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1. АНАЛИЗ НА ОБХВАТА НА ДЕЦАТА:

 Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 142 деца

 Неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 155 деца, разпределени както 

следва:

ПГ- 6 

годишни

2 
групи

61 деца

ПГ- 5 

годишни 
2 групи 62 деца

ГРУПА БРОЙ ГРУПИ БРОЙ ДЕЦА

ЯСЛЕНА 1 31

ПЪРВА 4 114

ВТОРА 2 63



2. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

През учебната 2019-2020 година цялостната дейност на ДГ “Дружба” бе подчинена и

насочена към изпълнение на Годишния комплексен план, в който бяха включени

педагогическа, организационно-педагогическа и административно-стопанска дейности,

съобразени с разпоредбите на ЗПУО, държавните образователни стандарти и целите,

залегнали в Стратегията за развитие на детската градина за периода 2016-2020 г.

През учебната година бе осигурен достъп до качествено образование и възпитание,

както и оптимални условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на

децата, съобразно техните потребности и интереси, в отговор на социалните

очаквания, изисквания и нагласи.

Планът бе изпълнен с активното участие и коректно взаимодействие между

членовете на екипа. Създадени бяха добри условия за протичане на ефективен

образователен процес. На всички учители бе осигурена творческа свобода за планиране и

реализиране на целите на образователно-възпитателния процес, за подбор на

разнообразни методи и подходи, за сътрудничество и работа в екип. Осигурена бе среда

за професионално развитие и кариерно израстване според нуждите и интересите на

всеки един учител.

Реализираната квалификационна дейност повиши компетентностите и разви

стратегическо мислене на педагогическите кадри за бърза ориентация в проблемна

ситуация и възможности за преодоляването им, за учене и възпитаване чрез игра. Двама

от учителите повишиха своята професионална квалификация (ІV ПКС), още двама са

записали специализация за ІІІ ПКС, 1 учител завърши втора специалност «Логопедия».

Чрез включване в квалификационна форма по-младите учители получиха подкрепа в

педагогическата и методическата си подготовка - проучване на добри практики,

работещи модели на партньорство и др. Детската градина представи добри практики

на Втората педагогическа конференция "Клъстери и иновации в образованието ",

организирана от ТУ и РУО – Варна.

В педагогическите проверки бяха показани добри практики за надграждане и

качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.



Релизирането на поставените цели и задачи 

през учебната 2019-2020 година 

дадоха възможност: 

 Да осигурим качество на образователния процес, подготовка на децата за училище и 

развитие на индивидуалния потенциал на детската личност;

 Да приложим стратегии за изграждане на общност от равнопоставени партньори;

 Чрез проектно базирано обучение да насърчим четенето, да формираме

екологично отношение и поведение у деца и родители, да променим нагласите и

насочим вниманието към общочовешки ценности и добродетели

 Да се чувстваме в унисон с актуалните изисквания на обществото и образователно

– възпитателните потребности на децата

 Да се утвърди демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода за

самостоятелно решение, залагащ на предприемчивост, инициативност и

творчество.

ПОСТИГНАТОТО 

утвърждава ДГ „ Дружба“  в център за интелектуализация, прагматизъм и успех.
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1. Опитен екип, с професионална отговорност, бързо адаптиращи се новоназначени педагози. Добри

взаимодействия и взаимоотношения в екипите по групи.

2. Научно издържана и актуална вътрешна и външно-методическа квалификационна дейност.

3. Адаптивност и гъвкавост в педагогическото взаимодействие, стимулиране на образователния потенциал на

всяко дете – децата се чувстват комфортно, създадените условия и правилно подбраните подходи на

педагозите ги мотивират ежедневно дори и в условията на асихронно дистанционно взаимодействие.

4. Използване на разнообразни помагала, нагледни материали, интерактивни средства.

5. Актуални и ефективни цели и задачи. Овладени механизми за позитивна образователна среда и емоционална

грамотност.

6. Високи резултати в познавателната активност. Изградени позитивни междуличностни отношения, умения за

работа в екип, самочувствие и увереност.

7. Високо равнище на специалната училищна готовност на децата от ПГ-6 години, съответстваща на държавните

образователните стандарти, формирана мотивационна сфера и положително отношение към училището, новите

учители и към новата роля – ученик;

8. Добра подкрепяща среда за приобщаващо образование – провеждане на обследване със скрининг тестове на

3- 3,6 г. деца; осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на детето; приобщаване, толерантност и

екипна работа с децата със СОП;

9. Успешна реализация и защита на проекти. Участие с проектине предложения в национални програми на МОН.

10.Изградена общност от равнопоставени партньори. Ефективни модели на сътрудничество ДГ – Семейство

11.Осъвременена и добре поддържана материална база и много добре поддържани помещения в санитарно-

хигиенно отношение. Осигурени съвременни технически средства, подпомагащи педагогическия процес.

12.Пълен капацитет на групите и поддържане на нормална средна месечна посещаемост.

13.Реализиране на изградени традиции в живота на детската градина;

14.Активна съвместна работа с Училищното настоятелство, Обществения съвет, НПО и фирми.

15. Ефективно прилагане на системата на делегираните бюджети - ключов приоритет за развитие на човешките

ресурси

Силни страни, постижения и резултати 



Възможности за решаване на проблемите: Изводи:

1. Пасивност на част от учителите в дейностите и при въвеждане в практиката на компетентности, придобити 

в посетените квалификации. 

2. Епизодичност при прилагане на практически, действен подход в обучението (уча и действам, играя и уча).

3. Неувереност при използване на ИКТ и/или при прилагане на иновативни методи, подходи.

4. Разгръщане работата с родителите, търсене на ефективни, работещи форми на взаимодействие и в

дистанционна форма на сътрудничество.

5. Текучество на медицинските сестри в ясла и недостатъчна мотивираност за повишаване на

педагогическата им култура за взаимодействие с деца в ранна детска възраст;

6. Забавен информационен поток за проведени събития с цел популяризиране дейността на ДГ.

7. Амортизирани и неподходяща на изискванията детски площадки. Необходимост от подобряване на

физическата среда във филиална група

1. Прилагане на овладени механизми за организация на

предметно пространствената среда.

2. Активност и увереност при прилагане на компетентности

придобити в посетените квалификации

3. Пълноценно използване на наличните ресурси.

Задълбочена предварителна подготовка и организиране на

педагогическо взаимодействие, използвайки игрови и

действен подход за стимулиране на познавателната активност

и развитие на детската личност.

4. Чрез самообразование към увереност при работа с ИКТ

5. Овладяване на знания и умения за прилагане на STE(A)M

стратегии в образователния процес.

6. Оптимизиране взаимодействието между екипа на ДГ и

родителската общност чрез прилагане на добри практики и

работещи модели на партньорство за мотивирано участие в

живота на ДГ, поддържане на благоприятна образователна

среда и в условията на дистанционна организация дейността.

7. Съгласуване на дейностите за реализацията на проект за

реконструкцияи ремонт на детски площадки и участие в НП за

построяване на нови детски градини.

