
          



Детската  градина  е  институция  в  системата  на  предучилищното  и  училищно

образование.  В нея се отглеждат социализират и обучават деца от 10 месечна възраст до

постъпването  им  в  първи  клас.  Тя  е  общинска.  Създадени  са  условия  за  ранно  детско

развитие и подготовка на децата за училище.

        През изминалата година усилията на педагогическия и медицинския екип бяха насочени

към осигуряване на равен достъп до познанието възпитанието и образованието в тяхното

единство.

        Водени от идеята на предучилищното образование в детското заведение през учебната

година се създаваха условия за развитие на познавателните интереси Амбициите на целия

екип  са  създаването  на  организация  съдействаща  за  това,  децата  да  посещават  детската

градина с желание да чувстват любовта и уважението на хората, които се грижат за тях.

МИСИЯ на детска градина „Здравец“:

• Oсигуряване  на  пълноценна  достъпна  среда,  организирана  като  педагогически

целесъобразно пространство за познания, игра, общуване и творчество, гарантиращо

условия  за  физически  социален  и  личностен  просперитет  на  всяко  дете,  чрез

развитието  и  изявата  на  индивидуалните  заложби,  компетенции  и  култура  на

поведението. 

• Хуманизация и естетизация на възпитателно образователния процес с цел усвояване

на  морални  ценности  и  добродетели,  етични  модели  на  безопасно  поведение  в

гражданското  общество  и  Обединена  Европа.  Качествено  образование  и  добра

училищна готовност за всяко дете.

• Стимулиране и доказване пред родителите и обществеността че детската градина е

значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна

възраст.

ВИЗИЯ

      Детска  градина  ”Здравец”,  е  институция,  която  чрез  създаване  на  позитивна
образователна  среда  дава  възможност  на  детето  да  обогати  своите  общи  и  специални
способности,  да  опознае  себе  си и  да  се  изгради  като  личност  с  високо самочувствие  и
индивидуалност.  Стремежът  ни  е  да  се  утвърдим като  желана  територия  за  децата,  като
подготвя детето за социализация и реализация.
     

 Всяка детска  градина включително и ДГ „Здравец” се стреми да привлече и задържи

децата  с  помощта  на  добра  материална  база  висока  квалификация  и  качество  на

възпитателно-образователния  процес  Важен  фактор  за  преуспяващото  ни  развитие  са

родителите  с  които  чрез  сътрудничество  с  учителите  създават  условия  за  постигане  на

целите по чл 5 от ЗПУО 



Детското заведение работи с екип от отговорни личности, проявяващи професионализъм,

толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

      Настоящата концепция е ориентирана към следната визия:

 ДГ „Здравец” да бъде:

• Място където детето се чувства щастливо защитено разбирано и подкрепяно

• Предпочитана среда за  деца от 10 месечна възраст до постъпването им в първи клас,

където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално личностно и здравно-

физическо развитие.

• Център за  родители,  търсещи  и  намиращи  подкрепа,  съгласие,  сътрудничество,

педагогическа информация

• Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си

на  съвременно  равнище,  стремят  се  към  висока  професионална  реализация  и  са

удовлетворени от работата си. 

ЦЕЛ 

     

          Изпълнение на държавната политика за повишаване качеството на образование и

осигуряване  на  шанс  за  равен  старт  на  шест  годишните  деца  с  цел  предотвратяване  на

ранното отпадане на деца от училище.

         Изграждане  на  иновативна  образователна  среда  за  равен  достъп  до  качествено

образование и приобщаване на всяко дете

    

     Подцели:

1. Осигуряване на условия за физическото, познавателното, езиковото, духовно-

нравственото,  социалното,  емоционалното и творческото развитие на децата,

отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

2. Цялостно развиване на детската личност и придобиване на компетентности –

знания, умения, отношения необходими за успешното преминаване на детето

към училищното образование.

3. Съхранение на културното многообразие и приобщаване към българския език.

4. Формиране  на  толерантност  и  уважение  към  етническата,  националната,

културната и религиозна идентичност на всеки гражданин.

5. Създаване  на  условия  и  възможности  за  избор  и  включване  в  значими

дейности,  адресирани  към  индивидуалните  потребности  на  децата  (кътове,

материална база) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).

6. Интегриране на децата със специални образователни потребности. 



7.  Активизиране  на  социалното  общуване  и  партньорство  с  родители,

общественост,  Община,  РУО,  неправителствени  организации,  сдружения  –

установяване на ефективни контакти и сътрудничество.

ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 

Спазване на единната държавна политика за осигуряване правото на предучилищното

образование.

Ориентираност  към интереса  и  мотивацията  на  детето  към възрастовите  промени в

живота му и към прилагане на усвоените компетентности на практика.

Осигуряване на равен достъп на предучилищно образование и приобщаване на всяко

дете.

Равнопоставеност  и  недопускане  на  дискриминация  при  провеждане  на

предучилищното образование.

Развитие и запазване на българската образователна традиция.

Хуманизъм и толерантност.

Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

Иновативност и ефективност в педагогическите практики.

Прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите.

1.  Принцип  на  единство  на  обществената  и  лична  полезност  на  полезността  за

родителите и децата и на полезността за детското заведение

2.  Принцип  на  обновяване  на  образователно-възпитателния  процес  и  съобразяване  с

новите ДОС.

3. Принцип на жизнения цикъл – при изследването, проектирането и изпълнението на

маркетинговия план трябва да се съобразяват с особеностите на етапа на жизнения цикъл

 4.  Принцип  на  конкурентноспособността  на  детското  заведение  –  чрез  подходящи

дейности детското заведение да си осигури предимства в системата на детските заведения

5.  Принцип  на  комуникативно  взаимодействие  между  детското  заведение  и

потребностите  на  неговите  услуги.  В  условията  на  пазарна  икономика  и  конкуренция

информациятa от детското заведение към потребителите трябва да бъде активна и актуална.

6 Принцип на приемственост между семейството, детската градина и училището

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ: 

- Сътрудничество между педагогическия екип, медицински сестри, семействата и 

обществеността за прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, 

защита правата на децата, превенции срещу насилието.



- Провеждане на системата от здравно-профилактични дейности в детската градина 

съобразно съвременните тенденции и промени в нормативната база.

- Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, 

култура и традиции.

- Създаване на добър микроклимат в ДГ.

- Равен шанс за всички деца.

- Зачитане и спазване правата на детето.

- Гарантиране значимостта на детето.

- Провеждане на празници и развлечения.

- Постоянна съвместна дейност с родителите.

- Подобряване качеството на образователния процес от страна на учителите

- Обогатяване на материално-техническата база.

- Прецизиране на управлението за създаване на условия за резултатна дейност на екипа.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

І. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда Дейности за 

постигане на реални резултати от  образователния процес

1. Детското заведение и социалната среда

 Психилого - педагогическа и образователно-възпитателна работа с децата

 Здравно образование и възпитание

 БДП

 Действия при природни бедствия аварии и катастрофи

 Действия в изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване 

грамотността на децата 

1. Вътрешен контрол - форми и срокове

2. Работа на Педагогическия съвет, Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет.

3. Партньорство и сътрудничество в духа на толерантност с други детски градини, културни

обществени и други институции.

4. Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, 

култура и традиции.

5. Задълбочаване контактите с обществени организации отворени към проблемите на ДГ и 

привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на 

материално-техническата база на ДГ.



I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина 

през предходната учебна година.

1. Анализ на обхвата на децата:

 Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка:

През настоящата учебна 2017/2018 година подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка са 76 деца. От тях в трета ПГ са 27 деца. В четвърта ПГ са 49 деца.

 Неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка:

Броят на децата в първа и втора група е 75.

Броят на децата в яслена група е 30.

Броят по групи е общ за ДГ“Здравец“ – основна сграда и изнесени групи в с. 

Български Извор.

2. Анализ на процеса на обучение на децата:

Важни и неотложни са задачите, които стоят  пред съвременното образование, насочени 

в областта на възпитанието на подрастващите – формирането на техния облик, на тяхната 

ценностна система, обединяваща знанията и уменията, духовните и материалните 

потребности, идеалите и целите, нравствеността, творческото отношение към живота. Важна 

цел на нашата работа ще е да съхраним добрите традиции и да отворим вратите за новото.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ И ПЕРСОНАЛА:

ДГ“Здравец“, основна сграда.

Детска ясла – мед. сестри: Невена Радославова Бурова и Антоанета Иванова Колева, 

Виолета Стойкова Шутева и Росица Огнянова Кунчева – детегледачки.

Първа група – учители: Валя Альошева Пехливанова и Мария Симеонова Недялкова, 

Милка Младенова Стойкова - помощник възпитател,

Втора група – учители: Калина Игнатова Стефанова и Аделина Малинова Силянова, Силвия 

Александрова Андреева - помощник възпитател

Трета подготвителна група – учители: Фиданка Милчева Пехливанова и Марина 

Миленова Иванова, Донка Веселинова Льокова - помощник възпитател

Четвърта подготвителна група – учители: Емилия Пешева Маркова и Искра Страхилова 

Герасимова, Светла Стефанова Кирилова - помощник възпитател.

