евидентира што детето може и

постигнува, во што напредува, а не тоа што потешко го прави или што не го постигнало.

Инклузивно образование
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Секое дете е засебно и индивидуално само за себе, сите сме различни и сите сме исти, најважно е нашето

навремено делување и допринесување за да го подготвиме детето да се вклопи со секојдневната средина и

општеството. Инклузивното образование подразбира вклучување на децата со потешкотии во развојот во

предучилишен систем и прифаќање на нивните различности. Потешкотиите во развојот можат да се однесуваат

на телесно, ментално, говорно, социо-емоционално и слушно ниво.

Со проектот, ,,Различни, а сепак исти“ кој се реализираше во објект ,,Пчелка 1“ се повеќе се доближивме до

потребите и можностите на децата низ посети, работилници, активности, соработка со стручен тим, се со цел како

предучилишна установа да се издигнеме на едно повисоко ниво и уште повеќе да допринесеме децата да ги

истакнат нивните потенцијали и можности.

Инклузија е кога децата со потешкотии во развојот се вклучуваат во активностите во воспитната група соодветно

на нивната возраст, додека другите деца да се учат на толеранција и прифаќање на различностите. На тој начин

на децата со потешкотии во развојот им се овозможува исполнување на подобра социјална интеграција и

социјализација, потикнување на развојот на детските способности, поттикнување и развој и на детската сигурност,

задоволство, самопочитување, развој на способности за комуникација, изразување на потреби, желби, намери на

вербална и невербална комуникација, поттикнување на телесниот развој. Со дополнителна поддршка од

родителите на децата со потешкотии во развојот и остварување на партнерски однос, воспитно-згрижувачкиот

кадар и стручниот тим континуирано се стекнува со компетенции за работа (работилници, семинари, обуки,

настани, стручни предавања, практична работа) со децата со потешкотии во развојот. Врз основа на проценката

се подготвува План за функционална поддршка на децата со потешкотии во развојот во соработка со

родителите.во детската градинка.

4.2.4 Стручни органи и други органи во детската градинка
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Дејноста на детската градинка се одвиваше со планирање и реализирање на активности со Стручниот совет,

Совет на воспитувачи и совет на негуватели. Со Стручниот совет раководеше директорот на детската градинка

кои во текот на воспитно-образовната и згрижувачка година ги спроведоа слениве активности: остварување и

реализација на Програмата за работа на детската градинка, спроведување на Планот за работа на објектите во

текот на годината, спроведување на Планот за работа на Совет на воспитувачи и негуватели, организирање на

работата по објекти, реализирање на јавната и културната дејност во градинката, редовно информирање на

вработените за актуелни теми и прашања, решавање и носење на одлуки за прашања кои се од голема важност

за детската градинка. Советот на воспитувачи како стручно тело на градинката работи во соработка со

Директорот и стручните работници и соработници.

Во текот на целата година се реализираа активности како:

 Реализирање на Годишната програма за воспитно-образовната работа,

 Реализирање на Планот за работа на ниво на Градинкатa,

 Реализирање на планот за стручно усовршување,

 Спроведување на програмите,

 Проектите од МТСП и интерните проекти,

 Следење на педагошката документации,

 Индивидуални разговори со воспитувачите,

 Планирање и реализирање на родителски состаноци,

 Креативни и едукативни работилници,

 Советувања и сл.

Советот на негуватели работеше во координација со доктор, психолог и Директорот во текот на целата година и

расправаше за актуелни стручни прашања од згрижувачко воспитната работа. Актуелните проблеми се решаваа
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по пат на конструктивни разговори кон насока за понатамошна успешна и креативна работа. Разговорите беа

индивидуални или на ниво на активи на негуватели по објектите.

4.2.5 Стручно усовршување на вработени

Детската градинката во текот на целата воспитно-образовна и згрижувачка година обрнуваше особено внимание

на стручното усовршување на кадарот. Со комбинацијата од знаење(теорија) и  стекнати вештини и практичното

извршување и делување, вработените  го подобруваат својот професионализам  и поттпомагаат  во колективното

живеење во градинката и стекнување на општи добра за самото општество. Стручното усовршување во

градинката се реализираше преку стручни и теоретски предавања, работилници, учество на семинари,

конференции и континуирано следење на интернет портали и користење на соодветна стручна литература.

 На ниво на градинка

Назив на обуката Датум на

спроведување

Број и профил

на слушатели

В    Н Р С тим

Институција

која ја

спроведува

обуката

Цели на обуката Број на

часови на

обуката

Подобрување на

компетенциите на

стручните работници за

работа со давателите

15.10.2021 2 СТРУЧНИ Коучин -Н

Друштво за

консалтинг

Стекнување на

компетенции за

спроведување на

акциски

10
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на услуги ,децата и

нивните родители –

спроведување на

истражувања на ниво на

градинка

истражувања на

ниво на градинка

Размислувај Еднакво во

предучилишното

воспитание и

образование

14.12.2021 41

ВОСПИТУВАЧ 8

СРТУЧНИ

Биро за развој Стекнување на

компетенции за

работа во група со

деца

2

Како да се создаде

пријатна атмосфера во

градинката

19.10.2021 41

ВОСПИТУВАЧ

72

НЕГУВАТЕЛИ

8 СТРУЧНИ

Јудг Буба Мара

Стручен

работник

Педагог

Маргарита

Ставрова

стекнување на

компетенции за

работа со деца во

занималната

2

Вешто родителство 11.11.2021 2 стручни Уницеф и мтсп Зајакнување на

родителските

вештини преку

практични примери

од секојдневието

10
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Инклузија на деца во

предучилишна установа

22.12.2021 2 воспитувачи

5 стручни

Уницеф Креирање и

зајакнување на

инклузивен тим

14

Интерна обука

дисеминација со наслов

,,Инклузија на децата со

попреченост во

предучилишните

установи “од стручен

тим на ЈУДГ Буба Мaра

за вработените стручен

тим ЈУдг Буба Мара

03.02.2022 36 воспитувачи

66 негуватели

7 стручни

Јудг Буба Мара

Стручен тим

Вклучување на

вработените во

инклузивни тимови

давање поддршка

1

,,Запознавање со

целосен систем за

професионален и

кариерен развој на

стручните профили

вработени во детските

градинки “

10.02.2022 5 воспитувачи

5 негуватели

2 стручни

Уницеф Стекнување знаења

за

процедури,критериу

ми инструменти за

кариерен развој и

менторирање

6

Интерна обука

,,Кoмуникација”стручен

работник педагог ЈУДГ

16.02.022 41 воспитувач

72 негуватели

Јудг Буба Мара

Стручен

Да се подобрат

компетенциите на

вработените во

1
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,,Буба Марa” 7 стручни работник

Педагог

Маргарита

Ставрова

однос на

комуникација и

интерперсонални

односи во работна

организација

Уринарни инфекции во

детска возраст

25.02.2022 67 негуватели Јудг Буба Мара

Стручен

работник

Доктор

Катерина

Кикерковска

цел на предавањето

е да се запознаат

вработените со

поимот уринарни

инфекции, нивното

значење во

претшколската

возраст, нивно

препознавање,

симптоми и третман.

1

Акутни респираторни

инфекции во детска

возраст

11.03.2022 67 негуватели Јудг Буба Мара

Стручен

работник

Доктор

Катерина

Кикерковска

цел на предавањето

е да се запознаат

вработените со

поимот акутни

респираторни

инфекции, нивното

значење во

1
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Нашата градинка е дел од серија обуки за унапредување на социо-емоционалните компетенции на воспитувачите

која се спроведе од 5-11.02.2020 година. Обуките ги спроведуваше проф. др. Ребека Гренџер-Елис, постдокторски

истражувач и соработник на универзитетот Џон Хопкинс и на универзитетот во Њу Ореланс во САД.

претшколската

возраст, нивно

препознавање,

симптоми и третман.

Истражување за

мерење на

постигнувањата во

раното учење и

квалитетот на

излезните резултати со

меѓународно

дизајнирана алатка

MELQO

04.04.2022-

06.04.2022

1 стручен

педагог

Мтсп ,Индаго

,Светска банка

подобрување на

условите во

преучилишното

образование преку

користење на

MELQO алатката

16
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На ден 14 февруари Нашата градинка ЈУДГ “Буба Мара” во објект Пчелка 2  реализираше презентација на

проектот од Поддршка на воспитувачи : ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА И КУЛТУРЕН ДИЈАЛОГ.

Целта на програмата „Основи за социјална кохезија и културен дијалог“ е поттикнување на социо-

емоционалниот развој кај малите деца. Нашите избрани воспитувачи го започнуваат вториот круг на воспитувачи

за колегијална поддршка. Воспитувачите, негувателите и стручните лица од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара”

се запознаа со темелите и целта на програмата за социјална кохезија и културен дијалог (изнајдување и

имплементирање стратегии и техники за поддршка на воспитувачите во однос на предизвиците со кои тие се

соочуваат во текот на нивното секојдневие во работата со деца; применување на вежби за релаксација и

опуштање, надминување на конфликти и тензии со вежби за истегнување, правилно дишење, музика и

поттикнување на ангажираност меѓу децата).

Реализирана обука
Министерството за труд и социјална политика во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ продолжи и оваа година

да работи на зајакнување на компетенциите на вработените во установите за деца. Во рамки на програмата за

Зајакнување на професионалните заедници за учење и креирање нови простори за унапредување на квалитетот

во предучилишното образование се спроведе обука на воспитувачите за колегијална поддршка. Овие

работилници се во рамки на програмата на Министерството за труд и социјална политика за Зајакнување на

професионалните заедници за учење и креирање нови простори за унапредување на квалитетот во

предучилишното образование, која се спроведува во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ-Скопје. Обуката е

во рамки на проектот кој го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование.
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Вработените лица од нашата градинка беа дел од втората група која  учествуваше на шест работилници во текот

на шест недели, секој вторник, од 13-17 часот, почнувајќи од 25 јануари до 1 март.

Обуката е со намена за зајаканување на капацитетите  на воспитувачите за воспоставување и развивање на

професионална заедница за учење во  градинка, преку која ќе се поттикне учество на сите вработени и нивен

континуиран професионален развој.

Обуките беа интерактивни и  се одвиваат онлајн преку платформата zoom, воспитувачите  непречено учествуваат

во активностите и се постигнаа максималните ефекти од обуката. Нашето учество   е од особено значење за

успехот на оваа обука, како и за понатамошното функционирање на професионалните заедници за учење.

Обуката ја спроведе Македонскиот центар за граѓанско образование. На обуката учествуваа воспитувачи

поделени во 6 групи кои учествува во 6 работилници. Работилниците беа еднаш неделно, во периодот од 24

јануари до 4 март 2022 година. Секоја работилница траеше 4 часа, во периодот од 13-17 часот. ЈУДГ Буба Мара

на ОА зема учество со воспитувчи од колегијална поддршка и тоа; Даниела Јовановска, Наташа Јачева, Светлана

Јакимовска, Валентина Зиндл и Даниела Ангелеска. Обуката се спроведуваше преку неколку теми :Градинката

како професионална заедница, Градење на колаборативни тимови во рамки на професионални заедници за

учење во градинките, Комуникациски процеси во колаборативните тимови на професионални заедници за учење.

Реализирана обука и дисеминација на тема

„ Искуствено учење и интеграција на концепти од природните науки, животната средина и климатските
промени“
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Детската градинка „ Буба Мара“на Општина Аеродром во периодот од 28.06. до 02.07.2021учествуваше на обука

на тема „Искуствено учење и интеграција на концепти од природните науки, животната средина и климатските

промени“ поддржано од Уницеф и невладина организација Еко Логик. период (октомври-декември 2021 година)

беше вклучен во првата фаза од тестирањето на активностите/експериментите подготвени од страна на Еко

Логик, во рамките на проектот “Охрабрување на децата и младите во Северна Македонија да станат двигатели на

промените за намалување на ранливоста на заедниците од климатските промени“ спроведуван од УНИЦЕФ со

финансиска поддршка на Шведската агенција за меѓународна соработка и развој (СИДА).

На обуката по претходна поднесена апликација учествуваа воспитувач Вера Петковска и Валентина Зиндл од

објектот Пчелка, истата се реализираше онлајн. По одржување на обуката и одржани состаноци со

организаторите од месец октомври се започна со експериментално спроведување на

активностите/експериментите во воспитна група. По секое реализирано експериментирање се доставуваше

извештај до Еко Логик. Во периодот од 10 -31.12.2021 експерименталното спроведување на активностите се

прошири и во другите објекти. Во реализирањето на активностите беа вклучени Светлана Јакимовска-објект Буба

Мара, Маја Димовска-објект Буба Мара1, Ана Тодосиевска-објект Лавче, Валентина Симоновска-објект Сонце,

Васка Аврамовска-објект Пчелка2.

Планот за реализација на експерименталните активноста продолжува и во 2022година, во моментов се чекаат

следни насоки од организаторите, Уницеф и Еко Логик.

„Инклузија на деца во предучилишна установа“ во соработка со ,,Отворете ги прозорците“ и УНИЦЕФ
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Цел - Креирање и зајакнување на инклузивните тимови во градинките на територија на држава.

5 модули распоредени во 4 недели

 25.11.2021 ,,Идентификација на деца со посебни образовни потреби и процена на нивните потреби со цел

активно учество во секојдневните активности – Модул 1

12:30-16:30h

 26.11.2021 „Адаптација на просторот, материјалите и активностите во градинките согласно потребите на

децата со ПОП“ - Модул 2

10-14:30h

 06.12.2021 ,,Креирање на индивидуален план за работа и стратегии за креирање на инклузивни училници в

градинката“ – Модул 3

10h -15h

 20.12.2021 „Формирање на инклузивен тим и значењетона семејството како активен партнер“ Модул 4 и 5

10h -15h

 22.12.2021 Информативен состанок со Здружението ,,Отворете ги прозорците“ за десеминација на обуките

за инклузивни тимови.

9:30-11:30h
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Учество

1. Елена Устамитова - директор

2. Катерина Кикерковска – доктор

3. Биљана  Павловска - психолог

4. Сања Нечовска – логопед

5. Биљана Н. Трајановска – социјален работник

6. Наташа Јачева – воспитувач

7. Даниела Јовановска - воспитувач

УЧЕСТВО НА ДВОДНЕВНИ ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦИ 1.10 - 2 група учесници од Детските Гадинки

Работилница на тема „Целосен систем за професионален и кариерен развој на стручните профили
вработени во детските градинки“ предвидена во рамки на подактивноста 1.10 - Prepare and deliver trainings

for pre-school staff to understand the new system for professional and career development како дел од Annual Action

Programme for the year 2017 - EU support for Education, Employment and Social Policy- IPA II -„Raising the quality of

pre-school education and care“ Contract N:12-10680/1. Работилницата  се реализирашe  во текот на два дена од

13:00 до 16:00 часот  преку платформата Zoom 9.02.-10.02.2022 среда и четврток
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конференција 1 дел.

Споделени искуства чекор кон единство и соработка. 17.03.2022
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Врските се значајни

Обуки спроведени од Индаго ,МТСП и Светска банка во однос на подобрување на
социјалните услуги (ППСУ), во кој една од целите  на проектот е проширување на пристапот и подобрување на

квалитетот на услугите за згрижување и воспитание на деца на возраст до 6 години во установите за згрижување

и воспитание на деца- детски градинки.

Процесот на подобрување на квалитетот предвидуваше истражување преку мерење на постигнувањата во раното

учење и квалитетот на излезните резултати со МЕЛКО, процес кој ќе обезбеди прибирање на податоци врз основа

на кои ќе се донесуваат одлуки засновани на факти и докази, во врска со политиките за раното учење и развој,

како и програмите за рано учење и развој.
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Интегрирањето на МЕЛКО алатката во постојниот систем ќе овозможи создавање на ефикасен начин за следење

на резултатите од развојот на детето и квалитетот на образование, почнувајќи од предучилишна возраст, со што

нашата земја би била подобро подготвена и способна да ја разбере траекторијата на учење и развој на децата

низ образовниот систем и да се зајакне таму каде што има недостатоци кои што често започнуваат во раните

години од развојот. истражувањето за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезените

резултати со меѓународна дизајнирана алатка MELQO.

Вториод дел од истражувањето требаше да се реализира во месец април, но поради штрајкот истото  се

реализира во месец мај. Како дел од истражувачкиот тим за алатката Мелко беше вклучено лицето Маргарита

Ставрова и тоа како енумератор во вториот модул кој беше одржан на терен со посета на одреден број на

градинки на ниво на Скопје и тоа ги посети градинките 13 Ноември Објект Парк,Кукушка,Матичен објект, Кочо

Рацин Матичен објект,Весели цветови матичен објект и објект Сончоглед, Буба Мара 1  и тоа во период од 9.05-

16.05.2022.

Интерни обуки од стручен тим
,,Како да се создаде пријатна атмосфера за работа  во затворен простор  занимална во реализација на педагог

Маргарита Ставрова одржана на 19.10.2021 со цел подобрување на компетенциите на вработените за

подобрување на воспитно-образовната работа на персоналот со децата  и како преку игра да се создаде

позитивна клима ,атмосфера за работа во занималната.
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16.02.2022 Интерна обука со наслов ,,Комуникација во реализација на педагог Маргарита Ставрова со цел

подобрување на компетенциите на вработените  во однос на комуникација и интерперсонални односи во

работната организација .

247

16.02.2022 Интерна обука со наслов ,,Комуникација во реализација на педагог Маргарита Ставрова со цел

подобрување на компетенциите на вработените  во однос на комуникација и интерперсонални односи во

работната организација .
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16.02.2022 Интерна обука со наслов ,,Комуникација во реализација на педагог Маргарита Ставрова со цел

подобрување на компетенциите на вработените  во однос на комуникација и интерперсонални односи во

работната организација .
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„Инклузија на деца во предучилишна установа“ во соработка со ,,Отворете ги прозорците“ и УНИЦЕФ

Цел - Креирање и зајакнување на инклузивните тимови во градинките на територија на држава во реализација на

стурчен тим логопед Сања Нечовска и социјален работник Билјана Трајановска Николовска

Конференцијата е организирана како заедничка иницијатива на Владата на Република Северна Македонија,

Британската амбасада во Скопје и УНИЦЕФ.
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Министерството за труд и социјална политика во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ  работи на зајакнување

на компетенциите на вработените во установите за деца.

Во рамки на програмата за Зајакнување на професионалните заедници за учење и креирање нови
простори за унапредување на квалитетот во предучилишното образование се спроведе обука на

воспитувачите за колегијална поддршка.

ЦЕЛ Обуката е наменета за зајаканување на капацитетите на воспитувачите за воспоставување и
развивање на професионална заедница за учење во својата градинка, преку која ќе се поттикне учество на
сите вработени и нивен континуиран професионален развој.

За оваа цел, формирани се 6 групи од по 30-тина воспитувачи.

Секоја група ќе учествува во 6 работилници, еднаш неделно, во периодот од

24 јануари до 4 март 2022 година.

Секоја работилница ќе трае 4 часа, во периодот од 13-17 часот.

1. Група 1, понеделник: 24 и 31 јануари, 7, 14, 21 и 28 февруари;

2. Група 2, вторник: 25 јануари, 1, 8 и 22 февруари и 1 март;

3. Група 3, среда: 26 јануари, 2, 9 и 23 февруари и 2 март;

4. Група 4, среда: 26 јануари, 2, 9 и 23 февруари и 2 март;

5. Група 5, четврток: 27 јануари, 3, 10 и 24 февруари и 3 март;
6. Група 6, петок: 28 јануари, 4, 11 и 25 февруари и 4 март.
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Обуките се одвиваa онлајн преку платформата Зум. Учесниците  имаа техничка поддршка во текот на обуката од

страна на  тимот на МТСП .

Во текот на овој период и заклучно со 10 март, воспитувачите  имаа и дополнителни средби за поддршка на

професионаланата заедница во својата градинка. Термините за овие средби се договараа дополнитено со

воспитувачите кои беа избрани за постеа на обуката. Обуката е во рамки на проектот кој го спроведува

Македонскиот центар за граѓанско образование. Иако обуката е спроведена од страна на обучувачите во нашите

објекти не се направи дисеминација на сите вработени .

Проектни активности и реализации

Во нашата градинка се спроведуваа и проекти од E -Twining каде главен координатор беше социјален работник

Весна Христова ,а нејзини заменици беа координаторите педагог Маргарита Ставрова и социјален работник

Биљана Трајановска Николовска,логопед Сања Нечовска и воспитно згрижувачкиот тим на ниво на сите објекти .

Проектот ,, Vrtuljak prijateljstva” се реализира преку Е- Twining платформата од Септември 2021 до Јуни 2022

година. Целта на проектот е децата да се  стекнат со  нови знаења и подобрување на социо-емоционалниот

развој на децата, преку препознавање на сопствените чувства и создавање услови за заеднички активности и

соработка.
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Проектот ,, Birthdays around Europe” се реализира преку Е- Twining платформата во Октормври-Ноември месец

2021 година.Целта на проектот е учениците да  создаваат културна свест со тоа што ги слушаат различните

начини за славење родендени.

Проектот ,, Little artist are on job” се реализира преку Е- Twining платформата и ќе трае 3 месеци.Целта на

проектот е студентите да  се стекнат со вештини како што се сликање, подготвување печатени дизајни,

производство на производи со керамичка уметност и подготовка на визуелни презентации од отпадни материјали.

активностите ќе бидат насочени кон студентите и ќе имаат уникатни искуства со посети на музеи и уметнички

галерии.

Проектот,,Hello in the world” се реализира преку Е- Twining платформата во воспитната 2021-2022 година.Целта

на проектот  е да се открие како се кажува и пишува „здраво“ во различни земји низ светот.

• Реализација на активност ,,Во друг чевел”  .Активноста се реализираше во Објект Сонце  возрасна група од

4-5 години

Проектот,, Happiens is whit us” се реализира преку Е- Twining платформата и траеше 4 месеци.

Целта на проектот  е  да го зголемиме нивото на среќа кај учениците, овозможувајќи им да стекнат навики за

среќа.

• Градинката се стекна со Е-twinning  Quality Label за проектот ,,Happines is whit us”
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Проектот, HELLO, I AM SOCİAL CHİLD,” се реализира преку Е- Twining платформата  и ќе трае од Октомври 2021

до Март 2022 година .Целта на проектот  е децата да воспостават позитивни односи со луѓето што живеат

заедно.

Изработивме   приказна ,,Детска љубов” во рамките на проектот ,,Hello I am social child”.Активноста ја реализира

Воспититниот тим од објект Пчелка 2 во координација со  социјалниот работник Билјана Николовска Трајановска -

 Добиено ,,Ознака на квалитет на активност “ преку проектот ,,Hello I am social child” , и стекнување со

,,Сертификат за квалитет на активност”.Проектот го реализира објект Пчелка 2.

Колешките беа поделени да реализираат низа активности и наслови кои се бараа од организаторот на проектите

Па така  во периодот од октомври 2021 до 2022 месец јуни се спроведоа низа активности низ воспитните групи во

нашата градинка.

 Учество во активности од Code Week кој се одржа од 9-24 .10.2021 година при што градинката,објектот

Пчелка 1 се стекна со Сертификати за успешно завршена активност.

 Стручниот тим  на градинката во состав педагогот на градинката ,  музичкиот педагог и професорот по

англиски  ги  изработивме виртуелните  книги ,,Дедото и репката” и ,,Зборка-Брзозборка”исто така за

овие реализации на проектите беа одиграни и тетарски претстави и тоа ,,Дедото и репката” во

реализација на воспитниот тим од објект Буба Мара и за истото беше изготвена презентација од педагог

Маргарита Ставрова  и презентација за реализација на театрска претстава ,,Зборка-Брзозборка” која

беше подготвене и одиграна од стручниот тим во состав педагог,логопед,социјален работник,професор по

физичко и музички педагог по Повод Меѓународниот ден на свесноста за пелтечењето 22.10.2021
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Во нашата градинка се изготвуваа и презентации од страна на стучен тим по повод празници и настани од
реализирани проекти

 Изготвување на презентација за Детската недела ,,Детски права’’изготвена од педагог

Маргарита Ставрова

 По повод 5 Октомври Светски ден на учителот педагогот Маргарита Ставрова изготви

презентација -прва виртуелна книга ,,Дедото и репката” како дел од проектот ,Vrtuljak

prijatelstva”кој се реализира преку Е твининг платформата од септември 2021-до јуни 2022

 22.11.2021 Подготовка на презентација по реализирана работилница со наслов Патувам
,патувам некогаш,сега и во иднина во однос на проектот проектот Vrtuljak Prijatelstva

реализирана од педагог Маргарита Ставрова во објект Буба Мара 1 голема возрасна

група 5-6 години .

 Подготовка на презентација по повод Светски ден на Штедењето од педагогот Маргарита

Ставрова 31.10.2021

 Изработка на Презентација педагогот Маргарита Ставрова и социјален работник Весна

Христова на тема : ,,Среќен роденден Скопје”

 Изработка на Презентација – Сликовница  за проектот Vrtuljak Prijatelstva ,,Пријателство е..”

 Изработка на четвртата виртуелна книга ,,Работилницата на Дедо Мраз” – која е во рамките

на проектот ,,Vrtuljak prijatelstva”

7 февруари  ·

ЈУДГ,,Буба Мара“ активно учествува во проектот
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,,Christmas celebration exchange" кој е во склоп со E-twinning платформата.

Во проектот беа вклучени партнери од градинки и училишта од Грција, Турција, Романија, Словенија, Италија,

Португалија...

Честитките изработени од децата беа поделени во воспитните групи и пратени во градинките и училиштата од

разни земји, кои пристигнаа пред Нова Година со цел кај децата да се поттикне радост, среќа, задоволство.

 По повод 2 април ,,Светски ден на литературата за деца’’ во објект Буба Мара педагогот

заедно со воспитниот тим направија мирни Литературни катчиња Цел - Поттикнување на

децата кон љубов за читањето, бидејќи читањето е многу важно уште од најмала

возраст.Преку читањето се развива говорот и јазикот кај децата и се стекнуваат навики за

користење на литературата. Се отвараат можности кон светоглед.

Читањето има волшебна моќ и затоа читајте им на вашите дечиња секој слободен миг.
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Се одржаа и работилници од стручен тим педагог ,логопед,социјален работник и музички педагог
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 Ораганизирана и спроведена  работилница со наслов ,,Изладете ја климата” од страна на педагог

Маргарита Ставрова и логопед Сања Нечовска  во објект Сонце во возрасна група од 4-5 години  на ден

04.11.2021 по повод Светскиот ден на климатските промени .

• Организирање на креативна работилница со наслов ,,Работилницата на Дедо Мраз” која ќе се реализира

заедно со логопедот Сања Нечовска и воспитните групи: 5-6 од Сонце и 3-4 од Буба Мара 1

• Реализација на активности од проектот ,, Magic Christmas dance festival and meeting” кој се реализира

преку E-twinning платформата. Проектот се реализира во Објектот  Сонце воспитни групи од 4-5 и 5-6 години

 Координација  на работата на групите кои изработуваа Новогодишни честитки од

меѓународните  проекти:,,Christmas celebrations exchange”и ,,Christmas Greetings from
Around the World!” кои се пуштени за странство во соработка со педагог Маргарита Ставрова

.Работилниците и изработката на честитките се реализираше во објект Буба Мара со

возрасните групи 4-5 години  и Буба Мара 1  со една воспитна група на возраст од 5-6 години .

 Исто така педагогот на градинката реализираше и работилница од проект во објект Буба Мара

1 и тоа со големите возрасни групи

 25.11.20221 Реализирана Работилница од Едуино игратон со наслов ,,Бинго ‘’во објект Лавче

со возрасна група 2-4 години хетерогена од страна на педагог Маргарита Ставрова

 21-27.12.2021  Реализирана работилница со децата на возраст од -3-4 и 4-5 години објект Буба

Мара со наслов,,Новогодишна Сказна’’ изработка на  новогодишна сликовница и

новогодишна елка спроведено од страна на педагог Маргарита Ставрова
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 21.01.2022 Реализирана работилница со децата на возраст од  4-5 години објект Буба Мара со

наслов,,Многу сакам гушкање ’’  изработка на  новогодишна сликовница и новогодишна елка

спроведено од  страна на педагог Маргарита Ставрова

ПРОЕКТ “УЧИМЕ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ОТПАДНО МАСЛО”

Во текот на месец Ноември 2021 година  до месец февруари 2022 година во нашата градинка ЈУДГ “Буба Мара”

се спроведе проект во соработка со МОН и Суниленс ДООЕЛ – Скопје со наслов “Учиме да рециклираме
отпадно масло” каде учество ќе  земат децата од воспитните групи на возраст од 4-5, 5-6 години  со своите

воспитувачи и координаторот на проектот педагогот на градинката Маргарита Ставрова .
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Во текот на 2021-2022 се реализираа Проектните активности (работилници) од проектот Учиме да рециклираме

отпадно масло за јадење во воспитните групи од 4-6 години се со следните  наслови

1. РАБОТИЛНИЦА  со наслов ,,Вода-масло истражувачка игра" (работен лист бр1 ) реализирана работилница

со децата на возраст од 4-6 години во месец ноември 2021

2.РАБОТИЛНИЦА со наслов ,, Загадување на природата" (работен лист бр.2 )  се реализираше во текот на

месец декември 2021 година  со децата на возраст од 5-6 години

3.РАБОТИЛНИЦА со наслов ,, Каде треба да се истура маслото за јадење" (работен лист бр.3 се реализираше во

текот на месец јануари 2022 година  со децата на возраст од 5-6 години

4.РАБОТИЛНИЦА со наслов,, Што научивме од одпадното масло" (работен лист бр.4)  од проектот се

реализираше во текот на месец февруари  2022 година  со децата на возраст од 5-6 години со што и го

завршивме проектот .

