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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 174 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ НА
ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ОД РАЗВОЈНИОТ ПЛАН НА УСТАНОВИТЕ ЗА
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат индикаторите за вреднување на успехот на
планираните активности од развојниот план на установата за згрижување и воспитание на
деца од предучилишна возраст (во натамошниот текст: индикаторите).
Член 2
Индикаторите кои се однесуваат на клучните области и подрачја од развојниот план на
установата за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, се:
I. За програмите за згрижување и воспитание и годишниот план за работа на установата
за деца:
1. Воспитни планови и програми
- Структура и содржина
2. Годишен план за работа
- Структура и содржина
II. За воспитувањето:
1. Планирање и подготовка
- Планирање : - годишно;
-тематско
- Дневни подготовки
2. Воспитен процес
- Комуникација и соработка
- Рационалност и организација
- Поттикнување на децата
- Корелација и примена на знаење
3. Воспитување
- Одговорност на децата
- Начин на воспитување
4. Следење на напредокот на децата
-Следење
- Известување
III. За поддршката на децата:
1. Згрижување на децата
- Безбедност и сигурност на децата во установата
- Следење на физичката, здравствената и емоционалната состојба на децата и нивните
социјални потреби
2. Поддршка за воспитување
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- Квалитет на понудени програми за поддршка на децата
- Напредување на децата
- Стручна помош на воспитувачите при давање на поддршка на децата во воспитниот
процес
3. Личен и социјален развој на децата
- Поттикнување на позитивни ставови и развој на социјални вештини
IV. За етосот:
1. Углед и промоција на установата
- Култура на однесување
2. Атмосфера и меѓучовечки односи
- Почитување на личноста
- Еднаквост и правичност
- Естетско и функционално уредување на просторот на установата
3. Соработка со родителите, органите на управување и локалната заедница
- Комуникација со родителите
- Вклучување на родителите во работата на установата
V. За ресурсите:
1. Човечки ресурси
- Наставници, воспитувачи и стручни соработници
-Други работници
2. Материјално технички ресурси
- Простор и опрема на установите
- Воспитни средства
- Користење на расположливите материјални и технички средства
3. Финансиски ресурси
- Структура и намена на расположливи финансиски средства
- Користење на расположливите финансиски ресурси
4. Средства од локалната заедница
- Користење на расположливите средства од локалната заедница
VI. За управувањето, раководењето, организацијата и обезбедувањето на успех на
установата:
1. Раководење на установата
- Професионална способност на директорот
- Способност за раководење
2. Организација на работата на установите
- Поделба на обврските и должностите на вработените во установата
- Организација и координација на работата во установата
3. Развоен план на установата
- Структура и содржината на развојниот план на установата
- Остварување на развојниот план
- Ефекти од остварувањето на развојниот план
4. Обезбедување на квалитетот на установата
- Самовреднување на установата
- Ефикасност и ефективност на установата.
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 11-3624/1
4 јуни 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.
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