
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен Весник на 

НРЛГ — Скопје, и не се враќа! 

СКОПЈЕ 
Сабота, 3 јуни 1950 година 

Бр. 13 Год. VI 

Овој број чини 2 динари, Претпла-
та за една година износува 930 ди-
нари, за едно полугодие 123 див, 

94 
Врз основа член 22 став II од Уредбата за оснива-

ње детски јасли и детски градини ("Службен лист на 
ФНРЈ, бр. 81/48) и согласно Напатствие^ на Комите-
тот за школи и наука при Владата на ФНРЈ бр. 12529/ 
48 од 14-Х-1948 година, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ДЕТСКИ 
ТЕ ГРАДИНИ 

I ОПШТИ ОДРЕДБА 

Член 1 
Детските градини се установи за воспитување и 

одгледување на здрави дена од полни три години до 
тргнувањето в училиште, а се осниваат со цел да се 
овозможи на повеќе жени да учествуваат во социјали-
стичката изградба на нашата земја. 

Во детските градини можат да се примаат само де-
ца на мајки што се на работа или вршат некоја важна 
општествена работа, како и деца за кои се грижи само 
таткото или некое друго лице, ако се работници, на-
мерници или службеници. 

За исполнување на правилното воспитување и од-
гледување на децата детските градини се должни: 

а) да се грижат за здравјето на децата и за таа 
цел спот инвентар во нив и начинот на животот да го 
услагодат според детската возраст џ по тој начин да го 
осигураат правилниот развиток на децата; 

б) да им даваат на децата правилен умствен раз-
виток и уметничко воспитување, запознавајќи ги деца 
та со природата и околноста, со општестве-
ниот живот и со работата на луѓето, преку про-
шетки и екскурзии, игри и забави; 

в) да ги воспитуваат денара во духот на придобив 
ките од Народно-ослободителнага борба и изградбата 
на социјализмот, да развиваат кај децата културни и 
работни навики, чувство за должност, одговорност 
и љубов кон колективот, учтиво поведение и почитува 
ње кон постарите и кон нивните врсници, љубов кон 
родителите, кон татковината, кон нашите народи, на-
шата Армија и кон сите работни луѓе и борци за напред 
лекот на човештвото. 

Член 3 
Детската градина со својава рабон им служи на 

родителите како пример за правилно воспитување на 
децава од предучилишна возраст и нм дава полна по-
мош во воспитувањето на децата во семејство 10. 

Член 4 
, Детскиве градини можат да бидат постојани и се-, 

зонски. 
'Како сезонски детски градини се сме алт 1 распни-

те што не работат нела година, туку само во еден опре-

делен временски период. Тие се оставаат ло селата а 
по Градовите каде што им« потреба, а Презимио кај се-
ланските работни задруги. 

Член 5 

Секоја детска градина има Своја претсметка н« 
приходите и расходите. 

Управава на детската градина ја поднесува прет-
сметката на одобрение на надлежниот градски односи! 
околиски народен одбор, а потоа петата ја поднесува ц 
на надлежното претпријатие, установа, организацију 
Или народен одбор коп ќе ја внесат во својата прек1«-
сметка. 

Член 6 

Детските градини, независно од тоа кој ги оснива 
мораат да бидат регистрирани ка ј повереново за про* 
света и култура на надлежниот градски односно околи-
ски народен одбор. 

Пријавата за регистрирање треба да содржи: 
а) име на претпријатието, установата или органи* 

зацијата што ја оснива детската градина; 
б) место, улица и број на седиштето на детската 

градина; 
в) за колку деца е предвидена градината (капа-

цитет); 
г) бројот на децата што се запишани при обива-

њето на градината). 
Со пријавата за регистрирање треба да се при-

ложи: 
а) извештај на комисијата што извршила преглед 

на новооснованата детска градина; 
б) изјава на оснивачот дека се осигурани финан-

сиски средства за издршка на градината. 
Врз основа на поднесената пријава поверениот*? 

за просвета и култура ќе изврши регистрирање; к'е и' 
даде на градината реден број и за тоа ќе издаде писмен 
акт. Со актот за регистрирање детската градина добива 
право да работи како правно лице. 

Член 7 

Воспитната работа во детските градини се изведува 
на мајчин јазик според напатствие ата што ќе ги издава 
Министерството за просвета. 

II АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Член 8 

Детските градини се издржуваат: 
а) од средствата на п р е т р ч а н о т о , установата, ор 

гл и иза нп јата или плро^мгот о'1ѓ»ор пео ги испиваат и 
б) от месечни«2 в".'?-;-" "чекање на родители«е од-

носни стра Ј е т 1 е на леца'а. 
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Како ОСНОВА на вноските на родителите одвоено 
старателите се вене нормираниот износ на стварните 
трошкови еа , издршка на децата. 

Член 9 
Средствата од член 8 под а) се определуваат та Ка 

што од вкупните расходи на детската градина ќе се 
одбијаат вноските од член 8 под б) , што ќе се наплатат 
од детските родители односно старатели, врз основа на 
овој Правилник. 

Влогот на секое претпријатие, установа, организа-
ција или народен одбор во разносите за оснивање и 
издршка на заеднички детски градини се определува 
сразмерно со бројот на децата мајките односно стара-
телите на кои што се на работа во тоа претпријатие, 
установа, организација или народен одбор. 