Изнесени групи с. Български Извор.

Детска ясла – мед. сестри: Силвия Алексиева Иванова и Динка Христова Маринова, 

Антоанета Манолова Кончева и Кунка Лилова Димитрова – детегледачки.

Втора разновъзрастова група – учители: Румяна Йорданова Николова и Виолета 

Съботинова Велева, Славка Райкова Йосифова – помощник – възпитател.

Трета подготвителна група - учители: Нели Василева Иванова и Даниела Вълкова 

Лалева, Елена Тодорова Лалева и Росица Иванова Сергеева - помощник възпитатели.

Седмичен хорариум педагогическите ситуации по групи:



Първа група – 11

Втора група – 13

Трета разновъзрастова подготвителна група – 15, 17

Четвърта подготвителна група – 17

Втора разновъзрастова група – 11, 13

В механизма на педагогическия процес е заложено взаимодействието на три феномена 

във всекидневния детски живот: игра и игроподобни форми от една страна и от друга страна 

обучение в педагогически ситуации и труд. Игровата дейност е водеща във всички видове 

организации на предучилищното възпитание. Основна форма на педагогическо 

взаимодействие е педагогическата ситуация. Продължителността на педагогическата 

ситуация е 15-20 минути за първа и втора група и 20-30 минути за трета и четвърта група.

Организацията на педагогическата среда включва фронтална работа, работа с малки 

подгрупи и индивидуална работа.

В задълженията на учителите за организация на педагогическия процес влизат 

допълнителни дейности: работа в Центровете по избор, диагностиката, планирането и 

координацията на квалификационно – методическата дейност, обмяна на добрите практики.

3. Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата:

Системната работа с децата през годините е предпоставка за последователно и плавно 

достигане до училищна готовност на децата. Ориентирали сме своята работа с децата от 

запаметяване и възпроизвеждане към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране

на умения. Учебното съдържание е насочено към създаване на предпоставки за насърчаване 

на самостоятелното мислене и изграждане на практически умения.

4. Анализ на педагогическия състав:

5. № Длъжност Брой

ОКС ПКС

Магистър Бакалавър
Профес.

бакалавър
І ІІ ІІІ ІV V

1. Директор 1 1   1

3.
Старши

учител

5 2 3 1 4

4. Учител 7 5 1

 Ефективност на разпределението на непедагогическия персонал:

Непедагогическият персонал е съставен от помощник възпитател 12 бр. – активни 

участници в процеса на възпитание и обучение на децата, ЗАС –  2бр., готвач – 2 бр., 

помощник готвач – 1 бр., работник кухня – 1 бр., огняр/поддръжка –  1 бр.

5. Анализ на участието на учителите в квалификационни форми:

в детската градина извън детската градина резултати



Теми:

1. Споделяне  и  прилагане   на  добри  

педагогически практики и открити  

моменти по темата. 

2. „Ние създаваме!” (Организация на 

учебната среда-оформяне на табла и 

битови кътове по групи с подкрепата на

родителите).

3. Квалификация-семинар на тема: 
„Българското народно творчество-
неизчерпаем източник на 
вдъхновение“,  

Открита практика: „Нашето фолклорно 

богатство.”

4. „Ние действаме!” - Традиционни 
празници в детската градина.

„Коледни вълнения”, „Дядо Коледа 

пристига!“

5. 1. „ Престилката на баба.” 
/Изработване от децата съвместно с 
родителите на автентична част от 
народна носия - престилка./

2. Доклад на тема: ”Местните 

празници, обреди и обичаи – извор на 

добродетели и нравственост” – „Бабин 

ден!”

6. Посещение на НЧ”Светлина„ с. 

Галата с отг. Ана Пехливанова и 

НЧ”Хр. Ботев-1897 г.”, с. Български 

Извор с отг. Валя Маринова 

наблюдение на изпълнение на местната

фолклорна група.

7. „Книгите – наши приятели” 
„Книжките са интересни“

8. Народно творчество „От приказка в 

приказка” , „Никой не е по-голям от 

хляба“, „Дядо и баба са нужни като 

хляба“

9. Презентация на тема: „Светът е за 
всички, да бъдем толерантни”
„Народни песни и танци от нашия 
край” – празничен концерт.

