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1. Име и код на стандардот на занимање: 

 
                  Згрижувач на деца во домашни услови и детски градинки 
 

2. Ниво на сложеност: 
 

                   (III) сложеност на работа 
 
3. Стручни компетенции 

 
•  Планира, подготвува и организира работа за згрижување, негување и воспитување 

деца; 
• проверува квалитет на извршена работа; 
• се  грижи за здравјето и сигурноста на детето од рана, предучилишна и училишна 

возраст до 14 годишна возраст; 
• комуницира со децата и со родителите/старателите, како и со соработниците со 

меѓусебно почитување;  
• развива  движечки и говорни способности во рана возраст на детето; 
• се грижи за хигиената и облекувањето на децата во рана, предучилишна и 

училишна возраст; 
• создава хигиенски навики кај детето; 
• се грижи за здравјето на детето и навремено го известува родителот/старателот за 

секоја промена; 
• се грижи за психичкиот, емоционалниот, телесниот, интелектуалниот и социјалниот 

развој на детето; 
• сервира храна и го храни детето од рана возраст со примена на урамнотежена, 

разновидна и здрава исхрана на детето; 
• правилно организира дневен одмор кај детето; 
• организира игри, рекреација, забава и други активности за децата во договор со 

родителите; 
• развива културни и спортско-рекреативни навики кај детето; 
• развива работни навики кај децата од предучилишна и училишна возраст; 
• ги надгледува и им помага во извршување на училишните обврски и други 

активности според упатствата на родителите; 
• применува правила за заштита на работното место. 
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4. Опис на стандардот на занимање 
 

Група на 
работи 

Типични 
работи 

Знаења и вештини 

Анализирање, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Ја планира и  
организира  
својата работа   
 

- Ја познава улогата на негувател на деца во 
домашни услови и во детски градинки; 

- ја планира сопствената работа во соработка со 
родителот/старателот на детето; 

- ја организира работата според планирањето; 
- прави распоред на дневни активности; 
- го адаптира распоредот на активностите според  

моменталната состојба; 
- ја анализира работната задача. 

Подготовка на 
работно место 

Ја прегледува 
исполнетоста 
на условите во 
просторијата 
за згрижување 
на децата и ги 
подготвува 
соодветните 
средства и 
опрема за 
работа 
 

- Ги  познава потребните услови во просторијата  
за згрижување и престој на детето; 

- ги познава потребните услови на помошните 
простории (спална, санитарии и сл.); 

- се грижи за исполнетоста на пропишаните услови 
во просториите за згрижување деца 
(температура, провев, влажност и сл);  

- одржува лична хигиена; 
- одржува хигиена на просторот, опремата и 

играчките со кои се служат децата; 
- ги познава и ги применува прописите за заштита 

и здравје при работа; 
- ги прегледува уредите за сигурност при движење 

на децата со инвалидитет (инвалидска количка и 
помошните уреди, протези и помагала) ; 

- ги подготвува потребните намирници за исхрана; 
- ги подготвува потребните материјали за работа 

со децата. 
Оперативни  
работи 

Грижа за 
децата според 
психосоција- 
лните 
карактеристики 

- Се грижи за безбедноста на децата; 
- ги познава карактеристиките  во развојот на 

личноста и однесувањето на детето од раѓање до 
7 години и од 7 до 14 годишна возраст; 

- избира работни средства и помагала за игра  
(помошни направи, прирачни средства, нагледни 
средства и помагала и сл.) според 
психосоцијалните карактеристики на децата од 
третата година до поаѓањето во училиште и од 
седмата година до 14 годишна возраст; 

- изведува  активности кои се засновани на игра; 
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- ги дефинира границите на прифатливо 
однесување и начините на таквото однесување; 

- применува форми на работа за постигнување на 
прифатливо однесување според 
психосоцијалните карактеристики на детето; 

- препознава случаи на занемарување и 
злоупотребување на детето и применува начини 
на постапување за надминување на ваквите 
појави; 

- развива позитивни општествени односи помеѓу 
децата со нагласување на толеранцијата. 

