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Опис на 
занимањето 

Згрижувач на деца, работи самостојно и извршува работни задачи 
поврзани со грижа и воспитание на деца до 10 годишна возраст. 
Работните задачи вклучуваат: прием и прифаќање на децата, 
спроведување лична хигиена за децата од рана возраст, 
преслекување, сервирање храна, хранење и играње со децата. 
Згрижувачот се грижи за хигиената на децата, опремата, играчките и 
другите материјали за работа. Планира и реализира воспитна работа 
во група, организира и реализира слободни активности, целно 
насочени активности со децата како и дневен одмор. Го подготвува 
просторот и воспитниот материјал за дневните активности. 
Го поттикнува телесниот, интелектуалниот, емоционалниот и 
социјалниот развој кај децата. Развива движечки и говорни способности 
кај децата од различни возрасни групи и психосоцијални 
карактеристики и им помага на децата при извршувањето на 
домашните задач. Исто така ги подготвува децата за превентивни 
здравствени прегледи. 
Згрижувачот комуницира и соработува со родителите/старателите, 
воспитувачите и другите стручни соработници. Води евиденција и  
пополнува педагошка документација. 
Води грижа за околината и работната средина и обезбедува 
безбедносни услови за работа. 
Покажува разбирање, трпеливост и професионализам во 
извршувањето на задачите. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствени работни 
активности  
 

1. Познава организација на работа во 
институција за згрижување и 
воспитување  на деца 

2. Подготвува потребна документација 
за работа 

3. Планира сопствена работа согласно 
дневниот распоред 

4. Подготвува план за дневни 
активности 

5. Координира/организира сопствена 
работа и ја усогласува според 
активностите на воспитувачот 

6. Прави анализа на сопствената работа 
и извршените задачи 

7. Води грижа за сопствениот напредок и 
стручен развој 
 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Подготвува работна 
просторија, опрема, 
потребен материјал 
и лично се 
подготвува 

1. Проверува исполнетост на 
пропишаните услови во просториите 
за згрижување и воспитание на деца 

2. Применува кодекс на облекување 
3. Одржува лична хигиена  
4. Го подготвува просторот, опремата и 

останатите потребни материјали за 
работа со децата 

5. Одржува хигиена на просторот, 
опремата, играчките и материјалите 
за работа 

6. Создава пријатна атмосфера 
 

3. Оперативни 
активности 

Врши прием и 
испраќање на децата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Комуницира со родителите при прием 
и испраќање на детето 

2. Идентификува барања и потреби на 
децата 

3. Упатува деца во просторијата   
4. Проверува хигиена кај децата  
5. Применува форми на работа за 

постигнување на прифатливо 
однесување според психосоцијалните 
карактеристики на детето 

6. Постапува согласно стандардите за 
ран детски развој и програми за 
работа со деца 

7. Обезбедува прифаќање на децата во 
групата 

8. Покажува грижлив, одмерен и топол 
однос кон детето 
 

Се грижи за 
хигиената и 
исхраната на детето 
 

1. Избира начин на  грижа за детето 
според возраста и индивидуалниот 
развој 

2. Обезбедува хигиенски услови при 
грижа и исхрана кај децата 

3. Го храни детето во зависност од 
возраста, можностите и развојот на 
детето 

4. Обезбедува/постигнува  внесување на 
доволно количество на вода и други 
течности во организмот кај децата 

5. Почитува  индивидуални барања на 
родителот во однос на детето 

6. Развива културни навики кај децата за 
време на земање на оброците  

7. Поттикнува создавање навики кај 
децата за самостојност и здрава 
исхрана 

8. Воочува промени во здравствената 
состојба кај детето и постапува 
согласно процедурите за работа 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

9. Го информира родителот/старателот 
за секоја промена на состојбата на 
детето во однос на исхраната и 
здравствената состојба  

 
Згрижува, воспитува 
деца и помага во 
извршувањето на 
работните задачи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Идентификува разлики кај децата 
според возраста, психосоцијалните 
карактеристики и здравствената 
состојба 

2. Применува различни форми и методи 
на работа  

3. Врши адаптација на формите и 
методите на работа со децата во 
зависност од потребите и развојот на 
детето 

4. Обезбедува  безбедност на децата 
5. избира средства и помагала за игра 

според возраста и психосоцијалните 
карактеристики на децата 

6. Користи техники за сензо-моторен 
развој на децата 

7. Идентификува граници на 
прифатливо однесување на децата во 
групата 

8. Применува форми на работа за 
постигнување на прифатливо 
однесување 

9. Препознава случаи на занемарување 
и злоупотреба на детето и применува 
начини на постапување за 
надминување на ваквите појави 

10. Развива позитивни општествени 
односи помеѓу децата со нагласување 
на толеранцијата 

11. Помага во реализацијата на 
обврските на детето (училишни и сл.) 