ДГ№1 „Васил Левски“

1. „Аз обичам България!“ 

– Социален свят

ДГ „Незабравка“

1. „Музика“ – изнесена 

група с. Бабинци

 

ДГ“Изгрев“ – с. Глогово

1. „Ние пътуваме – 

превозни средства“ – 

Социален свят ПГ 5/6 г.

ДГ“Слънце“ – с. Градежница

1. „Математика“

ДГ“Детелина“ – гр. Тетевен

1. „Норми на поведение“ - 

Социален свят

Обмяна на добри практики 

Взаимодействие с 

родителите.

Обмяна на добри практики

Опресняване и поддържане

на придобити знания.

Обмяна на добри практики

Опресняване и поддържане

на придобити знания и 

всичко приложено в 

ежедневната работа.

Обмяна на добри практики



III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи

ІІІ. 1. Организационно-педагогичски и методически дейности:

Секретар на Педагогическия съвет: Калина Игнатова Стефанова – старши учител.

1.2. КОМИСИИ И ГРУПИ:

Група за безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд

 Албена Игнатова – председател 

 Теменужка Дойчинова – член 

 Валя Пехливанова – член 
Комисия за защита при бедствия аварии и 

катастрофи

 Албена Игнатова – председател

 Калина Стефанова– зам. председател

 Теменужка Дойчинова – зам. председател

 Фиданка Пехливанова – секретар 

 Нели Иванова – секретар 
Комисия по БДП  Емилия Маркова – председател

 Валя Пехливанова – член

 Нели Иванова – член 

Комисия по приемане на дарения  Калина Стефанова – председател

 Емилия Маркова – член

 Валя Пехливанова – член 
Група за наблюдение и оповестяване Калина Стефанова – ръководител 

Теменужка Дойчинова – ръководител 

Мария Недялкова – член

Донка Льокова – член 

Силвия Андреева – член 

Милка Стойкова – член 

Виолета Велева – член 

Елена Лалева – член 
Здравна комисия Ръководител: Ема Василева – мед. сестра

Антоанета Колева – член

Силвия Иванова – член  
Санитарен пост  Антоанета Колева – мед. сестра

 Невена Бурова – мед. сестра

 Силвия Иванова – мед. сестра

 Динка Маринова – мед. сестра
Група за противопожарна защита Румен Асенов – ръководител

Росица Сергеева – ръководител

Антоанета Кончева – член 

Валя Пехливанова – член

Емилия Маркова – член

Светла Кирилова – член



Росица Кунчева – член 
Група за раздаване и получаване на 

индивидуални средства за защита

Златомира Симеонова – ръководител

Даниела Лалева – ръководител 

Виолета Шутева – член

Емилия Босолова – член 

Тодорка Маринова – член 

Славка Йосифова – член 
Група за поддържане и експлоатация на 

колективните средства за защита

Калинка Слатинска – ръководител 

Румяна Николова – ръководител 

Кунка Димитрова - член

Диляна Илчева – член 

Селвина Асенова – член 
Комисия по организиране на 

празници и тържества

Искра Герасимова – ръководител

Виолета Велева – член

Румяна Николова – член 
Етична комисия във връзка с изпълнение на

Етичния кодекс в ДГ

Даниела Лалева – ръководител

Нели Василева – член

Марина Иванова – член 

РАЗДЕЛ   ВТОРИ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

№ Видове организационно -  педагогически дейности
Отговорник Срок

1.1. Провеждане  на  обща  родителка  среща  за  избор  на  родители,

членове на Обществения съвет, актуализиране на стратегията за

развитие на детската градина, Актуализиране на Правилника за

вътрешния  трудов  ред,  Правилника  за  дейността  на  ДГ

Правилника  за  безопасни  условия  на  възпитание  обучение  и

труд  в  ДГ,  Информация  във  връзка  с  приема  на  деца  според

изискванията на новата информационна система,  Обсъждане и

приемане  на  годишния  план  за   образователна-възпитателна

работа  за  учебната    година,  План  за  действие  при  бедствия

аварии катастрофи и пожари, Приемане на План по БДП, План

за работа с родителите по възрастови групи, Утвърждаване на

седмичното  разпределение  по  възрастови  възрастови  групи

утвърждаване  на  системата  за  планиране,  Обсъждане  и

приемане  на  карта  за  диференцирано  заплащане  на

педагогическите  специалисти  избор  на  комисия  за  оценка  по

показатели и критерии от картата.