Во новоотворените детски градини, како и во тие 
што имаат помалку од 40 деца, целиот технички пер-
сонал или дел од техничкиот персонал можат да го пла-
ќаа г опишаните на детската градина. 

Член 10 
Вноските на родителите односно старателите во 

рат слот се определува така што според делот на месеч-
не .пресметуваат според вкупниот нето приход од семеј 
т о г о на детето или на старателот, како и според бро-
јот на членовите што се издржуваат од таа заработка. 

Ако семејството на детето односно на старателот 
кеша определени месечни приходи, тогаш годишниот 

'прнуод на семејството се дели со (12) дванаесет. 
Во приходот на семејството се вклучува и додато-

кот за дена пензијата и алиментацијата што ја добива 
родителот за детето. 

Висината на вноската на родителот односно ста-
р.'иелот се определува како што според делот на месеч 
-имот приход на секој член од семејството се зема 
п а т е н т од стварните разноски за издржувањето на 
де 1 е 1о во градината, и тоа според следната скала: 

Вносна на родители- „ 
те односно парате- Му« "»то паг'а 

приход ка секо! лита во проценти ед и.а Т Ш | 1 н а ПР8ТПРК ' 
ч ш ед семејството стварните трошкови 1 * ш т в > Н а ј м и т е 

за издршка на дешо »Ргшзацк1ата вдјоЗ-
ве д а т а т а градина н о р е д н и о т одбор 

Д и н а р и 
До 800 — 100% 
(М 801 до 1.000 15% 85% 
Од 1001 до 1.500 20% 80% 
Од 1501 до 2.000 30% 70% 
Од 2001 до 2.500 40% 60% 
Од 2501 до 3.000 50% 50% 
Од 3001 до 3.500 70% 30% 

Преку 3.500 100% — 
Ако е детската градина на летување вноската се 

дипли според следната скала: 
До 800 — 100% 
Од 801 до 1.000 25% 75%* 
Од 1001 до 1.500 30% 70%' 
Од 1501 до 2.000 35% 65%' 
Од 2001 до 2.500 45% 55% 
Од 2501 до 3.000 60% 40% 
Од 3001 до 3.500 80% 20% 

Преку 3.500 100% — 
Родителите односно старателите се ослободуваат 

од плаќање на вноски во следните случаи: 
а) ако делот од месечните приходи за секој член 

на семејството не преминува 800 динари; 
а ) ако имаат пет или повеќе деца под 18 години. 

Член 11 

Ако некоја детска градина или некоја друга уста-
нова за заштита и воспитување ва деца и .младина се 
.сместени две или повеќе деца на исти родители, од-
носно старатели, вноската за секое дете се намалува 
со 10%. 

Износот на вноската на родителите односно ста-
рателите пресметан според член 10 од овој Правилник 
се намалува за дете на военен инвалид од војната спо-
ред степенот на инвалидноста на родителот со 20-60%, 
а и за дете на носител "Партизанска споменица 1941", 
ако месечниот приход на секој член од семејството не 
преминува 2.000 динари, со 25%. 

За дете мајката на кое работи непрекинат трн го-
дини во исто претпријатие, установа, организација или 
народен одбор, или ако е во тој рок преместена по по-
треба на служба, висината на вноската се намалува за 
10%. 

Ако при пресметувањето на висината на високата 
постоат повеќе основи за намалување к'е се примени 
само основот што е најповолен за родителите односно 
старателите. 

Вноските на родителите односно старателите за 
издршка на децата се книжат како приход на претпри-
јатието, установата, организацијата или народниот 
одбор. 

Член 12 

Во однос на административното поодување упра-
вата на детската градина должна е да води: 

1 — уписнице на детската градина (со лични по-
датоци на децата); 
2 — здравствена картотека на децата; 
3 — амбулантна книга; 
4 — книга за личните податоци на службеници-
те од детската градина; 
5 — деловоден протокол; 
6 — книга на благајната; 
7 — аманетник за примање; 
8 — аманетник за предавање; ; 
9 — контролник на вноските на децата; 

10 — книга на инвентарот на детската градина; 
11 — книга на облеклото, чевлите и постелнинатај 
12 — малцинска книга за примање и предавање 
на продукти за храна; I 
13 — книга за евиденција на отсуствата и болу-
вањата на персоналот; 
14 — книга за записници од педагошките совету-
вања во детската градина; 
15 — книга за записници од родителските соста-
ноци; 
16 — книга за запишување на забелешките и пред 
лозите на инспекторите; 
17 — книга за посети и 
18 — летопис на детската градина. 

III СТРУКТУРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Член 13 

Организацијата на работата во детската градина 
треба бездруго да се услагоди со работното време на 
мајките односно старателите. 

Времето што ќе го поминуваат децата во градина 
се определува според работното време на мајките од-
носно старателите, а и според месните прилики и по-
треби, така што децата во детската градина можат да 
останат 8-12 саати на деи. 



СкомЈе 3-VI-1950 год. — Год. VI СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Бр. Н — СГ1 .М 

Член 14 
За децата чин родители односно старатели рабо-

тат во ноќна смена мора да се осигурааг одделни спал-
ни. За деноноќно живеење во детската градина се при-

маат деца чин мајки односно старатели работат во но-
ќна смена цела недела, а во семејството немаат други 
членови што к'е ги гледаат децата. , 

Кај децата што живеат во градината деноноќно 
треба да се постави постојанен нок'ен дежурен (гле-
д а ч а ) . Се забранува да се ползуваат за оваа работа 
воспитаните или некое друго лице што има определени 
должности преку ден. 