Помагање и 
соработка при 
учењето на 
децата од  
предучилишна 
и училишна 
возраст во 
домашни 
услови и 
детски 
градинки  
 

- Ги познава   формите  и  методите  на учење  на 
децата од  предучилишна и училишна возраст во 
домашни услови; 

- ги знае и ги применува домените на развој во 
стандардите за рано учење и развој на децата; 

-  ги адаптира формите и методите на учење 
според личниот однос  кон учењето и во 
зависност од развојот и потребите (за  деца од 
раната возраст, за деца од предучилишна  
возраст и работа и помош во реализација на 
активностите за учење со деца од училишна  
возраст); 

- применува  форми и  методи на работа, 
(помагање, насочување на детето според 
посебните  образовни потреби ПОП); 

- помага во реализација на  училишните обврски и 
други активности на детето според упатствата од 
родителот/старател; 

- континуирано мотивира и ги поттикнува  децата 
за навременост, точност и исполнителност на 
обврските во училиштето; 
ги познава формите и методите за рано учење и 
развој на на децата од  предучилишна возраст во 
детски градинки; 

- почитува детски индивидуални разлики и 
потреби при планирање и организација на 
воспитно-образовната дејност; 

- обезбедува стимулативна средина и позитивна 
социо-емоционална клима во воспитно- 
образовниот процес; 

- поттикнува и развива сензомоторен развој на 
детето од рана возраст; 

- обезбедува доволен простор за движење како во 
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затворен така и во отворен простор; 
- придонесува за здравјето и безбедно 

однесување со распознавање опасни ситуации; 
- воочува позитивни тенденции во развојот на 

деца од предучилишна возраст; 
- ги следи развојните промени кај детето и ги 

поврзува со можностите за учење; 
- планира учење преку игра и поттикнува 

иновативност и креативност кај децата; 
- воспоставува партнерски однос со локалната 

заедница и реализира активности преку 
заедничка соработка; 

- развива мотивација, градење ставови и 
стекнување навики кај децата; 

- обезбедува правилен активен и пасивен дневен 
одмор за децата; 

- создава сигурно опкружување преку примена на 
ненасилна комуникација и теорија на избор во 
секојдневните активности со децата; 

- се однесува етички, штитејќи го достоинството на 
професијата и правата на секое дете.   

Нега  и 
исхрана на  
детето 
 

- Му пружа нега на детето според возраста и 
индивидуалниот развој; 

- поттикнува самостојност на детето во 
спроведување на хигиената, согласно со 
возраста и индивидуалниот развој на детето; 

- учествува во составување листа на јадења во 
зависност од специфичните потреби на детето 
(возраст, индивидуален развој, здравствена 
состојба, како и верските и културните обичаи во 
семејството); 

- постапува во согласност со  индивидуалните 
барања на родителите поврзани со исхраната на 
детето; 

- го храни детето во зависност од возраста, 
можностите и развојот на детето; 

- насочува и поттикнува културни навики при 
исхрана за време на земање на оброците и ги 
насочува децата за  создавање навики за здрава 
исхрана; 

- се грижи за  внесувањето на доволно количество 
течности, особено вода во организмиот на 
детето;  
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- применува и се придржува на диеталната листа 
на јадење кај деца со  потреба од диеталната 
исхрана; 

- реагира навремено кај родителите или 
претпоставените  доколку забележи симптоми на 
пореметувања од исхрана кај детето; 

- применува постапки при појава на индикации  за 
промена на здравствената состојба кај детето, во 
согласност со прописите и овластувањата; 

- го информира родителот/старателот за секоја 
промена на здравствената состојба  на детето. 