Цели на работилниците

*Детето да  стекнува информации за средината и опкружувањето, преку набљудување и манипулација,

*да се поттикнува развојот на свесноста за сопствената улога во поддршката на опстанокот на природата,

*да се поттикнува прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин на живеење, а воедно и да се да

се развива интерес и потреба за интерактивно решавање на проблемски ситуации преку користење на различни

предмети и материјали од непосредното опкружување
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28 февруари  ·

Градинката ЈУДГ “Буба Мара” успешно го заврши проектот “Учиме за собирање и рециклирање на отпадно

масло “ и оваа година.  Ни беше драго дека преку еколошките работилници и ликот на Петко дечињата научија се

што е потребно за отпадните масла, нивната штетност доколку се исфрлаат директно во природата и како треба

да се собираат и рециклираат. ♻

Ова е многу важна тема преку која најмладите директно учат концепти и еколошки практики во духот на

#одржливразвој  #циркуларнаекономија.

Иднината на нашето општество лежи токму во едукација од најмала возраст за тоа како треба да се справуваме

со отпадот кој го создаваме.

ПРОЕКТ “УЧИМЕ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ОТПАДНО МАСЛО”  во соработка со МОН и Суниленс ДООЕЛ –

координатор на проектот - педагог  Маргарита Ставрова.

 ЈУДГ Буба Мара беше вклучена и во проект во организација на Едука Мак кој беа носители на истиот .

Како учесници во дел од проектот „ТРАДИЦИЈАТА, НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО И ЛИТЕРАТУРАТА ЗА

ДЕЦА 2021“ во кој учествуваше нашата градинка, поточно децата и воспитувачите во Објект „ЛАВЧЕ“ со

ликовна работилница на тема „БОЈАМ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ВЕЗ“,бевме на завршната манифестација

на која се  доделени пофалници, благодарници и пригодни награди на сите учесници.Настанот се одржа на

ЗЕЛЕНИОТ ПОКРИВ во Дом на културата „ Кочо Рацин“ -Скопје.

 Во текот на месец Октомври  се реализираше и активност со наслов ,,Помислете на нас  во соработка со

Црвениот крст на СР Македонија на ден 15.10.2021
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 „Примена на сликовниците од програмата Размислувај еднакво во предучилишното образование
и воспитание“.

Проект МТСП РАЗМИСЛУВАЈ ЕДНАКВО

Во период од први Февруари 2022 година започнавме да ги реализираме сликовниците со следните наслови :

 Како се чувствувам -Сибил Ветасинге

 Ја сакам мојата Планета  Петер Рајенбах

 За што служат очите ?  Џон Кокс

 Змејот на Анџали -Амуња Малди

 Приказни за мама- Џоел Асогба

 Има ли некој како мене –Фред Стајдом

 Насмевката на Сизве- Вајан Вентер

 Јас и само јас - Хелен Ламгер

 Мојата посебна коса-

 Лара,Жолтата Буба Мара –Марта Еванс

 Грижливи Животни -

 Неверојатната Пипи-

 Бранот Бранко- Ритхи Џа

 Имам Решение –Џон Кокс

 Рачиња Помагалчиња –Ариела Рајхил

 Одличната идеја на Диего –Макрам Ајаш

 Мојот глас

 Време е за врева –Шерил Вебстер
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 Плава,срце и раце –Ридхи Џа

 Ѕидот –Шерил Вебстер

 Приказна за Вцекленцето –Дешан Тенекум

 Дом-Хелен Лумер

 Мокасините на Кичи-Кејт Роберсон

Но морам да напоменам дека сите сликовници редоследно не се реализирани поради периодот на протоколите

од пандемијата ковид 19 додека воспитно-згризувачкиот кадар беа во изолација со повеќе од воспитните групи

како и во периодот за време на почеток на генералниот штрајк кој започна на 11 април и траеше се до 29.04.2022

.Во перидот на месеците април,мај дел од колешките реализираа сликовници .Сликовниците како задолжителни

беа за возрасната група 5-6 години ,а по потреба беа реализирани и во помалите возрасни групи .

 ЈАС И МОЈОТ ГЛАС  Јосе  Фрагосо

Јас и само јас  Хелен  Ламгер сликовницата се реализираше во месец  февруари 2022

Цел Децата се поттикнаа на способност да се прифатат себебеси,и да стекнат позитивни емоции за себе и
својот идентитет,што им се допаѓа кај нив.дека секој е посебен

 Песничка во боја цел на сликовницата е децата  да ги поврзуваат боите  со емоциите  како и способност

да ги именуваат  емоциите  и регулираат  вклучувајќи  песна во која има соодветни  движења  и нег на спо

да глумат  расположение.

 За се има  решение  Џон Кокс цел на сликовницата сликовницата се реализираше во месец Април

2022Да се поттикне способност да се охрабрува.да да ги слушаат другите со чувство кон оние кои имаат

потреба, и да се слушаат едни со други.Чувство на емпатија.
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 Здрави умови Свесни тела и  свест за  внимание и  здив сликовницата се реализираше во месец

февруари  Цел Да се поттикнат знаења за добрината ,што значи да си добар, и да се свесни и обрнува

внимание нанадвор и навнатре и преку игра градина на добрината да негуваат добрина кон себе

пронаоѓање на на мирно и тивко место каде ќе дишат.

 Неверојатната Пипи  Нозизфе  Херер сликовницата се реализираше во месец  февруари

Цел Да се поттикне способност.за користење на поставување на цели и начин на остварување на истите,

способност.за дискусија з ликот на Пипи, и учество во драмска драмска игра

 Има ли некој како мене Фред Страјдом
Цел Да се поттикне способност.за ценење на индивидуалноста и посебноста, единственоста, да ја ценат

разновидноста ,да дискутираат за сличности и разлики. Децата покажаа соработка, се вклучија во  разговорот, ги

разгледуваа илустрациите и дава свое видување за сликовницата  Покажаа , свесност за различностите меѓу

себе и интерес да ги сослушаат мислењата на другите кои се разликуваат од нивните

 Приказна за цвекленце- Дешан Тенекум
 Одгледување другарство со добрина Цел посветување на  внимание и можност за учење на стратегии

за свесно насочување на вниманието одвнатре и однадвор, да негуваат пријателство, добрина и да научат

да бидат свесни за себе и своето тело.

 Како се чувствуваме Сибил Ветасинге
Децата зборуваа за своите чувства, размислуваа, кажуваа начини ( поводени од сликовницата) како да се изборат

со стравот, лутината и како да се контролираат за да ги надминат негативните чувства ( мета моментот).
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4.3  Реализација на воспитно образовната работа на стручните работници во детската градинка
4.3.1 Реализација на здравствената заштита на децата
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА

ДЕЦАТА ВО ЈУДГ БУБА МАРА ВО 2021/22 ГОДИНА

Здравствената заштита опфаќа систем на мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на

здравјето, спречување, рано откривање и сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на здравјето,

навремено лекување, здравствена нега и рехабилитација.

Согласно тоа, Програмата за здравствена заштита во ЈУДГ Буба Мара се спроведува преку реализација на

1. здравствените потреби
2. исхраната
3. потребите за социоемоционален и когнитивен развој

Во ЈУДГ Буба Мара  тоа се остварува преку

1. редовни систематски прегледи на физичкото здравје
2. следење на растот и развојот на детскиот организам
3. промоција на правилна исхрана
4. контрола на имунизацијата и препорака за превентивни мерки за навремено откривање и ефективно

лекување, секако во директна соработка со родителите и матичните доктори.
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Во месец септември секоја година редовно се прави целосен санитарно-хигиенски увид во објектите, со

претходна подготовка со генерално чистење во сите објекти. Редовно се следат хигиенските услови во објектите,

се врши увид на дезинфекција во просториите, во санитарните јазли, дезинфекција на играчките и други

предмети кои ги користат децата секојдневно.

Во соработка и според нормативите пропишани од Центарот за јавно здравје и Дирекцијата за храна месечно

се изготвува еднонеделна листа на исхрана за децата од градинка и јасли (со разновидни енергетски, градивни

и заштитни состојки), при што се запазуваат дневните потреби на децата се со цел превенција на гојазност,

анемии, хипо и авитаминози.

Сите новопримени деца мора да поседуваат медицинска потврда за нивната здравствена состојба. Со сите

документи се отвора досие на секое дете во кое се евидентира вакциналниот статус и извршените систематски

прегледи за време на престојот во градинка и евентуално секое отстапување од нормалните параметри.

При секоја посета во работните единици редовно се следи здравствената состојба на децата и нивната

присутност, се прегледуваат деца по индикација или по барање на родител.

ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

 Од почеток на месец септември повторно почна појава на позитивни случаи на ковид-19, меѓу вработените,

децата во градинка и нивните родители. Имаше многу вработени кои прележаа корона со симптоми, многу

вработени беа во изолација, заради контакт со позитивно лице и скоро 2/3 од вработените се вакцинираа со

вакцина против корона вирусот.
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 Многу контакти со вработените во врска со нивната здравствена состојба, многу закажувања за тестирања,

многу контакти со родители заради изолација и заради појава на ковид-19 и кај децата и кај родителите.

 Секојдневен контакт со епидемиолог од ЦЈЗ, заради насоки за постапување

 Многу групи на деца од градинката беа во изолација, некои и по 2 пати, заради позитивна негувателка или

воспитувачка или позитивно дете од групата на ковид-19 тестот.

 Имаше и неколку случаи на полесни повреди на деца, кои навреме беа згрижени.

 Појава на коксаки вирус и варичела во сите објекти спорадично.

 Редовно доаѓаше инспекција од АХВ, со проверки на кујните.

 Редовни посети и од Санитарниот државен инспекторат, со контрола посебно на хигиената по објектите.

АКТИВНОСТИ  ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА

 Изработена  спецификација за новиот тендер за храна (воведени нови ставки во исхраната).

 Изработен е план за ДДД (дезинфекција, дезинсекција и дератизација).

 Во план се  санитарни и систематски прегледи на вработените за 2022.

 Во месец ноември направени се санитарни редовни прегледи на 6 месеци на вработените од кујна и

возачот на комбето за транспорт на храна.

 Во месец мај 2022 направени се санитарни прегледи на сите вработени
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 Редовно, според Законот за здравствена заштита, се спроведува дезинфекција, дезинсекција и

дератизација во сите објекти и секако задолжителна дезинфекција после избори, во објектите каде имаше

гласање.

 Главната кујна редовно се одржува, редовно се санираат тековните проблеми со опремата.

 Редовно се прави проверка на квалитетот и роковите на пристигнатата храна и се даваат забелешки за

лошиот квалитет на испорачаната роба.

 Редовно во текот на годината се даваат забелешки за хигиената по објекти, во соработка со

раководителите и медицинската сестра.

 Започнати систематски прегледи на децата по групи во различми објекти.

 Направени се плантограми на децата од големите групи.

 Укинати мерки за изолација на групите (по препорака на Комисијата за заразни болести).

ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

 Во услови на вонредна ситуација во државата, дел од програмата остана нереализиран, пред се заради

ограничените контакти меѓу вработените, вработените и децата, вработените и родителите

 Редовно се следеше квалитетот на исхраната, се правеше секојдневен увид во санитарно-хигиенската

состојба по објекти, редовно се следеше здравствената состојба кај децата, комуникациите со родителите

продолжуваат зачестено во врска со здравјето на нивните деца, а посебно во врска со изолацијата заради

појава на позитивни случаи на ковид-19. Редовно се следи вакциналниот статус кај децата кои одат во

градинка, се прави редовна законски пропишана дезинфекција, дезинсекција и дератизација по објекти и се

спроведува секојдневна комуникација со вработените по разни прашања.
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 Во месец ноември одржана работилница со големите групи во о. Пчелка 2 на тема Добри и лоши бактерии,

во рамките на проектот за здравје во о.Пчелка 2.

 Одржани две едукативни предавања за негувателки во текот на мецес февруари и март по објекти на тема

Уринарни инфекции во детска возраст и Акутни горнореспираторни инфекции.

 На почеток на месец јуни 2022 одржан е стручен состанок со новата директорка и негувателките од сите

објекти на тема Кодекс на однесување и работни задачи.

ЛИЧНА ЕДУКАЦИЈА

 Потпретседател на ЗЛОМ-СМ (Здружение на лекари по општа и семејна медицина на Р.Македонија

 Член на EURACT (Европско здружение на наставници по семејна медицина)

 Ментор-едукатор на Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје, одржување на

редовни вежби со студентите во рамките на редовната настава

 Завршена Академија за дијабет, во рамките на Медицински факултет, Скопје, Центар за семејна медицина,

2021.

 Работилница на тема Провиденс во пулмологијата – Менаџмент на ХОББ, 14-07-2021.

 Вебинар на тема Новини во третманот на хроничен хепатитис Ц, 17-11-2021.

 Учество на секциски состанок на тема Акутни респираторни инфекции, 14-12-2021.

 Учество на стручен состанок на тема Значењето на имунизацијата во процесот на превенција на зараните

болести, 30-11-2021.

 Симпозиум на тема Биолошка терапија кај воспалителните цревни заболувања, 06-10-2021.
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 Континуирана медицинска едукација на тема Одвикнување од пушење на ниво на ПЗЗ, 2022 година.

 Завршен тренинг  на тема Социоемоционален развој кај претшколски деца во рамките на Инклузивна

програма, под раководство на УНИЦЕФ и Д-р Ребека Гренџер Елиот, декември 2021.

 Интерна обука на тема Како да се создаде пријатна атмосфера за работа во затворен простор во

училницата – занималната, октомври 2021

Подносител

Др. Катерина Кикерковска,

спец. по семејна медицина

4.3.2   Реализација на воспитно образовната работа на психологот

Овој период во тековната 2021-2022 година психологот користеше мерки за ковид 19 и препораки од владата за

трудници и не ги реализираше активностите од својата програма.За потоа да продолжи на трудничко

боледување.
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4.3.3. Реализација на воспитно образовната работа на педагогот

Педагогот својата работа ја планира организира и реализира врз основа на:

 Законот за заштита на децата

 Статутот на Детската градинка

 Програма за рано учење и развој изготвена од Бирото за развој на образованието донесена од

Министерот за труд и социјална политика, базирана на Стандардите за рано учење и развој,

изготвени од Бирото за развој на образованието  донесени од  Министерот за труд и социјална

политика

 Законот за јавни службеници

 Закон за заштита на децата

 Годишната програма за работа на градинката за 2021-2022 година изготвена со Директорот  во соработка со

стручниот тим

 Годишен извештај

 Развоен план на установата за деца

 Најновите педагошко-психолошки научни сознанија за детскиот развој

 Правилници за работа

 Етички Кодекс на однесување на стручните работници во детската градинка

 Протоколите на детската градинка

 Програмата за Советувалиштето за деца и родители ,,Мал свет големи срца,,

 Извештајот за работа на Советувалиштето за деца и родители ,,Мал свет големи срца,,
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 Самоевалуација во  текот на 2021-2022 година

 Сопствена изготвена програма за работа за работа
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ПЕДАГОГОТ

1.ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДИНКАТА

-Евидентирам месечен извештај за својата работа  во градинката

-Континуирано соработувам со раководители на објекти

-Внесувам податоци во електронски и пишан дневник

-Соработка со родители континуирано( телефонски-известувања,индивидуални средби  )

-Соработка со надворешна средина и стручни институции

-Внесувам нови вработени и лиценци сертификати  во е –дневник континуирано

-Испис,упис  и прераспределба на деца во воспитни групи тековно

-Внесувам прераспределба на вработени по воспитни групи континуирано

-Преглед редовност на деца во електронски систем секојдневно

- Координативен состанок со директорка ,психолог за тековни активности (постапување според

протоколи за време на ковид-19,насоки за оргаизација,насоки за работа на воспитно-згрижувачки

кадар)

-Достава на бројка за дневници за работа на ниво на воспитна група   (на секретар директор )

-01.09.2021 година Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП за внесување на

деца кој не се внесени во систем  на ниво на објекти (децата кој нема да посетуваат градинка во

периoдoт да се водат во редовност како отсутни а не да се испишуваат),да се води краткорочно
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планирање интерен дневник од страна на воспитувачите и задолжително електронски запис на дневно

планирање

-Рестартирање на кориснички имиња на вработени за е -дневник континуирано

-Давање насоки во однос на работа на е- дневник според МТСП

-01.09.2021 година Испис на вработени од електронскиот дневник по основ на перкинат договор за

работа (воспитувач Анета Крстевска)

-координација со правник и администратор Кристина Апостоловска  за испис на деца со подмирен долг

кон градинката тековно за месец септември 2021 година

-Координативен состанок со директорка во однос на работа на воспитувачите (информација за

пишување на дневник ,споделување на новата тема за месец септември 2020 според долгорочното

планирање,акциони планови,Интеграција на еколошка едукација,организација на време по возрасни

групи ,достава на предлог содржини-среднорочно планирање за темата,,Навиките обврските и

дружењето продолжуваат ”(изготвена од  од педагоги воспитувачи објект Буба Мара )и достава на

тема за возрасна група од 5-6 ,,Опасни игри” изготвена од воспитувач Буба Мара 1 ,акционен план за

прослави и манифестации по месеци и Еко календар за одбележување на денови ,Програма за Ран

детски развој ,Прирачник за воспитувачи –новите,известување на реализација на интерни поекти и

проекти од МТСп    )

-доставен извештај за запишани деца по објекти на ниво на возрасна група  до Директор и психолог за

внесување податоци во Годишната програма 2020-2021 година

-Средување и распределување на вработени по објекти на барање на раководители и директор

-Префрлување на деца од една во друга возрасна група на барање на раководители
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-06.09.2020 Пратена подготвена програма за работа на деца од 0-2 години на раководители и

медицински сестри како и одговорни негователи на возрасна група

-Внесени обуки од стручни конференции проследени он -лине во електонско Досие  на вработени

-Изработена проект програма Интеграција на еколошка едукација во воспитно образовен систем и

предлог членови за еко одбор родители и деца од објект Буба мара

-Соработка СО АДМИНИСТРАЦИЈА администратор  Светлана Брајковска во однос на доставување на

податоци за пишан дневник и тоа:

-Материјална основа на детската градинка/центар за ран детски развој

-Податоци за извори на финансирање (проектен  буџет)

-Податоци за трошоци (проектирани трошоци)

-Доставен документ за во пишан дневник Податоци за трошоци(проектирани трошоци)за 2019-2020 и

2020-2021

А)Одржување(струја,вода,греење,течни горива )

Б)Набавка на храна

В)Набавка на материјали

Капитални инвестиции

-06.09.2021 Внесување на сертификати на вработени  од дисеминација на обуката со наслов

Менаџирање со човекови ресурси во градинката –изготвување на Личен план за професионален
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развој пеку саморефлексија  Јуни 2021 Друштво за конслатинг  Коучинг –Н  Битола  време траење 5

часа дата на реализација 15.06.2021

07.09.2021 координација со секретар Ацо Стефановски  за достава на пишани дневници по објекти

07.09.2021 координација со Кристина Aпостоловска  за плаќање сметки за престој на децата за месец

септември 2021

09.09.2021  Состанок со раководители,педагог и Директор достава на Дневен ред за родителска

средба и прозивници за евиденција на вработени

 Доставени Согласности за проекти од Е-твининг Објект Лавче 40 листа

 Доставени Согласности за излегување објект Лавче 30  листа

 Доставени Согласности за сликање објект Лавче 4о листа

 Доставени Прозивници низ сите возрасни групи и прозивници за вработени за сите објекти

 Доставени формулари за соработка со родители

 Формулар за соработка со поширока општествена околина и стручни институции

09.09.2021 Преглед на пишани дневници  за 2020-2021 во објект Сонце
возрасна група јасли 9-24,возрасна група од 2-3 воспитувач Борка Гичева ,3-4 воспитувач

Валентина Симоновска изготвени евидентни листи за претходната година
10.09.2021 Преглед на пишани дневници  за 2020-2021 во објект Сонце пртходната година

возрасна група од 2-3 воспитувач Валентина Кроневска ,3-4 воспитувач Магдалена Кузевска
,Катерина Гурчиновска (5-6) Цветанка Милкова (5-6), Даниела Јовановска (4-5),Анита Дашиќ (4-5)
изготвени евидентни листи

 Изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Септември  2021 година  РЕАЛИЗИРАНА  АКТИВНОСТ
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Еко акција На ден 15.09.2021 се реализираше Еко Светска акција под мотото ,,Да го
исчистиме светот “

 Изготвен на Ивештај за одбележување на Светски ден на заштита на озонската
обвивка објект Пчелка 1 (16 деца од 5-6 )

Координација со Детски културен центар за манифестацијата Движи се за здравје  со одговорно лице

 Изготвен  ИЗВЕШТАЈ   за учество во  ПРОЕКТОТ „НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО И
ТРАДИЦИЈАТА“септември 2021

 Изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ септември 2021 година
Одбележување на празникот 8 ми Септември и “Добро ни дојдовте другарчиња”

 Внесување на Благодарница во е -дневник и пишанн дневник  по учество во проект
,,Традицијата и народното творештво”
Благодарница на ЈУДГ ,,Буба Мара “–објект ,,Лавче”за учество во во проект
,,Традицијата и народното творештво”Скопје 16.09. 2021 носител и реализатор на
проектот Едука Мак

 13.09.2021 Преглед на пишани дневници  за 2020-2021 во објект Лавче претходната
година возрасна група од 2-4 воспитувач Анета Василевска ,4-6 Ана Тодосиевска

 20.09.2021 Преглед на дневници изготвување на евидентни листи  во објект Пчелка 1
Возрасна група 3-4 Вера Петковска ,Невен Нешовиќ 4-5 ,Радмила Вангеловска 4-5, Валентина
Петрушевска 3-4 години,  Весна Босињнова (2-3) Јасли 9-24 месеци дневник 2020-2021
 21.09.2021  Преглед на дневници во објект Пчелка 1 Возрасна група Вале Зиндл (5-

6),Жанета Костовски(5-6),Велика Тончвска (2-3),Билјана Ивановска (2-3) дневник 2020-
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2021
 23.09.2021 Изготвен и доставен Извештај за Движи се за здрвје
 23.09.2021 Изготвен и доставен  Извештај за Светски ден без автомобили
 23.09.2021 проверка на е- дневникот во делот  на вработени Ниво на работно место

според систематизација и насока од МТСп со одговорно лице Анка Стојковска
 27.09.2021  Изготвен и доставен   Извештај за Родителска средба

14-22.09.2021
27.09.2021   Изготвени и доставени  Извештаите од проверка на пишните дневници за
период од 2020-2021 и тоа за оние дневници  кои се прегледани  во објектите
Сонце,Лавче,Пчелка 1,Буба Мара и Буба Мара1
остануваат за преглед објект Пчелка 2 и уште дневиците на две воспитувачи за кој
надокнадно ќе доставам извештај по проверка на дневникот
28.09.2021 доставен допис До Суниленс за понатамошна соработка на проект

 01.10. 2021   ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Октомври      РЕАЛИЗИРАНА  АКТИВНОСТ
“Светски ден на насмевката”

 08.10.2021 Доставен извештај за Преглед на пишани дневници  за 2020-2021 во објект
Пчелка 2,БМ,БМ1,П1

возрасна група јасли 9-24 Марија Поповска ,возрасна група од 2-3 воспитувач Ирена
Левковски ,3-4 Воспитувачи Ана Миладиновска и Анита Настевска 4-5 Василка
Костадиновска и Ирена Гичарева 5-6 Славица Димковска и Васка Аврамовски изготвени
евидентни листи
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05.10.2021  Подготовка на извештај и презентација од педагог за реализација на активност по

повод Одбележување

На детската недела изготвување на презентација ,,Детска недела детски права ”
https://www.gradinkabubamara.org.mk/aktivnosti/1384

05.10.2021 Подготовка на извештај реализација на активност по повод Одбележување на
5 октомври Светски ден на учителот подготовка на нашата прва Виртуелна книга со
наслов ;,Дедото и репката”
Проектот „Vrtuljak prijateljstva“ се реализира преку Е-твининг платформата од септември, 2021

до јуни, 2022 година.

Целта на проектот е да се стекнат нови знаења и подобрување на социо-емоционалниот развој

на децата преку препознавање на сопствените чувства и создавање услови за заеднички

активности и соработка.

Основач на проектот е Andreja Zelic.
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Во проектот учествуваат наставници од Хрватска, Турција, Северна Македонија, Босна и

Херцеговина, Јордан, Романија и Србија.

 Активноста „Дедото и репката“ ја реализираше воспитниот тим од oбјект „Буба Мара“.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот
линк:https://www.gradinkabubamara.org.mk/sites/default/files/pdf/dedoto-i-repkata-2021.pdf

 08.10.2021 Учество на Приредба  по повод ,,11 октомври” во објeкт Буба Мара подготвена од

големата група 5-6 воспитувач Царе Дамјановска

 08.10.2021 Средување документација во папки на вработени

 08.10.2021 Подредување на прегледани дневници од 2020-2021



280

 07.10.2021 Достава на документ во објект Сонце за истражување за потребите на градинката

спроведено од Мтсп и Мелко алатката за ефикасни резултати  од развојот на детето и
квалитето на образованието од предучилишна возраст

 13.10.2021 спремање документи за оценување на стручеен давател јавни услуги од
категорија А,Б,В,Г,Д, (стручни работници,стручни соработници,воситувачи и негуватели )

 15.10.2021 Подготовка и штампање на документи за оценување на јавни даватели на
услуги

 Координација со правик за пополнување документи за МТСП
 Координација со правник Калина Кусекатска за пополнување на документ за проект

Теренско истражување з интересот и состојбите  во наставата на влашки јазик во
воспитно образовниот систем во РСМ градинки Агенција за остварување на Правата на
Заедниците

 11.10.2021 Подготовка на извештај реализација на активност по повод Одбележување
на 11 октомври

 15.10. 2021   ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Октомври      РЕАЛИЗИРАНА  АКТИВНОСТ
“Меѓународен ден на пешаците”

 15.10. 2021   ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Октомври      РЕАЛИЗИРАНА  АКТИВНОСТ
“Меѓународен ден на храната ”

 15.10. 2021   ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Октомври      РЕАЛИЗИРАНА  АКТИВНОСТ
Хуманитарна акција под мотото “Помислете на нас”во соработка со Црвениот Крст
на РСМ

 25.10.2021 Координација со правници Калина Кусакатска и Ацо Стефановски за
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Согласности за сликање на децата  за посети и активности кои се реализираат во
градинката

 25.10.2021 Одјава на вработен негувател од е -деневник по отказ од работно место (Бети
Петровска )

 25.10.2021 Спроведување на оценување на јавни даватели на услуги како назначен главен
оценувач од Директор заедно со членовите внатрешни оценувачи

 Достава на решенија за внатрешни оценувачи лично
 22.10.2021 Подготовка на извештаи за Реализација на театарска претстава со  наслов

,,Зборка Брзозборка” во подготовка и реализација на стручен тим
 23.10.2021 Подготовка на извештај реализација на активност по повод Одбележување

на 23 октомври Денот на макeдонската револуционерна борба
 29.10.2021 Подготовка на извештај за Посета на Уни Банка со децата од големата

ворасна група од објект Буба Мара
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ворасна група од објект Буба Мара
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-Преглед редовност на деца во електронски систем секојдневно

- 02.11.2021 Координативен состанок со директорка за насоки во однос на проект Виртуелно

пријателство

-03.11.2021 Достава на бројка на деца по возраст до Директор за потребите на Општина

-05.11.2021 Достава на бројка на деца на правник за потребите на МТСП

-Рестартирање на кориснички имиња на вработени за е -дневник континуирано

-Давање насоки во однос на работа на е- дневник според МТСП на воспитувачите кои биле во

изолација

-координација со правник и администратор Кристина Апостоловска  за испис на деца со подмирен долг

кон градинката тековно за месец ноември 2021 година

-доставен извештај за запишани деца по објекти на ниво на возрасна група  до социјален работник за

потребите на градинката и МТСП-2021 година

-Соработка со АДМИНИСТРАЦИЈА  Правник Калина Кусакатска во однос на доставување на податоци

за пишан дневник и тоа:

 Број на запишани деца заклучно со 05.11.2021 (1132деца )

 Број на машки и женски деца запишани на ниво на објект (машки 562,женски 570)

 Национална припадност )Македонци(1106),Роми (4),Срби(5)власи(2) Бошњаци(4) Тури(2) Други

(4)

 Број на вработени (167) мажи (1) жени (155)

 Број на објекти (6)
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 Број на дец од 0-6 години на ниво на објектите (1132)

 Број на возрасни гупи (53)

 Број на воспитни групи (40)

 Број на јаслени групи (13)

02.11.2021 координација со секретар Ацо Стефановски  за достава на  регистратори за потребите од

оценувањето и систематизирање на документи

05.09.2021 координација со Кристина  Апостоловска за плаќање сметки за престој на децата за месец

ноември 2021

 Доставени изготвени Согласности  сликање на децата за проекти и тековни активности

 Доставени формулари за соработка со родители во објектите Сонце и Пчелка 2

 Формулар за соработка со поширока општествена околина и стручни институции

 Изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  ноември 2021 година  РЕАЛИЗИРАНА  АКТИВНОСТ

работилница со децата од објект Сонце 04.11.2021 на возраст 4-5 години воспитувачи

Валентина Симоновска и Магдалена Кузевска

 04.11.2021 Изготвен на Ивештај за одбележување на Светски ден на климатските промени

 Координација со Детски културен центар за манифестацијата Го градам мојот град Скопје 2021

со одговорно лице

 15.11.2021 Изготвен и доставен  Извештај за одбележување на 13 Ноември ден на градот

Скопје

 05.11.2021 доставен допис До Суниленс за понатамошна соработка на проект

 02.11.2021 постирање на активности од реализација од воспитувачи на фб и веб страна

одредена како администратор  од страна на директорката
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 22.11.2021 Учество во проекти кои се реализираат преку E-twinning платформата :Christmas

celaboration excange  и Christmas greetings from Around Europe децата на возраст од 4-6 години

изработуваа Новогодишни честитки .