1. Подкрепа и работа в екип – гаранция за

успех и добър PR за ДГ

2. Ефективна квалификация – от теорията

към практиката с по-голяма увереност и

мотивация

3. Качество в образованието чрез нови

технологии, стратегии, креативност и

подкрепа

4. Създаване и прилагане на работещ

модел за подкрепа на личностното

развитие и подготовката на децата за

училище.

5. Разгръщане на добрите практики на

сътрудничество и партрньорство ДГ-

Семейство – Училище.
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Слаби страни, проблеми:



1. ОБХВАТ НА ДЕЦАТА – 11 групи, от които 1 е яслена. Открита нова първа група, временно 

помещаваща се във физкултурен салон

 Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 122 деца

 Неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 155 деца, разпределени 

както следва:

7

Група Брой

групи

Брой 

деца

Деца 

със СОП

Деца с хронични 

заболявания

ЯСЛЕНА 1 31

І-ВА 4 114 1 диабет

2-РА 2 63

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Стратегии и приоритети в дейността на ДГ  № 14 “Дружба “

през  учебната  2020 – 2021 година

ПГ- 6 

годишни

2 
групи 60 деца 3 дете със 

СОП

ПГ- 5 

годишни 
2 групи

62 
деца

4 деца със 
СОП



2. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
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за допълнителна подкрепа 

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ  

от РЦПППО

за обща подкрепа 

ЛОГОПЕД от ЦПЛР

Група Екип 

Ясла
Маринова – мед.сестра

Баелова - мед. сестра

Даниела – ПВ

Нейка – ПВ

І-а 

група

Р. Иванова – старши учител

Г. Александрова – учител

Ирина – ПВ

І-б 

група

Р. Пелова – старши учител 

А. Стоева – старши учител

Радка – ПВ

І-в 

група

М. Маринова – старши учител

И. Люцканова - учител

Галя –ПВ

Валерия – ПВ

І-г 

група

М. Жекова - учител

Цв. Ангелова – учител

Анка – ПВ

Мая – ПВ

ІI-а 

група

Е. Балинова - старши учител

Д. Йорданова- учител

Павлина – ПВ

ІІ-б 

група

К. Йовчева - старши учител

Петрова - учител

Лидия – ПВ

ІІІ-а 

група

Д. Симеонова-старши уч-л

М. Танева-учител

Диана – ПВ

ІІІ-б 

група

М. Райкова – старши учител

Й. Димитрова - учител

Ирина – ПВ

ІV-а 

група

А. Дечева - старши учител

Г. Димиева- учител

Катя – ПВ

ІV-б 

група

С. Иванова - старши учител

А. Харбалиева - старши уч-л

Ирена – ПВ

Други специалисти

 Директор – Елена Гаданчева

 Психолог – Емилия Досева

 Старши учител Музика – Евелина Ангелова

Медицински сетри детска градина

Румяна Андонова

Тулин Баджакова

Административен персонал

Гл. Счетоводител – Милена Йорданова

ЗАС – Галя Митева

ЗТС – Златка Митева

Помощен персонал

Огняр - Петко ; Работник поддръжка - Илия



РАЗДЕЛ ВТОРИ

Стратегии и приоритети в дейността на ДГ  № 14 “Дружба “

през  учебната  2020 – 2021 година
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Да отговори на обществените образователно - възпитателни потребности за формиране 

на социално - образователна и гражданска култура у деца и родители

Да утвърждава равнопоставеността и правото на учене през целия живот;

Да защитава детето и детството като ценност; 

Да подкрепя индивидуалните възможности и личносстното развитие на всяко дете;

Да мотивира учителите да реализират в най-пълна степен педагогическите си умения;

Да привлича родители и общесственици като добронамерени съмишленици и партньори.

1. МИСИЯ:

Актуален, ефективен и мобилен център за развитие  личността на детето, 

подготовка за училище и подпомагане на родителите за позитивно общуване

Място, където детето се чувства защитено и щастливо;

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество;

Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат личната си

квалификация и са удовлетворени от работата.

2. ВИЗИЯ:
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 Екипност;

 Позитивност;

 Адаптивност;

 Защита;

 Самоуправление;

 Професионална компетентност;

 Толерантност в многообразието;

 Протранство за иновации;

 Ключови партньрства;

 Стратегически инвестиции;

 Качество на процеси и резултати;

 Правата на детето и съхраняване на неговата идентичността

 Личностно развитие и подкрепа на всяко дете

 “Пътуване” към знанието - равен шанс и достъп

 Училищна готовност

 Екологично и здравно образование и възпитание

 Поведенческа и емоционална култура.

 Безопасно детство

 Уроци по добротворство и национални ценности

 Школа за таланти

 Активно учителство

 Екипност в работата на педагогическия и детски колектив

 Клуб „Родител“ - за важните неща в живота на човека

ПРИОРИТЕТИ

СТРАТЕГИИ:

3. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ

2020-2021



1. Прилагане на стратегии, осигуряващи ефективен педагогически процес за усвояване на

ключови компетентности и покриване на държавните образователни стандарти за качествена

готовност на детето за училище.

2. Повишаване на качеството на педагогическото взаимодействие чрез практическа насоченост

на обучението, индивидуална подкрепа, интегриране на различни активности и пълноценно

използване на всички налични ресурси.

3. Подкрепа за активно споделяне на добри практики и осигуряване на условия за творчество и

използване на иновации в процеса на педагогическото взаимодействие.

4. Създаване на реални възможности за взаимодействие с родителите чрез прилагане на

работещи модели на партньорство за мотивирано присъствие в живота на децата в детската

градина

5. Работа по проекти и програми за възпитаване на поведенческа и гражданска култура у деца и

родители.

6. Обогатяване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания

за по-голяма практическа приложимост на образователния процес и ориентирането му към

конкретни резултати.

ЦЕЛ :

11

ЗАДАЧИ:

Осигуряване на оптимални условия за повишаване качеството и 

ефективността на педагогическото взаимодействие, ориентирано 

към личностното развитие и подготовка за училище, в контекста 

на съвременните образователни изисквания .



12

ЦЕННОСТИ И ПОЛИТИКИ:

 Съхраняване живота, здравето и емоционалното благополучие на децата и служителите в

детската градина. Безопасност и сигурност за всички.

 Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности

и дарования.

 Устойчивост и активна позиция на детето в приобщаване към ценностите на гражданското

общество – родолюбие, национални традиции и добродетели, познания за света и природата;

 Личностно развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта и потребностите му в

условията на приобщаващо образование;

 Оптимизиране на дейностите за физическа активност, за развитие на физически качества,

закаляване на децата и подобряване на здравословния им статус.

 Използване на ИКТ за разгръщане на пълноценен образователен процес, ориентиран към детето,

неговото познание, развитие и творчество;

 Повишаване на квалификацията на учителите и административните специалисти в областта на

информационните технологии и приложението им в пряката работа.

