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КРАТЪК АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ  ”АЛЕН МАК” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
 
През последните години образованието се утвърди като една от темите с най-голямо 
обществено значение. В съзнанието на повечето български граждани то се оформи като нов 
национален приоритет. Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране 
на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование и 
предучилищното възпитание и подготовка Преходът 
към икономика, базирана на знанието, постави нови предизвикателства пред развитието на 
човешките ресурси и определи ключовата роля на учителя. В тази връзка в програмите за 
развитие на предучилищното и училищното образование са заложени двете основни цели на 
образователната политика - равен достъп до образование и качествено образование. През 
учебната 2020/2021 година стремежът в цялостната 
дейност на детското заведение беше да се развива като модел за модерно управление, 
включващо институционализиранато гражданско -родителско участие, като школа за социално 
възпитание и център за развитие на интересите, дарбите, запожбите, способностите и уменията 
на детето, неговото личностно развитие. Стараехме се да осигурим условия за игра, познание, 
общуване и творчество, чрез прилагане на желани и значими за децата и техните родители 
форми и методи.Дейностите, свързани с учебно-възпитателния процес в детското заведение 
протекоха при оптимални условия, благодарение на създадената и добре работеща система за 
организация, съгласуваност и контрол. На всички учители бе осигурена творческа свобода за 
възможно най-пълното реализиране целите на образованието.Във връзка с тенденциите  в 
европейското предучилищно образование и възпитание  за осигуряване на пространство и 
подходящи условия  за практическо прилагане на усвоените знания и умения се постарахме да 
модернизираме и осъвременяваме средата за децата.Чрез осъществената контролна дейност се 
констатира адекватността между реалното състояние на учебно- възпитателната работа и 
поставените изисквания  към педагогически и непедагогически персонал. Прилагания 
възпитателно- образователен процес, се основава на хуманно-личностния подход. Създадена е 
оптимална образователна среда, осигуряваща активно участие на децата в различните дейности  
и способстваща за пълноценна реализация на детските възможности. Стараехме се да осигурим 
емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата. Стимулира се активната 
позиция на детето в процеса на общуването на всички нива. Създадени са условия за 
стимулиране на креативното мислене и въображение, за приобщаване на децата към 
общочовешките ценности и национални  традиции. Популяризирахме художествено-творческите 
способности у децата. чрез участия в конкурси, концерти и др. Изградена е и среда за 
осъществяване на допълнителни дейности по интереси. Изграден е гъвкав дневен режим, 
осигуряващ равностойност на трите основни дейности-игра-обучение-труд.Планираха се мерки 
за подобряване на качеството,които очерха пътя към иновации и тяхната реализиция и 
възможност според интересите и възможностите на екипа 
Силни страни 
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 Обучаемите са физически и психически здрави и правилно развити, 

 Осъществена е приемственост между образователните институции в региона 

 Осигурено с здравно обслужване 

 Наличие на квалифициран персонал. 

 Има МТБ съобразена със заложените изисквания. 

 Създадени са условия за „равен старт“ на всички обучаеми. 

 Наличие на възможности за допълнителни дейности по интереси и реализирана обща 

подкрепа 

 Популяризиране, изява и презентиране на творчеството и развитието на умения  в 

обучаемите. 

 Приобщаване на обучаемите към националните ценности и традиции. 

  Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание. 

 Работа с обучаеми от малцинствени групи и социализирането им с другите обучаеми. 

 Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа 

квалификация . 

 Утвърдена екипност  на различни равнища. 

 Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит. 

 Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа 

 Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес - чрез 

провеждане на “Ден на отворени врати“, , НП „Успяваме заедно“ 

 Налице е добра връзка с местните общински структури, 

 Създадена е страница в социалните мрежи за комуникация с родители  

 Екип с изградено отношение към своите задължения и отговорности 

На базата на натрупания опит от предходните години , ръководството на детското заведение се 

справи много добре с изискванията за финансова обезпеченост.Няма недостиг на финансови 

средства за издръжката на детската градина  и бяха извършени ремонтни дейности, закупено 

ново оборудване  и дидактични  материали за подобряване на условията на работа. 

В дейността си за новата учебна година е необходимо детската градина да продължи да следва 

принципи ,като: 

 

 демократичноест, прозрачнест и гласност в управлението 
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 съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи 

 етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и пом.възпитателите; 

 компетентност и професионализъм, като най-сигурен начин за отстояване авторитета на 

учителската професия 

 партньорство с родителите и други институции за подпомагане дейността на детското 

заведение и подобряване на материалната и игрова база 

 реализиране на инавации 

И за напред е необходимо да утвърждаваме нашето детско заведение като 

конкурентоспособно, формиращо у децата национални и общочовешки добродетели при 

подготовката им за социализация и реализация; да продължи усъвършенстването на 

професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо 

отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 

достойнства; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на 

образователния и възпитателен процес. 