Во реализација на активностите од проектите беше вклучен и стручниот тим составен од

Педагогот Маргарита Ставрова  која организираше работилница на кои се изработуваа

Новогодишни честитки Подготовка и испраќање на Новогодишни честитки за непознато

другарче за Италија,Германија,Полска,Словенија,Грција,Арменија и др.

 25.11.2021 Преглед на дневници во објект Лавче

 26.11.2021 Преглед на дневниците на објект Сонце

 26.11.2021 соработка со Директорот  центар за гуми Олимпико Сашо Богески  за донација на

гуми за изработка на Новогодишни елки за дворовите на градинката (донирани 50 гуми)
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 26.11.2021 Изготвен и доставен  Извештај за одбележување на Меѓународниот ден на
дедо и баба 2021

 30.11.2021 Изготвување бројна состојба на децат по возраст,по пол и вкупен број по

националност за потребите на МТСП и одговорно лице  Андријана Зарева

 01.12.-02.12.2021 Проверка на дневниците во објект Пчелка 2

 09.12.2021 Доставени Извештаи за месец Ноември  и Декември  2021  на Директор и
официјален меил на градинката

 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Декември 2021 за Испраќање на есента
 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Декември 2021 -03.12.2021 ,,Меѓународниот ден на лицата со

потешкотии’’
 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Декември 2021 Новогодишна ЕКО работилница за деца и

родители.
 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Декември 2021 година   Пред новогодишна Новогодишна

работилница и украсување на дворовите
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕГЛЕД НА ДНЕВНИЦИ И ОПСЕРВАЦИЈА БУБА МАРА 2021 .
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕГЛЕД НА ДНЕВНИЦИ И ОПСЕРВАЦИЈА ОБЈЕКТ ЛАВЧЕ 2021
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПСЕРВАЦИЈА И ПРЕГЛЕД НА ДНЕВНИК Сонце2021
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПСЕРВАЦИЈА И ПРЕГЛЕД НА ДНЕВНИК БУБА МАРА1   2021
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПСЕРВАЦИЈА И ПРЕГЛЕД НА ДНЕВНИК ПЧЕЛКА 2. 2021
 Координација со правник Калина Кусекатска за изготвување на документ за трајност на

документите на градинката (важност и трајност)
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 Изготвување на извештај за работа со деца во воспитните групи по објекти

 10.12.2021  Препраќање на меил  со изготвени Лични планови на професионален развој на

вработените до градинка

 Внесување на ново издадени лиценци на вработени во електронски дневник

 19.12.2021 Бидејќи од нашата градинка ЈУДГ Буба Мара   се избрани   Матичен објект и објект

Пчелка 1   да бидат дел од примерокот вклучен во MELQO истражувањето(според побарувања

nна МТСП и одговорно лице Андријана Зарева  ) за таа цел   доставени се    списоци  на деца со

име и презиме  од овие објекти  поделени по групи, за групите на возраст од  3-6 години.

 04.01.2022 Координација со правник Ацо Стефановски за изготвување и пополнување на

документ  Чек листа за Државен просветен инспектор Зоран Димитриевиќ пратен до градинката

и Директорката

 04.01.2022 доставен Извештај од педагог за месец Декември 2021

 04.01.2022 префрлување на деца од група 5-6 во гупа 4-5 објект Сонце

 11.01.2022 Посета на воспитни групи со  Државен просветен инспектор Зоран Димитриевиќ

објект Буба Мара и Буба Мара 1 големи воспитни групи (5-6 години )

 11.01.2022 Рестартирање на кориснички имиња во е- дневник на вработени

 11.01.2022 Распределба на деца по возрасни групи објект Буба Мара и Сонце

 12.01.2022 учество на состанок  со Директор и  Државен просветен инспектор Зоран

Димитријевиќ ( одговарање на прашања  поставени од страна на инспектор поврзани со

работата на градинката и педагошкиот дел )

 12.01.2022 Координација со  правник Калина Кусекатска и пополнување и проверка на Чек листа

пополнета од инспектор и доставена со корекција
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 12.01.2022 Учество на состанок со раководители и Директор објект Буба Мара

 12.01.2022 Изготвување на листи за важност на лиценците за работа  на лица вклучени во

системот на згрижување и воспитание за деца од предучилишна возраст(стручни работници и

соработници и воспитувачи објект Буба Мара) ,како и важност на лиценцата за работа на

Директорот (доставено листа до Директор и официјален меил )(листа на документи поребни при

вршење на редовен инспекциски надзор)

 13.01.2022 Доставен Изготвен списокот на запишани деца  по  е- дневник  заклучно со

12.01.2022 и листа на чекање со  бројна состојба по објекти до Директор и меил на градинката

(листа на документи потребни при вршење на редовен инспекциски надзор)

 13.01.2022 Координација со Директор и правник Калина Кусекатска  пополнување и проверка на

Листа од МТСП надзор Центри за социјална работа  надлежна инспекциска служба МТСП

сектор за инспекциски надзор  во областа на социјална заштита и заштита на деца инспектор

Слаѓана Дамјановска и Јорданка Николовска(листа на документи потребни при вршење на

редовен инспекциски надзор)

 13.01.2022  Изготвување на документ за користење на прирачници и списанија  за реализација

на воспитно образовната работа кои се употребуваат во установата  по барање на надзор од

МТСП(листа на документи потребни при вршење на редовен инспекциски надзор)

 14.01.2022 Доставување на Извештај за 2020-2021 за стекнување на Професионални
компетенции и Акционен план за стекнување на Професионални компетенции на
вработени за 2021/2022 на ниво на градинка  до правник Калина Кусекатска и
Директорка

 21.01.2022  Доставен    Списокот на деца  за кој родителите од избраната група потврдиле
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Согласност нивното дете да биде дел од  примерокот за истражувањето МЕЛКО.   Список од

Објект Буба Мара 1    Воспитна група  од 3-4  години, воспитувач  Наташа Јачева и објект

Пчелка 1 возрасна група 5-6 години воспитувач Невена Нешовиќ до одговорно лице

координатор на проектот Андријана Заревска

 21.01.2022  Координација и соработка со правник Калина Кусекатска за достава на записници од

Совет на родители

 Записник од  Државен просветен инспектор  внесување податоци во дневникот на градинката

 24.01.2022 средување на документи од порфолија на вработените (регистратори)

 24.01.2022 координација со МТСП и одговорно лице за почеток на обука од Колегијална

поддршка за колешките воспитувачи модул 2 заклучно со дата од 25.01-01.03.2022 доставени

меилови  од колешките на одговорно лице од МТСП (Анка Стојковска) за вклучување наZoom

платформата Работилници во рамки на програмата МТСП со наслов  ,,Зајакнување на
професионалните заедници за учење и креирање на нови простори за унапредување на
квалитетот во предучилишното образование” .Обуката е во рамки на Македонски центар за

граѓанско образование

 27.01.2022 Учество на тестирање на деца од објект Буба Мара 1 на возраст од 3-4 години

возраст анкетар  Анета Маневска одредена од Мтсп за спроведување на истражување алатката

Мелко

 27.01.2022 Координација со Директор за стручна конференција од Фзф Институт педагогија

насоки

 28.01.2022 Преглед на дневници  во објект Пчелка 1 изготвување на Извештај и достава до

Директор и официјален меил
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 28.01.2022 Доставување на годишно интревју оценување на вработени објект Пчелка 1

 Извештај од преглед на дневници на ден 28.01.2022 од објект Пчелка 1
 Извештај    Одбележување на Бадник и Божиќ
 Извештај Меѓународен ден на Прегратката  работилница 2022 во реализација на

педагог во објект Буба Мар возрасна група 5-6 воспитувач Марија Ристовска
 Распределба на ново запишани деца низ објектите Сонце,Буба Мара,Лавче секојдневно

 Координација  со Директор за споделување Информирање на воспитувачите за учество на

манифестација настан по повод ,,Меѓународниот ден посветен на децата кои се борат со
канцер - 15 Февруари’’, САНО објавува ликовен и литературен конкурс на тема “За моето
другарче во болница”Готовите цртежи ќе треба да ги испратиме најдоцна до 10.02.2022

година.

 -16.02.2022 Координација со Директор за интерна обука на вработени со наслов

,,Комуникација” изготвена од педагог според акциониот план на градинката за професионален

развој на вработените и личната програма за работа на педагогот и Годишната програма на

градинката споделена на web I fb

Интерната обука има за цел да се подобрат компетенциите на вработените во однос на

комуникација и интерперсоналните односи во работната организација.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк:

https://www.gradinkabubamara.org.mk/aktivnosti/1748

 16.02.2022 Координација и достава на боледување за период од 31.01.-15.03.2022 на секретар

на градинката и Директор

 Распределување на Извештаи за тековен месец по посебни фолдери



290

 Селектирање на извешати од реализирани активности сликовници од МТСП од големите

возрасни групи

 Изготвување на извешати од реализирани активности и достава на Директор и
официјален меил на градинката
 01 април  Одбележан 01 април Ден на аутизмот
 01 април Одбележан Светски  Ден на  литературата за деца
 06 април  Ден  на Спортот под мотото,,Во здраво тело здрав дух"
 07 април  Ден  на здравјето
 22април Ден на планетата Земја
 21 април Работилница за Велигден

 26.04.2022 изготвување и достава на списоци за идните првачиња  родени 2016 за тековната

2022/2023 година до Директорка

 27.04.2022 Достава на електронска пошта списоци на првачиња за 2022/2023 во ООУ.Лазо

Ангеловски и ООУ Гоце Делчев

 28.04.2022 Достава на покани за првачиња во објектите Буба Мара ,Буба Мара1 , Сонце од ООУ

Лазо Ангеловски

 Селектирање на извешати од реализирани активности сликовници од МТСП од големите

возрасни групи

 03.05.2022  Спроведување на истражување  со наслов,,Подобрување на социјалните услуги
мерење на постигнувањата  во раното учење и квалитет преку алатката Мелко” во

организација на Бро ,Мтсп и Индаго во ЈУДГ БУБА МАРА 1

 од 09-16.05.2022 релизирани опсервации на ниво на градинки на Општина Центар,Општина
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Аеродрор ,Општина Кисела Вода како енумератор  на истражување со наслов,,Подобрување
на социјалните услуги мерење на постигнувањата  во раното учење и квалитет преку
алатката Мелко” одбрана  сум од МТСп   како енумератор на истражувањето за придонес  во

однос на фунционирање на предучилишниот образовен систем и како можеме да направиме

промени и да го подобриме истито .ОВА Е ПРОЕКТ ОД МТСП  КАКО ДЕЛ ОД НАЦИОНАЛНА

СТУДИЈА  за функционалноста на градинките и развојот на децата во градинките .

 13.05.2022 координативен состанок со В.Д Директор  насоки во однос на тековни активности

-17.05.2022 Изготвување на извешати од реализирани активности за месец мај 2022 доставени

на меил адресата на градинката

 Извештај за одржана  Музичко драмска  претстава со наслов
,,Музичка екологија ,, во реализација на група Триангл плус

 Извештај за  одржана Тетарска претстава со наслов
 ,,Роденденска приказна “учество земаа децата на возраст од 4-6 години Реализатори

Лакалут
 Извештај за  одбележување Во ЈУДГ Буба Мара    низ сите објекти се одбележаа деновите

Патронот на градинката 15 мај и Светски ден на семејството 15.05.2022.Овие денови се
одбележаа на 16.05.2022 понеделник .

 Извештај за  одбележување на Денот на климата  ЈУДГ Буба Мара  објект Пчелка 2 сe
Одбележаа воспитните групи од објект Пчелка 2   15.04.2022

 Извештај за  одбележување на ,,Денот на сонцето,, ЈУДГ Буба Мара сe Одбележа
Денот на Сонцето  Децата го одбележаа низ најразлични активности и тоа на
возраст од 2-6 години во објект Сонце
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 18.05.2022 координативен состанок со В.Д Директор  насоки во однос на тековни активности за

Завршни приредби,одбележувања на настани

 23.05.2022 реализиран санитарен преглед во ЈЗУ -Центар за јавно здравје -Скопје

 26.05.2022 Координација со Директор и  посета на објект Сонце за прием на Плакета -

награда од Едука Мак за учество ЈУДГ,, Буба Мара "објект Сонце ☀ на ВТОРИОТ

ЛИКОВЕН КОНКУРС за наградата „МИНИ КРЕАТИВЦИ 2022 на тема: „КОРИЦАТА НА

МОЈАТА СЛИКОВНИЦА“ што се организираше во чест на 2 АПРИЛ- светскиот ден на книгата

за деца, а траеше до 28.03.2022 во организација на ЕДУКА МАК

Освоена  ВТОРА НАГРАДА која се состои од плакета за градинката, признание за воспитувачот

и благодарници за децата (учесници) како и ПАКЕТ од 15 книги за деца и истите беа доделени

на 27.06.2022 година  на учесниците од градинката ЈУДГ „БУБА МАРА“ од СКОПЈЕ објект

СОНЦЕ

Исто така беше доделена и  специјална награда што се состои од благодарница и пакет од 5

книги  на Огнен Славковски - дете на 5 годишна возраст од градинката „БУБА МАРА-Сонце“, за

самостојно изготвување на цела сликовница со текст и илустрации, со наслов „Коцки со броеви“.

Со овој проект се исполни ЦЕЛТА: Поттикнување на креативноста, детското творештво,

естетските чувства и фантазијата кај децата, негување на чувствата за книгата - сликовницата,

со задача да се открие детската индивидуалност, љубов и размислување за сликовницата.

Избраните ликовни творби на децата ги исполнуваат сите критериуми на детски цртеж.

Илустрациите ја отсликуваат имагинацијата на детето за тоа како би изгледала корицата на

една книга за деца – сликовница, а мотивите извираат природно и естетски сообразени со

нивната возраст и нивните интереси
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31.05.2022 на децата од големите возрасни групи на ниво на сите објекти

-Изготвување на извешати од реализирани активности
 01 Јуни  Одбележан Меѓународен ден на децата
 01 Јуни  Одбележан Меѓународен ден на децата со Поетски патувалки Стихувалки

во соработка со Едука МАк

 06.06.2022 Подготовка на извештај за одржано едукативно предавање од Нула
Отпад по повод Светски ден на Животната Средина  05.06.2022

 07.06.2022  Подготовка на Дневен ред за актив на негуватели состанок објект Буба

Мара во 17 часот доставен на Директор

 02.06.2022 Доставен документ за проверка на  Материјално технички услови,и

податоци за во пишан денвник   како и финасиски извештај за трошкови     за во

годишната нова програма до администрација Светле Брајковска

 02.06.2022   Состанок со воспитувачи од Објектите П1,С,Л

 03.06.2022  Состанок со воспитувачи од објектите П2,БМ БМ1

 07.06.2022 учество на состанок со негуватели ,доктор  и Директор давање насоки за

тековни активности

 08.06.2022  Состанок со Комисија за уписи  со стручен тим и директорката

 Разгледување на постоечки списоци на запишани деца по објекти

 09.06.2022 Доставено листинг за внес на точни податоци за годишна нова програма до

Ацо правникот  Членови на управен одбор, Членови на совет на родители,Стручен

совет, Стручни работници,Стручни соработници, Совет на воспитувачи, Совет на
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негуватели, Членови на еко-одбор, Вработени

 Степен на образование

 Старосна структура на вработените

 20.06.2022 Изготвување на извештаи за посета на ,,Спортски центар Марко
Божиновски,,

 Извештај за реализирана работилница со големата воспитна група 5- Буба
Мара

 22.06.2022 Изготвување и достава на Список на вработени Директор ,стручни

работници и стручни соработници МТСп за обуката која ќе се одржи он -лине од 04.07-

15.07.2022 година со наслов ,,Сензибилизирање на вработените во градинките за
работа со родители,во рамки на подактивноста 3.1. за 28,27,28.06.2022 година
Состанок со Директорка и стручен тим формирање на групи на деца ,вработени за од

септември и Комисија на уписи состанок за увид на бројна состојба на децата кој ќе

започнат да посетуваат градинка од септември

 Селектирање на извешати од реализирани активности сликовници од МТСП од

големите возрасни групи

 06.07.2022 Испис на вработени од систем поради пензионирање Десанка Ралева и

Лилјана Становска

 Изготвување на извешати од реализирани активности
 11.07.2022 Доставување на документи од Личен план за Професионален развој за

2022-2023 година за програма и акционен план за Професионални компетенции на

Биљана Павловска психолог и Директор Цветанка Милкова
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 15.07.2022 Преглед на Дневници од воспитна  група од објект Буба Мара доставен

известај на официјален меил и на Директор Цветанка Милкова

 15.07.2022 Изготвени и заверени документи на вработен негувател Снежана Мишовска

објект Сонце за продолжување на лиценцата за работа

 15.07.2022 Известување на вработени за е -дневник дека не е во функција ниту

страната на МТСП ниту Дневникот за да пријават редовност на деца по  директна

комуникација со одговорно лице на е -дневникот преку остварен телефонски контакт

 15.07.2022 Доставување на Годишен извештај за Советувалиште за 2021-2022  со

направена корекција како и Нова Годишна програма за Советувалиште до стручен тим

и Директорка

 15.07.2022 Пополнување на Евидентни листи од опсервација во возрасни групи од

објект Буба Мара

2.УЧЕСТВО И ПРИДОНЕС (ПЛАНИРАЊЕ )ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА И РЕАЛИЗИРАНИ

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ АКТИВНОСТИ

 01.09.2020 година Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП за внесување

на деца кој не се внесени во систем  на ниво на објекти (децата кој нема да посетуваат градинка

во перидот да се водат во редовност како отсутни а не да се испишуваат),да се води краткорочно

планирање интерен дневник од страна на воспитувачите

 Соработка и прераспределување на деца и вработени во електронски систем по барање на
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раководители и доставени списоци

 Подготовка на материјали и достава на истите за   воспитувачите ( достава на тема за возрасна

група од 5-6 ,,Опасни игри изготвена од воспитувач Буба Мара 1,акциони планови,Интеграција на

еколошка едукација,организација на време по возрасни групи ,достава на предлог содржини-

среднорочно планирање за темата    акционен план за прослави и манифетстации по месеци и

Еко календар за одбележување на денови ,Програма за Ран детски развој ,Прирачник за

воспитувачи –новите,известување на реализација на интерни поекти и проекти од МТСп    )

 Давање предлог идеи за одбележување на 8 ми септември и Добредојдовте другарчиња
 Давање предлог за одбележување на Денот на озонската обвивка на воспитувачи

 01.09.2021 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно планирање

 06.09.2021 Испратен допис до ДКЦ Карпош за учество на манифестација со наслов Движи се за
здравје објект Сонце возрасна група од 5-6 години воспитувач Даниела Јовановска

 06.09.2021 Изготвен   документ за Родителска средба  планирана за месец Септември 2021

доставен на Директор и психолог  и воспитувачи

 07.09.2021 следење на приредба по повод Одбележување на 8 ми септември и         Добредојде

другарче објект Буба Мара

 09.09.2021 Изготвување на Извештај за реализација на  манифестација  со наслов
Одбележување на празникот 8 ми Септември и “Добро ни дојдовте другарчиња”

 Доставување на сертификати од проследена обука на вработените со наслов Менаџирање на

човековите ресурси во градинката –изготвување на личен план за професионален развој преку

саморефлексија

 Учество на ликовна работилница  во објект Лавче со наслов ,,Народно творештво и
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традиција под мотото ,,Боиме  Македонски вез”
 Известување за координатори на ниво на објекти за Интеграција на еко едукација

-БМ     Сања Божиновска
Бм1    Ирена Стојчевска
Л         Анета Василевска
П1      Билјана Ивановска
С       Валентина Симоновска
П2     Ирена Гичарева
20-21.09.2021

 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 3-4 објект Пчелка 1

воспитувач Велика Тончевска (дете В.Н),изготвување извештај

 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 4-5  објект Пчелка 1

воспитувач Валентина Петрушевска (дете Ѓ.И  6 години) изготвување извештај

 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 4-5  објект Пчелка 1

воспитувач Вера Петковска (дете С.К и С.Д) изготвување извештај

 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 4-5  објект Пчелка 1

воспитувач Вера Петковска (дете С.К и С.Д) изготвување извештај

 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од -4  објект Пчелка 1 воспитувач

Билјана ивановска (дете М.К ) изготвување извештај

 23.09.2021 Учество на состанок со воспитувачи и раководител на објект  Буба Мара
 29.09.2021 Давање на предлог наслови за реализација за Детска недела 2021 во Буба

Мара
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 30.09.2021 Подготвка на презентација Детска недела и детски   права

 Подготока на презентација за проект Виртуелно пријателство

 30.09.2021 Средување на доставени документи од еколошка едукација

 Соработка и прераспределување на деца и вработени во електронски систем по барање

на раководители и доставени списоци

 Давање предлог идеи за одбележување на 13 ти Ноември 2021

 Давање предлог за одбележување на Денот климатските промени

 08.11.2021 Испратена донација од списанија до ДКЦ Карпош и доставена Макета

изготвена од објект Пчелка 1 за манифестацијата го градиме градот Скопје 13 ноември

 04.11.2021 Учество и реализација на работилница  во објект Сонце  со наслов  ,,Изладете
ја климата ”

 04.11.2021 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 3-4 години   објект

Сонце воспитувач Цветанка Милкова

 04.11.2021  Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 4-5 години   објект

Сонце воспитувач Магдалена Кузевска

 02.11.2021 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 3-4 објект Буба

Мара воспитувач Анета Станкова

 01.11.2021 Опсервација и Индивидуална работа со деца на возраст од 4-5  објект Буба

Мара воспитува Сања Божиновска и Ивана Митреска

 Подготовка на презентација Денот на штедењето 31.10.2021
 Подготовка на презентација за проект Виртуелно пријателство подготовка на втора
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книга со наслов Зборка Брзозборка
 01.11.2021 Средување на доставени документи од еколошка едукација

 01.11.2021 Средување на доставени документи од раководитеи

 22.11.2021 Реализирана работилница со наслов,, Патувам,патувам некогаш,сега и во
иднина”во однос на Проект Виртуелно пријателство  во возрасна група од 5-6 објект
Буба Мара 1 соработник воспитувач Маја Димовска Проектот „Vrtuljak prijateljstva“ кој
се реализира преку Е-твининг платформата во период од 09. 2021 - 06.2022 година.

Целта на проектот е да се стекнат нови знаења и подобрување на социо-емоционалниот развој
на децата преку препознавање на сопствените чувства и создавање услови за заеднички
активности и соработка. Основач - Andreja Zelic
Цел на работилницата - децата да се стекнат со знаења за видовите сообраќај  некогаш, сега и
во иднина

 24.11.2021 Координација со воспитувач Маја Димовска за рубрика  Мини Креативци  за

списание Смешка тема Што е бардак ? искази од деца

 25.11.2021 Подготовка и реализација на Работилница од Едуино игратон  со
наслов,,Бинго” возрасна група 2-4 хетерогена воспитувач Анета Василевска

 25.11.2021 Испратена и прифатена активноста од педагог  од страна на
Едуиноигратон потврдено на меил добиено Благодарница за учество

 29.11.2021 Учество во претстава со наслов ,,Во царството на есенското другарство” по

повод одбележување на есенка  со  големата возрасна група  на деца 5-6 воспитувач Царе

Дамјановска

 30.11.2021Подготовка на презентација  за проектот Виртуелно пријателство
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 09.12.2021 Достава на допис од Мтсп  за обука на воспитувачи   вебинар он- лине со

наслов ,,Примена на Think Equal во предучилишното образование и воспитние  во РС

Македонија 14.12.2021

 07.12.2021  учество на координативен состанок со Директор за тековни активности по

повод Нова Година давање насоки за работилници на воспитувачите

 Припрема на новогодишни украси еко лампиони со воспитувачи од Буба Мара и Буба

Мара 1

 16.12.2021 Еко акција за Фарбање на гуми за Eко елка ,Дедо Мраз ,Венец,Снешко за

естетско уредување на дворот

 16.12.2021 споделување на информации за учество во изготвување на Зборник 2021 од

Сојуз на просветни работници

 Изготвување на трудови  со наслов ,,Работа со надарени деца”
,,Како влијае литератуирата врз развојот кај децата”

 Организација на донација на гуми за китење на новогодишна елка за во дворот на

градинката

 20.12.2021 Учество на мини преиредба од големата воспитна група на возраст од 5-6

години Воспитувач Царе Дамјановска китење на Новогодишната елка во дворот на

градинката од  гуми
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 Индивидулна работа со деца од возрасна група 5-6 годин и Воспитувач Царе

Дамјановска (Ј.Ј и Л.К )

 Доставени   предлог активности за реализација на интерен проек Каде,како ,зошто возрасна
група 2-3 години воспитувач Ирена Стојчевска објект Буба Мара 1

 Доставени  предлог активности за реализација на среднорочно планирање 5 те сетила

воспитувачи Ивана Митреска и Сања Божиновска и Марија Ристовска  објект Буба Мара

возрасна група 4-5 години

 Изготвување на документ за реализација на сликовниците од МТСП достава на воспитувачи

дадено насоки како да се пополнуваат

 25.01-01.03.2022 доставени меилови  од колешките на одговорно лице од МТСП (Анка

Стојковска) за вклучување наZoom платформата Работилници во рамки на програмата МТСП со
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наслов ,,Зајакнување на професионалните заедници за учење и креирање на нови
простори за унапредување на квалитетот во предучилишното образование” .Обуката е

во рамки на Македонски центар за граѓанско образование

 25.01.2022 Одредување на колешки кои ќе бидат координатори на проектот Од Еко Логистик

втора фаза  со наслов ,,Охрабрување на децата и маладите во РСМ да станат двигатели
на промените за намалување на ранливост на заедницата од климатските промени
.Назначен координатор Вера Петковска објект Пчелка 1

 Координација и распределување на наслови за престоен проект Буба Мара ,,Патуваме
истражуваме,,

 Доставени   предлог активности за реализација на интерен проек ,,Патуваме истражуваме
‘’објект Буба Мара

 Изговување на Презентација со реализација на активности од воспитувачи за интерен проект

,,Патуваме истражуваме ‘’објект Буба Мара

 Известување на вработени за внес на обука од стручен тим со времетраење 1 час дисеминација

на обука со наслов ,,Показатели за отстапување во развојот’’
 Соработка со негувател давање насока и  пополнување на документи од обука на тема

,,Целосен систем за професионален и кариерен развој на стручните профили
вработени во детските градинки”Процедури, критериуми и инструменти за

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ - 1 ДЕН

 Процедури, критериуми и инструменти за КАРИЕРЕН РАЗВОЈ - 2 ДЕН спроведена на дена

9,10.02.2022 од МТСП и ИПАР за проектот Annual Action Programme for the year 2017 - EU support

for Education, Employment and Social Policy- IPA II – Raising the quality of pre-school education and
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care Contract N:12-10680/1

 Распределба на ново запишани деца низ објектите секојдневно

 Изготвување на Дневен ред за состанок со Раководители за 01.03.2022 објект Пчелка 1

 Распределување на Извештаи за тековен месец по посебни фолдери

 Селектирање на извешати од реализирани активности сликовници од МТСП од големите

возрасни групи

 Изготвување на извешати од реализирани активности

 Изготвување и достава на Извештаи од реализации:

 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ Февруари 2022 година

 Во  ЈУДГ Буба Мара се организираше Одбележување  и  Учество на манифестација по повод

Меѓународен ден на деца кои се борат со канцер ликовен конкурс ,,За моето другарче во
болница "во организација на Сано

 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ Март  2022 година

Во објект Сонце  ЈУДГ Буба Мара се реализираше Одбележување на  05.03.2022 Светски ден на
заштеда на енергија 04.03.2022(петок )

 ИЗВЕШТАЈ ЗА  месец Март  2022 година

Во  ЈУДГ Буба Мара се организираше Одбележување  и Учество на манифестација по повод ликовен

конкурс ,,Играм и пеам за мојата мајка,,во организација Детски Културен центар Карпош и Град

Скопје

 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ Март  2022 година

Низ сите објекти на ниво на ЈУДГ Буба Мара се реализираше  Одбележување на 8 ми март Ден на

жената  Дата на реализација 08.03.2022
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 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ Март 2022 година

Низ сите објекти на ниво на ЈУДГ Буба Мара се реализираше Одбележување на 21 ми март Ден на
пролетта Дата на реализација 21.03.2022

 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ Март 2022 година 22.03.2022Одбележување на светски ден на
водите дата на реализација21.03.2022 објект Пчелка 1 возрасна група 4-5 години

 15.03.2022 Извештаи за преглед на Е- дневници на ден 15.03.2022 година направен е

редовен преглед на е -дневниците  на објектите  Лавче на возрасните групи од 2-6 години

како и објект Буба Мара 1   ,Буба  Мара и објект Пчелка 2

 Изготвување на документ список со вработени,стручни работници и соработници  со

податоци за  стучна спрема и меилови  за истражување за потребите на БРО и одговорно

лице  Мирјана Милошевска

 28.03.2022 Внесување потврди од интерни обуки од доктор и педагог на сите вработени

 28.03.2022 Уредување на литературни катчиња  во објект Буба Мара (јасли и ходниците на

градинката)

 29.03.2022 Принтање на извештаи за одбележувања и манифестации за јануари,февруари

и месец март

 29.03.2022 Стручен совет со Директор и раководители во објект Сонце

 29.03.2022 Учество на состанок со воспитувачи и негуватели објект Буба Мара

 Принтање и средување на документација од реализација на сликовниците од МТСП од проектот

,,Размислувај еднакво,, за месец март

 02.04.2022 Известување и организирање на настан по повод Меѓународен ден на здравјето
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денот на здравјето 07.04.2022 со возрасна група 5-6 објект Буба Мара 1 во организација на

Детски културен центар Карпош  крос трка

Објект Лавче�

Воспитни групи од 2-6 години

11.04.2022 ,,Боите што ги гледам јас”
Цел на активноста да се поттикне детето да ги перцепира боите од непосредната околина и

истите да ги претстави низ конструктивна и ликовна игра според тоа како ги доживуваат боите

кои ги гледаат во природата.

