
Развоен план 2019-2022 година 

1 ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште 
  

Област на промена: ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

Цел1: Унапредување на квалитетот на годишниот план за работа 

 
 

Задача 
 

 
 

Активност 

 
 

Носител 

 
 

Време на 
реализација 

План на евалуација 

Критериуми 
за успех 

Инструменти Носители Динамика 

 
 
 
Набавка и опремување со ИКТ на матичниот објект  
 
 
 

- план и 
постапка за 
набавка - 
набавка на лап 
топ или 
компјутер и 
печатари 
 - инсталација на 
интернет и 
мрежно 
поврзување на 
сите компјутери 
 - набавка и 
инсталација на 
софтвери за 
работа 
(елек.банкарство 
и 
сметководство) 

 -
директор 
-
комисија 
за јавни 
набавки 
-ИТ 
техничар 

 
 
 
 
 
2019/2022 г 

- број на 
набавени и 
инсталирани 
компјутери 
 - 
инсталиран 
интернет и 
мрежно 
поврзување  

- 
документација 
за 
реализирани 
јавни набавки 
или понуди 
- 
документација 
за набавена и 
инсталирана 
ИКТ опрема 
 

-директор 
- 
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
 
 
 
2019/2022г 

 
 
Набавка на инвертер клима 

-план за 
постапка за 
набавка 
-монтажа на 
климата во 
објектот 
 
 

-
директор 
-
комисија 
за јавни 
набавки 
-мајтори 
за 

 
 
2019/2022г 

-број на 
набавени 
инвертер 
клими  

-
документација 
за 
реализирани 
јавни набавки 
или понуди 

-директор 
-комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
 
2019/2022г 
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монтажа 

 
Проценканаризикнаработнитеместа и изјаваза БЗР 

 
-план за 
постапка за 
набавка 
 
 

 -
директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
2019/2022г 

- број на 
изработени 
проценки 

-
документација 
за 
реализирани 
јавни набавки 
или понуди 

 -
директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
2019/2022г 

Испитувањенамикроклиматскиуслови и физичкиштетности 
(температура, влажност и 
струењенавоздухот, осветлување и бучава) 

-план за 
постапка за 
набавка 

-
директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
2019/2022г 

-број на 
испитувања 

-
документација 
за 
реализирани 
јавни набавки 
или понуди 

-директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
2019/2022г 

Изработканапроценканазагрозеностоделементарнинепогоди 
и другинесреќи, план 
зазаштита и спасување 

-план за 
постапка за 
набавка 

-
директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
 
2019/2022г 

- број на 
изработени 
проценки 

-
документација 
за 
реализирани 
јавни набавки 
или понуди 

-директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
 
2019/2022г 

 
 
 
 
Уредување на дворни површини 
 
 
 
 

- парцијално 
уредување и 
поставување на 
ограда во 
градинка  
 - 
хортикултурно 
уредување и 
разубавување на 

-
директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 
-стручен 
совет 

 
 
 
 
-2019/2022 г 

- нова ограда   
- уредени 
дворни 
површини 
-поставен 
систем за 
наводнување 

-
документација 
за 
реализирани 
јавни набавки 
или понуди 

-директор 
 -
комисија 
за јавни 
набавки 

 
 
 
2019/2022г 
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дворните 
површини  
-поставување на 
систем за 
наводнување на 
дворни 
површини 
-постапка за 
набавка на 
ограда 
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Областна промена: ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Цел 2: Унапредување на квалитетот на процесот на згрижување и воспитание  преку планирање и реализација на  непосредна работа со 
децата 

 
Задачи 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 

реализација 

План на евалуација 
Критериум за 

успех 
Инструменти Носители Динамика 

Размена на знаења 
стекнати преку 
стручни 
усовршувања и 
имплементирање на 
нови практики, 
форми, методи, 
научни сознанија во 
насока на 
унапредување на 
воспитно-
згрижувачки процес 

Формирање на тим - 
организирање размена 
на информациите 
помеѓу вработените 
после секоја одржана 
обука за стручно 
усовршување -
соработка со  
образовни институции 

-Тим за 
стручно 
усовршување 
- воспитувачи 
– негуватели -
стручни 
работници 

 
до 2 месеца 
после секоја 
одржана 
обука 

Број на учесници  
- број на 
учесници кои го 
применуваат 
стекнатото 
искуство од 
обуките -број на 
реализирани 
презентации 

- извештај од 
реализираните 
активности                     
-фотодокументација - 
видео презентација 

-директор 
-тим за 
стручно 
усовршување 
-стручни 
работници  

 
во континуитет 
во период од 
2019/2022год. 