Директор

Педагог съвет

 09.2017 

1.2. Отчет  на  комисията  по  диференцираното  заплащане  на
Директор

09.2017 



педагогическите  специалисти.  Запознаване  с  указания  за

организиране  на  предучилищното  образование  в  детските

градини за учебната година  Обсъждане и приемане на План за

работа  на  мед  специалисти  и  План  за  закаляване.  Отчет  за

изпълнението  на  бюджета  –  анализ.  Работа  с  родителите  –

отчети по групи.

Педагогически

съвет

Счетоводител

1.3. Информация  на  резултатите  от  контролната  дейност  на

Директора за първото полугодие на учебната година – насоки.

Отчет  на  финансовата  година.  Отчет  по  групи  -  работа  с

родители  обогатяване  на  МТБ.  Профилактични  мерки  за

преодоляване на простудни и инфекциозни заболявания. Анализ

на физическа дееспособност на децата от градинските групи.

Директор

Педагог съвет

Счетоводител

Мед. сестри

Детскиучители

Постоянен

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ

В  началото  на   учебната  година  в  ДГ  се  изготви  план  за  действие  в  изпълнението  на

Националната стратегия за насърчаване повишаване грамотността на децата.  Той включва

следните дейности :

 Организиране и провеждане на Национална седмица на книгата.

 Информиране на родителите за възможностите да подкрепят децата в прехода 

от детска градина към училище и да партнират успешно с училището.

 Оценяване на ефективността от посещението на предучилищното образование.

 Обучение за придобиване на квалификация на учители за работа в 

мултикултурна среда.

 Повишаване грамотността сред служителите.

 Осигуряване на допълнителна подкрепа за децата от ДГ, чийто майчин език е 

различен от българския език.

       

Видове организационно-педагогически дейности за учебната 2017/2018 година:

№ Видове организационно -  педагогически дейности
Отговорник Срок

1 2
3 4

2.1. Изясняване  на  потребностите  от  помощен  и

педагогически персонал за годината и назначения при

необходимост.

Директор 15.09.2017

2.2. Организиране приемът на деца за учебната   година. Директор

мед сестра 

15.09.2017



2.3. Разпределение на учителите и помощния персонал по

групи

Директор  15.09.2017

2.4. Изготвяне  на  седмичното  разпределение  за  всички

групи в детското градина

Директор,

учители 

 

15.09.2017
2.5. Проучване  мнението  на  родителите  относно

предпочитания  за  допълнителни  педагогически

дейности - анкета

Учители,

родители 

 

15.09.2017

2.6. Избор на учебни помагала за децата от І и ІІ възрастови

групи  

Учители

  

15.09.2017

2.7. Уточняване на вътрешната квалификация за учебната 

година

Директор, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

 30.09.2017

2.8. Организация на родителските срещи по групи Директор,

учители,

медицински

сестри, родители

30.09.2017

2.9. Адаптиране  на  разпределенията  по  образователни

направления  към  конкретните  потребности  на

възрастовите градински групи

Учители 15.09.2017

2.10. Попълване  на  паспортната  част  на  дневниците  и

входящо ниво Оформяне на личните папки на децата по

групи

Учители,

медицински сестри

30.09.2017

2.11. Осъвременяване на интериора в групите коридорите и

кабинетите  в  детското  заведение  Организиране  на

кътове по интереси.

Учители и

медицински сестри

 30.09.2017

2.12. Антропометрични измервания на децата Учители и

медицински сестри

30.09.2017

2.13. Измерване на физическата дееспособност на децата Медицинска

сестра,

учители

30.09.2017

2.14. Диагностика  на  детското  развитие  в  подготвителните

групи – междинно ниво

Учители 20.01.2018 

2.15. Провеждане на родителски срещи по групи Директор,учители 

Медицински 

сестри

15.02.2018

2.16. Диагностика на детското развитие – изходящо ниво Учители  30.05.2018
2.17. Пълноценно  използване  на  дневния  режим  като

профилактично  средство  за  психическо  и  физическо

здраве.  Строг  пропускателен  и  санитарно-

епидемиологичен  режим  хигиенни  условия  и

Учители

Медицински

сестри

Директор

постоянен 



рационално хранене.
2.18.  Уеднаквяване  изискванията  между  семейството  и

детската градина за закаляване обучение възпитание и

подготовка на децата за училище

Учители, Мед- 

сестри,родители,

директор

постоянен 

2.19. Пълноценно  използване  на  подвижни  игри  детски

спортове с цел динамично развитие на децата

Учители

Директор

постоянен 

2.20. Изграждане на навици за безопасно движение и култура

на поведение на улицата действие при бедствия аварии

катастрофи и пожари

Директор, учители

и родители

постоянен 

2.21. Осъществяване  на  по-тесни  връзки  с   основното

училище

Учители от ІV 

групи, директор

05.2018

2.22. Съвместни мероприятия с родители - организиране на 

празници състезания развлечения и др.