12.04.2022 ,,Печатење цветови’’- ликовна игра
Цел да се развива способност за правилно користење на ликовен материјал

13.04.2022,, Сонце во обравчињата на Лиле’’- читање текст
Цел Да се поттикнат позитивните емоции кај децата и да прераскажуваат и одговаратаа на

прашања

14.04.2022 Активност ,, Пронајди ме " - дидактичка игра
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Цел : Децата да се поттикнат на учество во игра препознавање на скриени предмети, да бројат и

да поврзуваат.

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-4 и 4-6 год

15.04.2022 "Белата пеперутка" - читање текст
Цел: Да се поддржува детето да ги развива и негува позитивните емоции,

да користи разни техники за сликање и претставување на доживувањето по прочитана приказна.
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Објект Лавче
Воспитни групи од 2-4 години и од 4-6 години

18.04..2022 Одиме на пазар - "Овошје" - Поврзување
Цел - да се развива кај децата правилна координација на око и рака при поврзување на предмети

користејќи ја доминантната рака
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19.04.2022 Дневна активност  ,,Овошна и зелечукова градина” набљудување

Цел да се развива истрајнист во процесот на учење и откривање

 Принтање и средување на документација од реализација на сликовниците од МТСП од

проектот Размислувај еднакво за месец април и мај

 Средување на документи по папки извештаи од раководители

 Подготвување на дипломи за првачиња по објекти според бројка дадена од

воспитувачите за идните првачиња

 Оваа година манифестацијата учество во организација на манифестација ,,Цртање

на асфалт,, ќе се одржи на друга локација, на ПЛОЧНИК во Општина Центар голема

возрасна група објект Сонце воспитувач Даниела Јовановска

 Координација со воспитувачи за завршни приредби давање насоки по добиени насоки од

директор

 27.05.2022 Координација со воспитувач Анита Дашиќ  објект Сонце за подготовка на

децата за прием на награда од Едука Мак

 Организација и координација за настан ,,Стихувалки ‘’од Едука Мак на детска улица

Тоше Проески на ден 01.06.2022 по повод Светски ден на детето со воспитна група од

објект Буба Мара 1 воспитува Маја Димовска
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20.04.2022 Чизмите на петлето –серија слики
Цел - кај децата да се развива способност за раскажување настани по слики кои имаат одреден

редослед, да се поддржуваат во истрајноста во процесите на учење и откривање и начин како да

поврзуваат точки за да добијат слика.

21.04.2022 Иде иде голем ден Велигден



310

Бојадисуваме  јајца Цел - Да се поддржуваат децата во изразување на својата  креативност,

сопствените идеи, мисли, чувства во пресрет на празникот Велигден.

26.04.2022 Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години и од 4-6 години

"Мешање на бои природни и секундарни" ликовна игра
Цел - Да се поттикне детето да прави избор на природни и секундарни бои користејќи ликовен

материјал, да слика користејќи ги боите со мешање за да добие слика шарено зајче, да ги именува

боите и да препознава кои бои се добиени преку мешање на истите.
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 Принтање и средување на документација од реализација на сликовниците од МТСП од проектот

Размислувај еднакво за месец јуни

 02.04.2022 Известување и организирање на настан по повод  Меѓународен ден на децата  со

возрасна група 5-6 објект Буба Мара 1 во организација на Општина Аеродром и Едука Мак

 03.06.2022 Организација  на едукација на децата од големата група 5-6 години објект Буба

Мара воспитувач Царе Дамјановска Нула Отпат едукативно видео и мемориска игра по

повод Светскиот ден на Животната Средина со цел Правото на здрава животна

средина и селектирање на отпад(батерии и електорнски отпад )
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 Известување на вработени за одложување на обука од Мтсп  поради технички работи

Сензибилизација на вработените за соработка со родителите која требаше да се одржи од 04-

15.07.2022

 08.07.2022 Изготвување на документи за продолжување на лиценца на вработен

воспитувач во објект Пчелка 2 Ирена Гичарева доставени лично со заверка од директор за

да ги достави до МТСп

 08.07.2022 Изготвување на документи за продолжување на лиценца на вработен

неговател  во објект Сонце -Снежана Мишовска

 07.07.2022 Внесување на Годишни извештаи  доставени од стручни работници и

соработници во Годишниот извештај на градинката за 2021-2022

 Селектирање на документи од вработени од Личен план на професионален развој за 2022-

2023  по папки и Досиеја на вработените
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 07.07.2022 Внесување на Годишни извештаи  доставени од стручни работници и

соработници во Годишниот извештај на градинката за 2021-2022

 Селектирање на документи од вработени од Личен план на професионален развој за 2022-

2023  по папки и Досиеја на вработените

 Изготвување на план за професионални компетенции на вработени доставен до психолог

и Директор

 Изготвување на Годишна програма за Советувалиште со дати за реализација во тековна

2022-2023

 Изготвување на акционен план за Еко интреграција за тековна 2022-2023

 Изготвување на годишен извештај за 2020-2021

 Изготвување на програма за 2022-2023

 Изготување на тековни извештаи

 Изготвување на тематски содржини за тековната 2022-2023

 Изготвување на сопствен Годишен извештај за 2021-2022

 Изготвување на предлог наслови за одбележувања на Меѓународни и Светски денови  во

Советувалиште

 Координација со воспитувачи  за реализација на Летна програма
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СОРАБОТКА СО ВОСПИТНО –ЗГРИЖУВАЧКИОТ КАДАР

 01.09.2021 година Информирање на воспитувачи за испис на деца од објекти на

ниво на градинка тековно

 Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП за внесување на

деца кој не се внесени во систем  на ниво на објекти и здолжително внесување

на потребни податоци и здравствена евиденција на децата

 Потсетување и известување на воспитувачи и негователи за доставување на

стручно усовршување за 2021-2022 година (во ворд документ)

 01.09.2021 година Информирање на негуватели во однос на електронскиот

дневник и пополнување на пријава за упис на децата

 -Средување на документи во соодветни папки на вработени

 Рестартирање на кориснички имиња на вработени за е -дневник

 Давање насоки во однос на работа на е- дневник на приправниците негуватели и

воспитувачи

 01.09.2021 година  Известување на раководители ,воспитувачи и негователи за

допис од МТСП за преместување на групите на ниво на објекти

01.09.2021 година распределување на вработени и деца по возрасни гупи и објекти

Доставено до објектите за групите на воспитувачи :
-Прирачник за воспитувачи

-Програма за ран детски развој
-Акционен план за реализација на културна дејност

-Денови за реализација од еколошкиот календар
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-Организација на време според возрасти 8-24 месеци ,2-4 ,4-6 години
-Долгорочно планирање

-Интеграција на еколошка едукација во воспитно образовен систем на СР МК
Доставена програма за јаслите 9-24 месеци печатена верзија
Доставени прозивници за возрасните групи до сите објекти

Доставени дневници за работа во возрасните групи за до сите објекти
 01.09.2021 година  известување на негователи и воспитувачи да се направи проверка

на електронскиот дневник  најавување и преглед на запишани деца

 01.09.2021 година пратена програма за јасли на одговорни негуватели и медицински

сестри во вибер групите и известување на раководители лично

 07.09.2020 година Известување на медицински сестри и негователи во вибер групите

за начин на електронско пријавување на присутни деца

 Координација со воспитувачи за одбележување на Еко денови од Еколошкиот календар

по објекти

 06.09.2021 Споделување и двање насоки за организација на манифестација по

пристигнат допис

 Испратен допис до ДКЦ Карпош за учество на манифестација со наслов Движи се за
здравје објект Сонце возрасна група од 5-6 години воспитувач Даниела Јовановска

 Информирање и  давање насоки во однос на реализирање на Еко ден од  еколошкиот

календар објект Сонце Меѓународен ден без автомобили (сите објекти по насока на

социјален работник )

 Координација со раководител и медицински сестри  за достава на примероци од
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евидентен лист  за присуство на деца и рекапитулар за тековните месеци низ сите

објекти

 Известување на вработени во однос на лиценците и нивна проверка за подигнување од

МТСП

 01.09.2021 Инфомирање  на негуватели во вибер групи  во однос на пријавување на

деца во електронски систем внесување пријава на новите деца и начин на

распределување

 01.09.2021  Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно

планирање

 01.09.2021 Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за внесување

на број на главна книга на сите деца кај кој не е внесен бројот на главната книга во

електронски дневник

 01.09.2021 Распределување на деца по возрасни групи објект Сонце и Буба Мара и

Лавче

 Испис на деца и редовно информирње на воспитувачи и негуватели тековно во вибер

групите

 03.09.2021 Доставени лично сертификати на вработени од Буба Мара и Буба Мара 1

,Сонце ,Лавче за проследена дисеминација по одржана обука  наслов

,,Менаџирање со човекови ресурси во градинката –изготвување на Личен план за
професионален развој пеку саморефлексија “ Јуни 2021 Друштво за конслатинг  Коучинг –

Н  Битола  време траење 5 часа дата на реализација 15.06.2021

06.09.2021 координација со негуватели и воспитувачи на јаслените групи како и на возрасните
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групи од 2-6 години  за распределување на деца од објектите Буба Мара,Сонце ,Лавче

 06.09.2021 Соработка и координација со воспитувачи од објект Лавче за спроведување

на проект Традицијата и народното творештво Носител и релизатор на проектот

Едука МАK во соработка со ЈУДГ Буба Мара месец септември до 17.09.2021

 Учество на ликовна работилница  во објект Лавче со наслов Народно
творештво и традиција под мотото ,,Боиме  Македонски вез”

07.09.2021 достава на документи од педагошка евиденција по возрасни групи

09.09.2021 соработка и насоки  за адаптација на нови деца со воспитувачи од објект Сонце

23.09.2021 Учество на состанок со воспитувачи и раководител на објект  Буба Мара

Давање на предлог наслови за реализација за Детска недела 2021

Достава на евидентни листин воспитувачи   на увид и потпис по преглед на дневници во

објектите Буба Мара,Буба Мара 1 Лавче,Сонце ,Пчелка 2

 Преглед на Досиеја на деца кои имаат посебни способности во објект Пчелка1  и

работа индивидуална со истите изготвување на извештаи лични за децата

 Достава на Еко календар за одбележување на еко денови по објекти

 Координаија со воспитувачи на ниво на сите објекти за достава на формулари од

реализирана Родителска средба во месец Септември 2021

 Соработка со воспитувачи од објект Пчелка 1 опсервација и работа со деца

давање совети за адаптација и работа со истите на возраст од 2-6 години

воспитувачи В.П,В.П,Б.И,В.Т,Н.Н

 28.09.2021 Координација со воспитниот тим на објект Буба Мара и достава на

презентција и текст за реализација на тетарска претстава
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,, Дедото и репката”
 29.09.2021 Координација  со воспитувачи од објект Буба Мара за достава  на

податоци за подготовка на презентација Виртуелно пријателство -поект

 30.09.2021 Координација со координатори воспитувачи  на Еко проект

Интеграција на еко едукација Средување на доставени документи од еколошка

едукација

 Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП

 01.11.2021 година Информирање на негуватели во однос на електронскиот

дневник и пополнување на пријава за упис на децата

 Давање насоки во однос на работа на е- дневник на приправниците негуватели и

воспитувачи

 01.09.2021 година  известување на негователи и воспитувачи да се направи

проверка на електронскиот дневник  најавување и преглед на запишани деца

 06.09.2021 Споделување и двање насоки за организација на манифестација по

пристигнат допис

 Испратен допис до ДКЦ Карпош за учество на манифестација со наслов Го

градиме мојот град Скопје објект Пчелка 1 возрасна група од 5-6 години

воспитувач Невен Нешовиќ

 Известување на вработени во однос на лиценците и нивна проверка за

подигнување од МТСП

 01.10.2021 година Информирање на воспитувачи за испис на деца од објекти на

ниво на градинка тековно
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 01.10.2021  Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно

планирање за месец Октомври

 01.10.2021 Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за

внесување на број на главна книга на сите деца кај кој не е внесен бројот на

главната книга во електронски дневник

 01.10.2021 Распределување на деца по возрасни групи објект Сонце и Буба

Мара и Лавче

 02.10.2021 Доставени лично сертификати на вработени од Пчелка 1 и Пчелка 2за

проследена дисеминација по одржана обука  наслов

,,Менаџирање со човекови ресурси во градинката –изготвување на Личен план за
професионален развој пеку саморефлексија “ Јуни 2021 Друштво за конслатинг  Коучинг –

Н  Битола  време траење 5 часа дата на реализација 15.06.2021

04.10.2021 координација со негуватели и воспитувачи на јаслените групи како и на возрасните

групи од 2-6 години  за распределување на деца од објектите Буба Мара,Сонце ,Лавче

 Снимање на претставата и подготовка на проект презентација за  Театарска

Претстава ,,Дедото и репката” по повод Детската недела 04,05.10.2021 со

вопитувачите објект Буба Мара

 07.10.2021 Достава на документ во објект Сонце на возрасна група 4-5 и 5-6

години  вопитувачи Валентина Симоновска и Анита Дашиќ за истражување за

потребите на градинката спроведено од Мтсп и Мелко алатката за ефикасни

резултати  од развојот на детето и квалитет на образованието од предучилишна

возраст
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 15.10. 2021   Известување на воспитувачи од објект БМ1 за Одбележување на

АКТИВНОСТ   “Меѓународен ден на пешаците”
 15.10. 2021     известување на воспитувачи од објект Лавче за Одбележување на

АКТИВНОСТ “Меѓународен ден на храната ”
 Давање предлог активности за реализација на активности по повод

,, Светски ден на штедењето “ 31.10.2021
 25.10.2021 Координација со раководители колегиум за оценување и тековни

активности

 28.10.2021 Достава на солгасности за сликање во објект Буба Мара низ сите

воспитни групи

 29.10.2021 Достава на договори за вработени за избор на оценувач

 28-29.10.2021 Координација со еко координатори од проектот Еко интеграција за

месец октомври 2021 достава нa реализирани активности

 29.10.2021 достава на потврди востипно –згрижувачки тим од интерна обука
со наслов "Како да се создаде пријатна атмосфера за работа во затворен
простор во училницата – занималната"

 01.11.2021  Координација со воспитувачи за подготовка на Дневно планирање за

месец Ноември

 01.11.2021 Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за

внесување на број на главна книга на сите деца кај кој не е внесен бројот на

главната книга во електронски дневник

 01.11.2021 Распределување на деца по возрасни групи објект Сонце и Буба
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Мара и Лавче

Испис на деца и редовно информирње на воспитувачи  негуватели тековно во вибер групите

за месец Ноември

 04.11.2021  Учество реализација  на работилница за Климатските промени
 04.11.2021  соработка и насоки  за адаптација на нови деца со воспитувачи од

објект Сонце

 Преглед на Досиеја на деца кои имаат  псоебни потреби во објект Сонце и Буба

Мара   и работа индивидуална со истите изготвување на извештаи лични за

децата

 Координација со воспитувачи на ниво на сите објекти за достава на формулари

од реализирани посети

 04.11.2021 Координација со раководител Валентина Зиндл за имплементација на

Програма за унапедување на киматски промени и животна средина од УНИЦЕФ

И ЕКО ЛОГИК ШВЕДСКА АГЕНЦИЈА избор на координатори воспитувачи (Васка

Аврамовска објект Пчелка 2,Валентина Симоновска објект Сонце,Вера Петковска

и Валентина Зинд објект Пчелка 1 ,Маја Димовска објект Буба Мара 1,СВЕЛАНА

ЈАКИМОВСКА ОБЈЕКТ Буба Мара и објект лавче Ана Тодосиевска )

 08.11.2021 Известување на воспитувачи за реализаиција на проект Учиме да
рециклираме отпадно масло за јадење достава на наставни листови за

работилница , прирачник и постер

 Координаија со вопитувачи од објект Буба Мара  за реализиција и одбележување
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на 13 ноември давање предлог идеи

 22.11.2021 Координирање и предлог идеи за изработка , подготовка и испраќање

на Новогодишни честитки за непознато другарче

Италија,Германија,Полска,Словенија,Грција,Арменија и др.

во соработка со воспитувачите од објект Буба Мара Ивана Митреска ,Марија Ристовска  и

Сања Божиновска (4-5 годишна возраст)и Лидија Донева 5-6 годишна возраст

23.11.2021 Споделување на активности од Едуино игртон на воспитувачи во вибер

група дадено насока кој сака да се вклучи во активноста

 25.11.2021 Подготовка и реализација на Работилница од Едуино игратон  со
наслов,,Бинго”  возрасна група 2-4 хетерогена воспитувач Анета
Василевска

 25.11.2021 Координација и давање насоки  на  воспитувачи Објект Сонце за

реализација на интерен проект

 07.12.2021  давање предлог идеи   и насоки за  тековни активности по повод

Нова Година работилници на воспитувачите

 16.12.2021 споделување на информации за учество во изготвување на Зборник

2021 од Сојуз на просветни работници

 Изготвување на трудови  со наслов ,,Работа со надарени деца”

,, Како влијае литературата врз развојот кај децата”

 15.12.2021 Координација и учество на состанок со воспитувачи од Буба Мaра

 Известување на воспитувачите за внес на податоци во електронскиот дневник
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 17.12.2021 Соработка и координација со воспитувачи од објект П1 ,БМ ,БМ1 за

достава на списоци со име презиме на деца за истражување на МТСп и алатката

Мелко  за групите од 3-6 години.

 Координација со воспитувачи за реализација на Новогодишни работилници на

ниво на објектите

 20.12.2021 Доставување на анкетен прашалник за воспитувачи /негуватели  за

изготвување на труд со наслов ,,Како литературата влијае врз развојот на
децата’’ пополнување анонимно електронски

 Координација и известување на воспитувачи за реализиација на Колегијална

поддршка од 1.02.2022 низ сите објекти и воспрасни групи од 3-6 години

 21.12.2021 Координација и достава на сликовници од проектот на Мтсп

,,Размислувај Еднакво” доставување на линкови за реализиација на

сликовниците и комплет материјалите од програмата

 20.12.2021 -Доставување на анкетен прашалник за родители за изготвување на

труд со наслов,, Како литературата влијае врз развојот на децата” во возрасните

групи на 4-5 воспитувачи Ивана Митреска и Сања Божиновска и 3-4 кај Анета

Станковска

 21.12.2021 Реализација на предновогодишна работилница со воспитувач Анета

Станкова објект Буба Мара возрасна група 3-4 години со наслов Новогодишна

сказна изработка на сликовница
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 27.12.2021 Реализација на предновогодишна работилница со воспитувач Ивана

Митреска објект Буба Мара возрасна група 4-5 години со наслов

,, Волшебна Новогодишна Елка’’ ликовна игра изработка на елка од рециклиран

материјал и елка на емоции
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 29.12.2021 Реализација на предновогодишна работилница со воспитувач Сања

Божиновска објект Буба Мара возрасна група 4-5 години со наслов

,, Новогодишен лампион ‘’ликовна игра изработка на лампиони од тесто

 11.01.2022 Посета на воспитни групи со  Државен просветен инспектор Зоран

Димитриевиќ објект Буба Мара и Буба Мара 1големи воспитни групи (5-6 години )

 11.01.2022 Известување на воспитно –згрижувачки тим  за посета на редовен

инспекциски надзор од Државен просветен инспектор

 11.01.2022 Известување на воспитно –згрижувачки тим  за посета на редовен

инспекциски надзор од Мтсп сектор Детска заштита инспектор Слаѓана

Дамјановска

 11.01.2022 Координација со воспитувачи објект Буба Мара за отпочнување на

интерен проект Каде,како ,зошто (20.01.2022) и споделени предлог наслови за

реализација на проектот и насоки за постапување при изработка на презентација
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од проектот

 12.01.2022 Доставени листи од годишно интервју на раководители за потис од

вработените по завршено оценување

 12.01.2022  Доставени листи од годишно интервју на воспитувачи и негуватели

како и стручен тим за потпис по завршено оценување лично во објект Буба Мара

и Буба Мара 1

 24.01.2022 доставен материјал (линк ) од колегијална поддршка за обработка на

сликовниците од МТСп и проектот Размислувај еднакво (Think Equal - TE) и

Програма за рано учење и развој

 25.01.2022   Делење на годишно интервју на вработени за 2021 година

 26.01.2022 Принтање на материјал за реализација на активности  обработка на

сликовниците од МТСп и проектот Размислувај еднакво (Think Equal - TE)

заобјект Буба Мара возрасна група 5-6

 Доставени листи од годишно интервју на раководители за потпис од вработените

по завршено оценување

 Известување до колешките за тековен испис на децата низ објектите за месец

Февруари 2022

 04.02.2022 Информирање на воспитувачите за учество на манифестација настан

По повод Меѓународниот ден посветен на децата кои се борат со канцер - 15

Февруари, САНО објавува ликовен и литературен конкурс на тема “За моето

другарче во болница”Готовите цртежи   испратени на  10.02.2022 година.

 04.02.2022  Известување на воспитувачите од објект БМ1 за реализиаија на 4 та
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работилница од проектот Рециклираме отпадно масло во соработка со Суниленс

и МОН

 Известување на воспитно згрижувачки кадар за испис  на деца од објект Пчелка

2,Буба Мара и Сонце

 09.02.2022 Известување на воспитно згрижувачки кадар за достава на изготвени

ликовни творби по повод  По повод ,,Меѓународниот ден посветен на децата кои

се борат со канцер - 15 Февруари”, САНО објавува ликовен и литературен

конкурс за учество во управа

 Споделување на инфомација за учество во манифестација организирана од ДКЦ

по повод денот на жената 8 март со наслов

,, Играм и пеам за мојата мајка 2022 “достава на изработки на 5  ликовни творби цртежи

од децата и 5 честитки учество земаат воспитувачите на воспитните групи од 5-6 години

воспитува Лидија Донева Објект БМ 1  и објект Пчелка 2 Василка Костадиновска

 15.02.2022 Работилница на тема „Целосен систем за професионален и
кариерен развој на стручните профили вработени во детските
градинки“помош и соработка на  негувател Маја Стојановска за пополнување на

бараните материјали  од обуката  и доставување на истите до МТСП и одговрно

лице за проектот ИПА

 16.02.2022 Координација стручен тим и воспитно-згрижувачки тим  за интерна

обука со наслов ,,Комуникација” изготвена од педагог според акциониот план на

градинката за професионален развој на вработените и личната програма за
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работа на педагогот и Годишната програма на градинката споделена на web I fb

 Известување за учество на ликовен конкурс во организација на Едука Мак

 03.03.2022 Доставување на активности за реализација на интерен проект објект

Буба Мара

 22-23.03.2022  Изготвување потврди на вработени и заверка на истите од

реализирани интерни обуки на педагог и докторка

 22.03.2022 Донирам изработени полици за литературно катче објект Буба Мара

 Принтање и средување на документација од реализација на сликовниците од

МТСП од проектот Размислувај еднакво за месец март

 Давање насоки за реализација на Светски ден на водата 22.03.2022 објект

Пчелка 1 возрасна група 4-6 години

 Споделување на предлог идеи за уредување на дворовите

 Споделување на предлог идеи за организација и изработки на Велигденски

украси за продажен Велигденски базар на воспитно –згрижувачки тим

 18.03.2022 Достава на сликовници донирани од Светска банка и БРО  до

објектите на градинката за возрасните гупи од 4-6 години

 29.03.2022 Известување на воспитно-згрижувачки тим за Одбележување на

Априлијада Капитол Мол изработка на еко маска со децата и учество на

манифестацијата на 01.04.2022 петок во Капитол мол.

 Известување на воспитувачи за достава на изготвен документ за реализација на

сликовниците од МТСП

 05.04.2022 Известување на  воспитувач Кристина Серафимовска  од објект Буба
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Мара  1  возрасна група 5-6 години за учество во настан од спортски карактер

Крос трка и тоа 5 момчиња и 5 девојчиња  во организација на Детски културен

центар Карпош

 Давање на предлог наслови за реализација на интрен проект Патуваме

истражувме на воспитувачи од објект Буба Мара

 07.04.2022 Учество на состанок од Сонк со претседател воспитувачи на објект

Буба Мара

 18.04.2022 Известување на воспитувачите за испис на деца од големата група

објект Пчелка 2 воспитувач Ирена Гичарева

 03.05.2022 Известување на воспитувачи за достава на изготвен документ за

реализација на сликовниците од МТСП

 Координација со воспитувачи и достава на покани за идните првачиња

 07.05-09.05.2022 Координација со воспитувачи во однос на бројка на деца кој

проследиле тeатарска претстава ,,Музичка екологија ”
 16.05.2022 Координацијасо воспитувачи во однос на бројка на деца кој земале

учество во одбележување на Денот на градинката и Денот на
семејството 15.05.2022

 Известување и координација  со воспитувач за манифестација  Цртање на
асфалт ќе се одржи на друга локација, на ПЛОЧНИК во Општина Центар голема

возрасна група објект Сонце воспитувач Даниела Јовановска

 Координација со негуватели за распределба на деца во возрасните групи

тековно за месец мај 22
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 Координација со воспитувачите Н.Н објет П2 (5-6) и Н,Ј објект БМ1 (3-4) во однос

на внес на податоци од страна на постеа од енумераторите кои беа ангажирани

во истражувањето  со наслов,,Подобрување на социјалните услуги мерење на
постигнувањата  во раното учење и квалитет преку алатката Мелко” во

организација на Бро ,Мтсп и Индаго

 Координација со воспитувачи во однос на завршните приредби на големите

групи во период на месец мај 2022

 27.05.2022 Координација со воспитувач Анита Дашиќ  објект Сонце за подготовка

на децата за прием на награда од Едука Мак

 Известување на воспитувачи за достава на изготвен документ за реализација на

сликовниците од МТСП за месец мај

 05.04.2022 Известување на  воспитувач Маја Димовска   од објект Буба Мара  1

возрасна група 5-6 години за учество во настан ,,Стихувалки’’
 01.06.2022 Известување на воспитувачите и негувателите за одржување на

настан Петтти фестивал на поезија за деца Промоција на збирка поетски творби

,,Стихувалки 2022’’ во огранизација на Оптина Аеродром и Едука Мак

 03.06.2022 Соработка и едукација на децата од големата група 5-6 години објект

Буба Мара воспитувач Царе Дамјановска Нула Отпат едукативно видео и

мемориска игра

 02.06.2022 Совет на воспитувачи во објект Сонце (Сонце,Лавче,Пчелка 1)

 03.06.2022 Совет на воспитувачи објект Буба Мара (Буба Мара,Буба Мара 1

,Пчелка 2)



331

 02.06.2022 Интерна обука на негуватели од објект Сонце за рестартирање на

лозинките од е дневникот

 07.06.2022 Состанок со негуватели во објект Буба Мара Директор,педагог,доктор

 09.06.2022 Индивидуална работа со дете на возраст од 3-4 години воспитна

група објект Буба мара воспитувач Анета Станковска (Петар Данков)

 09.06.2022 Индивидуална работа со дете на возраст од 3-4 години воспитна група објект

Буба мара воспитувач Анета Станковска (Петар Данков)

21,22,23,24 .06.2022  Учество во планирање на долгорочни теми со воспитувачи на ниво на објектите

на ЈУДГ Буба Мара

 Информирање на вработените за достава на стручно усовршување за 2021-2022

 07.07.2022 Испратено меил за пополнување на анекс за продолжување на лиценците на

вработените

 06.07.2022 Известување на вработените да достават Личен план на професионален развој

за тековната 2022-2023 на официјален меил и на мојот меил како и стручно усовршување

за 2021-2022

 Информирање на вработени за достава на документи од Личен план на професионален

развој за 2022-2023 и средување  по папки и Досиеја на вработените

 15.07.2022  Давање насоки на воспитно згрижувачки тим за работа во воспитна група по

утврдена констатација при опсервација

 Координација со воспитно згрижувачи тим   за реализација на Летна програма

 Известување на воспитувачи  за учество на ликовен конкурс во организација на Едука Мак со
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наслов „МИНИ КРЕАТИВЦИ 2022“

Тема: „КОРИЦАТА НА МОЈАТА СЛИКОВНИЦА“ ВТОР ЛИКОВЕН НАТПРЕВАР за деца од 4-6 годишна

возраст од 28.02-28.03.2022 година 10 детски цртежи од една воспитна група на ниво на градинката

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ: Поттикнување на креативноста, детското творештво, естетските

чувства и фантазијата кај децата, негување на чувствата за книгата - сликовницата, со  задача да се

открие детската индивидуалност, љубов и размислување за сликовницата

 02.03.2022 Известување на воспитувачи за надополнување на испуштени податоци во

електронскиот дневник

 21.03.2022 Известување на вработени за внесување на интерни обуки по доставени потврди
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СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

 Советодавна насока  на родителите за уписи и испис на децата(телефонски и индивидуално )

 30.09.2021 -телефонски разговор со родител П.Д за испис на дете Л. Д од објект Сонце (5-6

години) поради заминување во странство

 Телефонски рзговор со родител за потребни документи за упис на дете кое има поднесено

апликација за упис во објект Буба Мара 1

 Индивидуален разговор со родителката на дете од објект Пчелка 1 на возраст од 5-6 (Г.И)

 Индивидуални разговори со родител на дете Шуманска за упис во градинка по поднесена

