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І. Мисия 
Да  подкреnя потенциалните вьзможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за 

всяко дете един желан свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт. 

Да  мотивира работещите в детската градина да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално-

творческа изява и подкрепа. 

Да  осигyрява за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима 

среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 

За всички, които ни партнират - да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас.  

Нека всички заедно да вървим напред в името на най - святото - ДЕТЕТО!   

II. ВИЗИЯ 

Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на 

личностния потенциал, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите. 
 

Ние искаме най-доброто за децата, нека го постигаме заедно! 

 

                                                                                                              ІІІ. ЦЕЛ 

Изграждане на иновационна образователна среда за предоставяне качествено и отговарящо на европейските тенденции   предучилищно образование и 

възпитание, което да  запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения в съвременни 

условия и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 

IV. Приоритети 
1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда  и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.  

2. Иницииран стремеж за гъвкава и динамична управленска и педагогическа дейност, преосмислена от стратегическото значение за качество и 

ефективност. 

3. Повишаване качеството на възпитателната работа и създаване на естествена среда, в която детето активно да участва и пълноценно да реализира 

своите възможности; 

4. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността;  

5. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 
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V. Основни задачи 
1. Прилагане на демократичен стил на работа и адекватно и гъвкаво управление, осигуряващи ефективност, свобода при вземане на решения, 

залагащи на предприемчивостта, инициативността и експеримента за издигане авторитета на детското заведение.  

2. Издигане качеството на възпитателно-образователния процес. Целенасочено възпитание и обучение – взаимодействие, ориентирано към детето, 

точно организирани и структурирани занимания с ясна цел и съобразяване с индивидуалните възможности на всяко дете. Гарантиране равен шанс и 

достъп до образование. 

3. Гъвкава педагогическа дейност, осмисляна от факторите за иновативност, чрез разширяване аспектите на интерактивното обучение и 

информационно-комуникативните технологии; 

4. Организиране и координиране на квалификационни форми за професионално израстване и кариерно развитие на 

педагогическите кадри. 

5. Подобряване материалната  и технологична обезпеченост на образователния процес.  

6. Провеждане на стратегия сътрудничество със семейството в двупосочната връзка за родителска съпричастност. Утвърждаване на Обществените 

съвети като орган, подпомагащ цялостната учебно възпитателна работа в детското заведение.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИТЕ – ДЕЦА И ПЕРСОНАЛ 

Групи 

 

Брой деца Персонал 

I възрастова група „Червена шапчица“ – 3 г.  27 Учители:1. Анелия Димитрова– ст.учител 

                2 Дияна Пенева.–ст. учител 

Помощник-възпитател: Габриела Димитрова 

 II възрастова група  „Слънце“ – 4 г.  

 

27 Учители:1. Анелия Дачева – ст.учител 

                2. Силвия Цекова  - учител 

Помощник-възпитател:Маргарита Маринова 

III възрастова  група „Звездички“ – 5 г. 28 Учители:1.  Моника Москова – ст.учител 

                2.  Силвия Енчева –  учител 

Помощник-възпитател: Богомила Захариева 

IV възрастова група „Маргаритка“ – 6 г. 
 

26 Учители:1. Валентина Маркова.– ст.учител 

                2. Татяна Митева - ст.учител 

Помощник-възпитател:Николина Стоянова 

Разновъзрастова група „Червена шапчица“ – 

филиал 

12 Учители:1. Диана Иванова.– .учител 

                2. Красимира Василева-Цанева - учител 

Помощник-възпитател: Цветанка Кирова 

 Общо: 120  

 



 

4 

Комисии и  Работни групи: 

 Координатор по квалификационна дейност – Татяна Митева  

 Комисия по празници и развлечения - Татяна Митева; Силвия Цекова 

 Комисия по интериора  -  Анелия Дачева; Валентина  Маркова 

 Комисия по БДП   -  Анелия Димитрова; Силвия Цекова 

 Комисия по дарения – Десислава Ангелова ; Силвия Енчева 

 Комисия по превенция на насилието и закрила на детето -  Силвия Енчева; Десислава Ангелова 

 Комисия по етика  -  Анелия Дачева; Моника Москова;  

 Комисия за организиране дейности по ограмотяването  -  Моника Москова ; Силвия Енчева 