Учители, мед. 

сестри, родители

 

постоянен
2.23. Приобщаване на децата към общочовешките и 

национални ценности добродетели култура и традиции

Директор,учители,

мед. сестри и

родители

постоянен 

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

4. Вътрешноучилищна
квалификационна дейност

Извънучилищна квалификационна дейност

Форм
а

(семи
нар,

трени
нг и
др.)

Тема Време
на

провеж
дане

Целев
а

група
(брой)

Форм
а

(семи
нар,
трен
инг и
др.)

Орга
низат
ор 

Тема Време
на

провеж
дане

Целев
а

група
(брой)

Фин
ан

сира
не 

Трени
нг

Споделяне и
прилагане на

добри практики
във

възпитателно-
образователния

процес.
Изграждане на

позитивна
среда за
младите

специалисти

Постоян
ен

Учител
и и

директ
ор

Трени
нг

РУО
Ловеч

Противодейст
вие и 
реагиране в 
случай на 
агресия и 
агресивни 
прояви сред 
децата.

Според
график
на РУО
Ловеч

Учител
и и

директ
ор

ДГ

Семи
нар

Играта като
форма и метод
на обучение.

Техники и

Постоян
ен

Учител
и и

директ
ор

Семи
нар

РУО
Ловеч

Методи и
подходи за

работа в
мултикултурн

Според
график
на РУО
Ловеч

Учител
и и

директ
ор

ДГ



методи за
прилагане на

игрите в
различните

образователни
направления.

а среда.
Идентифицир

ане на
причините за
отпадане на

децата от
задължителна
предучилищн
а подготовка.

Семи
нар

Адаптация на
новопостъпващ

и деца към
средата в ДГ –
изграждане на

позитивна
подкрепяща

среда.

Октомвр
и 

2017 г.

Учител
и,

директ
ор,

мед.
сестри 

Откр
ита

педаг
огиче

ска
практ
ика

Детск
ите

гради
ни в

общи
ната

Методически
обединения с

детските
градини от
Общината

По
споразу
мение
между
ДГ в

Община
та

Учител
и и

директ
ор

Родит
елска
лекто
рия 

„Ние заедно –
ключ към
успешно

партньорство
дете-учител-

родител“ 

Ноември
2017 г.

Учител
и и

директ
ор

Трени
нг

РУО
Ловеч

Внедряване и
използване на
съвременни

информацион
ни и

комуникацио
нни

технологии в
образователн

ия процес.

Според
график
на РУО
Ловеч

Учител
и и

директ
ор

Диску
сия

„Формиране на
знания, умения

и
компетентност

и при
новоприетите

деца на 5
години“

Януари
2018 г.

Учител
и и

директ
ор

Семи
нар

РУО
Ловеч

Техники за
овладяване и
контрол на

професионалн
ия стрес

Според
график
на РУО
Ловеч

Работ
ен

практ
икум

Технология на
обучението по
БДП в детската

градина

Февруар
и

2018 г.

Учител
и и

директ
ор,

Органи
на

МВР

Семи
нар

РУО
Ловеч

Лидерство и
работа в екип

Според
график
на РУО
Ловеч

Откр
ити

форм
и на

педаг
огиче
ско

взаим
одейс
твие
по

групи

Допълнителни
форми на

педагогическо
взаимодействи

е;
компетентност
и в действие-

открити
педагогически

ситуации в
групите

Постоян
ен

Учител
и и

директ
ор

Диску
сия

Нормативни
документи за
системата на

Постоян
ен

Учител
и и

директ



предучилищно
то и

училищното
образование.

ор

Работ
ен

практ
икум 

„Приказкотера
пия – начин за
предаване на

правила и
норми на
децата в
детската
градина.“

Март
2018 г.

Учител
и и

директ
ор

Участ
ие в

Наци
оналн

а
седми
ца на
детск
ата

книга

„Книжките –
наши

приятели“-
организиране
на седмица на

детската книга.

Април
2018г

Учител
и и

директ
ор

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – 
Протокол № 1/13.09.2017 г.

4. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

4.1. АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЙНОСТИ

№

Видове административни  дейности
Отговорник Срок

1 2 3 4
4.11. Изготвяне и актуализиране на списъците на деца по

групи за учебната. 