апликација за упис

 20.12.2021 -Доставување на анкетен прашалник за родители за изготвување на труд со наслов,,

Како литературата влијае врз развојот на децата” во возрасните групи на 4-5 воспитувачи Ивана

Митреска и Сања Божиновска и 3-4 кај Анета Станковска

 Индивидуален телефонски разговор со родители на дете од Буба Мара (2-3 години) воспитувач

Славица Димковска

 -25.01.2022 Индивидуален разговор со родител за упис на дете во градинка објект Буба Мара 1

јаслена група (Т.Т)

 26.01.2022 телефонски разговор со родител за испис на деца поради заминување во странство

објект Сонце  возрасна група 5-6 и 3-4 години

 28.09.2022 Индивидуален разговор со родител за упис на дете во објект Буба Мара

 03.05.2022 индивидуални разговори за упис на првачиња со родители од објектСонце и Пчелка 2

 Советодавна насока  на родителите за уписи и испис на децата(телефонски и индивидуално )

 Индивидуален разговор со родителка на дете за упис во градинка (давање насоки за упис и

потреби документи

 Индивидуален разговор со родител од објект Сонце возрасна група 5-6 воспитувач Анита Дашиќ

 Индивидуален разговор со родител од објект БуБа Мара возрасна група 5-6 воспитувач Царе
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Дамјановска

Советодавна насока  на родителите за уписи и испис на децата(телефонски и индивидуално )

 Индивидуален разговор со родителка на дете за упис во градинка (давање насоки за упис и

потреби документи

 Индивидуален разговор со родител од објект Сонце возрасна група 5-6 воспитувач Анита Дашиќ

 Индивидуален разговор со родител од објект БуБа Мара возрасна група 5-6 воспитувач Царе

Дамјановска

Советодавна насока  на родителите за уписи и испис на децата(телефонски и индивидуално )

-Индивидуален разговор со родителка на дете за упис во градинка (давање насоки за упис и потреби

документи

-Индивидуален разговор со родител од објект Сонце возрасна група 5-6 воспитувач Анита Дашиќ

-Индивидуален разговор со родител од објект БуБа Мара возрасна група 5-6 воспитувач Царе

Дамјановска

-Индивидуален разговор со родители за испис на деца кој од септември се првачиња

СОРАБОТКА СО СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

 координација за Годишни извештаи и Годишна програма со Психолог ,Директор

 известување на стручни работници и соработници за доставување на стручно усовршување за 2020-2021
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година (во ворд документ-електронски)

 01.09.2021 координација со психолог за преместување на вработени негователи во објект Буба Мара 1  и

средување на групите од јасли и 2-3 години

 Доставена бројна состојба на деца по воспитни и возрасни групи за внесување во Годишната програма на

Директор , психолог,логопед

 03.09.2021 Координација и барање од логопед да се достават најнови  списоци  на деца за тековната 2021-

2022 на педагог

 03.09.2021 Доставен Годишен извештај од педагог на психолог ,Директор и логопед

 03.09.2021 Доставенa Годишна програма за тековната 2021-2022 изготвена од педагог

 02.09.2021 Координација со стручни логопед,психолог ,социјален работник за достава на документ за

Личен план на професионален развој писмено и лично обраќање

 06.09.2021 Координација со логопед за дете кое бара испис поради одење во друга градинка

 07.09.2021 Доставен Годишен извештај  за 2020-2021 од педагог до логопед Сања Јаковлевска

 23.09.2021 координација социјален работник за дете од објкт П1 (Г.И)

 29.09.2021 координација со логопед за проверка на дете од листа на чекање

 09.2021 Координација со музички педагог за изготвување музика за проект за  објект Лавче за

спроведување на проект Традицијата и народното творештво Носител и релизатор на проектот Едука МАK

во соработка со ЈУДГ Буба Мара месец септември до 17.09.2021

 28.09.2021 Координација со музички педагог за изготвување музика за проект за  објект Буба Мара за

спроведување на проект ,,Виртуелни пријателство” во соработка координатор социјален работник Весна

Христова

 29.09.2021  Координација со координатор на проект социјален работник Весна Христова за изготвување и
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спроведување на проектот ,,Виртуелни пријателство” во соработкасо воспитувачи oд објект Буба

Мара  29.09.2021

 30.09.2021 координација со музички педагог и давање насоки за изготвување на видео клип од театараска

претства,,Дедото и репката” за изготвување на проект

 01.10.2021 Координација со логопед за дете кое бара испис поради одење во друга градинка

 2021 координација со логопед за проверка нa дете од листа на чекање

 01.10.2021  Координација со  координатор  на проект  социјален работник Весна Христова за изготвување и

спроведување на проектот ,,Виртуелни пријателство” во соработка со воспитувачи  oд објект ,,Буба

Мара”  29.09.2021

 07.10.2021 координација со музички педагог и давање насоки за изготвување на видео клип од театараска

претстaва,,Дедото и репката” за изготвување на проект

 07.10.2021 координација со профeсор по англиски за лекторирање на театараска претстaва,,Дедото и

репката” за изготвување на проект

 07.10.2021 Подготовка на  нашата прва книга од  Театарска Претстава ,,Дедото и репката” по повод

Детската недела 04,05.10.2021 со воспитувачите објект Буба Мара

 12.10.2021 Учество во Подготовка на сценарио за денот на Пелтечењето

 25.10.2021 Координативен состанок со стручен тим и Директор за тековни активности и достава на

распоред за работа и ротација по објекти

 29.10.2021 Учество во реализација на тетарска претстава по повод Меѓународен ден на свестоста за
пелтечењето со наслов ,, Брзорборка”играње на претстава по втор пат во објект Буба Мара за возрасни

групи 5-6, 4-5 години
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 29.10.2021 Достава и потпишување  на договори за вработени стручни работници и соработници за избор

на оценувач

 29.10.2021 координација со музички педагог и давање насоки за изготвување на видео клип од театарска

претсaва,,Брзозборка ” за изготвување на проект Виртуелно пријателство и изготвување на интерна книга

 29.10.2021 достава на потврди на стручни од интерна обука со наслов "Како да се создаде пријатна
атмосфера за работа во затворен простор во училницата – занималната"

 известување на стручни работници и соработници за доставување на стручно усовршување за 2020-2021

година (во ворд документ-електронски)

 03.11.2021  Координација со стручен тимна објект Буба Мара и достава на презентација од  реализација на

тетарска претстава,,Зборка Брзозобрка ”

 03.11.2021  Координација со  координатор  на проект  социјален работник Весна Христова за изготвување и
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 29.10.2021 Достава и потпишување  на договори за вработени стручни работници и соработници за избор

на оценувач

 29.10.2021 координација со музички педагог и давање насоки за изготвување на видео клип од театарска

претсaва,,Брзозборка ” за изготвување на проект Виртуелно пријателство и изготвување на интерна книга

 29.10.2021 достава на потврди на стручни од интерна обука со наслов "Како да се создаде пријатна
атмосфера за работа во затворен простор во училницата – занималната"

 известување на стручни работници и соработници за доставување на стручно усовршување за 2020-2021

година (во ворд документ-електронски)

 03.11.2021  Координација со стручен тимна објект Буба Мара и достава на презентација од  реализација на

тетарска претстава,,Зборка Брзозобрка ”

 03.11.2021  Координација со  координатор  на проект  социјален работник Весна Христова за изготвување и
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 29.10.2021 Достава и потпишување  на договори за вработени стручни работници и соработници за избор

на оценувач

 29.10.2021 координација со музички педагог и давање насоки за изготвување на видео клип од театарска

претсaва,,Брзозборка ” за изготвување на проект Виртуелно пријателство и изготвување на интерна книга

 29.10.2021 достава на потврди на стручни од интерна обука со наслов "Како да се создаде пријатна
атмосфера за работа во затворен простор во училницата – занималната"

 известување на стручни работници и соработници за доставување на стручно усовршување за 2020-2021

година (во ворд документ-електронски)

 03.11.2021  Координација со стручен тимна објект Буба Мара и достава на презентација од  реализација на

тетарска претстава,,Зборка Брзозобрка ”

 03.11.2021  Координација со  координатор  на проект  социјален работник Весна Христова за изготвување и
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спроведување на проектот ,,Виртуелни пријателство”  во соработкасо воспитувачи  oд објект Буба Мара

изработка на Новогодишни честитки (воспитувачи Сања Божиновска Ивана Митреска Марија Ристовска и

Лидија Донева)

 04.11.2021 – Одбележување ,,Денот на климатските промени“. Реализирана работилница во објект

Сонце со воспитни групи од 4-5 години во соработка со педагог и музички педагог. Следење анимирано

видео - ,,Изладете ја климата“, експерименти - како пресушува реката, како се топи снегот, загаден воздух,

цртање и боење на планетата Земја и планина од есенски лисја...се со цел збогатување на детските

сознанија за промените во природата и нивното влијание.
СПАСИ ЈА ПЛАНЕТАТА, ТАА Е ВО ТВОИ РАЦЕ

 22.10.2021 Меѓународен ден на пелтечењето – ,,Подигнување на свеста за пелтечењето“ Напишано
сценарио и реализација на театарска претстава - ,,Зборка Брзозборка“ во соработка со стручен тим –

педагог, социјален работник, професор по физичко воспитание, воспитувач, музички педагог. Објект Буба
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Мара и Буба Мара 1, воспитни групи од 4-6 години.

 22.11.2021 Координирање и предлог идеи за изработка , подготовка и испраќање на Новогодишни честитки

за непознато другарче Италија,Германија,Полска,Словенија,Грција,Арменија и др.

во соработка со воспитувачите од објект Буба Мара Ивана Митреска ,Марија Ристовска  и Сања Божиновска (4-5

годишна возраст)и Лидија Донева 5-6 годишна возраст

 24.11.2021  Координација со стручен соработник логопед за реализација на работилница Бинго во објект

Лавче во возрасни групи од 2-6 години и споделување на Фб и веб страната на градинката

 07.12.2021 Соработка со музички педагог за пополнување на потребни документи кој ги побарува МТСп за

работата на музичарот во градинката

 17.12.2021 Соработка со стручни за уредување на дворот со еко елка и лампиони од работилница на

родители и деца во домашни услови

 Соработка со социјален работник во однос на доставени Новогодишни честитки

 Координација со логопед за постирање на активности на фб страната

 Координација и изготвување на Благодарници за родители кои дале свој придонес за учество и

реализација на активности поврзани со Нова Година

 Координација и изготвување на Благодарници за надворешни соработници донатори  кои дале свој

придонес за  реализација на активности поврзани со Нова Година и  естетско уредување на дворните

површини

 11.01.2022 Координација со стручни логопед,социјален работник во однос на дете од возрасна група 5-6

објект Буба Мара воспитувач Царе Дамјановска (Ј.Ј )

 11.01.2022 Координација со музички педагог за достава на лиценца за работа за упис во е -дневник

 11.01.2022 Координација со социјален работник за  изготвување на книга од проект Еразмус  Е твининг
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 12.01.2022 Достава на Годишна оценка Годишно интервју на стручни работници за потпис

(музичко,социјален работник ,логопед,педагог)

 Координацција и споделување на информации за упис на дете во објект БМ1 со логопед одговорен за

листата на чекање и уписна листа на деца

 28.01.2022 Координација со стручен тим логопед и  социјален  работник за изготување на Зоом состанок за

вработени и интерна обука со наслов ,,Инклузивни тимови” на ниво на РСМ и проследување на

дисеминација од проследена обука од Здруженито Отворете ги прозорците

 28.01.2022 Координација со стручен социјален  работник за изготување на ZOOM состанок за вработени и

интерна обука

 09.02.2022 Соработка со логопед за достава на ликовни творби во ДКЦ

 16.02.2022 Работилница на тема „Целосен систем за професионален и кариерен развој на
стручните профили вработени во детските градинки“ соработка помош и на социјален работник

Весна Христова за пополнување на бараните материјали  од обуката

 01.04.2022 – Ден на шегата Учество во групна маска со директор и стручен тим, посета во сите објекти.

 02.04.2022 Светски ден на аутизмот..
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Одбележување на Светскиот ден на аутизмот - објект Сонце свети во сина боја. Да го обоиме светот во

сино, денес подај рака, љуби, разбери, рашири ги своите видици и остави место за мене, за тебе, за сите.

Лицата со Аутизам се дел од општеството на кои континуирано им е потребна нашата поддршка, љубов,

внимание...

 01.04.2022 Координација со логопед за поставување текст на Фб и веб страната

 05.04.2022 Известување на Докторка  и професор по физичко за учество во настан од спортски карактер

во организација на Детски културен центар Карпош

 Известување на стручни работници за достава на Извештаи од јануари до април  2022

 01.04.2022 Координација со стручен работник  логопед за Светски   Ден на аутизмот и одбележување во

објект Сонце

 11.04.2022- Споделување на активност на логопед за постирање на веб и фб страната на градинката

активности од објект Лавче
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 16.05.2022 Координација со стручни  во однос на бројка на деца кој земале учество во одбележување на
Денот на градинката и Денот на семејството 15.05.2022 низ објектите

 Координација со стручни логопед и социјален работник за подготовка на интерните проекти од објект

Буба Мара 1 и Пчелка 1 ,Лавче

 19.05.2022 Координација со музички педагог во однос на приредбите завршни на децата од големите

ворасни групи идни првачиња

 30.05.2022 информација на стручни за доставување на готови интерни проекти за постирање на фб и

веб страната на градинката

 01.06.2022 Координација  со Стручен тим и Директор за реализација на настан По повод Меѓународен
ден на децата

 11.04.2022- Споделување на активност на логопед за постирање на веб и фб страната на градинката
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СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ПЕДАГОГ ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2020 година

Обука за тач таблите од Тримакс во објект Буба Мара     1 час

30.09.2021 Проследена  конференција и  добиен Certificate  of Attendance18th Pan-European Conference
on Digital Education.The conference was held online on the 30th of September 2021 from 15:00 to 16:30.

Ljubljana, Slovenia, 30 September 2021  SKUPINA PRIMERA, integrated HR solutions, Ltd, Prešernova cesta 5

, Ljubljana, Slovenia

29.11.2021 Следење на вебинар со наслов ,,Креативно учење преку игра за предучилишно и основно

активности од објект Лавче

 06.06.2022 Соработка и координација со стручни Логопед и Социјален работник за достава на

интерните проекти за постирање на веб и фб страната

 Соработка и информирање на стручен тим за достава на годишни програми за 2023 и Годишни

извештаи лични за 2021-2022

 15.07.2022 Координација и споделување на информации на социјален работник за родители кој

поднеле апликација за упис за да ги контактира и да ги извести за прием на децата

 20.07.2022 известување на стручен тим за достава на Личен план на професионален развој за 2022-

2023  како и Стручно усовршување за 2020-2021

 20.07.2022 Известување за достава на сертификати за упис во лично досие во е-дневникот
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обрзование” м-р Магдалена Петреска Одделенски наставник во ООУ,,Лазо Ангеловски” Скопје 1 час и

30 минути

 Проследен ЕДУИНО ВЕБИНАР: „Размислувај еднакво“ во предучилишното воспитание и

образование 14 декември од 15-17 часот времетраење 2 часа во организација на МТСП

 Сертификат за стекнати знаења на Едуино Вебинарот

,,Креативно учење преку игра за предучилишно и основно образование”
време траење на обуката 2 часа на ден 29.11.2021 добиен на 17.12.2021

 16.12.2021 Certificate  attended the

21st Pan-European Conference on Digital Education.
The conference was held online on the 16th of December 2021 from 15:00 to 16:30

Ljubljana, Slovenia, 16 December 2021 SKUPINA PRIMERA

 Сертификат Twining Quality label нгарада  со ознака за квалитет  за проектот Chrismas
celebration exchange 27.12.2021 Mарко Горгиевски  Национален сервис за поддршка Северна
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Македонија

 Пофалница за активно учество на Едуино Игратон 2021 дата на издавање  06.12.2021

Претседател Николчо Гошев СмартАп-Лабораторија за социјални иновации

 27.01.2021 Certificate  attended the

22st Pan-European Conference on Digital Education  Digital Theaching od Languares
The conference was held online on the 27th of January 2021 from 15:00 to 16:30

Ljubljana, Slovenia, 27th of January SKUPINA PRIMERA

Проследена дисеминација на интерна обука од стручен тим со времетраење 1 час дисеминација на

обука со наслов ,,Показатели за отстапување во развојот”
 Учество на обука низ работилница во организација на IPA Projects Archidata(Проект

„Подигнување на квалитетот на предучилишното образование и грижа“ –

Активност 1.10: ,,Представување на целосен систем за професионален и кариерен развој на
стручните профили вработени во детските градинки преку две работилници)”
 09.02.-10.02.2022 Работилница на тема „Целосен систем за професионален и кариерен развој

на стручните профили вработени во детските градинки“ предвидена во рамки на
подактивноста 1.10 - Prepare and deliver trainings for pre-school staff to understand the new system

for professional and career development како дел од Annual Action Programme for the year 2017 - EU

support for Education, Employment and Social Policy- IPA II -„Raising the quality of pre-school education

and care“ Contract N:12-10680/1. Работилницата  се реализирашe  во текот на два дена од 13:00 до

16:00 часот  преку платформата Zoom 09.02.-10.02.2022 среда и четврток

 Достава на пополнети материјали од проследена обука до МТСП РАБОТЕН МАТ. За 1Ден-2 сесија
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ПИТА НА СИТЕ АКТИВНОСТИ ВО НАШАТА ПРОФЕСИЈА(според лична проценка)

ГОДИШЕН ЛИЧЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2021/2022_ГОД.

ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Воспитна година

Градинка

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ

Анекс I   МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА РАБОТА

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ ОД САМООЦЕНУВАЊЕ

Анекс  III    ИЗВЕШТАЈ ОД ОЦЕНУВАЊЕ ОД КОЛЕГИТЕ

Анекс IV МОТИВАЦИСКО ПИСМО

доставување на истите до МТСп и одговорно лице за проектот ИПА

 16.02.2022   Реализатор на интерна обука изготвување на Презентација со наслов

"Комуникација" Изготвена од педагог - Маргарита Ставрова

Интерната обука има за цел да се подобрат компетенциите на вработените во однос
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на комуникација и интерперсоналните односи во работната организација.

 Учество на он лине конференција на ден 24.02.2022
 23rd Pan-European Conference on Digital Education: Digital Teaching of Languages

The conference was held online on the 24th of February 2022 from 15:00 to

16:30.Ljubljana, Slovenia, 27th of January SKUPINA PRIMERA

 09-10.03.2022 Следење на стручна конференција он лине со наслов  времетраење 1

час

,,Врската помеѓу добросостојбата на децата  и нивните постигнувања’’ заедничка

иницијатива на Владата на СРМ,Британската амбасада  во Скопје и Уницеф и Македоонски

центар за граѓанско образование МЦГО вкупно часови 12 часа или вкупно 2 дена  по 6 часа

 Конференција на воспитувачи Искуства од воспоставување професионални заедници за
учење во градинките 17-18.03.2022   3 часа МТСП

 29.03.2022  Следење на он лине предавање со наслов

,, Доживотно учење “во реализација на  проф.д-р Ѓоргина Кимова Меѓународен

Славјански Универзитет –Скопје 1 час

 04-05.04.2022 Учество на обука  со наслов,,Подобрување на социјалните услуги мерење
на постигнувањата  во раното учење и квалитет преку алатката Мелко” од 2 дена 16

часа во организација на Бро ,Мтсп и Индаго

 18.04.2022 он лине обука за Мелко алатката

 Следење на обука со наслов ,,Типови на личност ‘’ он лине предавање  со проф.д-р Сашо

Кочанковски Меѓународен Славјански Универзитет
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 02.05.2022 Учество на обука и состанок     со наслов,,Подобрување на социјалните услуги
мерење на постигнувањата  во раното учење и квалитет преку алатката Мелко” во

организација на Бро ,Мтсп и Индаго времетраење 16 часа (2 дена )

 10.05.2022 Следење он лајн вебинар со наслов ЕДУИНО ВЕБИНАР:

Вовед во формативно оценување
 Проектот „ЕДУИНО: Колективно подобрување на образованието преку ко-креирање и

иновации“ е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Амбасадата на

Велика Британија во Скопје, со поддршка од Министерството за труд и социјална политика

(МТСП), Министерството за образование и наука (МОН), Бирото за развој на образование

(БРО) и УНИЦЕФ. Проектот го спроведува СмартАп – Лабораторија за социјални иновации

времетраење 1 час

 10.05.2022 Онлајн предавања • платформа за психолошка поддршка Меѓународен

Славјански Универзитет  времетраење 1 час и 30 минути

Тема,,Инклузивна училница –Од теорија до пракса” предавач доц.д-р Горица Поповска

Налевска

 17.05.2022„Воведување на нов модел на процена на деца и млади со
попреченост во Р. С. Македонија“ со проф. д-р Анита Ристеска и Горан Петрушев

деветтото онлајн предавање во рамките на вториот серијал предавања од

Платформата за психолошка поддршка. Меѓународен Славјански Универзитет

времетраење 1 час и 30 минути
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Pan-EU Conference on Digital Education

Stories About Us: Reading Motivation, Manea Anda Mihaela, Scoala Gimnaziala Nr. 49;E-ways of

English Language Teaching, Nida Türkelay, Ercan Akın Fen Lisesi;

A Culture-Sensitive Social-Constructivist Model of Blended Learning and Teaching, Anna

Stefanowicz-Kocol, University of Applied Sciences Tarnow;

Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces, Irena Biba, Betim Muço

School
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СОРАБОТКА СО НАДВОРЕШНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕТИ ,СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

-Дописи за рестартирање на блокирани лозинки на вработени од страна на одговорно лице од

МТСП(А.С)

-Дописи за рестартирање на блокирани лозинки на вработени од страна на одговорно лице од

МТСП(А.С) континуирано

-Соработка со МТСП одговорно лице за лиценци

-Соработка со сектор за детска заштита МТСП

-Соработка со детски градинки на ниво на Скопје

-Соработка со Општина Аеродром

-Соработка со МТСП одговорно лице за Пишан дневник

-Соработка со инспектори Слаѓана Дамјановска и Јорданка од МТСП

-Соработка со Општина Аеродром

-Соработка со детски градинки на ниво на Скопје

 Детска радост

 Мајски цвет

 Срничка

 Октомври

 Светот на колорес

 Little me Кисла вода

 8 ми март

•11 Октомври
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•Градинка Јасна Ристевска ,,Лихнида”од Охрид

•Срничка

 Соработка со БРО

 Соработка со Детски Културен центар Карпош

-Соработка со Едука Мак

-Соработка со Арст Ламина

-Соработка со Совет за грижи и воспитување на децата на Град Скопје

-Коучин –Н  Битола Професор Константин Петковски

-Соработка со Суниленс и Одговорно лице Викторија

-Соработка со Мтсп  за истражување на алатката  Мелко

-Соработка со Уни банка одговорно лице раководител Кристина Јакимовска

-Соработка со Црвен Крст

-Соработка со Олимпико центар за гуми

-Соработка со Општина Аеродром  сектор за детска заштита

-Соработка со Индаго  одговорно лице Маја Милошевска

-Соработка со училиштата Лазо Ангеловски,Димитар Македонски,Александар Македонски,Гоце Делчев

-Соработка со  МТСП и одговорно лице за проектот IPA Projects Archidata Дона Димов-Марковска, ЈНКЕ5

за техничка поддршка на работилници.

-Соработка со Општина Аеродром одговорно лице за Априлијада  Билјана Костадинова

-Спроведување на истражување  како енумератор  со наслов,,Подобрување на социјалните услуги

мерење на постигнувањата  во раното учење и квалитет преку алатката Мелко”  во организација на Бро

,Мтсп и Индаго во објектите
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• Буба Мара 1 03.05.2022

• Кочо Рацин матичен објект  09.05.2022

• 13 Ноември матичен објект   10.05.2022

• 13 Ноември   објект  Кукушка 11.05.2022

• 13 Ноември  објект   Парк       12.05.2022

• Весели Цветови објект Сончоглед  13.05.2022 -16.05.2022

•

 Соработка со  Нула Отпад

 Соработка со Мак домен

ИЗГОТВИЛ ПЕДАГОГ Маргарита Ставрова
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4.3.4   Реализација на воспитно образовната работа  на логопед

Предучилишната установа претставува визија за рaзвојот на детето во иднина.

Раното детство претставува основа за која се задржуваме и ги истакнуваме сите квалитети на детето од секое

поле на животот. Со поттикнување и посветување на воспитно-образовната работа и грижа за секое дете се

постигнува посакуваниот резултат.

Како стручно лице – логопед во таква установа се допринесува со низа активности, работилници, консултативни

разговори, поддршка, индивидуална работа се со цел децата да ги развиеме во една целосна и среќна единка,

подготвени за следната фаза училиштето.

Логопедот е стручно лице оспособено за работа на превенција, откривање, проценка, дијагностика, советување,

рехабилитација и третман на пореметување на говорната комуникација,  се што подразбира  пореметување на

јазик, говор и глас, пореметување во читање и пишување, пореметување на орално-ларингеалната функција и

пореметување во вербалната и невербалната комуникација кај децата со потешкотии во развојот.

Логопедската работа се одвиваше во планирање, остварување и следење на работата со деца со потешкотии во

говорно-јазичниот развој во сите објекти, соработка со родители  за давање насоки, совети, консултации и сл.

превенција и навремено детектирање на отстапувањата во развојот кај децата во соработка со стручен тим.

Воочувањето, евидентирањето и идентификацијата на децата со потешкотии во говорно-јазичниот развој

подразбира опсервација – следење на децата со воочени отстапувања во говорно-јазичното подрачје,

дијагностика – тријажно испитување на говорот и остварена социјална интеракција, испитување на говорно-
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јазичниот статус на детето, тимска развојна процена во соработка со воспитувачи, испитување на вештини

значајни за развој на читање и пишување.

Вовед

Годишниот извештај на логопедот е реализиран според годишниот план и програма на работа. Во текот на

работната година 2021-2022 година пандемијата со Корона вирус, сеуште беше активна. Установата беше

соочена со нови начини на работа, измени, предизвици. Како стручно лице логопед – матичен објект ,,Буба Мара

1“ работата се вршеше индиректно, преку консултации и разговори со воспитно-згрижувачкиот кадар на ниво на

сите објекти, најчесто советодавна работа со деца, родители, воспитен тим. Поради повеќе отсуства на деца,

групи заразени со Корона вирус, индивидуална работа изостана, поради немање континуитет во истата.

Повеќе се насочивме како тим кон едукација на родителите и воспитно-згрижувачкиот кадар за развојот на

децата и предизвиците со кои се соочиле во време на пандемија од Корона вирус.

Во текот на годината со почитување на сите протоколи таму каде што имаше потреба од опсервација, мислење и

сл. секако дека се оствари соработка со цел навремено да се детектира одредена проблематика во однос на

говорот или па целокупнот развој на детето во соработка со останатите членови на стручниот тим. Континуирано

се даваа активности во групите, се одбележуваа денови со работилници, изработка на тема ,,Разиграни борјки и

букви“ со работни листови за графомоторика и математика, учество во тековната работа на установата,

административни работи и сл.

На месечно ниво како дел од комисијата за упис се следеа бројките на деца и се вршеше континуирано упис како

ќе се отвори место со оглед на ограничениот број на деца од МТСП.
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Градинката продолжи со работа со почитување на протоколите за работа за заштита од пандемја на корона

вирусот.

Во однос на запишување нови деца, приоритет за упис имаа родители кои се во работен однос.

Се започна со опсервација на деца по објекти со стручен тим.

По дадени насоки да се отпочне со логопедска работа со деца, поради пандемијата бројот на деца за

индивидулана работа е намален и е под ризик, бидејќи се работи со детето еден на еден, додека во нашата

установа во овој период се соочивме со позитивни деца на вирусот. Поради зголемен број на деца со

отстапувања во целокупниот развој на детето, во соработка со стручниот тим континуирано се врши опсервација

и следење на децата, разговори со родители и други стручни лица, реализација на работилници во соработка со

воспитно-згрижувачки кадар и сл. Давање навремени информации, насоки, совети. Како најголем објект најчесто

логопедската и другата тековна работа за потребите на градинката се одвива во управата односно во матичниот

објект Буба Мара.

По насока на директор,  јас сум одговорно лице за објава на Фб страната на ЈУДГ Буба Мара со секојдневни

активности од сите теми за обработка, настани, случувања, одбележувања, тековни и интерни проекти и сл.

Континуирано секојдневно објавување и преглед на активности во пораките, средување и објавување на Фб

страната.
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Сите воспитни групи во сите објекти се следеа, и опсервираа. Во текот на пандемијата забележани се поголеми

отстапки кај поголем дел од дечињата во однос на целокупниот развој, социо-емоционалниот развој, когнитивен,

говорен развој.

Во соработка со доктор континуирано се водеа индивидуални разговори со родителите со дадени препораки за

процена на децата во специјализирани установи.

Градинката е првото скалило за превенција за тие деца и доколку навремено се реагира и прифати детето ќе има

поголем успех, па дури и во поедини случаи може да го достигне развојот и на неговите врсници.

Засегнати дечиња во однос на логопедски третман се земаа во предвид за артикулација на гласови, со дадени

списоци и вежби за дома.

Во текот на месец мај Владата на Република Северна Македонија (во редовната 42-ра седница) ги прифати

предлозите на Главниот координативен кризен штаб утврдени според препораките на Комисијата за заразни

болести.

Согласно овие предлози Владата донесе заклучок според кој престануваат да важат сите рестриктивни мерки

освен задолжителното носење заштитни маски во здравствените установи, аптеките, јавниот превоз и во

установите за згрижување на возрасни лица и лица со попреченост.