Стратегическа цел в работата на детската градина за учебната 2021 /2022 година: 

 ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Изграждане на хуманна, 

функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен 

шанс и дастъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца  

.чрез: 

1, Постигане на оптимални резултати при възпитанието и обучението на децата в детската 

градина. Утвърждаване на съвременни и иновационни модели 

2. Повишаване качеството и модернизиране на възпитателно-образователния процес. 

Създаване на естествена среда, в която децата пълноценно да реализират своите 

възможности. 

3. Зачитане неповторимостта на детската личност, надграждане на знания и умения с оглед 

максималното развитие на потенциала на всяко дете и възможност за социална реализация. 

4. Формиране на мотивационна готовност, насърчаване на детското любопитство и 

отношение към ученето. Добра подготовка на децата преди постъпване в училище. 
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5. Създаване на условия за насърчаване на играта, двигателната дейност и дейностите на 

открито. Включване на спорта като важно средство за закаляване ми укрепване здравето на 

децата в предучилищна възраст. 

6. Повишаване компетенциите на децата с помощта на съвременни технологии и ефективна 

педагогическа среда.  

7. Оптимизиране на взаимодействието детска градина-семейство. Съвместна работа с 

Родителското настоятелство , Обществения съвет ,просветни и културни институции с цел 

повишаване ефективността на възпитателно-образователната работа.  

8. Възпитаване у децата чувство за принадлежност към народ и родно място.Формиране на 

ценностни добродетели, художествено-творчески способности, емоционално положително 

отношение чрез традициите, фолклора и обичаите.  

9. Изграждане на нулева толерантност към всички форми на насилие и възпитаване на 

социални умения и нагласи , които не допускат агресия във взаимоотношенията. 

10. Възпитаване на хуманизъм и толерантност,уважение към другите и  утвърждаване на 

собствената си идентичност.Приемане и подкрепа индивидуалността на всяко дете. 

11. Осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование.Социализация, 

общуване и адаптиране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични 

заболявания в ДГ. 

12. Мотивация - саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. Обмен на добри 

педагогически практики в работата с децата от предучилищна възраст. Колегиалност и 

екипност в работата на колектива. 

13. Обогатяване на материално-техническата и игрово-дидактичната база. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес: 
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2.Прилагане на иновационни техники и технологии във ВОП. 

3.Осигуряване равен шанс на качествено възпитание и образование. 

4.Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-

личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и професионална изява 

на педагогическия екип. 

5.Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната 

среда. 

6.Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската 

градина и подобряване условията на възпитание и обучение. 

7. Осигуряване на подкрепяща среда на деца със специални образователни потребности, с 

етнически произход и от смесени бракове диференциране на грижите за тях,.Осъществяване 

на обща и допълнителна подкрепата за личностно развитие на децата. 

8. Готовността на децата от подготвителна група за училищно обучение, 

9. Работата със семейството. 

10. Квалификацията на всички служители. 

11.Създаване на благоприятна среда за повишаване равнището на грамотност. 

12.По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. 

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК" 

Утвърждаване на Образователната институция като конкурентно способно учебно заведение, 

с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни 

методи на преподаване, което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат 

образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. Образователната 

институция, в която постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е 

обособена общност от съмишленици - учители и родители, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешките ценности. 
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ДГ „Ален мак“, привлекателно и желано детско заведение, където детето се чувства 

щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. 

МИСИЯ НА ДГ „АЛЕН МАК“ 

• Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; 

• Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;  

• Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 

• Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е 

значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето; 

• Да положим основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на 

образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено 

образование; 

• Да осигури равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на 

предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и 

пълноценна личностна реализация; 

• Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се 

развиват като отговорни,грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива 

таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

През учебната 2021 /2022 година ДГ „Ален мак“ ще функционират 10 групи от които: 2 групи 

детска ясла; 2 първи групи; 2 втори групи; 2 Трети групи, 2 Четвърти групи 

Разпределението на персонала ще е следното: 

 

 

ГРУПИ БРОЙ  

ДЕЦА 

ПЕРСОНАЛ 
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СГРАДА „ ДЕТСКА  ГРАДИНА“ 

 

ВТОРА   А 

група-4г.  

 

 

24 Учители: 1. Ивелина Алексиева 

                 2. Галя Василева 

Помощник - възпитател: Марияна Вълчева  и Елеонора 

Севова 

 

 

 

Помощник - възпитател: МариянаВълчева 

ПЪРВА Б група 

-3г 

 

 

26 Учители: 1. Величка Димитрова 

                   2. Милена Ганчева 

Помощник - възпитател: Васка Карабатакова и Тянка 

Стратева 

 

     

ЧЕТВЪРТА  Б 

група  

6 г 

 

 

 

22 Учители: 1.Надежда Ахмедова 

                    2.Полина Тодорова 

Помощник - възпитател: Миглена Стойчева 

 

ВТОРА Б  група 

-4г. 

