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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на предучилишнотo образование и
воспитание на oпштина Ѓорче Петров за 2020година

Скопје, Март 2021 година

I.

ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на
активностите планирани во Програмата од областа на предучилишнот
образование и воспитание на Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2020 до
31.12.2020 година.
Извештајот ги вклучува реализираните
активностите, времето на
реализација, целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски
средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана
во
програмата.
Активностите од областа на на предучилишнот образование и воспитание
на Општина Ѓорче Петров беа насочени кон подобрување на квалитетот на
згрижувањето и воспитувањето на децата и условите за работа во градинката.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на
предучилишнот образование и воспитание за 2020 година, Општина Ѓорче
Петров ги превзема сите потребни активности и ги стави на располагање своите
технички и човечки ресурси.

II.

РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со реализираните активности од Програмата на Општината Ѓорче Петров
од областа на предучилишнот образование и воспитание се одржа квалитетот за
згрижување, воспитание и образование на децата како и условите за работа во
детската градинка преку креирање на стимулативна средина за ран детски
развој.
Во услови на прекин на воспитно–згрижувачкиот процес во текот на 2020
година поради ширење на вирусот COVID–19 (коронавирус), а согласно одлуките
на Владата и препораките на МТСП, градинките на територијата на Општина
Ѓорче Петров беа затворени од 11.03.2020 до 08.09.2020.
На 9-ти септрмври се отворија сите објекти на градинката Росица и
згрижувањето на децата се одвива согласно утврдените протоколи од страна на
Владата и Министерството за труд и социјална политика.

III.

ОПИС РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 реализирани се следниве
активностите од Програмата од предучилишнот образование и воспитание за
2020 година:

4.

3.

2.

1.

Вкупно

Вработување на воспитнозгрижувачкиот кадар во градинката

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)
Поддршка на деца во социјален
ризик

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

Одделение за јавни
дејности
Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

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

јануари
декември

тековно

тековно

тековно

920.000

50.000

120.000

120.000

835.353

835.353

0.00

0.00

0.00

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

IV.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Со реализираните активности од Програмата на Општината Ѓорче Петров
од областа на предучилишнот образование и воспитание, во услови на светска
пандемија од COVID–19 (коронавирус)се даде поддршка на воспитнозгрижувачката дејност за обезбедување услови за повторно отварање на
градинките соглассно утврдените протоколи за работа.

V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од предучилишнот образование
и воспитание на Општина Ѓорче Петров за 2020 е континуиран и се состои од
собирање и анализирање на податоци и повратни информации за
постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот го врши
Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТ
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Реализираните активности од областа на предучилишнот образование и
воспитание утврдени со оваа програма се финансирани од Буџетот на Општина
Ѓорче Петров за 2020 година.
За активностите од областа на предучилишнот образование и воспитание
според програмата планирани се 1.210.000,00 денари, а реализирани до 31
декември се 835.353,00 денари.

1

2

3
4

Прехрамбени
продукти и пијалоци
Наставно образовни
помагала
Други матерјали

Услуги за печатење,
копирање и издавање

0 835.353

835.353

Други договорни
услуги

Други оперативни
расходи
0

Други трансфери

0

Средства за хигиена

0

Дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација

Трансфер до НВО

0,00

0,00

0,00

835.353,00

835.353,00

Вкупно по активност

Рекапитулар за измени и дополнувања на Програма од областа на предучилишнот образование и воспитание на Општина
Ѓорче Петров за 2020 година
Активност/позиција

Превенција и заштита од
Covid
19
(Средства
за
хигиена
и
дезинфекција)
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)
Поддршка на деца во
социјален ризик
Вработување
на
воспитно-згрижувачкиот кадар
во градинката
Вкупно

Транспорт на луѓе
(ученици,
)
Превозни услуги во
образованието

Извештајот за реализација на Програмата од областа на предучилишнотo
образование и воспитание на општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2020 до
31.12.2020 година, Градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот
на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.

ГРАДОНАЧАЛНИК
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