 Насърчаване на кадрите за учене през целия живот, подкрепа, сътрудничество, консултиране и

мотивиране на младите педагогически специалисти .

 Реализиране на образователни проекти - предизвикателство за съвместна работа и откриване на

нови реалности за мотивиране на учителите;

 Утвърждаване на Училищното настоятелство и Обществения като органи за подпомагане на

дейността в условията на делегиран бюджет и привличане на родителската общност за каузата на

детската градина;

 Съблюдаване на законността, етиката и толерантността във взаимоотношенията между

участниците в образователния процес.

 Подържане на устойчивост на развитието на детската градина в условията на динамично

променящата се външна среда.

учебната  2020 – 2021 година



РАЗДЕЛ ІІІ.  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

1.Организационно-педагогически дейности 
 

Дейност Отговорник/изпълнител  Срок  

Подготовка за учебната година 

Разработване на годишно тематично разпределение и седмичен хорариум по ОН, 
дневен режим за учебно и неучебно време. Утвърждаване. 

Учители, педагог ДЯ 8.09.2020 г. 

Изработване на графици за дейност Музика. Утвърждаване. Учители по музика 08.09.2020 г. 

Изготвяне на предложения за включване на дейности в плана - консултативен съвет и 

екипи, Еко комитет, Координатор за приобщаващо образование. 
Учители- председатели и 

отговорници на екипи 
08.09.2020 г. 

Изготвяне на график за провеждане на родителските срещи по групи. Уточняване на 
дневен ред, декларации и др. 

Учители 09.09.2020 г. 

Подготовка на материали за проследяване развитието на децата по ДОС – входно ниво Учители 17.09.2020 г. 

Изготвяне на план – програма за взаимодействие с родителите – по групи. Учители, педагог ДЯ 22.09.2020 г. 
Актуализиране и попълване личните данни на децата в дневниците по групи. 
Оформяне на лични досиета, молби за отсъствия и др. 

Учители, мед.сестри ДЯ 30.09.2020 г. 

Организиране на допълнителна дейност-  вокална група. Изготвяне на график и 
програма за развитие на вокалните  заложби. 

Учител музика 
30.09.2020 г. 

Изготвяне и приемане на план-програми за екологично, здравно и гражданско 
образование 

Помощни органи на управление 
Октомври  

Провеждане на скрининг – тестове с деца на 3г. –3, 6 м. за идентификация на децата и 
адекватна корекционна дейност. Доклад за резултатите. 

А. Харбалиева, К. Йовчева 

учители в първи групи 
Октомври 

Сформиране на Координационен съвет за противодействие на тормоз и насилие. 
Анализ и обследване наличие на насилие и тормоз. Изготвяне план на КС. 

Координационен съвет 
Октомври  

Доклад за успехите и напредъка на децата; насоки и мерки за подобряване качеството 
на възпитателно-образователния процес по възрастови групи 

Учители по групи 
Октомври  

януари - юни  
Изготвяне на Проект за ФВС по ПМС №46 Комисия Спорт и здраве Март 2021 

Подреждане на отделните кътове и набавяне на нови материали, съвместно с УН. Директор, учители, раб. екипи Постоянен 



Създаване на дидактични материали, подпомагащи образователния процес, 
използвайки ресурси на интернет и родителската общност 

Учители по групи  Постоянен 

Водене и съхранение на детско портфолио съгласно нормативните изисквания Учители по групи Постоянен 

Актуализиране на учителско и институционално портфолио Учители, директор, 
консултативен съвет 

Постоянен 

Подаване на информация за значими събития в ДГ за летописна книга и сайт на ДГ Учители на група Постоянен 

План Лято 2021  Консултативен съвет Юни  
 

2. Спорт, здраве и профилактика на заболеваемостта на децата 
 

Дейност Отговорник/изпълнител  Срок  

Здраве и профилактика на заболяваемостта на децата 

Изготвяне План за работата на лекар и медицински сестри в здравен кабинет на ДГ Лекар/мед. сестри 21 септември 

Измерване физическа дееспособност – входно/изходно ниво Учители, мед. сестри Септември, Май  

Оформяне на здравните досиета на децата  мед. сестри в кабинет 30.10.2020 г. 

Установяване на културно-хигиенни навици на новопостъпилите деца Учители, мед. сестри Октомври 2020 

Контрол за спазване на здравно-хигиенните изисквания и норми за осигуряване на 
здравословна среда в ДГ 

Мед. сестри, ЗАС Системен и 
постоянен  

Провеждане на ежедневен филтър в групите и при необходимост медицински 
прегледи на децата 

Учители,  

мед. сестри, лекар 

Ежедневно 

и по график 

Разговор с родителите, относно алергии на децата и  хранителни режими. Оформяне 
на здравни досиета на деца с хранителни алергии. Контрол на диетично хранене. 

Мед. сестри ДГ Постоянен 

Комплексна оценка за здравето на децата и за детската заболеваемост мед. сестри Февруари, Юни  

Здравна просвета с помощния персонал по текущи проблеми или актуални за момента 

теми/потребности. Изнасяне на актуални материали за здравна просвета на възрастни 
Мед. Сестри  

Постоянен 

Изнасяне на здравни беседи за деца от ПДГ-  Здравно букварче – разговори, здравни 
беседи, куклени етюди, видеоклип  

Мед сестри  
План здравен 

кабинет 



Седмица на здравето - Аз съм отговорен за своето здраве- - забавни и 
образователни игри, електронен образователен ресурс и видео послания.  

Учители, мед. сестри, екип 
Спорт и здраве 

Февруари 
2021 г. 

Дейности по проект на Нестле „По здрави деца“ – устойчивост на проектните 
дейности - подтема „Правила на здравето“  

Цели и дейности: Да се възпита уважение към храната и културата на хранене. 
Съвместни дейности с деца и родители. Да се продължат целенасочените дейности за 
стимулиране желанието да пият повече вода. Визуализация на правилата. 

Учители по групи План за здравно 
образование 

Спорт 

Реализиране на дейностите от проект по ПМС № 46 Екип Спорт и здраве, Директор плана на проекта 

Изготвяне и съгласувяне на план-програма за здравно образование Екип Спорт и здраве Октомври 2020 

Изпълнение на дейности от плана „Спорт и здраве“ - организиране на спортни, 

състезателни и щафетни игри; футболни турнири и др.  
Учители по групи 

плана спорт и 
здраве 

 
 
 

3. Художествени дейности и изложби на творческите ателиета по групи „С четка и боички“ 
 

Дейност Отговорник/изпълнител  Срок  

„ С дъх на море“ - изложба с еко послания  Учители, екип Октомври 2020 

„Вълшебна есен”-изложба на детско творчество Учители, екип Ноември  2020 

Работилнички за доброта – изработка на коледни картички и украси с 
благотворителна цел; организиране на изложба с детско творчество 

Учители по групи Декември 2020 

”Децата на Дружба празнуват” – изложба детско творчество с пожелания по 
повод рожденния ден на детската градина 

Учители 12.02.2020 

„Здраве от природата“ -  кулинарни и художествени ателиета по групи; 
изложба и електронен ресурс с рецепти, послания и творчество 

Учители по групи, комисия 
спорт и здраве 

Март 2020 

Седмица на детската книга и изкуствата за деца - „От приказка в приказка“ – детска 
театрална школа за артистични деца – изяви по групи  

Учители, екип 06-10.04.2020 

„Зелена седмица”- работилници за пролетна и великденска украса и подреждане на 
изложба „Пролетни вълшебства”  

Учители, работна група Април, 2020 г. 