Член 15 
Бројот на децата што се задржуваат во градината 

деноноќно не смее да биде поголем од 30% од вкуп-
ниот број на децата во детанта градина. Ако е бројот 
на децата од деноноќната група поголем, за нив треба 
Да се организира одделна детска градина, водејќи при 
Тоа сметка за можностите за собирање на таквите деца 
од повеќе детски градини во местото (реонот). 

Член 16 
За немошлнвите и рахитичните деца и за рекон-

валесцентнтс после тешки болести, како и за децата 
што боледуваат од полесни видови на туберкулоза 
болести, треба да се организираат специјални детски 
градини од санаториуми тип, или специјални одделе-
нија во нормални детски градини (санаториуми од-

деленија). 
Овие специјални санаториуми« одделенија мо-

жат да се образуваат само тогаш кога во детските гра-
дини постоат можности за потполна и трајна изолаци-
ја на тие одделенија меѓу нив, како и за изолација на 
здравите групи. 

Член 17 
Во детските градини од санаториумски тип, односно 

во санаториумски одделенија, исхраната на децата мо-
ра да биде засилена и прилагодена според здравстве-
ните потреби на болните и немошливите деца, а целиот 
дневен распоред се спроведува според Напатствие ата 
на Министерството за народно здравје на Владата на 
НРМ. 

Член 18 
Воспитната работа во детските градини се спро-

ведува преку воспитни групи. Децата се делат на три 
воспитни групи според возраста: помлада група (3-4 
години), средна група (4-5 години) и постара група 
(5-6 години односно до тргнувањето на училиште). 

При определувањето на децата во групи треба да 
се води сметка за индивидуалниот развиток на секое 
дете, а не само за возраста. 

Во големи градини со многу деца се организираат 
паралелни групи. 

Во помладата група треба да има најмногу 20 де-
ца, по средната 25, а во постарата 30. 

Член 19 
Во детските градини во кои има малку деца (до 

30) сите деца, без оглед на возраста, се во една група. 
Во детските градини со 40-50 деца, децата се делат 
на две групи: едната група ја составуваат деца од 3 
до 5 години, а втората деца од 5 до 6 години, односно 
До тргнувањето на училиште. 

. >• Член 20 
Детските градини работат преку целата година, 

«свец. во недела и во државни празници, а се затвораат 
кога летуваат децата заедно. с г 

Сезонските детски градини предимно работат во 
времен на сезонски работи. 

IV ПРИМАЊЕ, ОТПУШТАЊЕ И ПРЕВЕДУВАЊЕ 
НА ДЕЦАТА 

Член 21 

Услови за примање на дете во детска градина се 
следните: 

а) ако мајката работи во претпријатие, установа 
или организација, или ако е член на селанската работна 
задруга, или врши некоја важна општествена работа; 

б) ако е мајката болна или ако е на пороѓај иле 
ако е леунка, така што не може да му посвети на дете 
то доволно внимание; 

в) ако е мајката зафатена со работа в куќи така 
што не може да му посвети на детето доволно вни-
мание; 

г) ако се приликите дома такви што да биде по-
требно, од воспитни здравствен« причини, детето да 
биде дење оддалечено од дома; 

д) ако детето нема мајка и во семејството нема 
никого што би ја зел на себе грижата за чувањето, 
одгледувањето и воспитувањето на детето. 

Член 22 

Примањето на децата во детската градина го вр-
ши управникот на градината. 

При примањето т децата во детската градина 
мора да се поднесе: 

а) молба за примање на детето во детска градина; 
б) уверение за годината на раѓањето на детето; 
в) потврда дека е детето вакцинирано проти ; 

големи сипаници; 
г) потврда за нето приходите на родителите од-

носно старателите. 
Покрај ова за да биде дете примено во детска 

градина задолжително е: 
а) децата да бидат прегледани од страна на ле* 

ќарот во детската градина; 
б) да биде прегледана куќата и околноста во ко-

ја живее детето од страна на медецинска сестра, за 
да се установи да не е средината инфективна. 

При преведувањето на децата од јасли во детск« 
градина треба да се предадат и нивните здравствен-
картони. 

Член 23 

Задолжителниот преглед на детето при примање-
то во детската градина има за цел да се установи здрав-
ната состојба на детето и да се избегне опасноста ве 
детската градина да се внесе инфекција. 

Лекарот ол детската градина овие прегледи г& 
врши во одделна стаја (амбуланта) која треба да би-
де одделена од просториите каде се навоѓаат децата 
од детската градина. 

Член 24 

При земање го на анамнеза лекарот ќе обрати 
особено 'внимание на следните податоци: 

а --- за поранешните болести и сегашната здрав-
ствена состојба па родителите; 

б — за сегашната здравствена состојба на браќа-
та И сестрите па детето што треба да се прими во 
градината; 

в — з а поранешните болести на детето што се 
запишува, а особено за прележаните инфективни бо-
лести; 

г — за сегашната здравствена сосгојба на другите 
лица што живеат во истиот стан со детето; 
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д — за порано извршените вакцинирања и био-
лошки реакции кај детето што се прима во градината; 

ѓ — џ текбт на постоеќата болест ако детето 
не е здравб. 