Бројот на деца од предучилишна возраст со потешкотии во говорот и изговорот за време на пандемијата

драстично се зголемил, со тоа што доаѓаа многу родители и бараа совет или пак препорака за дополнителна

работа со детето.   Се увиде дека кај децата се зголемила потребата за мобилните уреди, компјутери, тв екрани,

односно биле се почесто оставани да гледаат секакви содржини, наместо да бидат изведувани активности во или

надвор од домот со најблиските, со тоа кај децата се намалила потребата за двонасочна комуникација, кај некои
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деца се појавил срам од говорење, ниска самодоверба, емоцинална незрелост, пелтечење, слушање погрешен

говорен модел- проблем во артикулација на гласови, усвојување на англиски јазик како прв, а не мајчиниот

македонски јазик, отсуство на здружено внимание итн.

Времето поминато со родителите е драгоцено и прекрасно, затоа секојдневно се пружаше поддршка прво на

родителите па потоа и на децата индиректно преку соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар,  и директно

вклучени во група и следење...со тоа се наметнува потребата децата да бидат повеќе изложени на зборување,

објаснување, читање, покажување и исклучување од употреба на сите паметни уреди и вклучување во

секојдневието низ едноставни активности за потткнување на развојот на детето.

Основата за комуникација  е говорот – оваа година континуирано давав материјали за сите возрасти за децата. и

стихотворби, приказни, активности, сценариа, теми, вежби, активности и сл.сето тоа не води кон една цел да се

зголеми реченичкиот фонд кај децата, да се поттикне говорно-јазичниот развој на децата, да се развие

имагинацијата, креативноста, логичкото мислење и размислување...

Се покажа потреба од повеќе интерни предавања , обуки, состаноци за родителите и воспитно-згрижувачиот

кадар.

За подобри работи, за позитивна клима, за спознавање на себеси и децата, да бидеме подобри од она што
сме денес ! Еден збор, многу значи !

Тековни активности

 Учество во подготовка на годишна програмa за работа на градинката

 Подготовка на  програмата за работа на логопедот во градинката

 Учество во подготовка на годишен извештај за работата на детската градинка
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 Подготовка на месечен извештај за логопедската работа

 Учество во годишната програма за Советувалиштето за деца и родители

 Учество во годишниот извештај за Советувалиштето за деца и родители

 Административна работа

 Учество во Комисија за упис на деца

 Учество со логопедски совети за родители во Прилог за родители – списание ,,Росица“ на годишно ниво

 Соработка со стручен тим за опсервација и детектирање на деца со потешкотии во развојот

 Тековни состаноци со директор и стручни работници

 Опсервација со стручен тим во сите објекти по воспитни групи, следење на децата, давање препораки и насоки

 Дадени вежби за артикулација на гласови кај деца каде што се покажало потреба, воспитни групи од 4-6

години.

 Дадени вежби за поттикнување говор кај дете на возраст од 2-3 години.

 Дадени совети во јаслени групи  за децата кои носат цуцла да се отстранат со цел  да нема неправилен

изговор на гласови во подоцнежна возраст.

 Дадена препорака на родител со доктор да се процени развојот на детето, поради забележани отстапувања во

група.

 Работилници во група за поттикнување на говор кај деца

 Работилници за графомоторика, фина моторика, концентрација и внимание

 Дадени вежби за задржување концентрација и внимание

 Опсервација и процена на деца на целокупниот развој ( близнаци - воспитна група од 3-4 години)

 Дадени вежби, работни листови за разликување на боите во група и во домашни услови.

 Опсервација во група – дадени препорака за дополнителна процена на говор, воспитна група од 3-4 години
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 Учество во Едуино платформата со логопедска активност -,,Чаша полна слогови“

 Изготвен и испратен труд - Савез васпитача, Србија – на тема СЕНЗОРНЕ ИГРАЧКЕ КАО СРЕДСТВО ЗА

УЧЕЊЕ КОД ДЕЦЕ

 Замена во воспитна група по потреба

 Опсервација во воспитна група од 4-5 години и следење на децата – континуирано давање вежби за

артикулација на гласови, таму каде што се покажало потреба

 Средба со Рејчел од проследените обуки за Вешто родителство за споделување искуство и понатамошна

работа со родителите

 Дадени вежби за поттикнување говорно-јазичен развој – воспитна група од 3-4 години

 Опсервација во група – деца со развиен рецептивен говор, но потребно е поттикнување во група и домашни

услови, дадени насоки да се иницира показен гест и да се читаат приказни.

 Пратен и прифатен труд за  БАПТА – на тема ,,Надарено дете“ во соработка со воспитувач и раководител

 Континуирана соработка со родители и носење документација, процена на деца и отстапување на нивниот

целокупен развој следење на децата во група со стручен тим, давање активности и насоки, совети за домашни

услови.

Комисија за упис на деца

 Континуирана подготовка на документација за упис на деца

 Подготовка на списоци на деца сите воспитни групи во сите објекти

 Координација со раководители на сите објекти за ново запишани деца

 Континуирано внесување барања за упис во електронскиот систем на листа на чекање
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 Доставена бројка за вкупен број на деца и деца кои се на листа на чекање по барање на МТСП.

 Доставена бројка за деца кои се на листа на чекање од 0-2 години по барање на МТСП.

 Доставена бројка за листа на чекање по објекти, по барање на МТСП.

 Известување на воспитно-згрижувачкиот кадар во сите објекти за децата кои се на листа на чекање, да се

пријават како нови до уравата за да се тргнат од листа на чекање во елктронскиот систем.

 Дополнување и измени на списоците за прием на деца според потребата на групата

 Средување на воспитни групи кои преминуваат во следната година

 Проверка на меил на комисија за упис на деца

 Учество во проверка на прозивници со социјален работник

 Направен записник за комисија на упис на деца за месец септември

 Распределба на деца по групи

 Прием на родители

 Прием на родител за упис на дете со документ за дете со аутизам (два пати неделно посетува

дефектолошко-логопедски третман)

 Преглед на прозивници со социјален работник, преглед на присутност и број на деца.

 Подготвена листа на чекање за месец јануари

 Информативни разговори со родители за упис на деца

 Подготовка на списоци за упис на нови деца по објекти

 Внесување барања за упис во електронски систем и преглед на листа на чекање

 Прием на родители за упис на деца со потешкотии во развој

 08.06.2022 – Состанок – бројка на запишани деца, нови договори, да се проверуваат документи за упис од

ракводители, почеста проверка на прозивници, подготовка на списоци за деца
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 27.06.2022 – Состанок – одредување денови за прием на родители и информации на страната,

контактирање родители за прием на деца во период од средина на август.

 Одредување по датуми и објекти за давање документација

 22.08 – 24.08 2022 објект Буба Мара и Буба Мара 1

 25.08.2022 – 26.08.2022 – објект Сонце

 29,30,31.08.2022 –објект Пчелка 1, Пчелка 2, Лавче

 Предлог – договорите од децата да бидат во воспитните групи

ЛИСТА НА ЧЕКАЊЕ

 Секојдневно пристигнување барања за упис на ниво на сите објекти и внесување неделно во електронска

листа на чекање.

 Континуиран преглед на меилот за барања за упис

 Подготовка на листа на чекање по објекти

 Отстранување на деца од листата на чекање кои се веќе запишани

Фб страна – ЈУДГ ,,Буба Мара“

 Континуирано објавување на тековните активности на Фб страната од сите воспитни групи на ниво на сите

објекти, како и активности во соработка со Општина, УНИЦЕФ, МТСП, Биро  за развој на образование итн.

Активности од стручен тим како одбележување работилници, обуки и сл.Споделување благодарници,

пофалници... значајни денови за одбележување и сл.



363

Соработка со воспитно-згрижувачки кадар

 Известување за потреба на опсервција на дете поради промена на група

 Известување на деца кои треба да се опсервираат во објект Буба Мара

 Присуство на приредба од воспитен тим, објект ,,Буба Мара“ - ,,Дедото и репката“ – Детска недела

 Присуство на куклена претстава ,,Славка, чавка“ објект ,,Буба Мара 1“ – Детска недела

 Разговор со вопситувач за дете кое има потешкотии во изговро на гласовите Ш,Ж,Ч

 Разговор со воспитувач за дете кое има неразбирлив говор

 Одржан состанок со воспитувач за дете со Dg аутизам, детето пројавило агресија во група кон другите

деца. Закажан разговор со родителите и стручниот тим.

 Дадени Брзозборки во воспитни групи од 5-6 години за тековата претстава ,,Зборка Брзозброка“.

 Разговор со воспитувач  за дете кое отстапувало во целокупниот развој – барање од родителите совет и

насока од стручен тим за проценка.

 Опсервација и следење на деца со доктор каде што се покажало потреба и по насока и барање на

воспитувач.

 Учество во еко акција – фарбање гуми по повод Нова Година

 Најавено дете за опсервација и следење во воспитна група од 3-4 години

 Дадени материјали на воспитен кадар - Човечко тело

 Учество во интерен проект - ,,Каде, како, зошто“ во објект Буба Мара 1, активност и подготовка на

презентација

 Консултација со воспитувач за изработка на труд

 Дисеминација за воспитен кадар – на тема  ,,Инклузивни тимови“ преку Zoom платформата.
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 Подготовка на тема за воспитна група од 5-6 години - ,,Разиграни бројки и букви“

 Информативни разговори, насоки, совети со воспитувач – вежби за дишење и совети за пелтечење,

примена во група.

 Поготовка на материјали со букви и картички за воспитна група од 5- 6 години

 Координација и соработка со раководител за отварање на детска библиотека

 Пратени материјали за воспитен тим – слики со читање, букви итн.

Соработка со стручен тим и директор

 Одржан состанок со директор и психолог за годишната програма и извештај на градинката, последни

промени.

 Координација со директор за годишната програма и извештај на градинката

 Координација со педагог и психолог за годишната програма и извештај на градинката

 Состанок со стручен тим. директор, раководител, размена на мислења на воспитувач и негувател за дете

кое е вознемирено во група и има потреба да се зема детето пред спиење

 Закажан разговор со родител

 Состанок со стручни работници и соработници за реализација на театарската претстава ,,Зборка

Брзозброка“ – поделба на улоги и размена на идеи и мислења.

 Одржана проба за претставата ,,Зборка Брзозборка“.

 25.10.2021 Состанок со директор  и стручен тим – споделени информации за изменување и дополнување

на одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наменски протоколи. Постапување за заштита на

здравјето на вработените од COVID – 19, распоред и начин на работа во објектите. Донесена одлука да се
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почне со работа по објектите, одржување часови на стручните соработници – музички педагог и физичко

воспитание со промена на распоредот и без мешање групи.

 Стручниот тим ќе оди по објекти и ќе ги опсервира децата за кои што се покажало потреба со понатамошни

разговори, насоки, совети за родителите и воспитно-згрижувачкиот кадар, со што значително е зголемен

бројот на деца со потешкотии во развојот и би се намалила индивидуалната работа со деца поради

зголемен ризик од вирусот.

 Одлука со стручен тим за прием на дете со аутизам според потребите на детето, ставено е во помала

возрасна група.

 Отварање нов профил на fb страната, известување и соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар за објава

и праќање на активности.

 Доставен документ со социјален работник до Завод за статистика

 Одржан Сотанок за настан организиран од Општина  Аеродром со учество на штанд на нашата градинка.

Споделувње мислења и идеи за изработки.

 Соработка со социјален работник за активности и идеи преку E-tweninig платформата.

 Доставен извештај до педагог  за обука - Инклузија и Вешто родителство.

 Консултација со педагог за собирање податоци и цртежи на тема ,,За моето болно другарче  во болница“ –

испратени цртежи од воспитните групи од 5-6 години.

 Консултација со директор  за тековните активности

 Преглед по објекти  со директр и социјален работник

 Разговор со родители, стручен тим, директор, воспитувач – дадени насоки за родителите и детето

 Формирање групи на родители со социјален работник – за реализација на Zoom обуки од проектот Вешто

родителство
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 Одржан состанок со директор, раководители – информации за отварање на детската библиотека,

роденденот на  Општината.

 Список на деца по објекти  во соработка со доктор и социјален работник  за деца с отстапување во развојот

 Дадена идеја - да се соработува со основните училишта и да се информираат за деца кои имаа т

отстапувања во целокупниот развој – да бидат навремено информирани

 Одржан состанок со директор, и претставник од Општината  за запишување деца во тековната година

 Информативен разговор со педагог – за испраќање на тековните активности – интерен проект, годишна

програма и извештај.

 30.05.2022 Состанок со директор и стручен тим – одредување датуми за испраќање програма и извештај,

интерни проекти, Советувалиште (програма и извештај), Акционен план, Професионални компетенции...

Насоки – Да се истакне програмата и активностите од Советувалиштето во сите објекти,отворен ден за

Комисија за уписи, одредување денови за приме на родители, за секое запишано дет е се извстува

директор, евиденција за здравствена состојба, електронско поднесување барање за упис, советодавни

разговори со стручен тим – информирање на родителите, да се достават списоци на деца од раководители,

при упис – се бараат брисеви и вакцинален картон, користење годишен одмор – инфо, задолжување со

материјали. Одржување тековни состаноци ц овоспитувачи и негователи. Дадени предлог – Систематските

прегледи од доктор да се прават заедно со логопед, јас за водење на децата со потешкотии во говорот низ

цела година.

 23.06.2022 – Состанок со претставници од Нула Отпад и социјалне работнк – за соработка по повод

реализација на интерен проект Нула Отпад.
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Соработка со родители

 Разговор со родител  за дете кое што пројавило пелтечење на возраст од 4 години. Дадени совети и насоки

за работа дома и во група.

 Разговор со родители и стручен тим за дете кое има потреба од дополнителна работа со дефектолог и

логопед. Дадени насоки да се соработува со активности во домашни услови и во градинка.

 Дадена препорака за испитување на дете во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас.

 Разговор со родител од објект Пчелка 2 за дете кое доцна проодело, напоредно со тоа доцни и неговиот

говор. Детето посетува дефектолошки третман. Во група дадени се насоки да се работи на крупната

моторика, да се обрне внимание на моторниот развој. Да се следи.

 Разговор со родител со социјален работник – за дете со Down Sy - дадено објаснување за возрасните

групи на објектот и поделба на децата според возраста или пак потребата на детето.

 Разговор стручен тим и родител за деца близнаци кои доцнат во развојот – посетуваат логопед, да се

работи и во домашни услови, да се следат во група.

 Разговор, стручен тим и родител – дете кое отстапува во развојот – дадена препорака за проценка од

стручни лица.

 Соработка со родител за напредокот и адаптацијата во група кај дете на возраст од 2-3 години, кое

отстапува во развојот.

 Дадено мислење од стручно лице за дете со успорен говорен развој.

 Разговор, во соработка со  педагог и родител за дете со потешкотии во развојот, по појава на промена на

однесувањето, дадена препорака со поддршка од стручен тим, детето да се зема пред спиење.
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 Разговор со родител за препорака на испитување на говорот во Завод за рехабилитација на слух, говор и

глас

 Разговор со родител и воспитувач  за дете кое остапува бо развојот посетуа приватно логопед, во однос на

адаптација во група и постепено вклучуање во активностите. Дадени првични насоки и совети од

воспитувач и стручен тим. Да се следи.

 Разговор со родител  за дете да се следи во група, кое посетува логопед, да се направи проценка дали е

подготвено за училиште во текот на тековната година.

 Разговор со родители и стручен тим за префрлување на дете во друга група поради несоодветн

однесување.

 Разговор со родител за поттикнување говор кај дете од 3 годишна возраст, дадени насоки и вежби за дома.

 Разговор со родител за дете за кое што треба да се поттикнува комуникација со деца и возрасни низ

секојдневни активности во градина и во домот.

 Дадени вежби – Прашања со Кој и што ?

 Тековни разговори и прием на родители за упис на деца

 Информативни разговори за поттикнување говор кај децата во домот

 Дадени насоки и совети за дома = поттикнување говор низ секојдневни игри надвор

 Разговор со социјален работник – родител на дете со отстапување во развојот – дадени насоки за

однесување дома од социјален работник во однос на семејната средина и насочување на родителот на

тековни прегледи и совети од стручни лица дополнително во однос на потребата на детето.

 Дадени совети со доктор за родител за дете со отстапување во развојот – за подолг престој во градинка

 Консултација со родител за поттикнување на детето за учество во активностите во група, спроведен

разговор со цел размена на мислења и идеи, со дефектолог што го води детето.
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 Разговор со родители и воспитувач – за надарено дете.

Oдбележувања

 15.09.2021 Учество во Светска акција ,,Да го исчистиме Светот“. Објект Буба Мара 1, сите воспитни групи

со децата учествуваа во чистење на дворовите, за подобра животна средина и подигнување на свеста за

грижата за природата.
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 01.10.2021 Учество во ,,Светски ден на насмевката“ – возрасна група од 18-24 месеци, објект Буба Мара 1 -

,,Разиграни насмевки“ со цел поттикнување на чувство за среќа и радост кај најмалите.

 04.10.2021 Одбележување на детската недела со куклена претстава - ,,Во светот на животните“

истовремено и Светскиот ден на животните - напишано сценарио, реализација со воспитувач и социјален

работник. – објект Лавче, воспитна група од 4-6 години.



371

 18-22.10.2021 Недела посветена на подигнување на свеста за  пелтечењето – Совети за родители,

објавени на web страната.

 22.10.2021 Меѓународен ден на пелтечењето – ,,Подигнување на свеста за пелтечењето“ Напишано

сценарио и реализација на театарска претстава - ,,Зборка Брзозборка“ во соработка со стручен тим –

педагог, социјален работник, професор по физичко воспитание, воспитувач, музички педагог. Објект Буба

Мара и Буба Мара 1, воспитни групи од 4-6 години.
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 Подготовка на материјали за Климатските промени – соработка со родител – испраќање видео – анимирано

видео, синхронизација на македонски јазик

 04.11.2021 – Одбележување ,,Денот на климатските промени“. Реализирана работилница во објект Сонце

со воспитни групи од 4-5 години во соработка со педагог и музички педагог. Следење анимирано видео -

,,Изладете ја климата“, експерименти - како пресушува реката, како се топи снегот, загаден воздух, цртање

и боење на планетата Земја и планина од есенски лисја...се со цел збогатување на детските сознанија за

промените во природата и нивното влијание.

СПАСИ ЈА ПЛАНЕТАТА, ТАА Е ВО ТВОИ РАЦЕ
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 13.11.2021 ,,Светски ден на љубезност“ – Дадена активност во воспитна група од 5-6 години, објект Буба

Мара 1 - приказна по слики - ,,Љубезниот лав“, гатанки, вежби за графомоторика, песничка - Африка.

 16.11.2021 ,,Меѓународен ден на толеранција“ – Дадена активност – објект Пчелка 2, воспитни групи од 5-6

години.
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 20.11.2021 ,,Светски ден на детето под мотото “Пчелички сме вредни, дрвја садиме и подобра иднина

градиме“. Учество со стручен тим во организација, подготвени пароли, слики, текстови со воспитувачи и

децата од воспитна група од 4-5 години, садење садници, донација од Општина Аеродром и посета на

Градоначалникот на Општина Аеродром.

 22-28.11.2021 ,,Недела на грижа на старите лица“, под мотото ,,Сите сме нивни деца“. Соработка со

воспитно-згрижувачки кадар, дадена активност во сите објекти со воспитни групи од 4-5 години –

креативни изработки од децата.
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 25.11.2021 Реализирана активност ,,Бинго“ (професии) за ЕДУИНО ИГРАТОН во објект Лавче, воспитна

група од 4-6 години.

 26.11.2021 Реализирана работилница во соработка со воспитувач ,,Подарок за баба и дедо“ – употреба на

декупаж техника на лепење, со цел децата да бидат креативни, исполнети со чувство на грижа и љубов за

поширокото семејство.
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 02.12.2021  Одбележување - Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот, објект Буба  Мара 1

воспитна група од 5-6 години, во соработка со професор по физичко воспитание.

,,Виножитото на детските можности“

Цел - Да се поттикнуваат децата на најразлични начини да им помагаат на сите кои имаат било каква потешкотија

во развојот.

1. ,,Вики и очилата“ приказна- стекнување на основни познавања на физичките различности

2. ,,Оди по патеката со затворени очи“ - ориентација во простор

3. Запознавање со Браевата азбука и нејзината примена - ,,Кој предмет сум јас, која буква сум јас“- Браева Азбука

- поттикнување на сетилото за допир

4. ,,Направи ја истата форма“
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 03.12.2021 Одбележан Меѓународниот ден на лицата со потешкотии во развојот со симболична донација на

едукативни играчки во ОУРЦ ,,Д-р Златан Сремец”.
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Реализирана креативна работилница ,,Светот на шарениот чадор“  во соработка со професор по физичко

воспитание по повод 3 декември Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот со цел децата да се

поттикнуваат на прифаќање на различностите уште од најмала возраст низ различни примери од секојдневието.

 20.12.2021 Реализирана новогодишна работилница ,,Новогодишен подарок“ во соработка со воспитувач,

објект  Буба Мара, воспитна група од 2-3 години со цел да се поттикнува интересот за сликовници кај

децата уште од најмала возраст, да се поттикнува читањето со родителите и децата, поттикнување на

креативност и позитивни емоции.
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 21.12.2021 Реализирана предновогодишна работилница ,,Магичната елка со разнобојни сијалички“, објект

Буба Мара, воспитна група од 4-5 години.

Цел - Изразување на креативноста на децата, поттикнување интерес, внимание и истрајност.

 22.12.2021 Реализирана новогодишна работилница ,,Дрво со подароци“ – објект Буба Мара, воспитна група

од 2-3 години поттикнување на читањето сликовници на родителите со децата. Да учиме нови зборови, го

збогатуваме речникот, ги подобруваме комуникациските вештини, стекнуваме самодоверба, поттикнуваме

говорно-јазичен развој.
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 25.12.2021 Учество на хуманитарниот настан на Општина Аеродром - ,,Најмладите за Аеродром“ со

новогодишни изработки.

 27.12.2021 Реализирана Новогодишна работилница ,,Подарок под елката“ во соработка со воспитувач

објект Буба Мара 1, воспитна група од 2-3 години.
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Цел - Развивање фина моторика на прстите, поттикнување внимание и истрајност, распознавање на основните

бои низ игра. Го поттикнуваме и читањето приказни кај децата и родителите. Да влеземе во светот на книгата, да

развиваме трпение, активно да слушаме, да учиме нови зборови, да ги поттикнуваме јазичните вештини.

 28.12.2021 Посета на сите објекти во соработка со родител по повод Нова година - ,,Дедо Мраз дојде и кај

нас“.
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 Месец февруати – Посветен на ретките болести
 Ги запознаваме ретките болести

 Ретко е да си редок

 Соработка со Гордана Лолеска – одговорно лице за лицата со ретки болести

 Недела посветена на поддршка на лицата со ретки болести

 Одбележување со активности во сите објекти, во соработка со воспитно- згрижувачки кадар

Активности реализирани од воспитен тим
 Објект Буба Мара 1 – воспитна група од 5-6 години

 Шарени рачиња

 Објект Пчелка 2 Воспитна група од 4-5 години

 Виножито
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 Објект Буба Мара Воспитна група од 5-6 години

 Разговор за боичките
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 Објект Лавче - воспитна група од  2-4 години

 Уметност со движење

Цел- Да се развиваат способности за опсервација, слушање и имагинација според доживувањата низ музичките и

ликовните активности. Доближување до различностите на сите лица, преку пример на спектарот на бои.

 Објект Пчелка 2 – воспитна група од 4-5 години

 Игра со бои
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Реализирани активности (логопед) со социјален работник

Објект Буба Мара 1 – воспитна група од 5- 6 години

 Во облеката  на ретките...

Цел- Да се поттикнат децата на пружање и давање помош, прифаќање на различностите кај децата и возрасните,

покажување емпатија и отвореност и искреност.

.

Објект  Буба Мара 1 - воспитна група од 5-6 години

Ги ЗапознавамеРеткитеБолести

 Уметноста на боите

Цел - Да се поттикнуваат децата да прифаќаат, разбираат, почитуваат лица со различности. Испраќаме порака за

поддршка преку креативни изработки.
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 21.03.2022 – Ден на лицата со Даунов синдром

Ден кој сплотува...

Ден на пролетта,шумите,поезијата,лицата со Даунов синдром...

Пролет за убави расцутени спомени...

Шуми со чист воздух...

Поезија за будење на заспани чувства..

Даунов синдром за прифатеност,многу љубов и бескрајни насмевки....

 Дадена активност во сите објекти – Шарени чорапчиња за поддршка на лицата со Даунов синдром и

запознавање одблиску на потребите и можностите на овие дечиња. Соработка со родители и воспитно-

згрижувачки кадар.
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 01.04.2022 – Ден на шегата

Учество во групна маска со директор и стручен тим, посета во сите објекти.

 02.04.2022 Светски ден на аутизмот..

Одбележување на Светскиот ден на аутизмот - објект Сонце свети во сина боја. Да го обоиме светот во сино,

денес подај рака, љуби, разбери, рашири ги своите видици и остави место за мене, за тебе, за сите. Лицата со

Аутизам се дел од општеството на кои континуирано им е потребна нашата поддршка, љубов, внимание...



388

Дадена активност во воспитни групи од 4-5 години – објект Буба Мара

 Сите  сме дел од шарената сложувалка

 Дел по дел шарена целина од различности

Објект Пчелка 2 - воспитна група од 4-5 години

 Сината сложувалка во соработка со социјален работник
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Реализирана активност - Денес...Обои го светот во сино

Објект Буба Мара - Воспитна група од 4-5  години

Да се обидеме да се доближиме до ,,нивниот свет", да ги разбереме, прифатиме и да испратиме порака за

Подигнување на свеста за лицата со аутизам кај децата и возрасните.

 04.04.2022 Светски ден на литературата за деца
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Подготовка на Информативен флаер за децата и читањето

Учество во одбележување на светскиот ден на литературата за деца –

„Спознај го светот преку книгата“.

Учество во организација, набавка на материјали со раководител и дирекотр, соработка со печатница –

Polyester day со цел отворање на првата детска библиотека во објект Пчелка 1. Посета на на министерката за

труд и социјална политика.

Под мотото ,,Спознај го светот преку  книгата,, го промовираме читањето кај децата уште од најмала возраст,

влегуваме во светот на имагинацијата, нови зборови, интереси, доживувања.
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 08.04.2022 Роденден на  Општина Аеродром

Посета на Градоначалникот на Општина Аеродром во објект Сонце, подготовка на пароли,  следење на настанот.

 15.04.2022 Презентација на труд -,,Сензорне играчке како средство за учења код деце“ Савез Васпитача

Удружења Србије – (во соработка со воспитувач и социјален работник)
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 20.04.2022 Реализација на активност – Велигденско зајче

Објект Сонце - воспитна група од 4-5 и од 5-6  години

Цел - да се запознаат децата со претстојниот празник, значењето  и традиција за Велигден. Поттикнување

на фината моторика со креативна изработка.
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 21.04.2022 Реализација на активност – Необичното јајце

Објект Сонце - воспитна група од 4-5  и 5-6  години

Цел - Запознаваме со традицијата и културата по повод празникот Велигден. Поттикнување креативност,

развој на фината моторика на прстите.
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 15.05.2022 Светски ден на семејството – Роденден на ЈУДГ ,,Буба Мара“

Учество во прошетка на децата  по детска улица ,,Тоше Проески“ (делење пораки од дечињата на случајните

минувачи)– воспитни групи од 4-5 години објект Буба Мара, во соработка со социјален работник и воспитно-

згрижувачки кадар.

Подготовка на кратки стихотворби и пароли.

 01.06.2022 – Меѓународен ден на детето

Соработка со социјален работник и воспитно-згрижувачки кадар, водење на децата до паркот Јане Сандански од

објект  Буба Мара - воспитни групи од 4-5 години
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 09.06.2022 – Подготовка на презентација на интерен проект ,,Каде, како, зошто“ ? објект Буба Мара 1.

.
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 Учество со активност – Необичната сапуница - воспитна група од 3-4 години.

Цел – Запознавање на децата како на поинаков начин се прави сапуница, поттикнување позитивни емоции, вежба

за правилно и насочено дување, предуслов за развој на говорните органи

 17.06.2022 Турнир во ракомет

Посета на спортскиот центар Марко Божиновски по повод турнирот во ракомет со децата од објект Буба Мара 1 -

воспитна група од 3-4 години. Децата проследија натпревар во ракомет и навиваа бодрејќи ги екипите.

Цел - Да се негува љубовта кон спортот и да се развива натпреварувачкиот дух.
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Месец јули посветен на летни изработки во соработка со професор по физичко воспитание - ,,Во светот на
морето“
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Стручно усовршување

 08.11.2021 – Следење обука на зум платформата во соработка со УНИЦЕФ – Вешто родителство – Модул 1

 09.11.2021 - Вешто родителство – Модул 2

 11.11.2021 – Вешто родителство – Модул 3

 15.11.2021 Обука за креирање и зајакнување на инклузивни тимови кои се дел од проектот .„Инклузија на

деца во предучилишна установа“ во соработка со ,,Отворете ги прозорците“ и УНИЦЕФ Модул 1

 26.11.2021 „Адаптација на просторот, материјалите и активностите во градинките согласно потребите на

децата со ПОП“ - Модул 2

 29.11.2021 Сертификат за учество на онлјан обука - Вешто родителство

 06.12.2021 ,,Креирање на индивидуален план за работа и стратегии за креирање на инклузивни училници в

градинката“ – Модул 3

 20.12.2021 „Формирање на инклузивен тим и значењето на семејството како активен партнер“ Модул 4 и 5

 22.12.2021 Информативен состанок со Здружението ,,Отворете ги прозорците“ за десеминација на обуките

за инклузивни тимови.