12. Поттикнува самостојност во учењето 
13. Реализира активност за учење преку 

игра 
14. Развива иновативност и креативност 

кај децата 
15. Создава услови за  навремено и 

точно исполнување на обврските на 
децата 

16. Обезбедува дневен одмор за децата 
17. Воочува позитивни тенденции во 

развојот на децата 
18. Применува ненасилна комуникација и 

толеранција 
19. Постигнува ефекти на градење 

ставови и стекнување позитивни 
навики кај децата 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
Реализира физички 
активности со деца 
  

20. Воспоставува партнерски односи со 
родителите и останатите учесници во 
процесот на  грижа, воспитание  и 
образование на деца 

21. Обезбедува позитивна социо- 
емоционална клима 
 
 

1. Планира физички вежби за децата 
2. Организира различни игри со децата  
3. Учествува во реализацијата на игрите 

со децата 
4. Покажува вежби и други физички 

активности 
5. Асистира во реализацијата на 

физичките вежби 
6. Ги дозира вежбите на децата 
7. Организира дневен одмор за детето 
8. Обезбедува услови за развој на 

културни и спортско-рекреативни 
навики кај децата 
 

4. Комерцијални 
активности 

Изработува / 
подготвува 
калкулации за 
извршената услуга 
 

1. Познава правила за склучување на 
договор со корисникот на услугата 

2. Учествува во склучување договор со 
корисникот на услуга 
(родител/старател) 

3. Подготвува калкулација за цена на 
чинење на извршената услуга 

4. Применува маркетинг  
 

5. Административни 
активности 

Евидентира  и 
пополнува 
документација 

1. Почитува прописи поврзани со 
работно место и работни  задачи  

2. Води документација и евиденција 
согласно закон и акти 

3. Пополнува извештаи 
4. Уредува документација 

 
6. Активности за 

обезбедување на 
квалитет 

Контролира  
квалитет на работата 
согласно 
нормативите и 
прописите 

1. Користи стандарди и правила за 
обезбедување на квалитет при 
згрижување и воспитување на деца  

2. Контролира квалитет согласно 
стандардите и нормативите за работа 
со деца 

3. Применува правила и мерки за лична 
заштита и заштита на децата  

4. Обезбедува услови за заштита на 
работната и животната средина 

5. Користи рационално енергија, 
материјали и време 

6. Работи тимски 
7. Применува кодекс на однесување 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. Обезбедува доверливост на 
податоците  
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Утврдува исправност 
на средствата за 
работа 

1. Утврдува исправност на опремата и 
останатиот воспитен материјал  

2. Применува правила на употреба и 
одржување на опремата што се 
користи 

3. Следи  исправност и потреба од 
сервисирање  на опремата  

4. Презема мерки за обезбедување на 
исправност на опремата 
 

8. Комуникација Комуницира со 
децата,со 
родителите и 
стручните работници 
и соработниците 
 
 
 
 
 
 

1. Познава вербална и невербална 
комуникација 

2. Применува култура на говор и 
однесување 

3. Користи различни средства за 
комуникација (ИКТ) 

4. Комуницира со децата на мајчин јазик 
5. Одржува комуникација со родителите 

и останатите стручни соработници  
6. Користи барем еден странски јазик  

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животна средина 

 
Заштитува  работна 
средина и применува 
принципи на 
одржлив развој 

1. Применува правила и прописи за 
заштита на работната и животната 
средина  

2. Користи хигиенско-заштитни средства 
при работа  

3. Создава здрава микро клима во 
просторот во кој престојуваат децата 

4. Обезбедува услови за спречување 
појави на инфекции 

5. Обезбедува  заштита на децата  од 
штетни надворешни влијанија 

6. Укажува прва помош при полесни 
повреди на децата  

7. Сортира и отстранува отпадоци 
согласно прописите за заштита на 
животната средина 

 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• познава организација на работа во институција за згрижување на деца; 
• знае да планира, подготвува и организира работа со деца; 
• знае да ја планира сопствената работа во согласност со распоредот; 
• познава санитарно-технички норми за работа во институции за згрижување и 