„Безопасни улици“ – изложба детско творчество – рисунки, макети Учители ПГ Май 2020 



Мечти под дъгата  – изложба на детско творчество по повод деня на детето  Учители, работна група Май 2020 

Изготвяне на програма Лято 2020 Учители, работна група Юни 2020 г. 

4. Насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 

 

„Къща на книгите“ – организиране на библиотечни кътове по групи и пътуваща 
библиотека за деца и родители  

Учители, екип Ноември, 2020 г. 

Прочети ми пак – инициативи по групи Учители по групи Ноември, Април 

Книжка сладкодумна – за вълшебните думи и народните мъдрости – електронен 
ресурс от деца за деца и родители 

Учители по групи Ноември  

Седмица на детската книга и изкуствата за деца - „От приказка в приказка“ – детска 
театрална школа за артистични деца – изяви по групи  

Учители, Консултативен съвет 06-10.04.2021 

Базар на книгата – с благотворителна цел Директор, Учители Април, Юни 2021 

В библиотеката на ОУ „Черноризец Храбър“ – посещение/виртуална разходка Учители на ПГ-6г Април 

Приказки за сладък сън – четене на приказки преди сън Учители по групи Постоянен 

Куклите оживяват – драматизации, изненади от учители и родители, срещи с дейци на 
изкуството 

Учители по групи Постоянен  

 

5. БДП и безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 
 
 

Дейност Отговорник/изпълнител  Срок  

Анализ и оценка на средата за безопасност 
Председател УК БДП; 

Директор 
Септември 2020 

План на дейностите по БДП Председател УК БДП;  Септември 2020 

Петминутка на безопасността – групови правила и инструктаж по безопасност  Учители по групи Постоянен  

„Внимание опасност“ – симулативна тренировка за действие при бедствия Зам. председател БАП 
Септември 2020 

Май 2021 

Тематична седмица за безопасно поведение - програма с дейности,  отворено УК БДП, Учители, Ноември 2020 



писмо на децата, състезателни игри по групи 

„Малък пешеходец“ - изготвяне на книжка с правила от всички групи УК БДП, Учители Ноември 2020 

Мониторинг и доклад за изпълнение План по БДП УК БДП Януари, Май 2021 

„На улицата всеки знае - не бива да се тича и играе” - игри и забавни задачи на 
площадката по БДП 

УК БДП, Учители Лято 2021 

 

 

6. Еко инициативи и акции 
 

Дейност Отговорник/изпълнител  Срок  

„Зелени патрули“ – почистване на двора  Учители, Еко комитет Постоянен  

„Водна еко полиция“ – контрол от деца за разумно използване на ресурси Учители по групи Постоянен 

Участие в кампаниите „Аз вярвам и помагам“- устойчивост на знания за разделно 

събиране на отпадъци и възпитаване на нравствени добродетели 
Учители по групи 

Еко комитет 
Ежедневно 

Тематични дни по Екология  - инициативи от еко календара  

- За чистотата, красотата и бъдещето на Черно море ( 31 октомври) 

- За птиците с любов – поставяне на хранилки и къщички за зимуващите птици 

- Вода за живот (22 март) 

- С обич за Земята (22април)– зелен ден в ДГ – залесяване, почистване, еко игри 

- Хора и природа - еко игри и състезания за  Световен ден на околната среда (5юни) –  

Учители  

Еко комитет 

План ЕО 

Празник в билковата градинка – инициативи за Еньовден  Еко комитет, учители Лято 2021 

Защита на приз Зелен флаг. Участие във форуми по Програма Екоучилища и Учим за 
гората 

Директор, Еко комитет По план график 

на програмите 
 

6. Празници и развлечения 
 

Тема и форма Отговорник/изпълнител Срок 

„Звъни звънчето в детска градина“- тържествено откриване на нова учебна година СУМ - Е.Ангелова  
Екип на ПГ- 6г 

15.09.2020 



„Есенна забава“ –празник на плодородието, здравето и веселите игри СУМ - Е.Ангелова; Худ. съвет, 
Учители по групи 

Октомври 2020 

„На народните будители поклон” – празник в стихове и песни с деца от ПГ Учители ПГ, СУМ Ноември 2020 
„Световен ден на добротата“ - видеопослание Учители група Мики Маус 13.11.2020 

Световен ден за правата на детето- празник в стихове и песни с деца от ПГ-6г, 
отворено писмо и електронен ресурс по темата 

Учители по групи, СУМ 20.11.2019 

„Ден на християнското семейство“- видео поздрав към родителите Учители група Мики Маус 21.11.2020г 
Коледни работилнички – „“ – изработка на картички и украси с деца и родители Учители по групи 07– 10.12.2020г 
„Коледа е“ – празник в група Пчеличка Екип на група, СУМ 15.12.2020г 
Коледно вълшебство– посрещане на дядо Коледа в ДГ СУМ Ев.Ангелова  

учители по групи 
16-17.12.2020  

„Коледни благопожелания“- поздрав за служители на фирма Ескана с деца от ДГ СУМ - Ев.Ангелова  18.12.2020г  
Децата на „Дружба“ празнуват – празник с игри и забава  СУМ, учители групи 15.02. 2021 г  

Урок по родолюбие - „Аз съм българче“  Учители ПГ- 5 години 19.02.2020г 

Урок по родолюбие - „България е в моето сърце“ Учители -IVа гр , СУМ 26.02.2021 г 

„Помощниците на Баба Марта“ – седянка, урок по добротворство в първите група  Учители на група 22 - 24.02.2021г 
„Баба Марта бързала“ – празник за деца и родители 

- Честита Марта родители – деца посрещат и поздравяват родители сутринта 

- Баба Марта при децата – празник за всички деца 

- Урок по добротворство - поздрав към служители в Ескана  

СУМ, Учители по групи,  
худ. съвет 

28.02.2021г 

„За мама с обич“ 

- Празник в група „Калинки“, „Слънчо“(05.03), „Звездичка“ (08.03), „Ян Бибиян“(09.03) 

- Матине – група „Мечо Пух“ (06.03), „Мики Маус“ (09.03) 

Учители на групи  
СУМ Ев Ангелова 
по дневен и часови график 

 

05-09 март 2020 

„С име на Лъвчета“- именуване на новосформирана група Учители на група, СУМ 25.03.2020 

„Пролетна приказка“ – празник в група „Незабравка“ СУМ и учители на групата 30.03.2021 

Добре дошлш в група Смехорани – пролетна въртележка СУМ и учители на групата 31.03.2021 