Член 25 

При прегледот на детето лекарот ќе обрати осо 
бено внимание на следните поединост: 

а — општ впечаток за детето и за температурата 
на енагата; 

б — прегледот на кожата и на делот ол глават« 
покриен со коса за евентуално павоѓање на ииодер-
мија, шуга. иечурестн болести (трихофигиа, фа нус) 
сифилис; 

в — прегледот на носот и грлош, коко и на над-
дворешниот преглед на ушите (во солишгелни случа-
еви треба да се зема плунка за анализа за евентуалне 
изнаоѓање на. бакшиш од дифтерија;; 

г — надворешниот преглед на очите, при кое 
особено внимание ќе се обрати на евентуално сомне-
ва п.е па трахома; 

д — прегледот на поитниот сис 1 ем, при кое осо-
бено внимание да се обрне на евентуални знани зг 
имбецилног и идиотизам, како и потешки органски 
оштетувања (парализа); 

ѓ — преглед на внатрешниот орган со земање 
материјал од вагината и задникот кај девојчињата, сс 
преглед за гонореја ако постои секреција; 

е — преглед на алиштата на детето од вошки. 
Ако установата во која е де' е го прегледано з< 

запишување во детска градина не располага со соп-
ствена лабораторија, земениот, материјал ќе се испра-
ви до сопствените санитарни установи од ша место 
кои се должни анализата да ја .извршат на јбргу мпс 
може. 

Член 26 

Но извршениот преглед лекарот да вл ;<акл\чок да 
ли лете го може али не може да се прими во де I скат ѓ 
тамина II за тоа му поднесува на управникот свос 
и ручно мислење. Својот заклучок со точното ука-
жување па евентуалните контраиндикации, к ј запи-
шува во здравствениот лист во кој ги занишува задол-
жително и анамнестичките податоци ипо се добиеш 
ол родителите и сите резултати од прегледот па ле-
тело. Ако лекарот нашол дека детето пе може да а 
прими в градина, тој им ја соопштува на род;Т'елше 
причината за тоа и ги советува каде можат да к> леку-
вам детето за да се оспособи за примање во градина. 

Запишувањето и примањето на децата во де!скј 
градина не смее да се изврши подоцна од два до трг 
нена по лекарскиот преглед. 

Член 27 

Ио детска градина е забрането да се примаат: 
а — деца со фебрилни заболувања; 
б — деца со инфективни заболувања до свршу-

вана на периодот на ^Ефективноста; 
в — деца со инфективни или паразитарни забо-

лувања на кожата или на делот од главата што е по« 
криен со крсз; 

г — деца со манифести (искажани) туберкулоз« 
заболувања (покрај општиот преглед по можност 

ее Врши лабораториски и рентгенолошки преглед); 
д — дена што болуваат од гонореја и деца во по-

следниот стадиум од сифилис; 
ѓ — деца шт*> се болни тод трахома во заразер 

стадиум; 

е — деца епилептичар!! и деца со потешки орган-
ски повреди на нервниот систем (парализи); 

ж — слепи и глувонеми деца, како и деца со очи-
гледно искажан идиотизам или имбецилног; 

з — деца здравјето па кои изискува бол лично 
лекување поради било какви причини; 

и — деца од инфективна средина се' додека трас 
опасноста од зараза. 

Член-28 
Деца со .позитивна туберкулозна реакција, без 

изразена клиничка рентгенолошка реакција, се примаат 
во детските градини. 

Леца што боледувале порано од гонореја ити од 
сифилис можат да се примаат во детска градина ако 
лекарот-специјалист донесел заклучок дека детето не 
претставува опасност од зараза за околина! а и де кг 
може да биде примено во детска градина. 

Член 29 
Управникот на детската градина го запишува се-

кое примено дете по уписницата на детската градина 
Лекарот на градината по приемот повторно го прегле-
дува секое дете, внесува податоци во здравствениот 
лист што го води редовно, внесувајќи, ја историјат* 
на интеркурентните заболувања на детето во детската 
градина. 

Член 30 
Преведувањето на децата во постарите групи во 

детската градина се врши од 1 до 15 септември секоја 
година. Според индивидуалните способности детето 
може да се преведе во постара група, како и да е* 
врати во помлада група во текот на годината. 

Член 31 
Детето се отстранува од детската градина само: 
а — по решение на лекарот ако настапи некоја 

причина од член 27 на овој Правилник; 
б — поради преместување па родителите кота де* 

гето се преведува во детска градина од друг жигосали-
штеп реон: 

Ако детето без оправдани причини изостане ол 
детската градина петнаесет дена едноподруго се смет*, 
дека ја напуштило детската градина. 

Испразнетото место во градината треба веднаш .и 
се пополни ако постои потреба за тоа. 

V ИСХРАНА НА ДЕЦАТА ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Член 32 

С т е дена во детска!а градина мора да бидат оси-
гурени со храна ило одговара по квалитетот на воз-
раста на децата и на изискуваната па детската хигиена 

Децата во детската градина добиваат јадење нај. 
малку трн пати во денот, ако детето останува во гради-
ната 8 саати, четири пати ако останува 10 саати и пет 
пати ако останува повеќе од 12 саати. 