воспитание на деца; 



 

 

• почитува кодекс на облекување и правила на етичко однесување и работење; 
• разликува стандарди за ран детски развој,  
• анализира програми за работа со деца; 
• толкува психички, емоционален, телесен, интелектуален и социјален развој кај 

децата; 
• знае што опфаќа подготовката на просторот, опремата и материјалите за работа со 

деца; 
• објаснува правила на одржување на хигиена кај децата и нивно облекување; 
• разликува форми и методи на работа со деца според возраста и психосоцијалните 

карактеристики; 
• објаснува начини на исхрана на деца според возраста и развојот;  
• толкува начини на развој на културни навики кај децата и навики за здрава исхрана; 
• објаснува индивидуални детски разлики во однос на возраста, психосоцијалниот и 

интелектуалниот развој на детето; 
• толкува начини на избор на средства и помагала за игра со децата според 

психосоцијалните карактеристики; 
• почитува правила на избор на физички вежби и дневен одмор кај децата; 
• познава техники на сензомоторен развој кај децата; 
• почитува правила на организација на игри, забава и рекреација на деца во договор 

со родителите/старателите; 
• познава начини на комуникација на мајчин јазик и барем еден странски јазик 

(вербална, невербална и со примена на средства за комуникација); 
• презентира водење на деловна документација; 
• објаснува  деловна етика; 
• разликува законски  прописи, средства  и мерки  за заштита и безбедност при 

работа; 
• познава правила и прописи за заштита на околината, заштита од пожар и давање 

прва помош. 
 

Вештини за  занимањето: 
 

• Планира, подготвува и организира работа, самостојно и во тим; 
• реализира работни задачи согласно етичките норми на однесување и работење; 
• комуницира на мајчин јазик и на барем еден странски јазик; 
• користи информатичка технологија во подготовка и водење на работна 

документација; 
• економично ги користи просторот, опремата и материјалите за работа; 
• подготвува простор, опрема и материјали за работа; 
• идентификува индивидуални разлики кај децата; 
• облекува деца и одржува хигиена кај децата; 
• избира средства и помагала за работа со деца според психоцоцијалните 

карактеристики; 
• сервира храна и го храни детето со примена на урамнотежена, разновидна и здрава 

исхрана; 
• организира дневен одмор на детето;  
• планира, организира и реализира игри, рекреација, забава и други активности за 

децата во договор со родителите; 
• применува правила при подготовка и реализација на физички вежби кај децата; 
• асистира во реализацијата на физичките активности; 
• применува техики на учење преку игра; 
• следи, мотивира и ги поттикнува децата во извршување на обврските; 
• помага во извршување на работните обврски  кај децата; 
• применува основни знаења во однос на развојот на психичкиот, емоционалниот, 



 

 

телесниот, интелектуалниот и социјалниот развој на детето; 
• се грижи за безбедноста на децата; 
• препознава промени во однос на здравствената состојба кај децата и ги известува 

родителите/старателите или претпоставените; 
• укажува прва помош на децата при помали повреди; 
• создава безбедносни услови за работа и обезбедува квалитет и квантитет на услуга; 
• применува правила и прописи за заштита на работната и животната средина и 

заштита на лични податоци. 
 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да споделува и толкува концепти,  
размислувања, налози , факти, барања и ставови во усна и писмена 
форма. Исто така, способен е да применува техники на активно 
слушање, вербална и невербална комуникација  на соодветен и 
креативен начин со корисниците на услуга, деловни соработници и 
колеги од тимот во различни професионални, општествени и 
културолошки контексти. Способен е да користи и толкува различни 
видови на документација, да собира, анализира и обработува 
информации. Истите информации, способен е да ги аргументира во 
усна и писмена комуникација соодветно на контекстот. 
 
Комуникација на странски јазик 
Способен е да го користи странскиот јазик за усна и писмена 
комуникација  во специфичен општествен и културен контекст 
поврзан со работата. Способен е да разбира, искажува и толкува 
концепти и размислувања, факти и ставови во усна и во писмена 
форма. Го користи странскиот јазик со цел да ја остварува 
писмената и усната комуникација со деловните соработници и 
корисниците на услугите, го следи напредокот во професијата и го 
надградува сопственото знаење и вештини и меѓукултурното 
разбирање 
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа 
на науката и технологијата 
Способен е да применува математички компетенции за 
објаснување и решавање задачи за време на секојдневната 
административна работа и работа со корисниците на услугата и 
деловни соработници, како и подготовка на деловна документација. 