Директор 14.09.2017 

4.12. Изготвяне на Правилници за дейността на детската 

градина и за вътрешния трудов ред за учебната 

година.

Изготвяне на план за контролната дейност на 

директора за учебната година. 

Директор 15.09.2017 

4.13. Попълване на картите за допълнителното трудово 

възнаграждение на педагогическите специалисти 

/диференцирано заплащане/.

Директор  30.09.2016

4.14. Актуализиране на Вътрешни правила за работна 

заплата на работещите в ДГ

Директор -синдикална

организация

30.09.2017 

4.15. Актуализиране на: Правилник за вътрешния трудов 

ред на ДГ, Правилник за дейността на ДГ

План за действие при бедствия аварии катастрофи и 

Директор-синдикална

организация

Група за БЗУВОТ

15.09.2017



пожари, План за евакуация.
4.16. Изготвяне на: план за здравеопазването и 

профилактиката, план за промоция на здравето.

Мед. сестра 30.09.2017 

4.17. Актуализиране  на  функционални графици за  работа

на помощния персонал.

Мед. сестра –  15.09.2017 

4.18. Изготвяне  и  заверка  на  Списък  Образец  №2   за

учебната година.

Директор 20.09.2017 

4.19. Актуализиране на данните в програмата –Аdmin. Директор 20.09.2017 

4.1.10. Изработване на щатно и поименно щатно разписание. Директор

Счетоводител

15.09.2017

4.1.11. Актуализиране на инструкции за работа при спазване

на безопасни условия за образование и труд.

Група

БЗУВОТ 

30.09.2017 

4.1.12. Инструктаж на новопостъпилите служители. Директор

Група БЗУВОТ

постоянен 

4.1.13. Периодичен инструктаж. Директор

Група БЗУВОТ

01.09.2017 

4.1.14. Извършване на инструктаж за есенно-зимния сезон. Директор

Група  БЗУВОТ

01.11.2017 

4.1.15. Годишен абонамент. Касиер 12.2017

4.1.16. Изготвяне на проекто-бюджет за 2017 година. Директор, счетоводител 01.2018 
4.1.17. Изготвяне  на  график  за  ползване  на  отпуски  на

персонала за коледните и новогодишни празници.

Директор

Синдикална

организация

12.2017 

4.1.18. Актуализиране на данните в програмата – Аdmin S. Директор 12.2017 
4.1.19. Изработване на щатно и поименно щатно разписание

– от м. януари.

Директор

Счетоводител

01.2018 

4.1.20. Извършване на инструктаж за пролетно-летния сезон. Директор

Група БЗУВОТ

03.2018 

4.1.21. Финансов отчет на първо тримесечие. Счетоводител 03.2018 

4.1.22. Актуализиране на плана за евакуация и проиграване

на пробна евакуация на децата от детското заведение.

Медицински сестри

Учители, помощен

персонал

постоянен 

4.1.23. Изготвяне  на  график  за  ползване  на  годишните

отпуски на персонала през летните месеци.

Директор,Синдикална 

организация

05.2018 

4.2. СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ

Видове стопански  дейности
Отговорник Срок

1 2 3 4
4.2.1. Подготовка  на  всички  групи  за  учебната  година  - Пом. възпитател 09.2017 



почистване  и  подреждане  на  занимални,  офиси,

двора, складове и т. н.

медицински сестри

учители
4.2.2. Боядисване на пейки и пана на балконите на групите. Общ работник,

помощен персонал

 09.2017

4.2.3. Осигуряване  на  канцеларски,  учебни  материали,

задължителна документация и лекарства.

ЗАС, Директор, мед.

сестра

09.2017

4.2.4. Подновяване на указанията за дезинфекция, работни

графици.

Медицински сестра 09.2017 

4.2.5. Актуализиране на личните папки на децата по групи –

данни, декларации, молби и др.

Учители, Медицинска

сестра

09.2017 

4.2.6. Обновяване на материалната база в групите. Директор, учители,

медицинска сестра,

родители

постоянен 

4.2.7. Дооборудване на медицинските кабинети. Директор, Медицинска

сестра

постоянен 

4.2.8. Годишна инвентаризация по групи. Счетоводител

ЗАС/домакин

12.2017 

4.2.9. Поддръжка и навременно осигуряване на ремонт на

съоръженията и инсталациите в детската градина.