На питомец од детска градина што морал да оста-
не дома поради болест, по барање од родителите мј 
се позволува носењето на храната дома (јадењето ве 
тој случај ќе го земаат мајката, таткото односно ста-
рателот на пламенот или лицето што ќе го овласта! 
тие). 

Член 33 

Исхранат* ца децата, во детските градини се врци 
според таблшште за исхрана и наштети!јата за изра-
ботување лидови за јадење препишани од Комитетот 
за социјални грижи при Владата на ФНРЈ. 

I 
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Брз основа на предното неделен лист за јадењ« 
изработува лекарот на детската градина, заедно сс 
управникот, економот и готвачот. 

По сите прашања за детската исхрана дегскатѕ 
градина мора да биде во постојанен допир со родите-
лите како би можела да делува воспитно на родителите 
за да имаат децата здрава храна во семејството. 

Член 34 
На децата во детската градина мора да им бнд« 

осигурано физичко одгледување што одговара на ШИ 
ната возраст и на изискуваната на детската хигиена, 
За правилното физичко одгледување па децата ОДГО« 
ворни се управникот, лекарот, здравствениот и воспи-
таниот персонал. 

Ако постои можност децата преку летото се испра-
ќаат во лету вал ишта организирани надвор од градот. 

Член 35 
Секоја детска градина треба да биде снабдена СО 

потребниот намештај и други неопходни ннвентарски 
предмети (маси, легала, постелнина, трпезариски са-
дови п прибор, садови за готвење, предмети за одгле-
дување на децата, играчки и други помошни воспитни 
средства). Сите тие предмети мораат да одговараат на 
определената цел, на правичноста на употребата и на 
пзискувањата на хигиената. 

Секое дете мора да има одделно легало за почин-
ка дење, покривач, крпа за лице, чаша, четка за заби, 
шамиче, помалите деца и урупче. Секоја група деца 
мора да има повеќе гасти чешли кои се дезинфекцираат 
по секоја употреба. 

IV! ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ВОСПИТНАТА РАБОТА 

Член 36 
За правилниот физички развиток како и за цело-

купното воспитување на детето, пред се' е потребно 
во детската градина правилно да се организира днев-
ниот распоред на запомнувањето на децата, та да се 
утврди и строго да се спроведува дневниот распоред 
(децата треба во определено време да јадат, да играат, 
да се занимаваат и да се починуваат). 

Прашањето за допаѓањето и. одењето на децата 
треба да се решава во споразум со родителите со оглед 
на нивната работа, вистинските потреби и можности. 

При утврдувањето на режимот на денот управата 
треба да гледа на следното: дневните оброци на јаде-
ње (појадок, ручок, ужина и евентуално вечера) де-
цата треба да ги примаат секој тен во исто време и на 
секој 3-4 саати; за денски очмор се определувааг два 
саата, а за спиење на децата што остануваат пела не-
дела во градината, поради работата па родителите во 
ноќна смена, 11-12 саати; другото време треба да се 
распредели според дневниот план за работа (играње, 
прошетки, занимање в бавча, уче.лио на децата во раз 
лични работи, миење, капење ши). Детската градина 
мора да им осигури на децата да бидат на чист воздух* 
најмалку 2-3 саата: во игра и фискултурни вежби на 
игралиштето од детската градина, прошетки во кругот 
од детската градина или на блиските ливади и почивка 
(лежење или спиење во определено време од денот на 
веранда или на пошумена земја од детската градина). 

Член 37 
Воспитната работа во детската градина треба д;' 

се одвива според однапред .определен вдишен план, 
што се •заснива ца -методски »е принципи од ире мико т-
ското воспитување, • водејќи во прв ре т смеи<а за фи 

зичкиот развиток, а едновремено и за умереното, 
радиото и естетското воспитание. Годишниот план Тре-
ба да ги има во предвид годишното време, државните 
празници, важните историски настани и специфичните 
месни прилики (околноста) во кои живее детето. Спо-
ред годишниот план за работа се изработува тримесе-
чен план, како и планови за работа за секој месец, не-
дела и ден. 

Член 38 
За правилна организација на воспитната работа В 

за постигнување на определени цели, детската града-
ца треба да ги осигура соответните помошни средат^ 
(направа во подвижни игри и вежби, играчки а граде* 
жен материјал, материјал за дидактички игри, инвен-
тар за катче во жива природа, алат.за работа на Де-
цата в бавча, прибор за работа на децата во дошкин-
лакот, материјал и средства за цртање, поделување и 
други занимања,' слики-разгледници, куклен театар). 

Детската -'миа треба да има своја библиотека 
со потреби;! мика и детска литература, како и 
периодичен печат. 

VII ПЕРСОНАЛ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНА > 

Член 39 ' 
Детска градина со една група деца треба да гр 

има следниот персона.: заравни«, двајца воспитани, 
економ, готвач, чистачка и перачка. 

За секоја понатамошна група треба да има уште 
по двајца воспитачи, една чистачка и една помошник 
готвачка. 

Покрај тоа детската градина со две или повеќе вос-
питни групи треба да има и благајник-адм11кистр$тоо. 

Во д е н о н о ќ и е детски градини за ноката служев 
(дежурство кај децата) се поставува одделна редачка'. 

Во детските градини со мал број деца едно Исто 
лице може да врши повеќе должности. 

Член 40 
За управник на детска градина се поставува лице 

што има учителска школа со специјална подготовка за 
претшколско воспитание или средна школа и курс или 
школа за воспитачи во претшколски установи, како и 
известен п а ж во практична работа во детска градина. 