 Комисия по инвентаризация -   Петя Илиева-счетоводител; Валентина Маркова; Николина Стоянова 

 Комисия за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация- Петя Илиева, Миглена Къцъркова, Валентина  

Маркова 

 Група по условия на труд- Директор; Силвия Енчева 

  Координатор  за организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно 

развитие на децата – Татяна Митева;  

 Екип за обхващане на деца от уязвими групи –  Татяна Митева; Моника Москова 

 Екип за обхващане на деца от уязвими групи– филиал -  Диана Иванова; Красимира Василева-Цанева 

 Работна група по извършване самооценка на институцията - Татяна Митева; Анелия Димитрова;Валентина  Маркова  

 Администратор на сайта на ДГ- Директор;  Секция „Новини“ и „Галерия“- Силвия Енчева 

  Координатор ПАБ – Марин Трифонов 

  Координатор ПАБ – филиал - Диана Иванова 

 Служител за връзка по сигурността - Моника Москова 

 НАССР екип – м.с. Вероника Николова – координатор; членове: Петя Илиева; Красимира Василева-Цанева 

 

                     Отговорници по направления: 

 Секретар на педагогически съвет - Анелия Димитрова  

 Председател СО – Валентина Маркова 

 Протоколист на общи събрания – Анелия Дачева 

 Летописна книга             -  Валентина Маркова 

 

                    Отговорници за опазване и поддържане на дидактичната и материално-техническата база в  ДГ 

 Методичен кабинет – Татяна Митева; Валентина Маркова 

 Гардероб - Валентина Маркова  

 Архив   - Петя Илиева 



 

5 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

М.СЕПТЕМВРИ  2022г. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Педагогически съвет №1 

1. Избор на секретар на педагогическия съвет 

2.  Приемане на Програмна система на детската 

градина с приложения на годишни тематични 

разпределения, график  на провеждане на 

педагогическите ситуации по тематична 

област „Безопасност на движението по 

пътищата“, седмични програми, дневна 

организация за всички групи. 

3. Приемане план за квалификационната 

дейност за учебна 2022/2023 година; 
 

4. Приемане план по БДП за учебна 2022/2023 

година 
 

5. Приемане на План за празници и развлечения 

за учебна 2022/2023 година 
 

6. Приемане план за работата на 

Педагогическия съвет 

7. Запознаване с Плана за контролната дейност 

на директора за учебна 2022/2023 година  

8. Приемане годишен план за дейността на  

ДГ”Здравец за учебна 2022/2023 година; 

9. Обсъждане  и приемане на предложения за 

организиране на допълнителни дейности, 

които не са дейност на детската градина 

 

                                                         Отг.: Директор 

                                Срок:  09.2022 г 

 

1.Педагогическо съвещание  

 Определяне на постоянни комисии, работни 

групи и отговорници по направления. 

 Уточняване списъчния състав на групите. 

                         

Отг. Директор,  

                                                Срок: 10.09.2022г. 

2. Празници и развлечения  

2.1. “Добре дошли, дечица“ – откриване на 

учебната година                                        

Отг.: учителите на ΙΙΙ и ΙV групи 

учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

                                                 Срок: 15.09.2021 г. 
 

3. Работа с родителите 
 

3.1.Провеждане на родителски срещи по групи 

Запознаване родителите с:  

 Програмната система на ДГ “Здравец“за 

учебната 2022/2023 година и очакваните 

резултати от възпитанието, социализацията и 

обучението на децата за съответната 

възрастова група  

 Съучастието на родителите в мероприятия на 

групата и детската градина  

 Възможностите за допълнителни форми, 

които са извън дневната организация на 

детската градина и начина на 

осъществяването. 

 Правилник за дейността на ДГ“Здравец“ 

1. Изготвяне на Програмна система за учебната 

2022-2023 година, като част от стратегията за 

развитие на детската градина  

2. Изготвяне на Годишен план за дейността за 

учебната 2022-2023 година. 

3. Изготвяне на Поименно щатно разписание 

4. Изготвяне и утвърждаване  на Списък 

Образец №2 за учебната 2022-2023 година 

Отг.: Директор 

                                    Срок: 20.09.2022 г 

9. Изготвяне Годишен акт за доставка на 

природен газ  

Отг.: Счетоводител 

                                    Срок: 06.09. 2022 г 

.  