25 Учители:1.Мирослава Тодорова 

                  2.Светла Хубенова  

Помощник-възпитател:Величка Димитрова  

 

ОБЩ БРОЙ 97 8 учителки ,7 помощник възпитатели, логопед Виолета 

Стратиева,Ангел Ангелов- психолог,Наталия Василева 

 

 

 

 

СГРАДА „ ДЕТСКА ЯСЛА” 

Яслена група А 

– до 3 г. 

13 Мед. сестри:  1. Мария  Василева 

                            2. Саша Атанасова 

Пом. възпитатели : Хатидже Ахмед и Албена 

Александрова 

                               

 

Яслена група Б 

– до 3 г. 

8 Мед. сестри:  1.Виолета Иванова  

                          2. Елена Пейкова 

Пом.възпитатели: Красимира Кирева и Ирина Давидова 
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ПЪРВА  А група 

-3г. 

25 Учители:  1.Пета Божинова 

                     2. Живка Димитрова 

Помощник - възпитател: Петя Тенева и Дарина Иванова  

 

 

ТРЕТА А група 

– 5г. 

23 Учители:  1. Нина Иванова 

                    2.Ренета Иванова 

Помощник - възпитател: Диана Стойкова 

 

 

2. Янка Кузманова 

Помощник – възпитател:Диана Панайотова 

ТРЕТА Б група 

– 5г. 

24 Учители:  1. Красимира Делчева 

                    2. Силвия Ангелова 

Помощник - възпитател: Стефка Станкова ЧЕТВЪРТА А   

 6 г. 

 

21 Учители:  1. Славина Атанасова 

                     2. Андриана Петкова 

Помощник – възпитател: Миглена Димититрова ОБЩ  БРОЙ 114 5 мед.сестри, 9 учителки, Петя Карабакалова , 10 пом. 

възпитатели Павлинка Николова  

 212  

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

Комисии в детската градина 

1.Комисия  документация/ комисия удостовериния, гражданско,здравно,екологично и 

гражданско образование/ 

КД – Председател Андриана Петкова   

Член : Живка Димитрова Архив  - Ивелина Алексиева Член 

2.Наблюдение и анализ ,доказателствен материал  

КНАДМ –  Председател Живка Димитрова  

Членове: Величка Димитрова и Светла Хубенова 

3.Отговорност на ръководството 
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 КОР- Председател: Мелихан Чолева 

Членове : Величка Димитрова ,Полина Тодорова и Ивелина Алексиева 

4.Сигурност и безопасност / превенция и закрила на деца в риск,превенция  от насилие 

,ранно отпадане от детската градина и  противодействие на тормоза и агресия, 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими 

групи, Координационен съвет по превенция и закрила на деца в риск от насилие, Комисия 

по Безопасност на движението по пътищата, противопожарна защита и проверка на 

пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации , Комисия  за координация на 

действията при бедствия и аварии в състав:  

 

СиБ-Председател : Надежда Ахмедова 

Членове:  Красимира Делчева БДП 

                    Христо Христов ГУТ 

                   Владимир Чоков Тероризъм 

                   Мирослава Тодорова  обхват 

                   Теодора Велкова 

                    Ивелина Алексиева 

                   Полина Тодорова,Светла Хубенова и Петя Божинова 

5. Текущи дейности / система за поущтряване и награди за учители и деца,за квътрешна и 

външна квалификация, екип, координиращ осъществяването на дейности за  подкрепа на 

личностното развитие на децата, Координатор за организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата в 

детската градина/ 

 КТД-Председател : Милена Ганчева 

Членове:  Виолета Стратиева, Петя Божинова и   Мирослава Тодорова 

6. Процеси/ етичен кодекс/ 
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 КП-Председател: Нина Иванова 

Членове : Славина Атанасова , Силвия Ангелова и Галя Иванова 

7.Комуникационна политика/ координатор за партньорството с родителите/ 

ККП-Председател: Величка Димитрова 

Членове: Светла Хубенова и Живка Димитрова 

8. Управление в дългосрочен план 

КУДП-  Предеседател: Светла Хубенова 

Членове: Галя Иванов,Петя Карабакаловаи и   Ивелина Алексиева 

Комися по безопасност и здраве: 

Мелихан Чолева ,Ивелина Алексиева, Теодора Велкова,Христо Христов  и Владимир Чоков 

Комисия по даранията: 

Александра Димитрова Костова – Председател на Обществения съвет в ДГ Ален мак 

Теодора Велкова- касиер домакин, Ивелина Алексиева –  учител 

 

Екип за съвместна работа на образователната институция за обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст (екипи за обхват), както следва: 

Мирослава Тодорова ,Андриана Петкова и Ивелина Алексиева  

Комисия по самооценяване и качество 

Андрина Петкова 

Величка Димитрова 

Живка Димитрова 

Петя Божинова 

Мелихан Чолева 

Комисия  за организиране на диференцирано заплащане 

Андриана Петкова 

Славина Атанасова 

Протоколист на педагогически съвети и Общи събрания 

Надежда Ахмедова 
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ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на детската градина като институция, научно, 

културно и спортно средище. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност,ред и защита на децата. 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството н ефективността на предучилищното 

образование и подготовка. 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и 

обучение. 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

децата. 