Управникот ги има следните должности: 
а) да раководи со целокупната работа на детската 

градина според Правилникот за организацијата и ра-
ботењето на детските градини и според програмата в 
методиките напатствија што ги дава Министерството 
за просвета; 

б) да ги запишува децата во детската градина; 
в) да ги остварува во детската градина санитарни-

те II хигиенски услови според напатствијата на лека-
рот (одржување чистотија, исхрана на децата, бора-
вок на воздух, подготовка за летување); 

г) да одговара за правилното арчење па финанси-
ските средства според одобрена та претсметка на при-
ходите и расходите; 

д) да создава успони за правилна воени ша работа; 
ѓ) да составува, заедно со воени тапите, годишен 

план за воспитна работа, да ги прегледува плановите 
за работа на воспитаните и та се грижи за нивното ис-
полнување; 

е) да доставува до иоиер;-пс1 во го за просвета г 
култура на надлежниот намочен отбор извештај за ра 
бота га на детската транша: 

ж) ла ја организира о;|6гм иа на воспитаните »I 
да ја к о т ротира сно ем- \ екг.; со прегледување, лични 

' носе!унил.а на »ружне; со иаплганија и личио уче-
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ВО ванимањата да им помогне на воспитаните да 
ГО усовршат методот на својата работа; 

ЈЈ) задолжително по дна саата на ден да учествува 
вр воспитната работа со децата) посетување на групи-
те, изведување на Огледни занимања, прошетки, заме-
нување на вошнтачите ити.); 

и) да работи на идеолошкото изградување на сиот 
персонал и на неговото упатување во основните вое« 
Шѓпш принципа, а особено да работи на стручново 
издигање на воспигачите; 

ј ) аагдш> со воспитаните да спроведува системат-
ска работа со родителите; 

к) да соработува тесно со надлежните државни 
Органи и со гасовите организации, кон и даваат на 
детската градина широка помош; 

л) да предлага на надлежните органи за награда 
военава«* и друга службеници од детската градина, 
ќои се истакнуваат особено и се залагаат во работата. 

, Член 41 
За воспитаа се назначува лице со стручна спрема 

за претшколско воспитување (четиригодишна школа за 
воспитани, свршена учителска школа во бифуркационо 
одделение, со учителска матура или матура од некоја 
друга средна школа и курс за воспитани). 

Воспитаат ги има следните должности: 
а — да се грижи за здравјето и за правилното 

воспитување на секое дете од својата група; 
б — секојдневно да врши преглед на грлото и на 

кожата на децата; децата за кои се свињава дека не 
се здрава да ги одделува во изолациона стаја додека 

не дојде лекар; 
в — да работи според програмата и металските 

напатствија што ги пропишува Министерството за про-
света; .врз основа годишниот план за работа да соста-
вува тримесечни, месечни, неделни и дневни планови 
за работа и грижливо да се готви за својата работа; 
да води дневник за работа и белешки за индивидуални-
те наблјудавања на децата од својата група; 

г — строго да се држи за дневниот распоред за 
работа (режим на денот) во детската градина; 

д — да соработува со родителите во воспитува-
њето на жената во детската градина и во семејството; 

ѓ — систематски да работи на своето идеолошко 
и стручно изградување; 

е — да води една иста група деца до тргнување 
на децата в училиште. 

Член 42 
"За помошни воспитани се поставуваат лица што 

имаат пинеа средна школа и едногодишна школа за 
воспитачи. 

Како помошници на воспитаните се поставуваат 
лица што свршиле најмалку основно училиште и пет-
месечен курс за предшколско воспитание. 

Помошните воспитани и помошниот воспитен пер-
сонал работат под раководство и според напатствија-
та на управникот и на воспитаните и се заменуваат 
во работата со воспитаните. Нивните должности се 
исти како и на воспитаните. 

Член 43 
Должностите на економот се: 
а — благовремено да го набавува сиот инвентар 

потребен за детска!а градина, играчки, материјал за 
рачна работа и други помошни воспитни сродства за 
игра и занимање на децата; 

б — правилно да ја организира исхраната, да на-
бавува и да ги пува намирените и да се грижи за 
инвентарот и за одржувањето на редот и на чистоти-
јата со просториите (кујни, магацини и ел.); 

в — да ја организира работата на помошните сто-
панства и да прави предлози за расадување па изабе-
ниот материјал ц инвентар; 

г — да води малцинска книга за примање и из-
давање на продукти. 

Член 44 

Во детските градини со две или повеќе групи се 
назначува благајник-администратор. Тој ги има след-
ните должности: 

а — да го води финансовото попување на дет-
ската градина; 

б — да ги води сите пропишан« административни 
и благајнички книги; 

в — да учествува во изработувањето на предлогот 
за претсметката на приходите и расходите на детската 
градина; 

г — да води книга со податоци за децата; 
д — да ги врши сите адшшп е граѓанин работи. 

Член 45 
Помошниот персонал работи според нааатствијата 

на управникот н според правилата за домашниот ред 
во детската градина. 

Член 46 
Покрај овој персонал, кој е постојанен, во дет-

ската градина работат и следните лица: музички ра-
ководител.. лекар и медицинска сестра. 