10. Разработване на годишен план за  

Квалификация.          

Отг.: Гл.учител 

                                   Срок: 15.09. 2022 г 

11.Разработване на план за контролната дейност.                     

Отг.: Директор 
                                    Срок: 15.09. 2022 г 

12. Изготвяне на тематични разпределения за 

всички групи.         

     Отг.: учители групи 

                                    Срок: 10.09. 2022 г 

13. Изготвяне на план по БДП за учебната 

година 

 Отг.: комисия по БДП 

                                    Срок: 10.09. 2022 г 
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2. Консултации 

2.1. Общи 

 - Разработване на тематичните разпределения; 

 - Диагностика на входно ниво. 

 - Работа с електронен дневник 

 

 

 Сформиране на родителски активи 

Учителите на групи 

3.2. Провеждане на анкета „Оценка на 

творческите характеристики на децата“ в група 

„Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

 

4. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

5. Здравеопазване и спорт 

1.Антропометрични измервания на децата от 

всички групи и представяне информацията на 

родителите. 

Отг.: мед.сестра Николова  

6. Взаимодействие  с други институции 

 Участие на всички групи в кампанията „Дни 

на безопасността на ROADPOL“2022, 

посветена на безопасното движение по 

пътищата 

                     Отг.: Комисия БДП 

 

 

14.Изготвяне План на комисията по организация 

на празници и развлечения за учебната 2022-

2023 година   

Отг.: комисия по организация на празници и 

развлечения   

                                    Срок: 10.09. 2022 

15. Логопедично обследване на децата от всички 

групи. 

   Срок 30.09. 2022 г       

Отг. логопед Д.Ангелова 

16. Осигуряване на специалисти за работа с 

децата в Допълнителни форми, които са извън 

дневната организация на детската градина,  по 

желание на родителите и сформиране на групи. 

Отг. Директора; учителите на групи  

                                    Срок: 30.09. 2022г 

 

17. Оценка  на резултатите от труда на 

педагогическия и непедагогическия персонал  за 

учебна 2021/2022 година. 

Отг.: Директор 
 

М.ОКТОМВРИ  2022г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Педагогически съвет №2 

1. Приемане актуализираният Правилник за 

дейността на ДГ”Здравец“ 

2. Приемане  актуализираният Правилник за 

БУВОТ в ДГ”Здравец 

3. Запознаване с актуализирания Правилник за 

Вътрешния трудов ред. 

Приемане критериите и показателите  за оценка 

1. Взаимодействие  с родителите                                          
 

 „Семейни приключения“ – изложба в Първа 

група „Червена шапчица“ 

Отг.: учители на групата 

                                            

 „Най-добър майстор готвач на здравословна 

храна“ – конкурс в електронна среда със 

1. Актуализиране правилниците на детската 

градина - Правилник за дейността; 

Правилник за БУВОТ;  

2. Актуализиране на критерии и показатели за 

оценяване труда на учителя 

3. Актуализиране документация ПАБ 

Отг. Директор 

Актуализация на СФУК на ДГ“Здравец“ 



 

7 

на педагогическия труд през учебната 2022/2023 

година 

 

                  Отг.: Директор 

                                Срок: м.10. 2022 г 

2. Квалификация 

2.1.   Вътрешноинституционална 

Тема на обучението: „Стимулиране на 

креативното развитие на децата от 

предучилищна възраст“- доклад 

 Отг. Т.Митева   

 

3.Педагогически контрол 

 

       Текущи проверки: 

1.1. Контрол на индивидуалните постижения 

на децата и резултатите от образователния 

процес в групата: – входно ниво. 

Отразяване в документацията на групата         

във    всички групи 

1.2. Организация на материално-дидактичната 

среда в групите  - във всички групи 

 

Отг.: Директор  

снимков и видео-материал от дома на 

съсвместна дейност на деца и родители в 

група „Звездички“ 

отг. учители на групата 

  Тренинг с родители за запознаване с 

работата по проекта „Това не е просто 

драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

.                                     