Лазарки – празник в група Мики Маус и Мечо Пух СУМ, учители на група 22-23.04.2021 

Довиждане детска градина, здравей училище – тържествено изпращане на децата от ПГ-6г  Учители на групите и СУМ  20-21.05. 2021 г 

Пърхащо вълшебство – празник с танци, песни и послания от деца за деца  Учителски екипи, СУМ  28/31.05.2021 г 
 

 

 

 



7. Взаимодействие със социалната среда 

 

Дейност Изпълнява Срок  

7.1. Взаимодействие „Детска ясла – детска градина“ 

„Да помогнем на приятел“ – дни на взаимопомощ и съвместни игри  Учители, педагог ясла  

„Весело е с нас“ – развлечение от деца за деца Учители, педагог ясла 

„ И Аз съм голям“ – запознаване с условията на занималнята в първа група Учители, педагог ясла 
Осигуряване на условия за екипна работа между педагог, мед. Сестри и учители на бъдещи 

първи групи за ранно оценяване на личностното развитие на децата и безпроблемно 

адаптиране на прехода. 

Учители, педагог ясла, 
психолог 

7.2 Взаимодействие „Детска градина – Родители“  

„Заедно  за всяко дете“ - взаимодействие „детска градина – родители“ чрез съвместни дейности за осигуряване на условия за повишаване 

педагогическата култура и компетенции на родителите и стимулиране на сътрудничество и съпричасност в полза на децата 

Срещи с родителите - периодично и своевременно да получават необходима 

информация, за дейностите с децата, за формиране на положително отношение към ДГ 

Учители по групи Септември 

2020 г. 

А. Организационна среща с родителит с дневен ред на срещата: 

1. Основни моменти от ПДДГ – отсъствия в ПГ, такси, права и отговорности, правила за 
достъп, етика на взаимодействието, мерки за безопасност при Covid; 

2. Презентиране на разработеното годишно тематично разпределение. Силни страни с 
възможности за развитието на децата. Реализиране на очакваните резултати с децата 

за покриване на ДОС. Представяне на учебни помагала. 

3. Седмично разписание и организация на дейностите. 
4. Приемане на план-програма за взаимодействие и сътрудничество със 

семейството. 
5. Избор на родителски актив за организиране и подпомагане при подготовка и 

провеждане на дейности с децата в ДГ. 
6. Застраховане и изготвяне на списък за групова застраховка. 

Б. За детските успехи – среща с родителите за запознаване с индивидуалните 
постижения при проследяване развитието на децата по ОН – входно/изходно ниво, 

Учители по групи 30.10.2020 г. 

26.05. 2021 г. 



детско портфолио. Акценти от плана за взаимодействие семейство- детска група. 

Организиране на работилници , арт ателиета - съвместна дейност с деца и 
родители по празничния календар, дейности за организиране на изложби и еко 
инициативи 

Учители по групи по план график 

Актуализиране и поддържане на рубрики с информация за родители по групи и в ДГ -

Днес научих”, „Аз празнувам”, „Аз мога”, ”Многознайко-Любознайко”,”Имаме нужда 
от….”,„Изненадата днес”,”Табло на благодарността” , „Добрата новина“и др 

Учители по групи Постоянен 

„Дни на отворени врати”- открити образователни практики за родители на деца от ПГ Учители по групи Ноември, Март 

Сътрудничество с РЦПППО и екипна работа със специалисти за работа с децата на 

допълнителна и обща подкрепа 
Директор, педагогически 

специалисти от РЦПППО, 

учители на групи 

Постоянен 

по график 

„Заедно успяваме“ – консултации и индивидуални срещи с родители;  Учители по групи По график 

Презентиране на дейности от ежедневието на децата в ДГ, от участия в състезания, 
конкурси, получени награди и др. – публикуване в сайта, фейсбук, др. 

Координатор сайт,  

Учители по групи 

Постоянен 

Клуб „Родител“  
- училище за родители за повишаване на родителските умения и популяризиране на 
иновативни идеи за ефективно възпитателно влияние и качествено обучение в 
предучилищна възраст 
- Организиране на тренинг срещи, като подкрепящи модули на взаимодействие и 
стимулиране на социалната адаптация на родители и деца: 
Теми – Поведенчески кризи и как да отстояваме позиция 
Тема -  Ранен пубертет- създаване на граници и правила 
Тема – Речева и говорна активност на детето – важна част от училищната готовност 
Тема – Преходът ДГ - Училище 

Психолог, 
 екип за работа с родители, 

 учители  по групи,  

Съгласно План за 

сътрудничество и 

взаимодействие 

ДГ - Семейство 

Съвместни дейности за включване на родителите в образователния процес в няколко 
посоки:  

- посещават групата на детето си по желание, по покана или в обявени дни за 
посещение на родители. 

- индивидуални срещи с учителите на групата, по покана, по желание; 

Учители по групи Постоянен  



- Ангажиране на родителите, като активни участници в съвместната дейност, чрез 
различни форми - Учител за един ден, Работилница с мама, Седенки и др. 

- Предлагане на анкети за проучване мнението на родителите по различни въпроси 
 

7.2. Взаимодействиве Детска градина - Училище  
 Посещение на ОУ „Черноризец Храбър“ за запознаване с  училищната среда и 
осъществяване  на  контакт с началните учители – открит урок 

Учители ПГ Два пъти в 
годината 

Организиране на съвместни празници/развлечения/инициативи Учители ПГ Март 
Обмен на информация за подлежащите на училищно обучение  Директор, Учители ПГ Март, Май  

7.3. Работа на Училищно настоятелство 

Заседание на УН, попълване на членския състав, актуализация на плана, подготвяне и 
подаване на документи за промяна в обстоятелствата 

УН, Председател 
Октомври 

Оформяне финансова документация и годишно приключване, попълване данъчна 
декларация 

УН Касиер, Председател Декември  
март  

7.4. Работа на Обществен съвет 

Избор на нов състава на обществения съвет Директор  Септември 

Провеждане на заседания за даване на становища и вземане на решения, съгласно 
Правилника за дейност на ОС и график на заседанията 

Директор, Председател ОС на тримесечие 

 

8. Обществено-комуникационна дейност 
 

Дейност Изпълнява Срок  

7.1.Партньорство и сътрудничество с обществени организации и институции 

Осъществяване на взаимодействие с: Община Варна, РУО на МОН, ЦПЛР – 
логопедичен център, РЦППО, Институции, свързани със закрила на детето, ОУ 
„Черноризец Храбър”, Музеи, Планетариуми др. 

Директор Постоянен 

Осъществяване на взаимодействие с организации и институции за педагогическа 
квалификация 

Директор Постоянен 



Планиране и реализиране на проектни дейности или конкретни програми за 

взаимодействие: Международна мрежа „Екоучилища”, БД „Син флаг”, ПП ”Златни 
пясьци”, Карин дом, МУ– Варна и др. 