Изведување 
физички 
активности со 
детето 
 

- Изведува различни игри со децата како поттик на 
психофизичкиот и  социјалниот развој на детето; 

- организира и реализира  различни  видови 
физички активности за деца во рана возраст; 

- организира и реализира физички активности за 
деца од предучилишна возраст и за деца од  
училишна возраст; 

- демонстрира и учествува ако е потребно при  
изведување на игрите соодветни на возраста, 
развојот и можностите  на детето;  

-  организира соодветни телесни вежби на детето; 
- развива културни и спортско-рекреативни навики 

кај детето; 
- правилно организира дневен одмор за детето. 

Администрати
вни работи 

Познава 
прописи и води 
деловна  
документација 

- Ги почитува  прописите поврзани со извршување 
дејност негувател на деца; 

- води соодветна работна документација; 
- го познава и го почитува Законот за доверливост 

на лични податоци; 
- води документација за преземање и предавање 

храна, опрема, постелнина, крпи, средства за 
хигиена и други потреби; 

- ги документира  евентуалните недостатоци, 
дефекти за време на работата итн. 

- познава основни права и должности од работен 
однос; 

- поседува писмена и добра вербална 
комуникација; 

- применува работна етика и морал. 
Обезбедувањ
е квалитет 

Го контролира 
квалитетот на 
работата, 
согласно со  

- Економично ги употребува уредите,  
материјалите, средствата и енергијата; 

- работата ја врши согласно со стандардите за 
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нормативите и 
прописите  

квалитет; 
- совесно и правилно ја врши работата; 
- обезбедува и одговара за квалитетот на 

услугата; 
- има способност за тимска работа;  
- применува кодекс на однесување; 
- ги едуцира децата во однос на меѓусебно 

почитување и почитување на другите. 
Комуникација Комуницира  со 

децата и 
родителите/ста
-рателите 

- Комуникацира со родителот/старателот  на 
децата со меѓусебно почитување; 

- воспоставува партнерски однос со семејството на 
детето; 

- ги согледува и се справува со настанатите  
пречки во комуникација со детето во зависност 
од ситуацијата;  

- ги разбира пораките на невербалната 
комуникација;  

- ги разбира фрустрациите и одбранбените детски 
реакции, детските потреби, емоционалната 
стабилност и дава поддршка на децата во 
барањето вистинско место и улога во групата и 
средината. 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината 

Ја заштитува 
работната и 
животната 
средина 

- Применува активности за создавање здрава 
микроклима во просторот во кој престојуваат 
децата;  

- го уредува и го одржува просторот во кој 
престојуваат децата (естетски и хигиенски);  

- обезбедува потребни услови за  спречување 
појава на инфекции;  

- применува прописи за заштита при работа; 
- редовно прави лекарски систематски преглед;  
- ги заштитува децата од изложување на штетни 

надворешни влијанија; 
- познава основи на прва помош при полесни 

повреди; 
- интервенира при полесни повреди на децата;  
- ги известува надлежните стручни лица и 

родителите за  влошувањето на состојбата со 
здравјето на децата; 

- применува  превентивни мерки за заштита на 
здравјето на детето. 
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  

    Стандардот на занимање 
 

5.1.  Датум на изработка: јануари, 2016 година 
 

5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и 
обука -   Скопје 

 
5.3.  Состав на работната група: 

 
1. Марија Настовска - советник за струка лични услуги 
2. Професор д-р Методија Стојановски, Педагошки факултет - Битола 
3. Проф д-р Љупчо Кеверовски, проф. по психологија, Педагошки факултет - Битола 
4. Поповска Силвана, воспитувач во ЈОУ Детски градинки - Битола, завршен 

Педагошки факултет - Битола 
5. Примариус д-р Неда  Михајлова, Клиничка болница - Битола   

  
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 

 
Стандардот на занимањето Згрижувач на деца во домашни услови и детски 

гтрадинки  го донесе Министерството за труд и социјална политика со решение  
бр.08-2625/2  од 20.06.2016 година.  

 
 

 
 