2. Дейности по БДП 

 „Внимание, шофьори!“ – развлечение с 

децата в група „Звездички“ с подвижни игри 

по БДП 

отг. учители на групата 

 

3. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

4. Акция „Подари усмивка“на децата от група 

„Червена шапчица“ - филиал, послучай 

Международен ден на усмивката – подаряват 

изработените от тях картички  

Отг.: учители на група „Червена шапчица“ - 

филиал 

Отг. Директор; Счетоводител 

Срок: 30.10. 2022 г 

1..Общо събрание  

1.Запознаване с актуализираните Правилници,.  

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета 

на ДГ за деветмесечието на 2022г. 

3. Запознаване със СФУК на ДГ 

                             Отг. Директор  

                                    Срок: м.10.2022г 

2. Заседание на обществения съвет 

 Финансов отчет за изпълнение на бюджета 

на ДГ за деветмесечието на 2022г. 
 

3. Административен  контрол 
 

 Посещаемост на децата в задължителна 

предучилищна подготовка  

                               Отг.: Директор                                                

Срок: м.10.2022г 
 

4. Периодичен инструктаж по пожарна 

безопасност на работещите в ДГ“Здравец“ 

Отг.: Отговорник ПБ 

5. Организиране на учебна евакуация 

 

М.НОЕМВРИ 2022.г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Педагогически съвет №3 

1. Анализ и обобщаване на резултатите от 

проследяване на развитието на децата – 

входно ниво и приемане на мерки за 

подобряване на образователните резултати 

на децата.  

                               Отг.:  Директор /Т.Митева   

1. Педагогическо съвещание  

1.1. По организационно-педагогически въпроси.                                         

                                          Отг.: Директор    

                                          . 

2. Празници и развлечения  

 „Моето семейство“  – отбелязване на деня на 

християнското семейство в детската градина 

1. Абонамент за педагогически списания, 

третиращи проблемите на 

предучилищното възпитание. 

Отг.: Счетоводител 

2. Изготвяне справка за НСИ 

Отг.: Директор 

4. Инвентаризация на имуществото на 

детската градина 
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                                       Срок: Ноември 2022г.. 

 

2. Квалификация 

Вътрешноинституционална 

 Тема на обучението: „Развитието на 

креативността на децата в предучилищна 

възраст в артистични и творчески дейности.   

- Семинар 

Отг.: В. Маркова  – ст. учител 
 

  

                                  отг. учителките по групи 

 „Ден на българския художник“ – 

организиране на изобразителни дейности в  

ателиета 

Отг.: учители на група „Червена шапчица“ - 

филиал 

 Световен ден на добротата – изработване на 

картички и подаряване на  родителите и 

представителите на институциите в 

с.Г.д.Тръмбеш 

Отг.: учители на група „Червена шапчица“ - 

филиал 

 

3. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

4. Дейности по БДП 

 Изложба в ДГ : „ Мамо ,татко, колана 

спасява“, посветена на световния ден за 

възпоменание на загиналите при пътно-

трансппорти произшествия. 

Отг. Учители по групи 

5. „Взаимодействие  с родителите  

                                           

 „Най-добър майстор готвач на здравословна 

храна“ – конкурс в електронна среда със 

снимков и видео-материал от дома на 

съсвместна дейност на деца и родители в 

група „Звездички“ 

отг. учители на групата 

 „Вкусно и полезно“ – Работилничка с деца и 

родители за споделяне на опит в 

приготвянето на здравословни ястия в група 

„Звездички“ 

отг. учители на групата 

 

Отг.Комисия по инвентаризация 

 

5. Административен  контрол 
 

 Проверка на задължителната документация в 

групата. 

 Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

Отг.: Директор 

 

 



 

9 

М.ДЕКЕМВРИ 2022.г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Квалификация 

1.1. Вътрешноинституционална 

• Тема на обучението: Лаборатория за 

детска креативност. Митове за 

креативността.- Тренинг 

Отг. М. Москова – ст. учител 

 
   

  
 
  

1. Педагогическо съвещание  

1.1. По организационно-педагогически въпроси.                                         

                                          Отг.: Директор    

2. Празници и развлечения  

„Дядо Коледа ни е на гости“ - Посрещане на 

Дядо Коледа в детската градина 

Отг. учителите на  Ι и ΙΙ групи 

учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

3. Взаимодействие  с родителите  

 „За да сме здрави и силни“ – тържество пред 

родителите в група „Звездички“ 

Отг.: учители на групата 

 „„Никулден“ – празник пред родители в 

група „Маргаритка“ 

                                      отг. учители на групата 

 