Директор,  

Еко координатор, ГУТ Постоянен 

Осъществяване на взаимодействие и посещение на културни центрове и театри  Директор Постоянен 

Взаимодействие с организации и фирми –празнични поздравления от децата, 
участия в състезание, конкурси и др. 

Директор Постоянен  

7.2. Медийно отразяване на дейността на детската градина 

Сайт  на ДГ, интернет страници на образователни проекти, фейсбук страници  Администратор сайт/фейсбук Постоянен  

В електронни медии, местна преса на Варна Консултативен съвет Постоянен  
 

 

9. Участие на детската градина в конкурси, състезания и други 

 

Вид и организационно ниво на проявата Начин на участие Участници 

Участие в общински мероприятия Групово и индивидуално Деца от ПГ 

Конкурси за детска рисунка - общински, международни, национални, и други Индивидуално  Деца от ПГ 

Дейности по програма „Екоучилища” Групово и индивидуално Деца от ПГ 

10. Проектни дейности на детската градина 
 

Тема на проекта Финансира се от… Координатор ДГ Срок  

Национални и международни проекти на детската градина 

„Големият лов на растения” Без финансиране Еко комитет до май 2021 г. 

Проект по ФВС – ПМС № 46 МОН Комисия Спорт и здраве до март 2021 г. 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното образование“ 

              МОН Директор 
по проекта 

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

Модул – Площадки за обучение по БДП 

МОН Директор, Комисия БДП 
Декември 2020 



Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния 
ден“ 

МОН Директор 
По проекта 

  Дейности по НП „Училищен плод” и „Училищно мляко” - тема  
„Храненето –път към здравето” и устойчивост на дейностите по 
проект „По здрави деца“ на Нестле 
Цели и дейности: 
1. Да се запознават с ползите от консумирането на 
плодове,зеленчуци, млечни продукти; 
2. Да се възпитава уважение към храната и култура на 
хренене; 
3. Съвместни дейности с деца и родители – кулинарни състезания, 

готвим заедна; 
4. Здравни беседи за деца и родители от медицинските сестри, 

лекар: 

 
Фонд Земеделие 

 
 

 

Учители по групи До май 2021 

Проекти по Програма на Община Варна 

„Мирът е в нашите ръце“ - възможностите на приобщаващото 
образование за осигуряване на подходящ социално-
психологически климат в детската градина 

Община Варна Директор  Октомври 2020 

Програма „Здраве“ на Община Варна – профилактика на детско 
зрение, добър естетически вид и др. 

Община Варна Директор, мед. сестри Съгласно график  
за профилакти-
чен преглед 

 
 

11. Работа в методичния кабинет 
 

Дейност Отговорник Срок 

1. Организиране/преструктуриране на средата в Методичен кабинет Консултативен  съвет Ноември/ Юни 

2. Събиране на наличните електронни ресурси и систематизиране на информацията в 
образователен облак. Обогатяване на образователния облак с нови ресурси 

Консултативен съвет Октомври 2020 
С постоянен х-р 

3. Подреждане и ревизия на материална база в кабинет Спорт Комисия Спорт  Октомври / Юни 
4. Подреждане и ревизия на еко кабинет и при необходимост реорганизация Еко комитет Октомври / юни  

 
 
 



12. Организация на материално – дидактичната среда 
 

Дейности Изпълнява Срок  

Подготовка и организиране на МТБ в групите – осъвременяване, освежаване, ремонти и 
почистване 

ЗАС, работник, ПВ, 
учители 

05.09.2020 

Реорганизация на средата във физкултурен салон, ремонт в санитарни помещения и създаване 
на условия за откриване на нова група (временно до построяване на нов корпус) 

Директор, ЗАС 15.09.2020 

Оформяне и актуализиране на информационни табла и кътове Учители 15.09.2020г. 

Осигуряване на дидактични, спортни и други образователни ресурси за групите; Учители; ЗАС 30.10.2020 

Дейности в билковата градинка – поддържане, прибиране на реколта, почистване и др. Учители,  ПВ,  по сезони 

13. Административно-управленски дейности 
 

Дейности Изпълнява Срок 

 Промяна на щатни разписания - длъжностно и поименно и промяна в ТД на служителите ЗАС, 
Гл.счетоводител 

30.09.2020г. 

 Проверка на тематични годишни разпределения, седмични разписания, дневни режими по групи Директор 15.09.2020г. 

 Изготвяне актуализация на Правилници, Етичен кодекс и др. задължителна документация Директор 15.09.2020 г. 

 Вписване на децата в Книгата на подлежащи за задължително обучение Учители ПГ-5г и ЗТС 15.09.2020 

Подготовка на набор от документация – Програмна система, Годишен план, план за 
квалификация и др. 

Директор 15.09.2020 г. 

Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на Списък Образец № 2 за учeбната година Директор 25.09.2020 г. 

Приключване на ремонтните дейности и откриване на нова група във ФС Директор 21.09.2020г. 

Заверяване на задължителната документация по групи за началото на учебната година Директор 15.09.2020г. 

Изготвяне на заповеди за новата учебна година Директор 16.09.2020г. 

Проверка на декларации за ползване на преференции при заплащане на месечна такса ДГ Директор, Гл. счет. 30.09.2020г. 
Създаване на организация и изнасяне на информация за провеждане на консултации от учителите в групи 
с родители и деца 

Директор, 
учители 

25.09.2020г. 

Изготвяне на заявки за учебни помагала за първа и втора възрастови групи и получаването им Учители, ЗАС 30.09.2020г. 



Изграждане на помощни органи и комисии за самоуправление и по-добра организация на 
дейността. 

Консултативен 
съвет, ПС 

15.09.2020 г. 

Създаване на организация за провеждане на планиран одит от Община Варна Директор, Гл. 
счетоводител 

Септември-
Октомври 

Подаване данни до Националният статистически институт за изпълнение на задължителното 
уастие в програма за регулярно тримесечно изследване „Наети лица, отработено време, 
средства за работна заплата и други разходи за труд” за 2020 година.  

Гл. Счетоводител, 
ЗАС 

Септември  

Декември 

Провеждане на инструктажи за дезинфекция и безопасност на работното място  
ГУТ 

По план и при 
необходимост 

Определяне резултати от оценка на педагогическия труд. Дейности по неговото изплащане. Директор  01- 30.10.2020 

Изготвяне на превантивен план за работа при зимни условия  за осигуряване на нормален 

учебен процес. 

Директор 30.10.2020 г. 

Съгласуване на дейности за провеждане на обществена поръчка от Община Варна за 

изпълнение на Проект за реконструкция и благоустройство на детските площадки 

Директор По програма 
Община 

Актуализиране на вътрешни правила съгласно промени в КТД и др. Нормативни документи Директор Периодично  

Попълване на трудовите книжки ЗАС Периодично  

Изготвяне на проекто бюджет – 2021 г. Планиране на ремонтни дейности. Директор, Гл. счет. 30.10.2020 г. 