Изготвување на 
планови и програми 
за откривање, 
поттикнување и 
работа со надарени 
деца  
 
 
 

Формирање на тим   
-план за работа на 
тимот  
-разработка на 
едукативни обуки 
-формирање на група 
учесници 
 -реализација и 
евалуација на 
работилницата 
 -имплементација на 
стекнатите знаења 

- директор - 
тим за 
стручно 
усовршување 
- воспитувачи 
– негуватели        
- стручни 
работници 

 
 
 
 
2019-2022г 

Број на учесници  
 - број на 
учесници кои го 
применуваат 
стекнатото 
искуство од 
обуките 

- дневни подготовки 
 -досие - следење на 
активности 

-директор  
-тим за 
стручно 
усовршување 
-стручни 
работници  

 
 
 
 
двапати годишно 
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Област на промена: ДЕТСКИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОК 
Цел 3: Унапредување на следењето и документирање на детскиот развој и напредок 

 
Задачи 

 
 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 

реализација 

План на евалуација 
Критериум за успех Инструменти Носители Динамика 

Водење 
портфолио како 
составен дел од 
педагошката 
документација за 
секое дете во 
воспитната група 

-формирање тим за 
следење на детскиот 
развој и унапредување 
на ниво на установа, 
кој ќе има посебни 
задачи во рамките  на 
оваа клучна област 

- директор -
членови на 
тимот за 
следење на 
детскиот 
развој и 
напредок -
воспитувачи – 
негуватели -
стручни 
работници  

 
 
 
 
 
2019 / 2022 

-постоење на 
портфолио за  секое   
дете во групата -број 
на учество во јавни     
манифестации -
одржани стручни 
активи на  кој се 
разгледувала 
примената  на 
инструментите за 
следење  на 
детскиот развој и 
напредок 

-белешки од 
следењето, 
педагошка 
документација-
извештај на тимот  
за следење на 
детскиот развој -
годишен извештај  
за работата на 
установата  -фото-
видео материјаи 

- директор -
членови на 
тимот за 
следење на 
детскиот 
развој и 
напредок -
воспитувачи 
– негуватели -
стручни 
работници  

 
Двапати 
годишно 

Унапредување на 
вештините за 
следење на 
детскиот развој и 
напредок од 
страна на 
воспитно-
образовниот кадар 
 
 
 
 

-на состаноците на 
стручните активи да се 
запознаат 
воспитувачите и 
негувателите со 
различни техники и 
инструменти за 
следење на детскиот 
развој и напредок 
-надоградување на 
постоечките и 
изработка на нови 
инструменти за 
следење на децата -
обука  со стручни лиц. 

- директор -
членови на 
тимот за 
следење на 
детскиот 
развој и 
напредок -
воспитувачи – 
негуватели -
стручни 
работници и 
соработници 

 
 
 
 
2019/2022 

-број на учесници 
кои го применуваат 
стекнатото искуство 
од обуките -број на 
реализирани 
презентаци 

- извештај од 
реализираните 
активности - 
фотодокументаци 

- директор -
членови на 
тимот за 
следење на 
детскиот 
развој и 
напредок -
воспитувачи - 
негуватели -
стручни 
работници  

Во 
континуитет во 
период од 
2019/2022г 
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Областна промена: ПОДДРШКА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЈСТВОТО 

Цел 4: Унапредување на соработката со семејството, зголемување на мотивираноста на родителите за учество во работата на установата 

 
Задачи 

 
 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 

реализација 

План на евалуација 
Критериум за 

успех 
Инструменти Носители Динамика 

Вклучување на 
родителите во 
планирањето и 
реализацијата на 
додатни и 
повремени 
облици на 
работа во 
установата и 
надвор од неа 

-преку родителски средби 
добиваме информации за 
потребата на родителите во 
однос на организирање на 
некакви додатни активности во 
установата  
-во годишниот план за работа 
на установата, планирање 
договорени додатни 
активности, каде родителите ќе 
бидат вклучени како партнери 
во реализацијата на додатните 
активности со децата  

-директор -тим 
за развој на 
планирање -
стручни 
работници и 
соработници -
воспитувачи -
негуватели 

 
 
 
 
2019/2022г 

-Одржани 
родителски 
состаноци на 
кој се собрани 
предлози од 
родителите за 
додатни 
активности -
реализирани 
додатни 
активности 

-фото и видео 
запис -извештај од 
тимот за развојно 
планирање 

-директор -тим 
за развој на 
планирање -
воспитувачи –
негуватели 
-стручни 
работници  

Во 
континуитет 
во период од 
2019/2022год
. 