 „Коледни вълшебства „ – работилница с 

родители в Първа група „Червена шапчица“ 

Отг.: учители на групата 

 Коледната седмица в работилничката  на 

група ,,Червена шапчица‘‘ - филиал    

                Отг.: учители на групата 

                                      
 

 „Зимна радост“ - тържество пред родителите 

в група „Слънце“ 

Отг.: учители на групата 

 Арт Работилничка „Зимни приключения“, с 

участието на деца, родители, учители в група 

„Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

 

 

1. Актуализация на Списък-Образец №2 

Отг.: Директор 

2. Приключване на финансовата година 

                  Отг.: Счетоводител  

                  Срок: 23.12.2022 г 

3. Приключване на годишна инвентаризация.  

            Отг.: Счетоводител, Касиер-домакин  

                  Срок: 30.12.2022 г. 

  

4. Административен  контрол 
 

Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

Отг.: Директор 
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4. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

                              Отг.: учители на групата 

 

5. Работа с  културни и обществени 

институции 

 „Деца с добри сърца“ - Изработване на 

коледни играчки от рециклирани материали 

и подаряване на децата в Дом за деца лишени 

от родителски грижи 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 

 Участие в конкурси, изложби, 

благотворителни базари, организирани от 

различни институции  

Отг. Учители на групите   
 

 

М.ЯНУАРИ 2023г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

1. Педагогически съвет №4 

1.1.Доклад - анализ на дейността на ДГ“Здравец“ 

през I-во полугодие на учебната 2021/2022 

година 

1.2.Запознаване с резултатите от контролната 

дейност на директора 

Отг.: Директор 

2. Квалификация 
2.1.Вътрешноинституционална    

 Тема на обучението:“ Как да стимулираме 

креативното мислене и развитие на децата 

чрез лесни игри и материали - Тренинг 

 

1. . Педагогическо съвещание  

1.1. По организационно-педагогически въпроси.                                         

                                          Отг.: Директор    

                                     

2. Празници и развлечения 

„Зимни игри“ – развлечение 

Отг. учителите на  ΙΙΙ и ΙV групи 

3. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

1. Изготвяне на доклад за дейностите във всяка 

група през първото полугодие на учебната 

2022/2023 година  

Отг.Учителите на групи 

2. Изготвяне на Доклад - анализ на дейността 

на ДГ“Здравец“през I-во полугодие на 

учебната 2022/2023 година 

Отг.: Директор                                             

3. Изготвяне на поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати  

 Отг.: Директор                                             

4. Изготвяне  на Проект за предоставяне на 

средства за подпомагане  на физическото 
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Отг. А.Димитрова – ст. учител 

 
 

2.2. Извънинституционална  квалификация 

 

Теми по НП „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите 

специалисти“  и теми на РУО – В. Търново. 

 

4. Здравеопазване  

1.Антропометрични измервания на децата от 

всички групи и представяне информацията на 

родителите. 

Отг.: мед.сестра Николова  

 

5. Взаимодействие  с родителите  

 „Семейни приключения“ – Изложба „Зимни 

игри и зимни празници“ в Първа група 

„Червена шапчица“ 

Отг.: учители на групата 

 „Приказка вълшебна ти ми разкажи“ - 

Драматизация на познати приказки- с 

участие на родители в група „Слънце“ 

Отг.: учители на групата 

 „Играя навън през зимата“– виртуално 

предизвикателство /изложба/ за деца и 

родители със снимков и видео материал на 

безопасни игри на открито в зимни условия, 

за укрепване и закаляване на детския 

организъм в група Звездички 

Отг. учителите на групата 

  Благодаря ви, мамо, тате! изработване и 

подаряване на  картички от децата на 

родителите, във връзка с Международния ден 

на думата ,,Благодаря‘‘ 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 

 

възпитание и спорта на децата по реда на 

ПМС 46 от 19.03.2020г. 

Отг.: С.Цекова                                             

5. Общо събрание: 

5.1. Финансов отчет за изпълнение на 

бюджет 20221г.. 

Отг. счетоводител 

6. Заседание на обществения съвет 

 Финансов отчет за изпълнение на 

бюджет 2022г.  
 