Директор

ЗАС

 

постоянен 
4.2.10. Оформяне  на  зелените  площи  /ремонт/,  пейките,

пясъчниците и уредите за игра в двора на детското

заведение. 

Учители

Медицинска сестра 

родители

постоянен 

5. ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

№ Дейност Отговаря Срок
5.1. Осигуряване на здравословни и

хигиенни условия в детската градина.

Директор

Мед сестра

Пом. Възпитатели, ЗАС

 постоянен

5.2. Провеждане на филтър при приема

на децата.

Мед сестра

Учители

 постоянен

5.3. Провеждане на пропускателен режим в ДГ. Пом. възпитатели  постоянен
5.4. Провеждане на физически упражнения за закаляване 

на детския организъм.

Учители  постоянен

6. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Видове  дейности
Отговорник Срок

1 2 3 4
6.1. Родителски срещи по групите:

– запознаване с Правилника за дейността на ДГ, с

Директор

Учители

 

09.2017



ДОС за предучилищно образование на групата и др. Медицински сестри

6.2. Изграждане  на  социално  балансирана  среда  и

самоутвърждаване  на  детето  в  условията  на

сигурност  и  подкрепа.  Правила  и  изисквания  на

детската  градина  към  родителите  за  пълноценната

работа с децата.

Директор

Учители

медицински сестри

постоянен 

6.3. Засилване  на  взаимодействието  с  родителските

активи по групи. 

Учители

Медицински сестри

09.2017 

6.6. Съвместно  честване  на  празници  и  развлечения  в

детската  градина.  Открити  практики  пред

родителите.

Учители

Мед. сестри

  

 

Постоянен

6.7. Оформяне на уникален естетически и функционален

интериор  и  екстериор  с  творческото  участие  на

целия  екип  и  помощта  на  родители,  спонсори,

фирми.

Директор

Родители

Спонсори

постоянен 

6.8. Подпомагане  на  детската  градина  за  поддръжка,

обогатяване  и  модернизиране  на  материално-

техническата база 

Директор, Родители

Спонсори, Дарители

постоянен 

6.9. Авторска работа на екипа за създаване на условен

знак за качество “запазена мярка” по отношение на:

чиста и хигиенична среда, майчино отношение към

децата,  задълбочена  подготовка  за  училище  и

безопасно движение.

Директор

Всички служители в ДГ

постоянен 

6.10. Работа с родители и настойници на деца, застрашени

от  отпадане  от  задължителна  предучилищна

подготовка

Директор, Учители, 

Родители/Настойници

постоянен

7.  ПРАЗНИЧНИ ИЗЯВИ  И ОТКРИТИ СИТУАЦИИ ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ

ПРАЗНИЦИ

№ Видове Отговорник Месец

1 2 3 4
7.1.  „Есенен празник” - организиране празник на цветята

и плодородието 
Учители и родители октомври

7.2. „1-ви ноември - Ден На народните будители“, „Ден

на християнското семейство“

Учители и родители ноември

7.3. „Коледни празници“ Учители и родители декември



7.4. „Трябва да бъдем добри и учтиви!“ Учители и родители януари
7.5. „Обичам  те,  мамо!“  -  организиране  на  пролетни

празници  „Баба  Марта“,  „Осми  март“  и  „Пролетен

карнавал“.

Учители и родители март

7.6. „Що ми е мило и драго“ – пролетен празник „Дошла

е Цветница, Цветница пъстра и цветна”

Учители и родители април

7.7. “Довиждане Детска градина, здравей Първи клас!”–

изпращане на бъдещите първокласници

Четвърта

подготвителна група

май

7.8. Организиране  на  изложба  с  детско  творчество.
Изложба от рисунки и апликации на тема: „Детство
мое!” и „Деца като слънца!” .

Учители по групи май

7.9. Участие в състезание по безопасност на движението

–„Ех, че весела игра“.

  Учители, родители

деца от ПГ

юни

7.10. Открити ситуации пред родителите: 

„Това  съм  аз“,  „Дядовата  питка“,  „Котенцето
Джими“, „Чистият Мечо“, „Колективно равенство и
неравенство“,  „Мога  да  бъда  учтив”,  „Природата  е
съвършена“,   „Обичам  есента“,  „Добрите  хора“,
„Геометричните фигури“, „Числовата редица до 10“,
„Естествено-приложни движения“..

Учители по групи през

учебната

година

  

Годишният план на детската градина е приет с решение на педагогическия съвет, Протокол

№ 1/13.09.2017 г.

 

При възникнала  необходимост  годишния  план може да  бъде актуализиран  през  учебната

година.
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