Вклучување на 
родителите во 
реализацијата на 
стручното 
усовршување на 
кадарот во 
установата како 
и уклучување на 
останатите 
родители во 
самите обуки и 
предавањa 

-организирање на предавања од 
страна на родител (доктор, 
логопед, педагог, психолог...) 
кое ќе биде посветено на 
воспитнообразовната и 
згрижувачка работа, како и 
други заинтересирани родители 
во насока на правилен раст и 
развој на децата 

- директор  -
тим за развој 
на планирање- 
воспитувачи - 
негуватели -
стручни 
работници 

 
 
 
2019-2022г 

-Одржани 
стручни 
предавања и 
трибини во 
установата од 
страна на 
родителедукато
р -Присутност и 
на други 
родители на 
предавањата 

-фото и видео 
запис -извештај од 
тимот за развојно 
планирање 

-директор  
-тим за развој на 
планирање  
-воспитувачи- 
негуватели 
-стручни 
работници  

Во 
континуитет 
во период од 
2019/2022год 
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Област на промена: ЗАШТИТА НА  ДЕЦАТА ОД НАСИЛСТВО 

Цел 5: Унапредување на квалитетот на животот на децата со примена на мерки за создавање на безбедна средина за живот и работа со 
деца 

 
Задачи 

 
 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 

реализација 

План на евалуација 
Критериум за 

успех 
Инструменти Носители Динамика 

Обуки на 
вработените за 
препознавање на 
семејно 
насилствa 

-формирање на тим -план за 
организирање на едукативни 
работилници, обуки, 
семинари -соработка со 
Центар за социјални работи -
организирање на едукативни 
работилници за родителите -
презентирање на протокол за 
постапување при 
препознавање на елементи 
на семејно насилство нај 
децатa 

-директор  -
тим на 
едукатори               
–воспитувачи 
-стручни 
работници  

 
 
 
 
2019-2022г 

-број на учесници  -
реализирани 
работилници за 
родители -поделен 
едукативен 
материјал на 
родителите 

-извештај од 
стручното 
усовршување -
извештај од 
реализирани 
работилници -
фото 
документација -
флаери  
 

-тим за 
превенција од 
семејно 
насилство 

 
периодично 

Организирање 
на едукативни 
работилници за 
вработените за 
решавање на 
конфликтни 
ситуации меѓу 
децата 
 
 

-формирање на тим -план за 
организирање на едукативни 
работилници -практична 
примена на позитивни 
практики за решавање на 
конфликтни ситуации меѓу 
децата работилници за 
родители  
 

- директор - 
тим за 
стручно 
усовршување 
- воспитувачи 
– негуватели    
-стручни 
работници 

 
 
 
2019-2022г 

-број на учесници  -
реализирани 
презентации -број 
на работилници со 
родителитe 

-извештај -фото 
и видео запис 

-директор  
 -тим на 
едукатори 

во 
континуитет 
во период од 
2019/2022 год 
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Област н промена : ЕТОС 

Цел 6: Унапредување на стручната способност на воспитувачите низ реализација на со закон предвидениот часовен минимум за 
постеување на обуки 

 
Задачи 

 
 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 

реализација 

План на евалуација 
Критериум за успех Инструменти Носители Динамика 

Организирање 
стручно 
усовршување на 
вработените на 
тема комуникација, 
тимска работа, 
решавање на 
конфликтни 
ситуации и 
унапредување на 
меѓучовечките 
однос 

-формирање на тим 
едукатори -план за 
работа на тимот -
разработка на 
концепцијата на 
едукативната обука -
формирање на група 
учесници -реализација 
и евалуација на 
обуката -
имплементација на 
стекнатите знаења 

-директор -
тим 
едукатори -
психолог                     
-воспитувачи 
-негувател 

 
 
 
 
2019/2022г 

-број на учесници  -
број на учесници 
кои го применуваат 
стекнатото искуство 
од обуките -број на 
реализирани обуки 

-список од 
учесници -
евалуциони 
листи -извештај 
од тимот -фото 
запис 

-директор 
- тим 
едукатори - 
психолог 

-двапати годишно 
 

Посета и учество на 
семинари, обуки, 
научно стручни 
собири 
 
 
 

-формирањенатим-
планзаработанатимот -
подготовканапрезнтац
ија -презентација 

- директор - 
тим за 
стручно 
усовршување 
- воспитувачи 
– негуватели -
стручни 
работници 

 
 
 
2019-2022 г 

-број на учесници  -
број на учесници 
кои го применуваат 
стекнатото искуство 
од обуките -број на 
реализирани обуки 

список од 
учесници -
евалуциони 
листи -извештај 
од тимот -фото 
запис 

директор  
-тим за 
стручно 
усовршување 
-стручни 
работници  

Во континуитет во 
период од 
2019/2022год. 
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Обуки за 
безбедност и 
здравје при работа 
на вработените 