7. Административен  контрол 
 

 Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

 Водене на задължителната медицинска 

документация за ДГ 

 Водене на необходимата документация от 

помощник-възпитатели; работещите в 

кухненския блок; огняр  

 Хигиенно състояние на детската градина 

Отг. Директор 

 

 

М.ФЕВРУАРИ  2023г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 1. Участие в национален конкурс за детска 1. Актуализация на Списък-Образец №2 
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1. Квалификация 

1.1.Вътрешноинституционална 

Тема на обучението: 

„Упражнения за развитие на творческото 

мислене. Психологически игри за развитие на 

креативността (креативно мислене)- Практикум 

 

Отг. А. Дачева – ст. учител 

 

 

рисунка „Рецептите на баба” – деца от III 

и IV групи  

Отг. Учители на групите 

2. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

                                               Отг.: учители на групата 

3. Празници и развлечения 

 „Обичам те Родино мила!“ – празник 

посветен на 3-ти март  

  Отг. учителите на ΙV група. 

4. Дейности по БДП 

 „На улицата всеки знае“ празник- 

развлечение със състезателни игри между 

групите   

Отг. Комисия БДП 

5. Работа с  културни и обществени 

институции 

 „Ден на пчеларя“ - посещение на 

стопанство за пчели, среща с пчелари на 

децата от група „Червена шапчица“- филиал 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 

 „Ден на лозаря“ - посещение на винарна в 

с. Г.д.Тръмбеш група „Червена шапчица“- 

филиал 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 Участие в конкурси, изложби, 

благотворителни базари, организирани от 

различни институции  

Отг. Учители на групите   
 

6. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

7. Взаимодействие  с родителите 
 

 „ Баба Марта бързала, мартенички вързала.“ 

 Отг.: Директор 

 

Административен  контрол 
 

 Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

Отг.: Директор 

 

Прием на документи за първа възрастова група 

за учебна 2023/2024година 

 Отг.: Директор 
 

Изготвяне  на Проект за участие в национална 

кампания "За чиста околна среда-2023" на 

МОСВ и ПУДООС  "Обичам природата и аз 

участвам". 
 

отг. А.Георгиева/В.Маркова 

Директор  
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Работилничка с деца и родители за 

изработване на мартенички в група 

„Слънце“ 

Отг. учителите на групата 

 „Мартенички за здраве и сила“ - 

Работилничка с деца и родители за 

изработване на мартенички и украса за Баба 

Марта в група Звездички 

Отг. учителите на групата 

 „Приятели със снега“– виртуално 

предизвикателство /изложба/ за деца и 

родители със снимков и видео материал на 

безопасни игри на открито в зимни условия, 

за укрепване и закаляване на детския 

организъм в група Звездички 

Отг. учителите на групата 

 
 

 

М.МАРТ  2023г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Педагогически съвет №5 

Избор на учебни помагала за учебна 

2023/2024година  

Отг.: Директор 

2. Контролна дейност 

  Текущи проверки в   III и IVгрупи II; 

Организация, управление и съдържание на 

педагогическото взаимодействие:  

Прилагане  интерактивни форми и технологии в 

педагогическото взаимодействие.  

Отг.: Директор 

 

3. Квалификация 

1. Педагогическо съвещание: 

По организацията на планираните дейности за 

месеца 

Отг.: Директор 

2.Взаимодействие  с родителите  

 „С обич за мама“ – празник в Първа група 

„Червена шапчица“ 

Отг.: учители на групата 

 „Семейни приключения“ –

изложба/прзентация  „Пролетни игри и 

празници“ в Първа група „Червена шапчица“ 

Отг.: учители на групата 

 „Обичам те Родино мила!“ – празник пред 

 Изготвяне на годишен план на 

средствата на бюджет 2023г. 