Актуализация на досиетата на служителите. ЗАС / ЗТС Периодично  

Предаване на ЗУД на учебната 2020-2021 тодина за Архив   Учители, ЗТС Октомври  

Абонамент за служебен печат – 2021 г. гл. счетоводител 11.2020 г. 

Дейности за проучване мнения и предложения, относно качеството на образователно-

възпитателния процес с децата, работата на персонала, условията за социализация и грижи за 

децата, състояние на материалната база в ДГ и др. 

Директор, 
Консултативен 

съвет 
Ноември, Май  

Заповед за инвентаризация и инвентаризация на СМЦ и ДМА. Гл. счетоводител Ноември  

Попълване Въпросник за състоянието на системите за ФУК и изготвяне на доклад Директор Декември  

Архивиране на финансови документи. Дейности по унищожаване на документи с изтекъл срок Лице архив Януари  

Актуализиране на Риск-регистъра - анализ, индентифициране и документиране на рисковете  ПРГОР Януари 2021 



Актуализиране на информацията за общински регистър детски градини  Директор Март 2021 

Годишни декларации до ИТ, АОП, НАП Директор, 
Гл.счетоводител 

Март 2021 

Дейности по организация на Прием 2021 - обслужване на Регистъра за прием; потвърждаване 

приема на класираните деца. Проверки на документи. 

Директор, ЗАС Април-юни 

2021 г. 

Изготвяне на спецификация за определяне годишно количество за доставка на природен газ ЗАС Май 2021 

Търсене на нови контакти с институти, НПО и др. за подпомагане дейността на ДГ. Директор, Учители Постоянен  

Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни). Директор, Учители  Постоянен  

Извеждане на иновациите в публичното пространство Директор, Учители Постоянен  
 

14. Социално-битови и финансови дейности 
 

Дейност Изпълнява Срок  

Превантивна работа с екипа и всички деца за създаване на атмосфера за недопускане 
нарушаване и унищожаване на придобитото имущество. Инструктаж. 

Директор, 
учители  

Постоянен 

Осигуряване на представително и работно облекло за персонала. Директор, ГУТ Септември - Април 

Актуализиране на график за ежедневно и седмично хигиенизиране на помещения и дворни 
площи. 

мед. сестри 30.09.2020 

Нов договор със СТМ и организиране на дейности по него – измервания, оценка условия на 
труд, профилактични прегледи 

ЗАС, ГУТ Постоянен 

Извършване периодични проверки на условията на труд. ГУТ Постоянен  

Разпределение на допълнителни плащания според ВПОРЗ при наличие на финансовите 

средства за работни заплати. Контрол 

Директор, гл. 

счетоводител 

Съобразно 

ВПОРЗ 

Организиране и провеждане на „антистрес“ дейности по плана за преодоляване стреса на 
работното място. 

Директор, 

Психолог, СО 

Постоянен  

 

15. Педагогически съвети-   
 

Дневен ред на педагогическия съвет Срок  Отговорник  
1. Избор на Секретар на ПС и състав на Комисия по проекторешения за учебна 2020/2021 г. 
2. Отчитане изпълнението на План за лятна работа – 2020 г. 

14.09.2020  Директор 
Р. Иванова 



3.  Приемане Правила за работа в условия на Covid  
4. Приемане Годишен план на дейността на детската градина  за учебната 2020 /2021 година: 
5. Приемане План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти за учебната 2020-2021 
година 
6. Обсъждане и приемане актуализации в Програмна система. 
7. Обсъждане и приемане на тематични разпределения по възрастови групи, дневен режим, седмична 
програма - по групи, график на дейност «Музика» 
8. Предложения за промени в помощно управленските екипи 
9. Обсъждане на предложение за номиниране на млад учител за успешен старт в професията 

10. Обсъждане на текущи задачи– списъчен състав на групи, прием, родителски срещи, , които не са 
дейност на ДГ, дейности във връзка с ПМС №100  

Дневен ред на педагогическия съвет Срок  Отговорник  
1. Запознаване с План за контролната дейност на директора 
2. Утвърждаване на промените в Правилник за дейността на детската градина  
3. Приемане план-програма на помощните управленски екипи – план по БДП, здравно и екологично 
образование,  сътрудничество с родители, спорт и здраве 
4. Избор на работна група по актуализиране карта оценка педагогическия труд  

28.09.2020 Директор 

Дневен ред на педагогическия съвет Срок  Отговорник  

1. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата на база резултати от входяща 
диагностика и набелязване на мерки с цел подобряване на образователните резултати – по групи 

2. Представяне на резултатите от проведения скрининг-тест с 3-3,6 м. деца. Мерки и насоки за работа 
на учителите в първа група. 

3. Приемане на доклад на координатор за работата по обща и допълнителна подкрепа личностно 
развитие и изготвянето на задължителната документация за началото на учебната година 

4. Приемане анализ на комисията за превенция на насилие и тормоз в началото на годината. 
5. Приемане План за превенция и закрила на деца жертви на насилие и тормоз 
6. Информация за състоянието на противопожарната безопасност и условията за безопасност на труда, 

обучението и възпитанието 
7. Утвърждава Карта за оценка на педагогическия труд за 2020-2021учебна година 

30.10.2020г Учители  
 
 
 
КСПДТН 
Работна група 

Дневен ред на педагогическия съвет  Срок  Отговорник  
1. Приемане Стратегия за развитието на детската градина за периода 2020-2024 година 

2. Приемане План за изпълнение на стратегията 
Ноември 
2020 

Директор   
Работна група 



Дневен ред на педагогическия съвет Срок  Отговорник  
1. Отчет за изпълнение на решенията на предходния ПС.  
2. Информация относно : 

 готовността за училище на децата от ПГ; 

 нивото на усвояване на компетентности на децата от I и II гр.; 

 адаптация и социализация на децата от яслена група; 

 резултати от работата с деца на обща подкрепа; 

 резултатите от работата по индивидуални програми на деца със СОП 

 работа по проекти; 

 работа с родителите – по групи; 

 заболеваемост и здравно състояние на децата; 

 състояние и проблеми на хранене и хигиена в ДГ. 

3. Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора. Препоръки за следващ период.Обсъждане 
и вземане на решения, свързани с повишаване качеството на образователния процес.  

4. Отчет за изпълнение на бюджет 2020 г. и представяне на параметри на бюджета за финансова 2021 год. 

Януари/Февр

уари 2020г; 
Директор  
Учители  
ЕПЛР 
Комисии 

Дневен ред на педагогическия съвет Срок  Отговорник  
1. Отчет за изпълнението на решенията от предходния педагогически съвет 

2. Избор на учебни помагала за учебната 2021-2022 година 

3. Решаване на текущи педагогически въпроси по проекти и програми 

4. Обсъждане на предложение за броя деца в новия прием 

5. Отчет изпълнение на бюджет 2021 към 31.03.2021 година 

Март 2020г Директор  
Екип учители 

Дневен ред на педагогическия съвет Срок  Отговорник  

1. Отчет на изпълнението на решенията от предходния педагогически съвет 

2. Анализ и оценка на проследяване резултатите на постиженията на децата по ДОС. Самооценка на 

ефективността на дейностите в групата – работа по приобщаващо образование, активности, празници, 

развлечения, проекти, взаимодействие с родителите, други. 

