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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и член 62 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 од
Статутот на општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен гласник на општина
Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на
Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број
13/14 и 3/19), советот на општина на 49-тата на седницата одржана на ден 28.12.2020
година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров
од областа на предучилишното образование и воспитание за 2021 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Општина Ѓорче Петров во рамките на своите надлежности и можности
посветува големо внимание за развој и непречено одвивање на воспитнозгрижувачкиот процес и унапредување на условите за згрижување на деца во ЈОУГД
Росица територија.
Со Програмата од областа на предучилишното образование и воспитание на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година се дефинираат активностите на општината во
делот на детската заштита, згрижувањето, воспитанието и едукацијата на децата од
предучилишна возраст во текот на 2021 година.
Програмата на Општина Ѓорче Петров од областа на предучилишното
образование и воспитание се носи согласно нејзините надлежности утврдени во
законските и подзаконските акти, земајќи ги предвид можностите утврдени во
Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година.
II.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
ОПШТА ЦЕЛ

Цел на програмата на Општината Ѓорче Петров од областа на предучилишното
образование и воспитание е подобрување на квалитетот на згрижување, воспитание
и образование на децата како и условите за работа во детската градинка преку
креирање на стимулативна средина за ран детски развој.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
-Обезбедување на еднакви можности за згрижување и воспитание за сите деца
во Општината Ѓорче Петров;
- Oбезбедување услови за работа на градинките во услови на светска пандемија
од COVID–19 (коронавирус), согласно утврдените протоколи.
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- Поддршка на воспитно-згрижувачката дејност и креирање на стимулативна
средина за ран детски развој;
-Развивање и продлабочување на воспитната компонента во градинката;
-Кквалитетна реализацијата на Годишната програма за работа на градинката;
-Развивање и следење на талентот и надареноста кај децата и поттикнување на
нивната креативност;
- Негување на културата и традицијата кај децата;
-Негување и поттикнување на љубовта кон киното и театарот, поттик и
мотивирање на учениците почесто да го поминуваат слободното време уживајќи во
театарските претстави.
-Развивање на свеста
кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и сл;
- Интегрирање и поддршка за децата со посебни образовни потреби,;
-Размена на искуства и добри практики со други општини во делот на
предучилишното образование и воспитание.

III.

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на предучилишното образование и воспитание,
Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање во
остварувањето на целите на оваа Програма.
Во текот на 2021 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.
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4.

3.
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Вкупно

Поддршка на деца во социјален ризик

Подршка и партиципација на проекти од
областа на предучилишното образование и
воспитание (мојата татковина, екологија,
безбедност во сообраќај, инклузија на деца со
посебни потреби, родова еднаквост и сл)

Обуки за професионален развој на воспитнозгрижувачкиот кадар

Креирање на стимулативна средина за учење и
опремување на градинката со нагледни
средства и помагала за ран детски развој
Превенција и заштита од Covid 19
(Средства за хигиена и дезинфекција)

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

тековно

тековно

јуни

тековно

тековно

360.000,00

50.000,00

30.000,00

10.000,00

120.000,00

150.000,00

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗА
2020 ГОДИНА
Извор на
Спроведувач/
финансирање
Носител
Временска
(буџет ОЃП/
Проценет
бр.
Име на Програма /активност
(сектор/одделение)
рамка
програми на Влада
Буџет
Проектен тим
/Донатор)
(меѓусекторски)
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IV.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со програмата на Општината Ѓорче Петров од областа на предучилишнот
образование и воспитание се очекува да се подобри квалитетот на воспитнозгрижувачката дејност и условите за работа во градинката.
Очекувани резултати од програмата од областа на образованието се:
-Обезбедени еднакви можности за згрижување и воспитание за сите деца во
Општината Ѓорче Петров;
- Oбезбедени сигурни и безбедни услови за работа на градинките во услови на
светска пандемија од COVID–19 (коронавирус), согласно утврдените протоколи.
- ɋовремен воспитно-згрижувачки процес и креиранана стимулативна средина
за ран детски развој со соодветни нагледни средства и манипулативи;
- Учество на децата во културни и спортски манифестации, доколку дозволува
состојбата во услови на COVID–19;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и сл;
- Активно и рамноправно учество на децата со посебни образовни потреби во
редовниот воспитно-згрижувачки процес во градинката во Општина Ѓорче;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на предучилишнот
образование и воспитание.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2021 ќе биде континуиран и ќе
се состои од собирање и анализирање на податоци и повратни информации за
постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот ќе го врши Одделението
за јавни дејности преку следење на активностите, нивната ефикасност, постигнатите
резултати, употребените ресурси и потрошените финансиски средства.
Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите, идентификување
на проблемите со кои се соочува проектот и наоѓање на соодветни решенија,
потенцијални проблеми, обезбедување навремено спроведување на активностите и
утврдување на најефикасниот начин за негова реализација.
За мониторинг на Програмата од областа на областа на предучилишнот
образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2021 ќе се користат следните
инструменти:
-Месечен план за работа на Одделението за јавни дејности;
-Месечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
-Редовни состаноци на ниво на одделение;
-Усна и писмена комуникација;
-Работни состаноци со градинката Росица, директорот, нефувателките и
воспитачките и родителите;
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.
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VI.
ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Активностите од областа на предучилишното образование и воспитание
утврдени со оваа програма ќе бидат финансирани во вредност од 360.000,00 денари
од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година.
За активностите од областа на образованието што ги опфаќа Програмата, а кои
ќе се појават во текот на 2021 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски
средства во Буџетот на Општина Ѓорче Петров.

5

4.

3.

2.

1.

Вкупно

Поддршка на деца во социјален ризик

Подршка и партиципација на проекти од
областа на предучилишното образование и
воспитание (мојата татковина, екологија,
безбедност во сообраќај, инклузија на деца со
посебни потреби, родова еднаквост и сл)

Обуки за професионален развој на воспитнозгрижувачкиот кадар

Превенција и заштита од Covid 19
(Средства за хигиена и дезинфекција)

Креирање на стимулативна средина за учење и
опремување на градинката со нагледни
средства и помагала за ран детски развој

Активност/позиција

Транспорт на луѓе
10.000

10.000

Прехрамбени
продукти и пијалоци
20.000

2.000

Наставно образовни
помагала
150.000

150.000

0

Услуги за печатење,
копирање и
издавање
1.000

1.000

6.000

6.000

Други договорни
услуги

Други матерјали

Рекапитулар
Програма од областа на предучилишнот образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2020 година
Други оперативни
расходи
1.000

1.000

Други трансфери
180.000

50.000

10.000

120.000

Трансфер до НВО
10.000

10.000

360.000

50.000

30.000

10.000

120.000

150.000

Вкупно по активност
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VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров.

Број 08-2040/7
Од 28.12.2020 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