 Попълване Въпросник за състоянието на 

СФУК 

 Изготвяне и подаване на годишна 

декларация по чл.15 от ЗЗБУТ в 

териториална дирекция „Инспекция по 

труда“ 

 Приемане на Заявления за записване на 

децата в групите за задължително 

предучилищно образование  

 Заявка за учебни помагала за всички 

групи за учебна 2023/2024година и 
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 Вътрешноинституционална квалификация 

Тема на обучението: Стимулиране на 

креативното мислене у децата - Открити 

практики и събеседване 

                                       Отг. Гл.учител 

 

родителите посветен на 3-ти март в група 

„Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

  „Празник има мама“ – празник в група 

„Червена шапчица“ - филиал 

                                    Отг.: учители на групата 

 „ Пролетно тържество в група Слънце“ 

Отг.: учители на групата 

3. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 

Празници и развлечения 

 

 „Баба Марта бързала, мартенички вързала“– 

развлечение в ДГ 

Отг.: учители на Ι и ΙΙ групи 

 ,Баба Марта ни закичи‘‘ – развлечение в 

група „Червена шапчица“ - филиал 

Отг.: учители на групата 

 „Пъстра пролет е дошла“ – развлечение в 

група „Червена шапчица“ - филиал 

Отг.: учители на групата 

 

 Празник „Огън прескочи, жив и здрав бъди“ 

организиране и провеждане на обреден 

ритуал за Благовещене в ДГ 

Отг.: учители на ΙΙΙ група 

 

 

сключване на договори с издателствата.  

 

Заседание на обществения съвет 

 Съгласуване на План бюджет 2023 

 

Общо събрание: 

 Запознаване с  бюджет 2023г. 

 Определяне начина за използване на 

средствата за СБКО за 2023г. 

Отг. Директор 

Административен  контрол 

 Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

Отг.: Директор 
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М.АПРИЛ  2023г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Контролна дейност 

Текущи проверки в   I; II и разновъзрастова 

група „Червена шапчица“ 

Организация, управление и съдържание на 

педагогическото взаимодействие:  

Прилагане  интерактивни форми и технологии в 

педагогическото взаимодействие.  

 

Цялостен контрол: 
Проверка организацията и ръководството на 

педагогическото взаимодействие и резултатите 

от него в ситуации по образователни 

направления  БЕЛ, Математика, Околен свят и 

Изобразителни изкуства..Формиране на 

положителна нагласа към ученето и 

подготовката на децата  за училище от 

четвъртите групи. 

 Отг.: Директор 

2. Квалификация 

Вътрешноинституционална квалификация 

 Тема на обучението: Стимулиране на 

креативното мислене у децата - Открити 

практики и събеседване 

                                       Отг. Гл.учител 

 

2.2. Извънинституционална квалификация 

По избрана от учителите тема 

 

 

1. Педагогическо съвещание: 

По организацията на планираните дейности за 

месеца 

Отг.: Директор 

2. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

                                    Отг.: учители на групата  

 

3. Празници и развлечения 

 „Великденско настроение“ – Украса на  

групите и детската градина 

Отг. Комисия по интериора 

учителите на  групи   

 „Шарен Великден“ – празничен концерт в 

детската градина 

Отг.учителите на  ΙΙΙ и ΙV групи 

 „Шарено яйце“ – празник в група „Червена 

шапчица“ - филиал 

Отг.: учители на групата 

 „Ден на земята”- Изложба на изделия от 

отпадъчни материали.в група „Слънце  

Отг.: учители на групата 

4.  Дейности по БДП 
 

 Седмица по БДП в група „Червена шапчица“ 

– филиал 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 

5. Взаимодействие  с родителите  

 „Правилата ни пазят от беди“ – развлечение с 

 

1. Административен  контрол 

 Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

Отг.: Директор 
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игри по БДП с деца и родители в група 

‚Звездички“ 

                                   Отг.: учители на групата 

 Арт Работилничка „Пролетни фантазии“, 

с участието на деца, родители, учители в 

група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 
 

6. Работа с  културни и обществени 

институции   

 Участие в общинска инициатива 

„Великденска работилничка за умения и 

добродетели“ – IV група Маргаритка     

                                    Отг.: учители на групата 

 „Ден на книгата“ – посещение в библиотека 

– група Маргаритка 

                              Отг.: учители на групата 

 

М.МАЙ  2023г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Педагогически съвет №6 

1. Доклад - анализ на дейността на 

ДГ“Здравец“през учебната 2022/2023 година 

2. Обсъждане на резултатите от изхoдното ниво 

на децата. отг. Т.Митева 

3. Обсъждане на резултатите от установената 

училищна готовност на децата. 

4. Обсъждане на резултатите от . 

