Образец број 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДНЕВНИК
ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/
ГРАДИНКА/ ЦЕНТАРОТ
ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

________________________________________________
(име на детската градинка/ центарот за ран детски развој)

Место _____________________

Корица

Општина _________________

стр.1

ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/
ГРАДИНКА/
ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
__________________________________________
(име на детската градинка/ центарот за ран детски развој)

Место ___________________

Општина _________________

Податоци за директорот на детската градинка

Име и презиме

Печати:

траење на мандатот
Од
До

Потпис

стр.2

Воспитна

20_____/_______ година

стр.3

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
1. Број на запишани деца и групи на почетокот на воспитната година ________
2. Број на групи и деца според возраст на децата во целодневен
целодневен престој:
• Возрасна група (до 12 месеци) ____________________ групи____деца
• Возрасна група (над 12 до 18 месеци ) _____________ групи____деца
• Возрасна група (над 18 до 24 месеци)______________ групи____деца
• Возрасна група (над 2 до 3 години) ______________ групи____деца
• Возрасна група (над 3 до 4 години) _____________ групи____деца
• Возрасна група (над 4 до 5 години) ______________групи____деца
• Возрасна група (над 5 до 6 години) ______________ групи____деца
• Хетерогена група (до две години)
_____________ групи____деца
• Хетерогена група (од две години до поаѓање во основно училиште)
_____________ групи____деца
• Комбинирана група (од 12 месеци до поаѓање во основно училиште)
_____________ групи____деца
• Група деца со посебни образовни потреби ________ групи____деца
• Група деца од 6 до 10 години
________________ групи____деца
3. Број на групи и деца според возраст на децата во полудневен престој:
• Возрасна група (до 12 месеци) ____________________групи____деца
• Возрасна група (над 12 до 18 месеци ) _____________ групи____деца
• Возрасна група (над 18 до 24 месеци)______________ групи____деца
• Возрасна група (над 2 до 3 години) ______________ групи____деца
• Возрасна група (над 3 до 4 години) _____________ групи____деца
• Возрасна група (над 4 до 5 години) ______________групи____деца
• Возрасна група (над 5 до 6 години) ______________ групи____деца
• Хетерогена група (до две години)
_____________ групи____деца
• Хетерогена група (од две години до поаѓање во основно училиште)
_____________ групи____деца
• Комбинирана група (од 12 месеци до поаѓање во основно училиште)
_____________ групи____деца
• Група деца со посебни образовни потреби_________ групи____деца
• Група деца од 6 до 10 години
________________ групи____деца
4. Број на групи и деца според возраста на децата во с кратени
кратени програми на
престој:
• Возрасна група (до 12 месеци) ____________________ групи____деца
• Возрасна група (над 12 до 18 месеци ) _____________ групи____деца
• Возрасна група (над 18 до 24 месеци)______________ групи____деца

Возрасна група (над 2 до 3 години) ______________ групи____деца
Возрасна група (над 3 до 4 години) _____________ групи____деца
Возрасна група (над 4 до 5 години) ______________групи____деца
Возрасна група (над 5 до 6 години) ______________ групи____деца
Хетерогена група (до две години)
_____________ групи____деца
Хетерогена група (од две години до поаѓање во основно училиште)
_____________ групи____деца
• Комбинирана група (од 12 месеци до поаѓање во основно училиште)
_____________ групи____деца
• Група деца со посебни образовни потреби ________ групи____деца
• Група деца од 6 до 10 години
________________ групи____деца
5. Број на деца со посебни образовни потреби ____________
6. Број на групи во други просторни услови _________________
_________________групи____деца
7. Вкупно групи___________вкупно деца_________
8. Број на воспитувачи ________
9. Број на него
нег ователи ______
10. Број на стручни работници:
работници:
Педагог_________
Психолог_______
Дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор________________
Логопед________________________
Доктор на медицина__________
Доктор на стоматологија
Социјален работник___________
11. Број на стручни соработници:
Музички педагог____________
Ликовен педагог_______________
Педагог по физичко воспитание_______
Професор по странски јазик и книжевност_________
Виша медицинска сестра____________
12. Број на
деца и групи на крајот на воспитната
година
________групи______деца
•
•
•
•
•
•

Забелешка:

страна 3 и 4

МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ
РАЗВОЈ
1. Податоци за објектот
– квадратура (внатрешна и надворешна) _______
- основна опрема (столчиња, маси., кујна .... – според Нормативот за простор,
опрема, дидактички средства и материјали)
_________________________
_________________________
_________________________
Број на занимални _______
Број на останати помошни простории :
Канцеларии_______
Амбуланта_________
Кујна______________
Останато на број:
• материјали за рано учење ( дидактички материјали)
2. Податоци за извори на финансирање ( проектиран буџет)
• Општина
Родители /партиципација
Донација
Сопствени приходи
____________________
_____________________
3. Податоци за трошоци ( проектирани трошоци )
Плати
Одржување( струја, греење, вода...)
Набавка на храна
Набавка на материјали
Капитални инвестиции
_________________________
_________________________
_________________________
4. Останато
_________________________
________________________
Забелешка:

страна 5 и 6

стр.7

ВОСПИТНОВОСПИТНО -ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ
Воспитно
Воспитн о- образовни програми што се спроведуваат
Назив на Програмата
Краток опис и цели
Дата на спроведување

Забелешка :

страна 7 и 8

стр.9

СЛЕДЕЊЕ, ВРЕДНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИТЕ
АКТИВНОСТИ

1. Начин на кој се користат СРУР за развивање на активности за поттикнување на
раното учење кај деца

2. Краток опис на содржината на годишната Програма за рано учење и развој

3. Начини на документирање на преоценката на развојните достигања кај децата

4. Наслови на теми за тематско планирање

5. Број на реализирани дневни оперативни планови по возрасни групи:
Возрасни групи

Број на реализирани дневни оперативни
планови

6. Предлози за унапредување на воспитно - образовната работа

Вкупен
деца

број

на

стр.10

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
1. Постои Програма за здравствена заштита на децата
Во градинката се спроведува следната здравствена заштита
Систематски прегледи на деца
Стоматолошки систематски прегледи
Здравствено просветување на родители/старатели

ДА

НЕ

ДА НЕ
ДА НЕ
ДА НЕ

2. Обем на извршена здравствена заштита на деца :
Здравствени
услуги
Број на извршени
систематски прегледи
кај деца
Број на извршени
стоматолошки услуги

1
тромесечје

2
тромесечје

3
тромесечје

4
тромесечје

Вкупно

Број на здравствено –
воспитни предавања
3. Предавања за проблематиката на здравствена заштита и здравствено воспитание
(конкретните теми, целите, реализаторите и групата кому биле наменети):

стр.11

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА
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

стр.12

ВАЖНИ ОДЛУКИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ, ОРГАНОТ НА РАКОВОДЕЊЕ И
СТРУЧНИОТ СОВЕТ
Назив на одлуката

Датум на донесување

Кој ја донел одлуката:

стр.13

ПРОЕКТИ И АКЦИСКИ ИСТРАЖУВАЊА
Назив на Проектот

Забелешка:

Краток опис и очекувани цели

Датум на
спроведување

стр.14

СОСТАНОЦИ
СОСТАНОЦ И НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ И СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ
Дата на
состанокот

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Забелешка:

Цел на состанокот

Заклучоци од состанокот

стр. 15

СОВЕТОДАВНО - ИНСТРУКТИВНА ДЕЈНОСТ
Посета од:

Датум
на
посета

Констатирана состојба

Препорака

стр.16

НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА
Институција која спроведува

Датум на
надзор

Констатирана
состојба

Препораки

стр.17

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ

Форма и опис на соработката

Број на опфатени
родители/старатели

Датум

Одговорно
лице за
соработката

стр.18

СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИНА И СТРУЧНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ
Назив на институцијата

Опис на соработката

Датум на
реализација

стр.19

ПЕДАГОШКО - МЕТОДСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ

1. Назив на високо образовна институција

2. Број на студенти кои ја обавуваат праксата________

3. Период во кој се обавува праксата______________

4. Одговорно лице за спроведување на педагошко-методската практика во
установата__________________________________

стр.20

ПРОСЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ
Назив на прослава/
манифестација

Цели на прославата/
манифестација

Број на деца кои
учествуваат во
прославата/
манифестација

Датум на
реализација на
настанот

страна 20 и 21

стр.22

ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН
ДЕТСКИ РАЗВОЈ

Назив на материјалот

Број на
примероци

Краток опис на материјалот

Датум на
објавување

стр.23

ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ

Назив на институција
која доделува
признание /награда

Опис на признание
/награда

Датум на објава

Забелешка

стр.24

Воспитна

20_____/_______ година

Се повторуваат насловите од страна 3 до страна 24, 4 пати