Дигитални компетенции 
Користи ИТ технологија и други технологии на информатичкото 
општество при извршувањето на секојдневните работни обврски.  

Учење како се учи.  
Способен е и свесен за потребата да стекне и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок и напредок на институцијата каде 
работи,применувајќи ги истите и унапредувајќи го процесот. 
Способен е да управува со сопственото учење и да креира работни 
рутини. Истраен е и одговорен во самостојното учење и особено во 
учењето за време на работата со стручните работници и 
соработниците и колегите. Поседува вештини на размислување и  
самооценување за наученото. 



 

 

Социјални/општествени и граѓански компетенции 
Во секојдневното опкружување способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни  компетенции за комуникација cо 
луѓе од различна стручна спремност, културна и религиозна 
определба, социјална и граѓанска припадност, изразувајќи притоа 
толеранција и разбирање за другите гледишта и ставови, при што 
создава доверба. Нема предрасуди за луѓето од друга верска и 
национална или културна припадност и ги почитува нивните обичаи 
и култури. Способен е да работи во тим кој е мултикултурен и 
мултинационален и од различни општествени и социјални средини, 
да ги почитува нивните потреби и активности и да решава 
конфликти таму каде тоа  е потребно. Ги познава општествените и 
политичките концепти и демократски учества во нив. Поседува 
организациски вештини кои ќе му овозможат да го организира 
целиот процес од идеја до реализација. 

Чувство за иницијатива и претприемништво  
Способен е да идеите ги претвори во реалност со иницијатива за 
нивно реализирање и спроведување на дело со цел подобрување 
на моменталната состојба. Креативен е, иновативен и презема 
ризици за остварување на целта со претходна анализа на пазарот и 
продуктите кои се нудат, осврнувајќи се  на платежната моќ на 
граѓаните и следејќи ги светските трендови. 

Културна свест и културно изразување 
Го препознава и цени креативниот израз на идеи, културата на 
работното место и комуникацијата, искуствата и емоциите во 
најразлични медиуми (вклучително литература, визуелни уметности 
и музика) и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на 
членовите во тимот. Ги приближува сопствените креативни и 
експресивни ставови со размислувањата на другите членови во 
тимот и ги изразува на соодветен начин со што всушност ја 
подобрува ефикасноста на нивното работење, а ги збогатува 
општите животни компетенции. 

 

Посебни услови 

 Работи и работни задачи во /со: 
• повеќечасовна работа во затворени простории и надвор 
• деца со различен психосоцијален развој 
• храна 
• работа под стрес 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за заштита на децата  
• Закон за заштита на лични податоци  
• Закон за  работни односи  
• Правилник за стандардите и нормативите за вршење на 

дејноста во установите за деца 
• Програма за рано учење и развој 
• Стандарди за рано учење и развој за деца од 0 д 6 годишна 

возраст 
• Правилник за за формата, содржината и начинот на водење 
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на педагошката документација и евиденција во детска 
градинка и центар за ран детски развој  

• Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот на 
вршење на одредени работи од дејноста згрижување и 
воспитание на деца од предучилишна возраст како 
професионална дејност на физички лица  

• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на 
евиденцијата на корисниците и дадените услуги од страна на 
физичко лице кое самостојно врши одредени работи од 
дејноста згрижување и воспитание на деца како 
професионална дејност Правилник за поблиски услови и 
начинот на вршење на работите на Агенцијата за давање 
услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст  

• Правилник за формата, содржината и начинот на водење на 
евиденција на корисниците на услугите како и на дадените 
услуги на Агенција за давање услуги за чување и нега на 
деца од предучилишна возраст  

• Правилник за начинот на стручно усовршување на 
вработените во установите за деца  

• Програма за едукација на децата од предучилишна возраст 
во установите за згрижување и воспитување на деца, со 
процесот на одгледување и консумирање на здрава храна 

• Правилник за начинот на издавање, продолжување, 
обновување и одземање на лиценцата за работа на 
директори на установи за деца, стручни работници, стручни 
соработници, воспитувачи и негователи во системот за 
згрижување и воспитување на деца од предучилишна 
возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за 
формата и содржината на образецот на лиценцата за работа  

• Кодекс на однесување на стручните лица во системот на 
згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст 
и лица заинтересирани да се вклучат во системот на 
згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/17 

Од 30.11.2017 година 

 

Датум на 
ревизија  
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