квалификационната дейност – отг. Т.Митева 

Отг.:Директор 
 

Контролна дейност 

Текущи проверки: 

1. Педагогическо съвещание: 

Обсъждане и приемане план-сценарий за 

предстоящи празници 

 

2. Здравеопазване  

Антропометрични измервания на децата от 

всички групи и изготвяне информация за 

родителите 

3. Дейности по БДП 

 Годишна изложба на детски рисунки „Да 

пазим децата на пътя“ „На улицата всеки 

знае“ празник- развлечение със състезателни 

игри между групите   

 

1. Изготвяне анализ на дейността за 

учебната година 

• На всяка група 

• На комисиите и работните  групи 

Отг.:Учители 

1. Изготвяне анализ на дейността на ДГ и 

контролно-методическата дейност на 

директора 

Отг.:Директор 

2. Провеждане на родителска среща родителите 

на първа група за учебната 2023/2024 година 

Отг.:Директор 
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1. Контрол на индивидуалните постижения на 

децата и резултатите от образователния 

процес в групите -:изходно ниво в I,II и III  

групи. Отразяване в документацията на 

групата. 

2. Контрол на индивидуалните постижения на 

децата и резултатите от образователния 

процес ,училищна готовност на децата в IV 

група. Отразяване в документацията на 

групите 

3. Организация, изпълнение и документиране 

на квалификационните дейности 

 

Отг.: Директор 

 

 

Квалификация 

Вътрешноинституционална квалификация 

 Тема на обучението: Стимулиране на 

творческото мислене на 6-7 годишните деца 

чрез дейността рисуване. - Презентация 

Отг.Т.Митева 

 Проучване желанията на учителите за 

участие в квалификационни форми през 

следващата учебна година 

Отг.Гл.учител 

 

Отг. Комисия БДП 

Учители  по групи 

 Посещение на интерактивна площадка по 

БДП с децата от 4 възрастова група 

отг. Учители на групата 

3. Дейности по вътрешен проект „Това не е 

просто драсканица“ в група „Маргаритка“ 

                                Отг.: учители на групата 

4. Взаимодействие  с родителите  

 Родителска среща в група „Червена 

шапчица“ - филиал 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 

 „На излет в парка с мама и татко“ – Първа 

група „Червена шапчица“ 

Отг.: учители на групата 

 

 „Звездички с ранички“ – туристически поход 

и подвижни игри с деца и родители в  група 

„Звездички“ 

Отг. : учители на групата 

 Арт Работилничка „Летни вълшебства“, с 

участието на деца, родители, учители в 

група „Маргаритка“ 

Отг.: учители на групата 
 

 “Довиждане детска градина, здравей първи 

клас!“  -  изпращане на бъдещите 

първокласници и връчване на Удостоверение 

за завършено предучилищно образование 

                        Отг.Т.Митева / В.Маркова 

                               Д.Иванова / Кр.Цанева  

                                Директор      

 Изяви на децата от групите по дейности 

извън учебната програма 

 Отг.Ръководителите на групите 

 

 

Административен  контрол 

 

 Посещаемост  на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование. 

Отг.: Директор 

 



 

18 

 Работа с  културни и обществени 

институции 

 Посещение на децата от група „Маргаритка“ 

в Художествената галерия 

Отг. : учители на групата 

 

 Участие в празничното шествие за 24 май  

Отг. учителите по групи 

 Участие на  Мажоретен състав в празничното 

шествие за 24 май 

Отг.: В.Маркова/ А.Димитрова 

 Участие във фестивал на мажоретния танц  

Отг.:В.Маркова/ А.Димитрова 

 Празници и развлечения  

 „Весел детски карнавал“ – развлечение за 

отбелязване деня на детето  

Отг. учителите на Ι и ΙΙ групи. 

 Национален  ден на спорта - Спортен 

празник в група „Червена шапчица“ - филиал 

Отг. учители – Филиал Г.д.Тръмбеш 

 

 „Спорт – здраве - щастливо детство“  - 

спортен празник 

                 Отг.Силвия Цекова 

 „Детство мое“ – развлечение за отбелязване 

деня на детето  

                                 Отг. учителките по групи 

  

 

Настоящият Годишен план е приет с Решение №7 от Протокол №1 /29.09.2022г на заседание на Педагогическия съвет и утвърден със Заповед №  55 от 

30.09.2022г. на Директора на ДГ“Здравец“ 
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