 Следење обука на платформата Zoom Аугментативна и Алтернативна  Комуникација - ,,Отворете ги

прозорците“ во соработка со УНИЦЕФ

 09.03.2022-10.03.2022 Следење Конференција - Врската меѓу добросостојбата на децата и нивните

постигнувања

 17.03.2022 – Следење презентација на Zoom платформата – Конференција на воспитувачи

 26.03.2022 – Сертификат за учество на вебинар ,,Индивидуален образовен план“ – жив документ и

практична алатка во наставата – предавач – Катерина Николовска, Здружение за дислексија Ајнштајн



399

 31.03.2022 – Сертификат за учество на Zoom обука на тема ,,Стрес и анксиозност кај деца“, предавач: доц.

д-р Слаѓана Анѓелкоска, Ас Анима

 09.04.2022 - 10.04.2022 Сертификат за учество на ЛОГОПЕДСКО-ДЕФЕКТОЛОШКО-ПСИХОЛОШКИ

КОНГРЕС – Гаспар Центар

 14.04.2022-17.04.2022 – Уверение за учество на стручен собир – Конференција за васпитаче ,,Граџење

односа као подстицај промена васпитно- образовне праксе“ со сопствен труд – автор ,,Сензорне играчке као

средство за учење код деце“ Савез удружења Васпитача, Србије

 19.04.2022 – Потврда за завршен обука Улогата на инклузивните тимови во предучилишните установи, како

дел од иницијативата ,,Инклузија на деца со пореченост во предучилишно образование“

 06.05.2022 – Сертификат за одобрена активност на колективниот портал Едуино – Ран детски развој ,,Чаша

полна слогови“

 12.05.2022 За секое дете, глас – Официјална промоција на ,,Сиборд“ и ,,Сузе“ – дигитални алатки за

алтернативна и аугментативна комуникација - ,,Отворете ги прозорците“ и УНИЦЕФ

 16.05.2022 Сертификат за учество на вебинар ,,Процена на рани комуникациски способности – техники на

опсервција и алатки за дијагностика на комуникација кај деца во рана возраст – предавач: доц. д-р Ана

Попоска, Здружение за дислексија Ајнштајн

 17.05.2022 – Благодарница за учество на онлјан предавање на тема ,,Воведување нов модел на процена на

деца и млади со попреченост во Р.С.Македонија – предавач : проф. д-р анита Ристеска, Горан Петрушев

претседател на МКФ – Меѓународен Славјански Универзитет

 06.07.2022 Промоција на мобилна апликација Bebbo и зајакнување на услугите за родителство во соработка

со УНИЦЕФ
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Соработка со надворешна средина

 Општина Аеродром

 МТСП

 Соработка со невладина организација ,,Отворете ги прозорците“ – пратен прашалник за деца со

потешкотии во развојот, испратен во координација со стручен тим.

 Соработка со дефектолог за прием на дете со аутизам Здружение Креатива Исток

 Соработка со Завод за рехабилитација на слух, говор и глас

 Соработка со Училница Даскаловски

 Соработка со ,,Златан Сремац“

 Логопедски центар CEDUZ

 Тимот А

 Печатница Polyester day

 Соработка со други градинки и стручни лица
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4.3.5  Реализација на воспитно образовната работа на социјален работник и помошник социјален работник

Социјалните работници се оние индивидуи кои соединуваат, поттикнуваат, мотивираат, даваат доверба а нудат

сигурност и огромна поддршка во целокупниот процес на животот на едно дете, семејство, единка и група на луѓе.



402

Предучилишното образование е образовна основа за децата – секоја фаза во образованието што следи се

потпира на успехот од оваа фаза на  развојот  на едно дете. Во првите 6 години од животот децата учат по пат на

имитирање на возрасните, преку игра и правила.

Колку подобро возрасните можат да се смират себеси кога се вознемирени или да им дадат подршка на децата

кога се неспокојни, децата повеќе и подобро ќе научат во иднина да го прават тоа сами.

Децата стекнуваат социјални вештини по пат на имитирање на личности кои им се во нивното најтесно

опкружување ( родителите, баби, дедовци, потесен круг на пријатели, воспитно-згрижувачкиот кадар од детските

градинки и сл. )

Родителите и воспитно-згрижувачкиот тим за да можат да ја поттикнат интелегенцијата кај децата ( социјалната,

емоционалната и етичката ) задолжително, најпрвин мора  да ја развијат својата интелегенција.

Социјализацијата кај децата од најрана возраст е многу важна за секое дете. Вклучување на децата во

предучилишното воспитание и образование е клучно за успех во понатамошниот процес.

Годишен распоред по денови во неделата, табеларно ( по воспитни групи, објекти )

 Изработка, реализација и имплементација по воспитни групи на годишна програма на стручен

работник-социјален работник

 Месечен извештај за работата

 Годишен извештај за работните активности

 Пополнување на прегледи за месечна присутност на децата во формулари по насока на

Министерството за труд и социјална политика
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 Изработка на просекот на деца за сите објекти по насока Министерството за труд и социјална

политика

 Учество во стручни состаноци, континуирано во текот на целата година со Директор, стручни

работници и соработници, воспитно згрижувачкиот персонал, раководен персонал како и со

надворешните институции

 Учество во работата на комисијата за упис на деца, како член од истата

 Подготовка на идеи за активности  и помош при реализација на активности наменети за Детската

Недела

 Пополнуваање на табела за социјалниот статус и националната  припадност на родителите чии деца

ја посетуваат градинката.

 Пополнување на формулари и документи за Еко активности  и помош при реализација на

активностите  од Екологијата .

 Контиунирана работа на проектите  ,,Боите што ги гледам јас” и ,,Обои ме” кои се  реализирани  во

Објектите Лавче и Пчелка 1

 Присуство на предавања кои се организирани од страна на стручните работници и од надворешни

соработници

 Опсервација, индивидуална работа во групата и следење на децата кои имаат потешкотии во

развојот и децакои отстапуваат во однесувањето

 Активно учествуво, организација, и реализација на  хуманитарни активности во градинката

 Одржување и учество во он-line обуки, melow parenting и сл.

 Подготовка, организација, реализација и анализа на  работилници  наменети за децата кои ја

посетуваат градинката
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 Спроведување на истражување за националната припадност  и потеклото  на децата кои ја

посетуваат градинката.

 Учество во одбележување на   Меѓународни и Светски денови  во градинката

 Координирање на проекти преку E-twinning платформата  и давање насоки на воспитувачите за

реализација на активностите

 Присуство на on line состаноци оргнизирани од страна на координаторите на проектите преку E-

twinning платформата.

Реализирани воспитно образовни активности во текот на учебната година

Воспитно –образовните активности се следните:

1. Организирање на активности со деца од 3-6 години по повод Детска недела

2. Координирање на активности кои се зададени од страна на координаторите на проекти преку E-

twinning платформата

3. Следење на ново примени деца кои се запишани во сите објекти во градинката

4. Истражување, подготовка и организација на активност во рамките на проектот ,,Боите што ги гледам

јас” – Објект Лавче

5. Заедно со педагогот на градинката изработувавме Power Point презентации :

- Континуирано  во  текот на целата воспитна година изработувавме виртуелни книги во рамките на

проектот ,,Virtuljak prijatelstva”

- ,, Детска недела - детските права “

- ,,Среќен роденден Скопје”
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- Заеднички се реализира проектот ,,Christmas is loading…” при што  децата од воспитните групи 4-5 години

објект Буба Мара и Буба Мара 1 изработуваа новогодишни честитки кои се праќаа во други земји

6. Во соработка со логопедот на градинката  организирана е  работилницата  ,,Работилницата на Дедо

Мраз” со  деца од 5-6 години (Објект Сонце и Буба Мара) и 3-4 години (Објект Буба Мара1)

7. Во соработка со Социјаниот работник се изработуваа стручни совети и текстови за родителите. Го

одбележавме ,,Денот на семејството” 15.05.2022, ,Мегународен ден на детето” 01.06.2022  и се

изработи приказна ,,Детска љубов”

8. Во соработка со професорот по музичко заеднички се реализира проектот ,,Magic dance festival and

meeting” со деца од 4-5 години Објект Сонце и се изработи видео со новогодишни честитки кои ги

добија децата преку проектот ,,Christmas is loading…”

9. Споделување на идеи за реализација на Меѓународни и Светски денови

10. Изработив сензорни игри кои ги наменив  за воспитните групи од Објект Сонце

11. Изработка на стручни совети и текстови за родителите

12. Континуирана поддршка за сите деца и родители/старатели

13. Следење на законот за заштита на децата

Соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар

Соработката со воспитно-згрижувачкиот кадар беше одлична и имавме тимска соработка. За секоја активност на

прво место ги ставивме интересите на децата и дали активноста  одговара на нивната возраст. Се организираа

различен вид на активности од најразлични домени и истите активности беа одлично прифатени од страна на

децата.
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Се одржуваа приредби по повод ( 08- ми Септември, Добро ни дојдовте другарчиња, 11 Октомври, 13 Ноември,

Новогодишни приредби, Денот на мајката 8-ми Март, Меѓународен ден на семејството, Меѓународен Ден на

детето и др. )

Соработката со стручните работници и соработници беше на многу високо ниво

Наш приоритет е тимската соработка а јас со мојата стручност го дадов максимумот. Заеднички работевме на

активности од проектите, програмата за Советувалиштето, изработка на флаери, анкетни листови за

родители/вработени, заеднички работевме на сценарија за приредбите, опсервација на деца, анализа, групни

разговори со родители/старатели. Имплементиравме разни стратегии за подобрување на социјализацијата на

децата во воспитните групи. Создадовме инклузивен тим и постојано тимски работевме на напредокот на

воспитните групи и поттикнувавме на професионалност на кадарот и личен напредок.

Соработка со надворешни институции

 МТСП

 Општина Аеродром

 Центар за социјална работа на град Скопје и меѓуопштинските центри во градот

 Open windows

 Уницеф

 Невладини организации

Соработка со родители
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Соработка со родители беше на високо ниво и контиунирана во текот на целата година. Се споделуваа совети, се

пренесуваа искуства а најважно ни беше доброто на детето. Имав разни советувања групни и индивидуални.

Континуирано соработував со самохраните родители/старатели и им давав поддршка континуирано во текот на

целата учебна година. Сите проблематики поврзани со ранливите категории на родители ги решавав одговорно,

бев хумана кон одредена група на родители на кои им беше потребна голема поддршка и помош од мене и

детската градинка.  Искрен совет, во право време е најпотребен на родителите/старателите. Довербата е

најважна а јас ја имам од родителите и несебично ја делам за секој од нив.
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Изработиле:

Социјален работник Биљана Николовска Трајановска

Социјален работник Весна Христова

4.4 Реализација на воспитно образовната работа на стручните соработници во детската градинка

4.4.1 Реализација на воспитно образовната работа на музички педагог
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Изготвил:

Дипломиран музички педагог

Марјан Атанасовски

Многу е значајно да сфатиме дека со воведување на музиката во животот на детето, потрeбно е да

почнеме што порано.Од моментот кога бебето ќе се зачне во стомакот, па се до средно училиште, улогата на

родителите,колку и да биле музикални се состои од непрестано представување музиката своите деца, со помош

на разноврсни активности кој го стимулираат нивното учење.Фетусот е во состојба да слуша звуци уште од

дваесеттата недела на старост.доколку редовно му се овозможува да слуша музика,ќе има способност порано и

полесно да ги искажува сложените јазични структури.Песнички од мајката или ритмички музички жаргон кој го

користи мајката со бебето,помага на развојот на говорот кај бебето.

Предучилишните деца во градинките користат разни ритмички инструменти, пејат песнички,маршираат низ

музика... и благодарејќи на тоа, се усовршува нивната координација на движење,осет за ритам , меморија, како и

способност за слушање.Откако децата ќе тргнат во школо , најважна задача пред која им се поставува е да научат

да читаат.Со користење на Музика оваа задача ќе биде видно поолеснета. Учејки ритмички песнички,користејќи

ритмички инструменти, и играјќи музички игри, децата се учат на склопови кои формираат звуци и ритам.Полесно

препознаваат самогласки и полесно ги делат зборовите на слогови, што подоцна ќе им биде од голема корист

кога ќе почнат да учат да читаат.
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Работата како музички педагог во ЈУДГ Буба Мара се одвиваше во објекти по следниов распоред:

 Понеделник – објект Сонце

 Вторник – објект Буба Мара

 Среда – објект Буба мара 1

 Четврток – објект Пчелка 1

 Петок – објект Пчелка 2

Во учебната 2021-2022 година по предметот Музичко воспитување беа реализирани следните активности

(теми):

 Изработив компилации - ЦД запис со песни од темите со цел повторување за полесно памтење.

 ,,8ми Септември,, приредби во, Пчелка1 , Пчелка2

 Одбележување на ден без автомобили кај споменик Тоше Проески

Со возрасна група 4-5 од објектот Буба Мара

 Изработив компилации - ЦД запис и снимање на УСБ со песни од темите со цел повторување за полесно

памтење.

 ,,11 ОКтомври ,, приредби во, објект Пчелка 2

 Испраќаље на есента објект Буба мара 5-6 год.

 Приредба во Пчелка 2 ,,Ипраќање на есента,,

 Приредба за градот скопје објект Пчелка 2    деца 5-6 год.

 Песна за скопје со две групи 5-6 год. објект Пчелка 1

 Обработка на песна за Скопје снимање на видео запис во Буба мара 5-6 год.
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 Одбележување на денот на климатски промени со педагогот и логопедот во објект Сонце.

 Обработка на видео запис за логопед за презентација.

 Објект Сонце 5-6 год. возраст активност традиционални обичаи во Македонија ,,МАКЕДОНСКА СВАДБА,,

 Објект Буба мара  претстава со стручни работници и соработници ЗБОРКА БРЗОЗБОРКА.

 Објект Пчелка 1 дефиле со бои со сите возрасни групи во објектот.

11 Октомври одбележување на  денот на востанието

 Музички хепенинг

 Одбележување на денот на сонцето во објект Сонце со Социологот при Буба мара

Денот на здравјето во градски парк со група 5-6 год. од Буба мара 1 , организатор

ДКЦ Карпош - ДКЦ КАРПОШ

 Подготовка на детски песни за роденден на општина аеродром на 9 Април кај Авионче

 Објект Сонце – посета на градоначалникот на општина Аердром Тимчо Муцунски по повод роденден на

општината.

 Посета на министерката за труд и социјална политика во Пчелка 1 – отварање на библиотека.

 Ден на аутизмот во објект Сонце. Објектот Сонце осветлен во сина боја.

 Први Април денот на шегата посета на сите објекти при ЈУДГ БУБА МАРА

 8ми Март денот на мајката (жената) одбележување на денот во БУБА МАРА со децата од 5-6 год. возраст.

 7 февруари обработка на видео клип Е TWEEENING со деца од Полска

 Think equal  во објект Пчелка 2  обработка на материјали за воспитувачи.

 Е TWEEENING online претстава во објект Сонце  деца од 4-5 год. со деца од Полска .
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Изработив компилации - ЦД запис и снимање на УСБ со песни од темите со цел повторување за полесно

памтење.

 Прибирање на материјал (слики) од објект Пчелка 2 и обработка на истиот од повеке активности од сите

возрасни групи со исклуцок на јасли

 Во текот на месец Февруари 2022 имавме презентација за ударни инструменти со децата од 5-6 години ,

и децата со внимание слушаа поедини инструменти како што се ксилофон, дајре, тапанче, тропалки

и.т.н.

 Обработувавме песни според зададените теми на сите возрасни групи од кои: Лута баба зима, Многу

сакам Снег, Паѓа паѓа снегот и други песни со слична содржина..

Посетување на групи од 5-6 годишна возраст со слушање музика од различни стилови за поттик на емоционален

аспект на доживување на различен стил и изведба на музика.

 интерни приредби по повод 8ми Март во сите објекти при Буба Мара.

Значително големи резултати за музичката едукација на децата е и соработката со воспитно згрижувачкиот кадар.

Секоја нова тема , нов настан , приредби , проект од музички карактер е прво тимски обработена со воспитно

згрижувачкиот кадар , која потоа со заедничка соработка и педагошки пристап е пренесена на децата. Тука

спаѓаат и тематските приредби , завршните приредби , кои во соработка со воспитно згрижувачкиот кадар и многу

труд од наша и од страна на децата , донесоа видливо позитивен резултат на високо ниво.



413

Сразмерно со возраста не децата се одбира и нивото на музичка едукација , канализирано преку тимска

работа , преку песна музика и танцување , до осознавање на нови животни теми и видици кај децата.

За да еден проект да биде темелно обработен со висок резултат , видлив во напредокот на децата , потребно е и

вклучување на целокупниот стручен тим од стручни работници и соработници. Оваа наша соработка доведува до

остварување на целта – подигање на нивото на едукација на децата , но и детектирање на одредени проблеми кај

децата од типот на проблеми со говор , дикција , темперамент , агресија и слично.

- новогодишни приредби во сите објекти при јудг Буба Мара со колешките.

Сите овие пропратни моменти рано се откриваат и решаваат , благодарение на екипното работење и следење на

децата во соработка со останатиот стручен тим.

Значењето за музичката едукација на децата преку овие надворешни соработници , го гледаме во разликувањето

на македонски традиционални песни , значајни за нашата традиција и понатамошниот развиток на детето.

Сето ова заедно вклопено , доведе до една голема музичка целина , која како за нас , така и за децата и

посетителите , беше едно големо доживување од музички карактер.
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4.4.2 Реализација на воспитно образовната работа на педагог по физичко воспитание

Сите знаеме дека правилниот телесен развој е еден од предусловите за здрав живот на секое  дете .Дали

психомоторниот развој може да се следи паралелно и да даде позитивни резултати.Од искуство во годините како

спортски работник голем дел од воспитниот тим дава преднос на менталниот развој (психичкиот) отколку на

телесниот. Дали едното го исклучува другото ,или се делови на паралелен процес? Телесниот развој е предуслов

за сите активности во животот,било тоа да се работи за игранње, трчање, копање во градина, возење велосипед,

учење и др. Најфиниот детски инструмент (неговото тело) со време треба да се научи на оптимална работа, со

тоа што ќе прерасне во човечки силен организам што долго ќе се користи. Играта е во природата на човекот,

природна активност, која буди силен интерес посебно кај децата. Таа е голем воспитен потенцијал и воспитна

сила која му овозможува на децата да ги развиваат своите хумани квалитетни, автентични вредности, а тоа се

постигнува со воспитување. Воспитувањето со љубов и заедништво ги чува од егоистичното затворање во себе,и

гради силна препрека за лошите влијанија на средината во која живеат децата (која не секогаш е позитивна).

Здравите, способни и подвижни деца можат полесно да ги извршуваат своите работни задачи. Задачите на

телесните вежби се темелат на можностите на потикнување на физичкиот рас и развој на психомоторичкиот

систем и општите физички својства и создава навика за практикување на телесни активности.

Практиката со години покажала дека вежбата најдобро се учи низ игра. При изборот на игрите најважни се

моторичките способности како што се:

-Координација;

-Прецизнос;
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-Рамнотежа;

-Брзина;

-Флексибилност;

-Сила;

-Издржливост.

Имајќи ги во предвид стручно-научната оправданост принципите и целите на програмата за рано учење и развој

базирана на стандардите за рано учење и развој особено стандрдите за груб моторен развој општите цели за

развојниот период до 6 год. на аспектот здравје и моторен развој, како и универзалниот концепт за учење низ игра

и забава, заедно со позитивните искуства кај нас и др. земји со желба за поуспешно планирање и реализација на

спортски активности во детските градинки кои вршат згрижување и воспитување на деца од предучилишна

воздраст беа реализирани следните активности по објекти распоредени по следниот распоред:

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок

Буба Мара Пчелка 2 Пчелка 1 Сонце Буба Мара

09:00 - 09:30

5-6 a

09:00 - 09:305-6 а

09:00 - 09:30 5-6

б

09:00 - 09:30[5-6

а]

10:00 - 10:30[4-5

а]

09:00 - 09:30[3-4

б]

09:30 - 10:00[3-4

а]

09:00 - 09:30

[3-4 a]
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09:30 - 10:00

5-6 б

09:30 - 10:00[5-6

б]

09:30 - 10:00[3-4

a]

09:30 - 10:00[5-6

б]

10:30 - 11:00[4-5

б]

10:00 - 10:30[4-5

б]

10:30 - 11:00[4-5

а]

09:30 - 10:00

[5-6 a]

10:00 - 10:30

5-6 в

10:00 - 10:30[4-5

а]

10:00 - 10:30[4-5

б]

11:00 - 11:30[3-4

а]

11:00 - 11:30[3-4

б]

10:00 - 10:30[5-6

a]

11:00 - 11:30[5-6

б]

10:00 - 10:30

[5-6 б]

Во рамките на глобалното тематско планирање беа земени во предвид следните програмски содржини и

активности:

- Организација при поставувсње на движење (колона,ред, одржување на меѓусебно  растојание, поставување

во редови и колони при изведба на вежби, формирање на круг, парови, строј во врста)

- Вежби за оформување на телото и движењата  (физички вежби за вратот, рамениот појас, трупот и нозете,

правилно движење на телото при стоење и одење, почетни положби и нивно препознавање, трчање,

скокање, потскоци, кружење, отклони, носење товар на глава, истегнување, движење на нерамен терен,

полигони)

- Основни елементи од атлетика, гимнастика и пливање доколку има услови (затрчување-запирање,

развивање на брзинска реакција по давање сигнал со свирче, плескање со раце, изговарање на име и сл.,

отскок - доскок, тркалање по надолжна оска на телото на душек, влечење на стомак по ниска клупа,
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качување по рипстол, одење по ниска греда со асистенција, основни гимнастчки елементи, колук напрд,

колкук назад, ѕвезда, свеќа...)

- Елементарни игри, штафетни игри и спортови со топка (фаќалки, скривалки, игри за прецизност)

ориентација и рамнотежа, игри со јаже, надвлекување, прескокнување, бранување, штафетни игри без

реквизити-претрчување, преминување со реквизити-одење и трчање, пренесување, прескокнување,

провлекување, фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, пинг-понг, тенис, бадминтон...)

- Ритмички активности (вежби со музика без и во парови под одреден ритам...)

- Еко игри со капачиња и користење на одредени еко материјали…костени, каменчиња,ткаенини

,јажиња,хартиени труби,дрвца, трева..и прилагодување во соодветни полигони.

- Јога активности, за подобрување на рамнотежата и координацијата со одредени вежби кои се во корис на

медитација со одредена музика за смирување.

Активностите секојдневно беа застапени во сите возрасни групи подеднакво по 30 до 40 мин. но со посебен

акцент кај децата од 5-6 год. во дневниот оперативен план, користејќи ги сите можности за интегративно

(холистичко учење) односно, со примена на вежби, игри и спортови за да се изучува математика, јазик, музичко

пред се базичните спортови( атлетика и гимнастика ).

Од сето ова произгледува ставот дека доволно е децата да се занимаваат со рекреативен спорт. Секако

редовноста и континутетот се неопходни предуслови за да се стекнат здрави навики, а покасно и спотска

дисциплина кај децата. Како што погоре наведов ,покрај физичката вежба како основно средство во физичкото

образование еден од најстарите методи за негова реализација е слободната активност т.е. играта. Со неа  се

развива моториката, локомоторниот апарат, внатрешните органи, се развива духот на колективизмот,

заедништво, емоционалните карактеристики и затоа опфајќа поголем дел од реализацијата на мојата програма,

со цел децата да ја почуствуваат играта преку вежби, а вежбата преку игра (затоа што движењето е радост).
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Во текот на целата година во сите групи по објекти беа изведувани следните активности по физичко воспитување:

- Спортска гимнастика (свеќа ,колук напред ,колук назад) (изведбите беа организирани со моја асистенција за

секое дете посебно)

- Игри и игровни активности од областа на одбојката и кошарката,(за одбојка беше импровизиран и пренаменет

просторот со јаже и голем балон во улога на топка).

- Со мали групи изведба на одење по јаже во сите насоки со различна поставеност на нозете (овие вежби спаѓаат

во корективна гимнастика)

- Поставување и изведба на полигони во со сите групи(т.е.изведба на повеќе моторички активности во

низа,провлекувања ,качувања ,скокови и доскоци).

- Во програмските задачи имаше потреба од вметнување на играта семафор,покрај што се играше ,истовремено

се повторуваа сообраќајните знаци.

- Автобусот патува е исто така игра која покрај спортската задача ,направи анимација за сообраќањата култура

кај децата.

- Вежби со справи (хулахоп, топчиња за тренис)со намена за развивање на фината моторика.

- Спортска сокалница (кенгурчето опа-опа)играта се изведувана со натпревар мегу децата ,и даде посебно добри

резултати

- Игри и игровни активности поврзани со тековните теми за здрава храна

- Одење по јаже со книга за подобрување на рамнотежата кај децата

- Игри за развој на сензомоториката (детска играи ајкула ,морнари)
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- Игри за соработка и кооперација (тоа се игри кои не содржат такмичења каде што со заедничка стратегија и

соработка се постигнува заедничка цел)

- Веселото кругче е една од кооперативните игри каде заедничката цел беше успешно постигната.

- Brain Gym вежби, кои за да се изведат успешно потребно е да се вклучи и мисловен процес.

- Атлетска дисциплина скок од место (групно се мери најголемото растојание собрано од сите деца)

- Игри за координација трчање во парови со обрач со промена на места.

- Вежби и игри со тунел (протнување низ тунел,лазење)

- Мини фудбал (шут на гол)

- Елементарни и штафетни игри ( пренесување на топки,коцки,и чуњеви)

- Играта на паторот (шлап –шлап..импровизација со реквизити на нозе и одење до блиската бара )

- Игри со ластик (олимпијада ,скокови ,есаса)

Во текот на целата година во сите групи по објекти беа изведувани следните активности по физичко воспитување

Се стартуваше на 4.09.20201со запознавање на обврските и протоколите за време на престој во градинката како

за нас така и за дечињата и родителите.Мерење на температура на големи групи во објект Пчелка 2. дел.Што

знам за безбол?Спортови со топка.Преку сликовит начин запознавање со други спортови кои се играат во други

држави.Потоа детето има за задача да направи безбол топче и палка.Одење и трчање во двори и сала.Се местат

неколку предмети кои се безбедни за децата (мини клупи)и заедно правиме неколку вежби...пр како одат весели

деца,одиме тивко како мачка,одиме во висока трева во дворот...одиме на прсти и пети по тротоарот,и вежби за

трчање.Како трчаат коњите,трчај по кокошката ,трчај да фатиштопка.Најпрво правиме вежби за загревање.Потоа
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им се објаснуваат правилата на играта фудбал се делат во две кипи.активноста беше реализирана со големи

групи5-6год.На крај го гледаме цртаниот филм фудбалски натпревар и им се објаснува што се е потребно за да се

игра фудбал(дрес,копачки,голови,топка,судија ,терен,свирче).Скокови во обрачи одржување на рамнотежа.Со

голема група Атлетик (низок и висок старат)трчање во парови,скокови со една нога скокови со две нозе

наназад,суножно.Избор на победник.Правење на природно човече од природни материјали (шишарки ,дрвца

,цвеќиња).22.09.Одбележување на ден без автомобили со голема група во објект Сонце.Мини маратон со група

деца од 3-4

природни материјали (шишарки ,дрвца ,цвеќиња).22.09.Одбележување на ден без автомобили со голема група во

објект Сонце.Мини маратон со група деца од 3-4

За овие месеци беа изведувани следите активности во објектите на градинката Буба Мара

На 21учество во боење на вело паркинзи со големи групи во објект Сонце.

На 22 септември одржан ден без автомобили организиран од детски културен центар Карпош со децата од голема

група 5-6 при објект Сонце.Целта на настанот е свесност од најмала возраст за да се намали загадувањето со

користењена велосипедот како превозно средство.Учество на разно разни полигони за проверка на сила

,брзина,динамичност ,рамнотежа,еластичност,координација.

На 28 септември посета на стоматолог свесност за орална хигена кај децата со група 5-6 год во објект Сонце.

На 4 октомври поставување на детски пораки со цртежи од деца од голема група во објект Сонце.Изработка на

беџови со емоции.Изложба на детски цртежи.

На 7 октомври работилница со балони ,шарена игра со голема група во објект Сонце.
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На 15 октомври изработка на есенски ликови со природни материјали листови ,костени ,гранчињасо група од 5-6

год во објект Сонце.

На 22 октомври реализирана представа Брзозборка од стручен тим за ден на лицата кои пелтечат.

На 25 октомври работилница по приказ на кратко видео за емоции од Ана Леанс.

Боење на лик со емоции во боја ,лок од сликовница со емоции спакувани во шишенца.

Одржан состанок на стручен тим со директор за престојните активности за месец Ноември.

Од 1 ноември проверка на реквизити по објектите.

Доставен распоред за спортот и спортските активности.

Започнување со спортот атлетика како базичен спорт. Прескоци ,трчања и совладување на вежбите како основа

на секој спорт(загревање и динамика со утврдено темпо).

Одејки по патеката на развојот на позитивна практика,а во борба со новата модернистичка технологија,

статичноста, неподвижноста, неможноста за повторување на вежба,за да насочиме на вистинкиот пат каде се

случува нешто ново (нова игра,ново доживување,нова вежба),ќе почнам со нови теоретско-практични сознанија и

позитивни практични искуства,со нови предлози за нови игри и игровни активности во нашата градинка.

Секогаш новата игра ќе ве ослободи од стереотипите.Затоа треба да е одбележие на спортот.