3. Приемане на обобщен доклад по приобщаващо образование 

4. Приемане отчет на помощните управленски екипи 

5. Доклад за дейността и резултатите от образователната работа в ДГ №14 „Дружба“ през учебната 2020-2021 

година 

6. Приемане План за лятна работа 

7. Избор на комисия за оценка на педагогическия труд 

8. Отчет изпълнение на бюджет към 31.05.2020 година и финансови разчети до края на годината 

Юни 2020г Директор  
Учители по 
групи 
 
Координатор 
Председател 
екипи 



 

16. Педагогически съвещания – провеждат се всеки първи и трети понеделник от месеца. Обект на обсъждане са 
предстоящи и текущи задачи  

 

Дневен ред: 
Представяне поименен списъчен състав на групи; 
Водене на дневник, седмична програма и насоки за планиране на образователното съдържание съобразно ДОС; 
Водене на задължителна документация. Лични досиета, извиняване на отсъствия 

Обновяване на предметно-пространствената среда в групите, съобразно възрастта; Осигуреност с учебни помагала  
Подготовка за родителски срещи-обсъждане на организационни и съдържателни моменти, дневен ред, изработване на 
план за взаимодействие и за консултации; Протоколи и становища от родителски събрания; 
Деца за подкрепа – екипни срещи; 

септември 

Дневен ред : 
Приемане на предложения за работа на екипите за педаг. дейностти; изготвяне на план за действие; 

Обсъждане на план-програма и организация за празничен календар на ДГ и по групи;  

Обсъждане провеждане на входно ниво – проследяване на детското развитие, регистриране и отчитане на резултатите; 
Детско портфолио; Събеседване за планиране на образователно съдържание, работа в познавателни книжки; 

Регистриране на желания за участие в квалификационни форми с образователни кредити; 

Представяне на поименен списък за застраховане на децата; оформяне на документация 

септември 

Дневен ред: 
Доклад за реализиране на средствата по ПМС № 46 за ФВ и спорт;  

Обсъждане на идеи за включване или разработване на образователни проекти. 

Обсъждане на инициативи в големите групи, посветени на „Деня на народните будители” 
Приемане на план за седмицата по БДП 

октомври 

Дневен ред: 
Представяне на идеен проект и оперативен план за провеждане на коледните мероприятия – украса, работилници, 

седянки, коледни тържества, поздрави за родители, за фирми; поздравителни картички и др.; 
Оферти за календари, снимки; 

ноември 



Дневен ред: 
Отчет за качеството на проведените коледни работилници, седянки и др;   

Обсъждане качеството на обслужване и взаимодействие с пом. възпитателите;   

Проучване за отсъствия на децата през коледната ваканция и организиране на работа 

декември 

Дневен ред: 
Отчет и оценка за провеждане на коледните тържества. Доклад за предметните дарения във всяка група  
Ефективност на публикуваните материали за повишаване рейтинговата скала на ДГ; 
Обсъждане на сценарий за „Васил Левски - герой за свободата” 
Обсъждане на задачи по плана за контролна дейност 
Подготовка на отчети за резултатите от педагогическата работа с децата – за Педагогически съвет - I полугодие; 
Обсъждане предложения за организирането на другарска среща – уточняване на гости, покани, програма. 

януари 

Дневен ред: 
Обсъждане качеството на обслужване в ДГ, образователната дейност с децата и организация на предметната среда; 

Приемане на сценарии за Баба Марта, 3 март и пролетни празници; Текущи задачи 

февруари 

Дневен ред: 
Отчитане провеждането на празниците за Баба Марта, 3 март и Осми март.  
Обсъждане на задачи по плана за контролна дейност 
Обсъждане организацията на дейности за Седмица на детската книга; подреждане на изложба с илюстрации; 
инициативи, посветени на Деня на земята, Да опазим планетата чиста и др.; Великденски празници; 

Обсъждане организацията и дейностите по проекта „Големият лов на растения“ 

март 

Дневен ред: 

Обсъждане на План за учебна тренировка за действия при природно бедствие 

Подготовка за провеждане на втория етап от проследяване на детското развитие  

април 

Дневен ред: 

Доклад за подготовка на празничен концерт в края на годината 

Организиране на дейностите за завършване на учебната година и изпращане на деца от ПГ– 6г;по завършване на ПДГ. 
Обобщаване на резултатите от проследяване на детското развитие – изходно ниво.Попълване на Детско портфолио 
Подготовка на доклад за изпълнението на програми за деца на обща подкрепа. 

май 

 
17.  Общи събрания  

Запознаване с правилник за вътрешния трудов ред, здравни и безопасни условия, план за защита при бедствия и Септември и при 



аварии и др. актове свързани с дейността на ДГ, етика на взаимоотношенията и изпълнението на поети задължения необходимост 
Запознаване с бюджета на детската градина – формиране и изпълнение Тримесечно  
Запознаване с процедурата за работно облекло Август  
Решение за изразходване на средства СБКО Януари  

 
18.  Квалификация на непедагогически специалисти 

Тема Отговорник Срок 
Безопасно работно място – правила и изисквания на работа Директор  Септември 2020 и 

при необходимост 
  

Повишаване компетентностите на административните специалисти в областта на:   
Информационните технологии и приложението на служебните задължения Директор постоянен 

Бюджет и правила в СФУК  Директор постоянен 
Трудовите правоотношения Директор постоянен 

Повишаване компетентностите на помощник възпитателите 

1. Работа в екип. Помощник възпитателя – партньор в процеса на обучение и възпитание  Е. Досева; С. Иванова Октомври  

2. Техники за справяне със стреса – 2 модула Е. Досева Ноември 
Януари 

3. Ролята на помощник възпитателя за формиране навици за самообслужване и труд. Добри 
практики 

Е. Балинова, 
 А. Харбалиева 

Декември  

4. Ролята на помощник възпитателя за езиково и речево развитие на децата. Добри практики. Р. Пелова,  Януари 

5. За възпитанието на децата и нашите емоции и сетивни усещания – стратегии за справяне Е. Досева Март  

Повишаване педагогическите компетентности на медицинските сестри в ясла 
Изграждане на позитивна и подкрепяща среда за по- лесна адаптация  Педагог – Е. Ангелова Октомври  
Техники за справяне с тревожност Е. Досева Ноември  
Организиране живота на децата от яслена група. Форми на организация– методически насоки Педагог- Е. Ангелова Декември 
Партньорството с родителите - успешни модели за разрешаване на конфликти Е. Досева, Е. Ангелова Февруари   

 

Приложение 1- План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2019-2020 година 
Приложение 2 – План за контролната дейност на директора 
Приложение 3 – Помощни органи за управление 

Годишният план на ДГ № 14 „Дружба” е приет с решение на Педагогически съвет – Протокол №…................. и утвърден 
със Заповед № ....................... 