Член 47 
Музичкиот раководител го определува околискиот 

односно градскиот (реонскиот) народен одбор од ре-
дот на просветните работници што се музички струч-
њаци или имаат некое музичко образование. 

Еден музички раководител работи со сите дет-
ски градини на територијата од градот или реонот, ако 
не се повеќе од шест градини. 

Работењето на музичкиот раководител во детски-
те градини е или дополнување на неговата работа в 
училиште (ако таму нема доволен број часови) или 
ќе се хонорира одделно. 

Член 48 
Музичкиот раководител во детските градини ги 

има следните должности: 
а — да работи на правилното музичко образова-

ние на децата од сите групи според програмата и ме-
т о д с к е напатствија на Мшшстерството за просвета? 

б — заедно со воспитачите од детската градина и 
според нивниот план за работа да го составува својот 
план за работа; 

в — да се советува со родителите во поглед на 
музичкото воспитување на децата; 

г — да учествува во работата на педагошкиот 
совет. 

Музичкиот раководител за својата работа одго-
вара пред управникот на детската градина. 

Член 49 
Грижата за здравствената служба во детската гра-

дина ја води поверенството за народно здравје на над-
лежниот околиски односно градски (реонски) народен 
одбор, коп определуваат за таа цел лекар и медицин-
ска сестра од редот на своите службеници. 

Член 50 
Лекарот на детската градина по можност треба да 

биде детски лекар или да свршил курс за усовршува-
ње на недијатријата. 
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Работата на лекарот е или дополнување на не-
говата работа во установата или се хонорнра одделно. 

Лекарот е должен да работи во детската градина 
најмалку два пати во неделата по два саата дневно. 

Член 51 
.Лекарот на детската градина ги има следните дол-

жности: 
а — да го следи физичкиот развиток и состојбата 

на здравјето на децата со редовни прегледи на деца-
та и со совесно преценување на антропометриските 
мерки за физичкиот развиток (тежина, раст и др.) 
што ги зема од децата медицинската сестра пред вр-
шењето на прегледот. Делаљен систематски преглед 
на децата се врши најмалку еднаш во трн месеци. При 
тоа сите налази се внесуваат во здравствениот лист 
кој мора да го има секое дете одделно; 

б — да ги одделува децата на кои им треба посто-
јана и поголема лекарска контрола и на тие деца да 
им осигурува погребно одгледување (појака храна, 
ослободување од напорни фискултурни вежби, пого-
лем одмор и слично); 

в — да ги изгледува децата на кои им треби спе-
цијално наблјудување или лечење и да ги упатува во 
надлежна поликлиннка, болница или лечилиште; 

г — да им дава на децата во градината лекарска 
помош во случаевите кога ќе се разболат ненадејно; 

д — да го контролира и да му дава правен на фи-
зичкото воспитување и челичен.? детскиот органи-
зам, како и да се грижи за упатувањето на деца га н* 
С-поравок по споравилишта и летувалиште; 

ѓ — да ги запознава родителите на деца!« и пер-
соналот од градината со а»'е прашања од општата 
и личната хигиена нд детето, за спречување на зара-
зните болести, хигиенското одржување на просторни-
те во детската градина и во родителскиот дом; 

е — да ја контролира и да ракоѓоли со работата 
на медицинската сестра. 

Член 52 
1 Медицинската сестра работи најмногу во три дет-
ски градини на територијата од својот реон и задол-
жително обиколува еднаш дневно секоја градина и 
врши контрола на здравјето на децата и контрола на 
хигиената на просториите. 

Работата на медицинската сестра е или дополнува 
ње на нејзината редовна работа во установата или се 
хонорира одделно. 

Член 53 
Должности на медицинската сестра се: 
а — да му помага на лекарот при амбулантниот 

преглед на децата, профилактичките вакцинации и да 
ги исполнува сите негови наредби; 

б — да спроведува заштитни противепндемиски 
мерки во детската градина по напатствија од лекарот; 

в — да им укажува на децата прва помошт; 
г — да БОДИ медицинска картотека (грижа за 

слабите деца, за децата на кои им треба помош од 
лекар 'специјалист, за извршените вакцинации и др.) 
и под раководството на лекарот да составува медицин-
ски извештаи; 

д — да води грижа за одржувањето на медицин-
скиот инвентар и лековите, како и да се грижи за по-
полнувањето на устите; 

ѓ — да одржува врска со детскиот диспанзер, 
поликлиниката, болницата и другите установи во ме-
стото каде се испраќаат на преглед децата од детската 
градина; 

е — да спроведува профилактична вакцинација 
на децата, како и сите други неопходно потребни за-

нин ни мерки во детската градина (благовремена, изо-* 
лација и сигнализација, дезинфекција и дезинсекција, 
караитинизација и друго); 

ж — да организира санитарен надзор над с м е 
простории во детската градина, особено над кујната 
и магацинот во кој се чуваат п р о д у к т е за јадење, 
над бањата, умивалникот и над нужникот; ; 

з — да го надгледува хигиенскиот ред во Детската 
градина (редовно и правилно чистење,проветруваше« 
топлење, снабдување со вода и начинот за отстрана* 
вање на отпадоци); 

и — да се грижи за квалитетот на зготвеното Ја-
дење и да го контролира истото; 

ј — да испраќа извештаи до надежната управа 
за здравствена заштита на мајки и деца за санитетски-
те неправилности во детската градина. 