-план за организирање 
на обуки и предавање 

-Директор 
- сите 
вработени 
-стручни 
обучувачи 

 
 
 
2019-2022 г 

-број на учесници                     
-број на учесници 
кои го применуваат 
стекнатото искуство 
од обуките                             
-број на реализирани 
обуки 

-список од 
учесници          
 -извештај од 
обуката                                  
-фото запис                  

-директор 
- тим на 
обучувачи 

 
 
 
2019-2022 г 

Обука за ракување 
со ПП апарат и 
справување со 
опасности од пожар 

-план за 
организирањена обуки 
и предавање 

-Директор 
- сите 
вработени 
-стручни 
обучувачи 

 
 
 
2019-2022 г 

-број на учесници                     
-број на учесници 
кои го применуваат 
стекнатото искуство 
од обуките                             
-број на реализирани 
обуки 

-список од 
учесници   
 -извештај од 
обуката                                  
-фото запис                                          

-директор 
- тим на 
обучувачи 

 
 
 
2019-2022 г 

Обука на 
вработените за 
укажување на прва 
помош 

-план за 
организирањена обуки 
ипредавање 

-Директор 
- вработени 
-стручни 
обучувачи 

 
 
 
2019-2022 г 

-број на учесници                     
-број на учесници 
кои го применуваат 
стекнатото искуство 
од обуките                             
-број на реализирани 
обуки 

-список од 
учесници 
-извештај од 
обуката                                  
-фото запис                                 

-директор 
- тим на 
обучувачи 

 
 
 
2019-2022 г 

 

 

 

 

 



Развоен план 2019-2022 година 
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Област на промена: РЕСУРСИ 

Цел 7: Подобрување на средината и условите за развој и учење на децата низ адаптација на просторот и набавка на играчки, дидактички 
материјали и опрема 

 
Задачи 

 
 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 

реализација 

План на евалуација 
Критериум за успех Инструменти Носители Динамика 

Набавка и 
дополнување на 
играчки и 
дидактички 
материјал, како и 
ситен инвентар 

-Утврдување на 
потребите на децата -
обезбедување 
финансиски средства -
распределба на 
материјалите по 
воспитни групи 

-директор-
стручни 
работници и 
вработени 

 
 
 
 
2019-2022г 

-купени играчки и 
дидактички 
материјал по планот 
за набавка и 
распореден по 
групите 

-документација -
фото запис -
извештај на 
тимот 

-директор -
членови на 
тимот  

Во континуитет во 
период од 
2019/2022год. 

Опремување на 
просторија со 
средства 
(инструменти, 
играчки) за ран 
детски развој на 
децата 
 
 
 

-формирање на тим -
изработка на план за 
набавка  
-организирање на 
работилници со 
родителите за 
изработка на музички 
инструменти 

- директор - 
тим за 
стручно 
усовршување 
- воспитувачи  
- негуватели -
стручни 
работници 

 
 
 
 
2019-2022г 

-обезбедени 
инструменти, 
играчки 

-документација -
фото запис -
извештај на 
тимот 

-директор -
членови на 
тимот -
стручна 
служба 

Во континуитет во 
период од 
2019/2022год 

 

 



Развоен план 2019-2022 година 
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Област на промена: РАКОВОДЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ 

Цел 8: Унапредување на кавалитетот на организацијата на работат, следење на реализацијата на активностите од развојниот план во 
тековната година 

 
Задачи 
 
 

 
Активности 

 
Носители 

 
Време на 
реализација 

План на евалуација 
Критериум за успех Инструменти Носители Динамика 

Изработка на 
кодекс за 
унапредување на 
работата на 
установата 

- формирање на тим за 
изработка на документите 
- изготовка на интерни 
правилници за подигање 
на квалитетот на работа 
на установата - 
презентација на 
изготвените документи 
пред вработените  - 
изработка на флаери за 
родителите - јавна 
презентација на 
медиумите 

- директор -
тим на 
стручни 
работници 

 
 
 
 
2019/2022г 

-изготвен кодекс  -
фото и видео 
документација -
флаери -
реализирани јавни 
презентации пред 
медиумите и 
родителите  
 
 

- извештај -
изготвени 
документи - 
фото и видео 
документацијa 

- директор -
тим на 
стручни 
работници 

 
 
 
 
2019/2022год. 

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

- увид во добиените 
извештаи од 
реализираните 
активности -контрола на 
реализираните 
активности 

- директор   
 
 
 
2019-2022г 

-изготвени извештаи 
-број на извршени 
контроли 

-изготвени 
обрасци - фото и 
видео 
документација - 
извештаи за 
извршена 
контрола 

директор  
 

 
 
 
 
2019/2022год. 

 