- Полигон

- Подели ги по боја капачињата

- Прескок со пренос на топче



422

- Како скока топката

- Правиме колук напред и назад

- Ѓеометриска (игра со коцка)

- Правилно трчање и прескокнување

- Погодување во цел

- Еко вежбалница (со капачиња во боја)

- Полигон со хулахоп и менување на страна

- Кружен полигон со хулахопи

- Пожарникарски полигон

- Подредување на кругови во боја

- Скокови со јаже внатре,надвор

- Скокови низ кривулесто поставено јаже

- Народна топка

- Полигон со прескок во хулахоп

- Најди ја својата куќичка

- Полигон со прескоци и доскоци
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За месец март Учество во активности и подрска на лицата со Даунов синдром.

Натпреварувачки и штафетни игри со сите групи.

Запознавање со просторот (внатре –надвор )со јаже и хулахоп.

Тркалање на топки со реквизити (палки)

Одење по ниски греди туркање со палки (игра за самодоверба ,координација и рамнотежа.

1 први април априлијада учество со трол маскота по сите објекти.

4 април отворање на библиотеката во објект Пчелка 1.

6 април мини фудбал во блиското игралиште ,истакнување на спортски пароли, прошетка до училиштето Лазо

Ангеловски , вежбање на справите во дворот на училиштето.

9 април учество на роденденот на  Општина Аеродром со сите големи групи со спортско натпреварувачки игри.

15 мај одбележување на роденденот на градинката Буба Мара со големите групи ,фудбалски натпревар

елементарни игри.

Изготвен проектот Секое дете има право да биде здраво за објект Пчелка 2 како координатор и посета на

одредени објекти.

7 април ден на здравје каде големите групи зедоа учество на крос трка во градски парк и штафета организирано

од детскиот културен центар Карпош.

Помагање и присуство на завршните приредби .
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23.05 состанок со стручен кадар и  понатамошни насоки за 2022-23 год.

31.05 Благодарница за учество на предавањето Моќта на верувањето и верување во моќта од предавач проф. д-р

Соња  Ризоска  Јовановска.

1 јуни ден на детето одбележан со фестивал на сите средни групи во паркот Јане Сандански,

денот исто така беше одбележан на детска уличка со промоција на збирката стихувалки од издавачката куќа

Едука Мак каде и јас настапив со своја творба За децата.

08.06 учество на петтиот по ред фестивал на детска поезија каде бесе доделено признание од носителот на

проектот Едука Мак Скопје.

Реализирање на веќе постоечката програма со часови за елементарни и штафетни игри за сите месеци.

Состанок со стручен кадар на 08.06 за уписните комисии.

Изработил

Проф по физичко Николина Ќорвезироска
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5.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ

Директорот како индивидуален работоводен орган на ЈУДГ Буба Мара својата работа во текот на изминатата

година ја засноваше согласно законските одредби како и нормативните акти на Градинката, а во непосредна

соработка со Министерството за труд и социјална политика на РСМ, Општината Аеродром како и со други стручни

институции, воспитно-образовни асоцијации, стручни лица кои повремено и по укажана потреба беа

консултирани.

Во својата работа Директорот беше главен водач, организатор и координатор на целокупната работа во

установата. Со голем мотив за подобро на децата и напредок на градинката одговорно и  транспарентно  ја

извршуваше својата работа.Конкретно за изминатава 2021/2022год.

Директорот на установата ги има реализирано, организирано, поттикнато, насочено и презентирано следниве

активности:

 Активно учествуваше, директно се инволвираше и практично делуваше во насока на содржинско

осмислувањена Годишната програма за работа како и на сите други придружни планови на стручните тела

во рамките на Установата.

 Целосно се посвети на организирање и координирање на воспитно-образовната работа по групите, давајќи

при тоа предност во ангажирањето на стручните работници и соработници  се со цел да се добие и

постигне максимално добра организираност и ефикасност во работата.

 Перманентно вршеше посети на воспитните групи комуницирајќи и соработувајќи непосредно и блиско со

вработените при тоа навремено согледувајќи ги и решавајќи ги сите новонастанати состојби

 Остваруваше задолжителни разговори, консултации, советувања со работниците со цел да се подобрат

констатираните недостатоци, а да се унапредува дејноста, иницираше, координираше, насочуваше и ги
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следеше активностите во врска со интензивирање на воспитната функција на градинката и нејзината

актуелност

 Перманентно водеше сметка и вложуваше голема енергија и напор за одржување на една добра,

позитивна, спокојна и сигурна атмосфера за работа, без притоа истата да биде нарушена од било какви

надворешни влијанија или проблем. Секогаш во постигнувањето на оваа цел се раководеше од мислата

дека вработените кои работат со и околу децата секогаш треба да бидат спокојни, стабилни и

невознемирени, а тој-Директорот беше бариерата која успешно успеваше тоа да го постигне.

 Активно и непоштедно се ангажираше во насока на афирмирање и презентирање на работата на

Установата пред надворешната јавност давајќи придонес кон создавање белег за Установата како пример

за добро, успешно и одговорно работење.

 Активно учество даде во одбирањето на стручните предавања за вработените со цел истите подобро да се

едуцираат и да се во тек со сите промени во практиката.Воспостави една успешна нишка на

демократичност и отвореност во работењето со кое вработените имаат можност да се почувствуваат не

само како извршители, туку пред се како креатори и творци(осмислувачи) на своето работење

 Во текот на годината во секое време овозможуваше прием на родители кои од најразлични побуди и

потреби имаа потреба од коректна разделба, убаво упатени и разменети совети

 Во секое време покажуваше подготвеност за соработка како со Општината, основните училишта така и со

другите градинки.

 Даваше неопходна помош во организирањето и реализирањето на активностите од страна на

воспитувачите и негувателките, запознавање со педагошката документација и давање насоки за нејзино

правилно водење и континуирано следење на нивната стручна работа.
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 Работеше активно при изготвување на анализи, извештаи,информации и други податоци во врска со

реализирањето на Програмата за воспитно-образовна дејност во предучилишното воспитание и

образование.

 Активно учествуваше во подготвувањето на листата за јадење и набавувањето на храна според

нормативите предвидени со Заводот за економика и домаќинство на РСМ.

 Перманетно вршеше увид врз финансиското, материјалното и административното работење косултирајќи

се навреме со правната служба и со останатите во административниот дел притоа давајќи соодветни

насоки за реализација за понатаму

 Присуствуваше на сите седници на Управниот одбор, го информираше за состојбите, целокупната работа и

насојуваше да се реализираат донесените одлуки и заклучоци

 Ангажирање за дисциплина и одговорност на вработените за поуспешно извршување на работните задачи,

за успешно, економично и рационално работење.

 Директорот се залагаше за подобрување на општите услови за работа, просторно опремување, тековно

одржување, дополнување и обновување на дидактички и основни средства за успешно изведување на

воспитно-образовниот процес и целокупниот живот на детето во градинката.

 Даваше активен и несебичен придинес од креативен и советодавен аспект при организацијата на

многубројни активности кои Установата ги реализираше како домаќин како на ниво на организација така и

на ниво на ОКВ. И пошироко.

 Индивидуално работеше на сопственото педагошко-психолошко стручно усовршување и учество на

семинари, советувања и други стручни средби.

 Вршеше и други работи кои произлегуваа со текот на работата, а беа во доменот на работата на

Директорот.
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 Водеше грижа за правилно работење на детската градинка и во поглед на материјалната база на истата.

 Акцент беше ставено на воспоставување на демократичност и отвореност во работењето со кое

вработените имаат можност да се почуствуваат не само како извршители но и пред се како креатори и

творци на своето работење.

 Перманентно вршеше увид врз финансиското,материјалното и административното работење консултирајки

се со правната служба и со останатите во административниот дел притоа давајки соодветни насоки за

реализација.

 Се ангажираше за дисциплината и зголемување на одговорноста на вработените за поуспешно

извршување на работните задачи и рационално работење.

 Постојано се залагаше за подобрување на општите услови за работа просторно опремувањете,тековно

одржување,дополнување и обновување на дидактички и основни средства за успешно изведување на

воспитно образновниот процес и целокупниот живот на детето во градинката.

 Активно и несебично придонесуваше со креативен и советодавен аспект при организација и реализација на

многубројни активности кој установата ги имаше како домакин и пошироко.
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНАТА И КУЛТУРНАТА ДЕЈНОСТ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

6.1 Соработка со родителите/старателите

Соработката со родителите беше континуирана во текот на целата воспитно-образовна и згрижувачка година и

истата беше реализирана на високо квалитативно ниво. За подобро организирање и унапредување на

соработката со родителите во градинката функционира Совет на родители кој е составен од членови од сите

објекти. Истиот одржува редовни средби и состаноци во текот на годината на кои се одлучува за важни прашања,

бидејќи семејството и градинката влијаат врз правилното насочување и дејствување со цел да се создадат

оптимални услови за раст и развој и добивање повисок квалитет на згрижување, нега и воспитување на

децата.Родителите исто така беа активно вклучени во реализирање на посети на институции како и

одбележување на празници и манифестации кои се организраа на ниво на градинката. Имавме поддршка од

родителите за учество во реализација на дел од планираните содржини;Присуство на родителите во детската

градинка /центарот за ран детски развој имаше и во процесот на адаптација на детето, на работилници во

градинката/центарот за ран детски развој во врска со различни поводи и празници, присуствуваа на заеднички

прослави, приредби на децата, излети и сл; Редовно се организираа родителските средби и разговори

(индивидуални, мали групи и заеднички);

Информирањето  на родителите беше (усмено и писмено – интернет комуникација, огласна табла,

билтен,информативни материјали и др.) во врска со развојните постигнувања  и напредувањето на децата, како и

со актуелните настани во градинката/центарот за ран детски развој;Мултидисциплинираниот тим често одржуваа

консултативно состаноци со родителите за наврмено реагирање и конструктивно решавање на проблемите

поврзани со развојот и учењето на детето .Детската градинка/центарот за ран детски развој како ресурсни  центри

беа подготвени и отворени за едукација и поддршка на родителите.
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Согласно новиот начин на функционирање и одржување на континуитет и партнерскиот однос со семејството се

формираше Е-учење или Учиме заедно.Учиме со прилагодени и скратени програмски активности за

децата.Секојдневно беа споделувани активности за сите возрасни групи.Активностите беа за во домашни услови.

Родителите возвраќаа со слика или видео од спроведената сктивност. Посебен начин на одржување на

заедничката комуникација, но соработката од родителите беше навистина мотивирачка да се подготвуваат нови и

нови активности. Во учиме заедно платформата учество земаа и Мултидисциплинарниот тим. Секој учествуваше

со свои предлози, насоки, идеи, мотивирачки пораки и психолошко здравствени препораки.

Соработка со родители/старатели

Форма и опис на соработката Број на опфатени
родители/старатели

Датум на реализација

Родителска средба 617 22.09.2021

Од 12-15 .10.2021 се реализираше

хуманитарна акција во соработка со

Црвениот Крст на РСМ кампања Недела 190

15.10.2021
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на борба против гладта и одбележување

на Светскиот ден на гладта под мотото “

Помислете и на нас”

Информирање на роителите за посета

на Уни банка по повод Светски ден на

штедењето 31.101.2021

22 28.10.2021

Информирање на родителите за посета

на Археолошки музеј ,,Тумба Маџари"

25 29.10.2021

Информирање на родителите за посета

на продавница за здрава храна (овошје

и зеленчук),,Андро фрути

15 03.01.2021

Информирање на родителите за посета

на Скаи Велнес центар -Скопје

15 15.10.2021

Информирање на родителите за посета

на Аптека Зегин Т.Ц.Лисиче

19 19.04.2022

Информирање на родителите за посета

на Аптека Зегин Т.Ц.Лисиче

19 04.11.2021

Информација за посета на центар за

боречки вештини ,,Д-Стронгест"-Скопје

14 10.11.2021

Информација за посета на стоматолог

,,Дента Лукс

19 11.11.2021

Информација на родителите за посета 25 25.11.2021
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на Спомен куќата на мајка Тереза

Информација на родителите за посета

на физиотерапевт Центар за здраво

тело Ива –Беланова

12 12.11.2021

Информација на родители за посета на

студио за танц ,,BREAK A LEG "

10 15.11.2021

Информација на родителите за Посета

на Рибарница

17 18.11.2021

Информација на родителите за Посета

на козмеичко студио Лиле

15 30.11.2021

Информација на родителите за посета

ОУРЦ „Д-р Златан Сремец”-

4 03.11.2021

Информација за родители по повод

испраќање на есента

498 03.12.2021

Информација на родителите за

Изработка на еколошки лампиони

486 20.12.2021

Информација на родители за сликање и

новогодишни пакетчиња

1161 28.12.2021

Информација на родители за учество во

еко акција садиме дрвца и цвекиња во

дворот на градинката

579 18.03.2022

Известување на родители за посета ПЗУ 20 07.04.2022
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Асклепиос по повод Светски ден ан

задравјето 07 април

Известување за Одбележување на 24

мај Денот на македонските просветители

Св.Кирил и Методи

10 23.05.2022

Информирање на родителите за

Промоција на збирка поетски творби

Стихувалки 2022

18 01.06.2022

Известување на родителите за

Одбележување на Меѓународен ден на

децата 01.06.2022

359 01.06.2022

Известување на родителите за посета

на спортскиот центар Марко Божиновски

21 17.06.2022

6.2. Соработка со пошироката општествена средина и стручни институции

Институција Опис Датум

ЕДУКА МАК “ Учество во проект и промоција на

Саем на книгата сликовницата

„НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО И

ТРАДИЦИЈАТА

16.09.2021
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Детски културен центар Карпош Манифестација Движи се за здравје 22.09.2021

Црвен Крст на РСМ Хумнитарна акција против гладта

под мотото ,,Помислете на нас"

15.10.2021

Здравствен дом ППЗС Кисела Вода

Служба за детска и превентивна

стоматологија амбуланта

Пелагонија

Едукативно предавање за

Стоматолошко и здравствено

просветување

28.09.2021

Музеј на македонската

револуционерна борба

Одбележување на денот на

македонската револуционерна

борба

22.10.2021

Уни Банка Посета на Уни банка по повод

Светскиот ден на шедењето

31.10.2021 28.10.2021

Археолошки локалитет ,,Тумба

Маџари"

Надополнување на знаењата со

тематската содржина Некогаш сега

и во иднина со цел Запознавање со

начин на живот,традиција,култура

од минатото

29.10.2021

Посета на продавница за здрава

храна (овошје и зеленчук),,Андро

фрути–Скопје

Посета на продавница за здрава

храна како дел од интерниот проект

Секое дете има право да биде

здраво

03.11.2021
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Посета на центар Скаи Велнес Посета на базен,фитнес сала како

дел од интерниот проект Секое

дете има право да биде здраво

10.11.2021

Аптека Зегин Т.Ц.Лисиче Запознавање со работата на

аптекарите и начинот на користење

на лекови

04.11.2021

Посета на Центар за боречки

вештини Д-Стронгест Скопје

Запознавање со боречките вештини

и спортови

10.11.2021

Посета на стоматолог ,,Дента Лукс' Преглед на забчињата на децата и

кусо едукативно предавање како да

ги одржиме забите здрави

11.11.2021

Посета на Куќата на мајка Тереза По повод одбележување на 13

ноември

12.11.2021

Физиотерапевтски Центар за

здраво тело Ива -Беланова

Запознавање на децата со

работата на физиотерапевтот како

и неговата улога во придобивките

за нашето здравје

12.11.2021

Детски културен центар Карпош Учество во манифестација ,,Го

градам мојот град 2021"

13.11.2021

Посета на рибарница Запознавање на децата со

професијата Рибар , поимот

18.11.2021
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Рибарница и начинот на продавање

на риби и која е користа од рибите

за нашето здравје

Посета на козмеичко студио Лиле Запознавање на децата со поимот

козметичкото студио, козметиката и

важноста во секојдневниот живот

30.11.2021

ОУРЦ „Д-р Златан Сремец”- Симболична донација на

едукативни играчки

03.12.2021

Друштво за производство, трговија

и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО

Скопје.

Донација - едукативна куќичка во

објект Сонце.

16.12.2021

Авто центар за гуми Олимпико

Скопје

за донацијата на гуми со кои ја

направивме Еко-елката и други

новогодишни изработки и

декорации

20.12.2021

Општина Аеродром Предновогодишната хуманитарна

забава ,,Најмладите за Аеродром“

25.12.2021

SUNILENS учество во проектот,, Учиме

за собирање и рециклирање на

отпадни масла за јадење” значаен

придонес кон реализација преку

едукација и подигнување на свеста

21.02.2022
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кај децата и родителите во поглед

на еколошките,економските и и

општествените бенифити од

соодветно собирање ,третирање и

рециклирање на отпадните масла

за јадење

Сано Учество на манифестација по повод

Меѓународен ден на деца кои се

борат со канцер ликовен конкурс

,,За моето другарче во болница "

15.02.2022

Општина Аеродром да се поттикне еколошката свест кај

децата уште од најмала возраст и

љубов кон природата и

опкружувањето со садење на дрвца

и цвекиња

18.03.2022

Општина Аеродром Дефиле под маски Априлијада

Капитол мол

01.04.2022

ПЗУ Асклепиос да се оспособи за препознавање и

откривање на факторите кои

влијаат за одржување на

здравјето(хигиена, вода, здрава

исхрана)

07.04.2022



438

Општина Аеродром Еколошка акција 06.05.2022

ЦКА-ПХВ тимовите при ООЦК

Кисела Вода

Хуманитарна акција Под мотото:

“Подај рака на хуманоста!

06.05.2022

ГРУПА ТРИАНГЛ Плус Музичко драмска театарска

претстава,, Музичка екологија"

06.05.2022

МТСП Истражување за мерење на

постигнувањата во раното учење и

квалитетот на излезните резултати

со меѓународно дизајнирана алатка

MELQO

04.04.2022

Лакалут Театарска претстава ,,Роденденска

приказна’’

10.05.2022

Детски Културен центар Карпош Цртање на асфалт по повод 24 мај

Денот на македонските

просветители Св.Кирил и Методи

23.05.2022

Општина Аеродром Меѓународен ден на децата 1 јуни

2022

01.06.2022

Едука МАк Поетски Карван Промоција на

збирка поетски творби,,Стихувалки''

01.06.2022

Друштво за управување со отпад Правото на здрава животна 03.06.2022
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,,Нула Отпад" средина и селектирање на

отпад(батерии и електорнски отпад)

Посета на спортскиот центар Марко

Божиновски

По повод турнирот во ракомет Да

се негува љубовта кон спортот и да

се развива натпреварувачкиот дух

17.06.2022
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6.3. Прослави и други јавни манифестации

Назив на
прослава/манифестација

Цели на
прославата/манифестација

Датум на реализација
на настанот

Број на деца кои
учествуваат во
прославата/манифестац
ија

Одбележување на

празникот 8 ми Септември

и “Добро ни дојдовте

другарчиња”

Да се поттикнува и развива

љубовта кон татковината и

другарството

07.09.2021 451

Одбележување на Еко

Светска акција под мотото

,,Да го исчистиме светот “

.

Децата уште од најрана

возраст да создадат навики

за Чиста и здрава животна

околина

15.09.2021 323

Светски ден на заштита на

озонската обвивка” објект

П1

Да ја подигнеме свеста за

заштита на животната

средина

16.09.2021 16

Одбележување на

Светски ден без

автомобили

Да ја поттикнеме свеста кај

децата и возрасните за

користење на велосипеди со

цел заштита на здравјето и

22.09.2021 316
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зачувување на чиста

природа

Учество на

манифедѕација Движи се

за здравје

Нашето здравје е најважно и

затоа спортуваме и ги

применуваме сите мерки за

заштита

29.09.2021 5

“Светски ден на

насмевката”

Да се поттикне весело

расположeние со што повеќе

детски насмевки и

задоволство.

01.10.2021 200

Одбележување на

Детската недела

Запознавање на децата со

детските права низ игра и

песна

08.10.2021 647

На ден 15.10.2021 се

одбележа “Меѓународен

ден на пешаците ”од еко

календарот .

Цел - децата да се

запознаат со правилата и

однесувањето на пешаците

во сообраќајот

15.10.2021 66

Се одбележа 16 октомври

“Меѓународен ден на

храната ”од еко

календарот

. Цел -да се поттикне

од најрана возраст

хуманоста кај децата

,солидарноста за

споделување и негување

15.10.2021 31
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позитивни навики

Одбележување на

“Меѓународниот ден на

пелтечењето” со

театарска претстава .

да се подигне свеста кај

децата и родителите за

лицата кои пелтечат

22.10.2021 133

Одбележување на

празникот “11 Октомври ”

да се поттикнат

патриотските чувства кај

децата ,позитивните

емоции,да се запознаат со

локалните и државните

празници

08.10.2021 323

Одбележување на

празникот “23 Октомври ”

да се потикнат патриотските

чувства кај децата и да

земат учество во прослава

на празниците

22.10.2021 113

Одбележување на

Светскиот ден на

шдедењето

Запознавање на децата со

поимот Банка и бенифитот

од штедењето за луѓето

31.10.2021

29.10.2021

114

Одбележување на 13

Ноември

Поттикнување на љубов кон

својот град

12.11.2021 478
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Одбележување на

Меѓународен ден на

Толеранција

Да се запознае детето со

поимот Толеранција да го

збогати својот речник и низ

игри да ги изрази своите

чувства и мисли

16.11.2021 36

Одбележување на

,,Светски ден на детето"

Да се поттикнува детето да

го развие поимот за себе

19.11.2021 320

Одбележување на

“Меѓународен ден на баба

и дедо ”

Цел да се посвети

внимание,љубов и грижа кон

постарите

26.11.2021 109

Одбележан – Светскиот

Ден на климатските

промени

Цел Да се збогатат детските

сознанија за промените во

природата и нивното

влијание

04.11.2021 74

Испраќање на есента Да се поттикнат децата на

радост и задоволство за

испраќање на есента

03.12.2021 610

Одбележување - 3

декември Меѓународен

ден на лицата со

потешкотии во развојот

децата да се поттикнуваат

на прифаќање на

различностите уште од

најмала возраст низ

03.12.2021 37
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различни примери од

секојдневието, да

другаруваат и да се

зближуваат

Предновогодишна

Работилница

да се поттикне позитивно

расположение кај децата во

пресрет на Новата Година

27.12.2021 514

Одбележување на Бадник

и Божиќ

Дa се развие љубов и

интерес за прославување на

традиционалните празници

и обичаи

05.01.2022 167

Одбележан Меѓународен

ден на прегратката

Да се поттикне

њубов,грижа,пријателство,ох

рабрување кај децата за

пренесување пријатни

чувства кон саканите

21.01.2022 29

Одбележување на

Светски ден на зашдеда

на енергија

Да се оспособат децата да

користат разни извори на

средства за заштеда на

енергија

04.03.2022 49

Одбележување на 8 ми

март Ден на жената

Да се искаже љубов, почит

кон жената

08.03.2022 772
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Одбележување на Денот

на пролетаа низ еколошки

акции

да се поттикне еколошката

свест кај децата уште од

најмала возраст и љубов кон

природата и опкружувањето

18.03.2022 579

Одбележување на Денот

на лица со Даунов

синдром

Давање поддршка на лицата

со Даунов синдром

21.03.2022 527

Одбележување на

Светски ден на водите

Како да ги заштитиме водите

и колкаво е нивното значење

за животот на човекот

22.03.2022 31

Одбележување на

Светски ден на детската

литератрура

да се поттикне љубов кон

литературата и читањето

01.04.2022 246

Одбележување на 1 ви

април Денот на шегата

да се поттикнат позитивни

чувства и емоции кај децата

преку дефиле под маски

01.04.2022 803

Одбележување на Денот

на аутизмот

да се подигне свеста

за аутизмот и прифаќање на

различноста

01.04.2022 126

Одбележан денот на негување здрави животни 06.04.2022 200
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спортот ,,Во здраво тело

здав дух"

навики

Одбележа 07 април Ден

на задравјето

да се поддине јавната свест

за важноста на здравјето кај

луѓето

07.04.2022 242

Одбележување на

Велигден

Да се поттикнуваат

позитивни чувства кон

традиционалните празници

21.04.2022 258

Одбележан 22 април Ден

на Планетата земја

Прифаќање на екологијата

како дел од современиот

начин на живеење - еко

свест

21.04.2022 21

Обележување на Денот на

Сонцето

Преку музички и ликовни

активности да се даде

значењето на Сонцето

03.05.2022 172

Музичко драмска

претстава,, Музичка

екологија,, - група Триангл

Преку музика и игра децата

да се запознаат со поимите

селектирање и рециклирање

09.05.2022 725

Одбележан Светски ден

на заштита на климата

Да се поттикнува развојот на

свеста на сопствената улога

во подршката на опстанокот

13.05.2022 90
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на природата

Театарска претстава,,

Роденденска приказна,,

Да се поттикнува способност

за елементарно однесување

на карактеристиките на

јунаците од уметничките

дела и нивни постапки

10.05.2022 149

Одбележување на 24 мај

Денот на македонските

просветители Св.Кирил и

Методи

Изразување на креативност

и фантазија

23.05.2022 91

Одбележан Светски ден

против пушењето

да се поттикнат децата да ги

препознаат штетните и

опасни навики по здравјето

31.05.2022 60

Одбележување на

Меѓународен ден на

децата 01.06.2022

Децата не размислуваат за

вчера,тие не размислуваат

за утре.Тие само го живеат

моментот .Пеат играат

,танцуваат

01.06.2022 359

Учество на настан

Поетски Карван

Промоција на збирка

поетски

Поттикнување на радост и

позитивни емоции

01.06.2022 18



448

творби,,Стихувалки'' во

организација на Едука

МАк

Одбележување на

Светскиот ден на

Животната Средина

Правото на здрава животна

средина и селектирање на

отпад(батерии и

електорнски отпад )

03.06.2022 16

6.4 Објавени материјали

Зборник радова стручна конференија Врњачка Бања 550 17.04.2022 Учество со труд со наслов
,,Сензорне играчке као средство за учење код деце" Цел Креирање развојна просторна средина во
групата која промовира збогатување и акумулација на сензорно искуство на децата не предучилишна
возраст
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6.5 Признанија и награди

Опис на
признание/награда

Назив на институција
која доделува

Датум на објава Забелешка

Благодарница на ЈУДГ

,,Буба Мара “–објект

,,Лавче”за учество во во

проект ,,Традицијата и

народното

творештво”Скопје

Едука Мак 16.09.2021 носител и реализатор на

проектот Едука Мак

Диплома

Учество на

манифестација Движи се

за здравје

Детски културен центар

Карпош

22.09.2021

Благодарница

За исклучително

голем придонес во

реализација на

Кампањата ,,Помислете и

Црвен Крст на РСМ

Општинска Организација

Кисела Вода -Скопјe

15.10.2021
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на нас"Во рамки на

Неделта на борба против

гладта

Благодарница

,,Литературни

пишувалки –патувалки

2021” КИЦ

,Истамбул,Р.Турција(12-

14.11.2021 )

Едука Мак Скопје 12.11.2021 Носител на проектот

Едука Мак Скопје

Диплома за учество во

манифестацијата ,,Го

градам мојот град 2021"

Детски културен центар

Карпош

13.11.2021

Благодарница за активно

учество во проектот,,

Учиме за собирање и

рециклирање на отпадни

масла за јадење”

значаен придонес

кон реализација преку

едукација и подигнување

на свеста кај децата и

родителите во поглед на

SUNILENS 21.02.2022
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еколошките,економските и

и општествените

бенифити од соодветно

собирање ,третирање и

рециклирање на

отпадните масла за

јадење

Диплома за учeство на

манифестација ,,Играм и

пеам за мојата

мајка";Честитка за 8 ми

Март

Детски културен центар

Карпош

08.03.2022

Плакета за освоена 2 -ра

награда ,,Мини Креативци

2022"

Плакета по повод 2

ри април Светски ден на

литературата з

Пофалница за

презентирање на труд со

наслов ,,Сензорне играчке

као средство за учење код

Едука Мак -Скопје 02.04. 2022
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деце” Стручна

конференција за

васиптаче ,Врњачка Бања

2022 Граџење односа као

подстицај промена

васпитно-образовне

праксе 17.04.2022

Труд ,,Сензорне

играчке као средство за

учење код деце” а деца

17.04.2022

Врњачка Бања

Организатор: Савез

Удружења Васпитача

Србије Савез

Удружења васпитача

Србија

Диплома за учество на

крос- трка по повод Денот

на здравјето 07.04.2022

Детски културен центар

Карпош

07.04.2022

Диплома ЈУ Детски културен

центар Карпош

23.05.2022
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7. РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН за период од 01.07.2021-30.06.2022

Комунални услуги Вк= 2189875

1. Течни горива за моторни возила Вк= 179299

2. Течни горива –нафта Вк= 1790388

3. Телефони мобилни Вк= 220188

Материјали и ситен инвертар Вк= 10962271

1.Канцалариски материјал и АОП ВК= 429756

2. Обувки Вк= 1365

3. Прехрамбени производи Вк= 8676742

4. Наставно образовни помагала Вк= /

5. Средства за хигиена Вк= 1138116

6. Материјали за разни поправки Вк= 617291

7. Ситен инвентар Вк= 28856

8. Списанија Вк= 70145

Поправка и одржување Вк= 2194000

Поправка и оржување на возилата Вк= 133809

1.Одржување на зграда Вк= 1367773

- Промена на плочки во кујна Вк=   /
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-Варосување  објекти Вк= /

-Поправка на кров Вк=  /

Дезинсекција, Дезинфекција  и Дератизација Вк= 177719

Поправка и одржување на машини и опрема Вк= 424045

Одржување и полнење на ПП апарати Вк= 71980

Осигурување на објекти Вк= 18674

Купување на опрема и машини Вк=/

1. Кујнска опрема Вк= /

2. Опрема за греење и ладење Вк= /

3. Опрема (детски креветчиња и масички ) Вк= /

4. Системски преглед на вработените Вк= 106329

5. Информатичка и видео опрема Вк=  /