Член 54 
Сиот персонал од детската градива сс ;ој три ме-

сеци се подложува на санитетски преглед. 

VIII РОДИТЕЛСКИ СОНЕТ 

Член 55 
При детска гк градина поетон родителски, совет 

иго се опганизчра за поуспешна работа во градината. 
Тој сг избира за една година на општото роднѓ-

телско собрание и може да има десст членови. Члено-
ви на сомтот бездруго се управникот^ еден воспитав 
и лекарот. * . 

Со работата на родителскиот соте? раководи у-
правникот. 

Член 56 
Родителскиот совет му помага не раководството 

на градината: 
а — по спроведувањето на одделни мерки За ПО* 

добрувањс здравјето на децата (исхрана, облекува-
ње, боравок на свеж воздух, летување на децата ндр . ) ; 

б -— во подобрување на материјалните услови 
во детската градина, во организирањето на помошно 
стопанство и готвење на зимница; 

в - - по поправките, чистењето и уредувањето ш 
просторите, по „уредувањето на двор и на градината; 

г — по рабина та на педагошкото просветување г 
родителите. 

IX НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА 

Член 57 
Рабо!ат;? на де ики'е градини ја пошта И ја кон-

тролира околискиот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор на кого му се доставуваат статистичка 
податоци и извепнај за работата. 

Член 58 
Овој Прали шик влегува во сила Од денот на не-

говото објавуван,е во. "Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

"Број 3950 20 април 1950 год. Скопје 
Министер за просвета, 

Димче Стојанов — Мире е. р. 

95 
По укажаната потреба, а "во рамките на Оквирни-

10 напатствија за составување Правилник за матурсш* 
испит на Министерството за наука и култура на ФНРЈ, 
пропишувам 
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ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗЛУПУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАТУРСКИ 
ИСПИТ 

Член 1 ! 

Член 33 став II од Правилника зи матурски плин ј 
/"Служба*' песник ла ПРМ" бр. 7/50) се менува, гл 
гласи: 

"Секој член од испитниот одбор може да внесе 
во записникот свое одделено мислење. Претседателот 

испитниот одбор во својот нзвешт-ј за испитот што 
поднесува до Министерството за просвета (чл. 39 

ОД овој Правилник; ќе ги наведе сите такви случаеви. 
ЗА случаевите за кои што Претежнело! па испит-
ниот одбор смета дека треба да ги разреши Министер-
ството за просвета ќе достави свое мислење со пред 
јЈОГ, а на кандидатот за кого е дадено такво одделено 
Мислење, не му е« соопштува резултатот се' додека 
Министерството за просвета не донесе конечно ре-
шение." 

Член 2 

Овој Правилник влегува во сила од денот на об-
јавувањето му во "Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 5130, 29 мај 1950 година, Скопје. 

Министер за просвета, 
Димче Стојаног.-Мире е. р, 

Министерското на внатрешните работи на На- ј 
родна Република Македонија — Скопје, надлежно по -
чл. 13 буква г) од Законот за удружени]ата, соборите ' 
и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одо- ј 
брување оснивањем и работата на "Велосипедскиот ! 
сојуз на Народна Република Македонија" со седиште 
во гр. Скопје, донесе следното: 

Р Е Г Р У Т 

ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА ВЕЛОСИПЕДСКИ-
ОТ СОЈУЗ НА НРМ СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ 

Одобрува осннвањето и работата на "Велосипед-
скиот сојуз на Народна Република 'Македонија'' го 
седиште во гр. Скопје, а со право па дејност на тери-
торијата на Народна Република Македонија. 

Решено во Министерството на внатрешните ра-
бот!! на Народна Република Македонија — Скопје на 
ден 2 февруари 1950 година под IV бр. !63Г>/50. 

Такса по Тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена. 

ц - 4 - 7 3 

ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА 

"Службен весник на Народна Република Македо-
нија" но својата книжарница "НАРОДНО ЗАКОНО-
ДАВСТВО" располага со богат избор од правни книги, 
часописи, брошури од закони, уредби и други прописи 
меѓу коп се наоѓаат и следните: 

КОМЕНТАР Закопа о државним службенпцима. 
Закон за избор на одборници па народните одбори. 

Закон за социјалното осигурување 
Закон за земјоделските задруги 
Закон за државните службеници на ФНРЈ 
Закон за државните службеници на ПРМ 
Општ закон за занатство 
Закон о шумама 

Закоп о држављансгву (со коментар) 
Устав ФНРЈ и Устав" на ПРМ 
Петгодишна план ФНРЈ 

Стенографске белешке I, II, III и У-в»нредног 
заседања Народне скупштине ФНРЈ 
Стенографе^ белешке II, IV, V, VI и УЦ редов-

ног заседања Века народа и Савезног веќа 
Народни правник, Народна држава 
Архив за правне и друштвена науке 
Економист 
Римско право, Меѓународно право 
Аристотелов устав атонски 
Нпрнбершка пресуда 

Финансиско планирање државних привредних 
предузећа 
Основни распоред конта за трговину (четврто 
издање) 

Збирка прописа о путним и селидбеним трошковима. 

Книжарницата се наоѓа по Скопје на ул. Маршал 
Тито бр. 31 и се бави со набавка и продажба на книги 
од празен карактер. 

Од Дирекцијата на "Службен весник 
• па ПРМ" 
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