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и 

активни връзки с общественост, НПО и др. 

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 

детската градина. 
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Приоритетно направление 8: Осигуряване на допълнителни дейности извън  ДОС за децата  и 

създаване на условия за тяхната  публична изява , инициатива и творчество. 

Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти(национални и вътрешни). 

Приоритетно направление 10: Оцеляване на детската градина при кризи и извънредни 

ситуации. 

  

 

 

 

 

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 

 Кодекс на труда; 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Наредба Мо 5 от 3 юни 2016 г. предучилищното образовани 

 Държавен образователен стандарт за предучилищното образование 

 Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО и наредбите за прилагането им. 

 Стратегия за развитие на детската градина 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

 Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности 

 Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. 

 Конвенцията на ООН за правата на детето 

 Закона за закрила на детето 

 Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст 

 Стратегия за развитие на системата на средното образование в Община Харманли 

 Доклад-анализ за развитието на детската градина от предходната година 

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на 

образованието 
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 Етичен кодекс на общността. 

 Вътрешна нормативна уредба - Правилници и планове. 
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I.ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - Постигане на европейско качество на образованието чрез повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния 
процес 

1..Оперативни цели за настоящата учебна година 

 

№ 

 

 Дейност/задача 

 

  Отговорници 

 

Срок 

година 

 

 

 

Инидикатори 

    Целева 

група 

Количествени 

1. 1.1.Повишаване качеството на преподаване 

Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-

личностните качества и на професионалните умения на 

учителите, съобразно изискванията на съвременния 

живот,специфичните образавателни нужди  и повишаване на 

авторитета на учителя. 

1.2 Формиране на устойчиви нагласи  и мотивация за учене 

през целия живот. 

Популяризиране на възможносите за учене през целия 

Директор,учители, 

старши учители. 

 

 

 

 

Учебна 

2021/2022 

 

 

 

 

    Учители 

Психолог  

 

 

 

 

 

 

 

20 
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живот,.Прилагане на иновативни проекти “SТЕМ -обучение в 

детската  градина“ и “Монтесори педагогиката в детската 

градина“.Прилагане на дейности по  Успяваме заедно.Мини 

проекти по групитеОбмяна на опит с детски градини участници 

в проекта и програмата.Осигуряване на позитивна 

образователна среда и формиране на устойчиви нагласи и 

мотивация за учене  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3. Създаване на интегрирано учебно съдържание и 

повишаване качеството на учене и преподаване. 

Повишаване ефективноста на учебно- 

възпителната работа, чрез създаването на максимално 

добри условия за обучение, възпитание и труд. 

 

 

Директор, учители, 

старши учители 

 

 

 

Учебна 

2021/2022 

 

 

Учители, 

психолог,

деца, 

родители 

 

 

 

 

 

20 

220 

100 
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Провеждане на  интердиециплинарни дейности - състезания, 

игри, конкурси и други. 

   Организиране на конкурси, изложби и състезания на ниво 

детска градина. 

   Участия във всички организирани фестивали, конкурси, 

изложби и състезания на национално, регионално и общинско 

ниво; 

 Участие в карнавалното движение; 

 Участие в "Европейски ден без загинали на пътя” 

 „ЩОМ ПРАВИЛАТА ЗНАЯ, СПОКОЙНО ЩЕ ИГРАЯ" - състезание 

по БДП. 

Директор, учители, 

старши 

учители,комисия по 

БДП. 

Учебна 

2021/2022 

Учители, 

деца, 

родители 

 

  20/220 

2. 1.4.Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на     
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образователния  процес н 
ориентирането му към конкретни резултати. 
Засилване на практическо-експерименталното образование в 
детската градина, в това число чрез модернизиране на 
материалната база в детските заведения. 
 
  Осъвременяване на материалната база в детската градина и 
популяризиране на добри практики при изграждането и; 
 
  Закупуването  на съвременни технически  средства за по-
доброто онагледяване на образователното съдържание; 
 
  Участия в Проекти за финансиране на дейности от 
материален характер необходими за учебният и възпитателен 
процес. 
 
 Обновяване и актуализиране на кътовете  за дейности по 
групите; 
    Активизиране практико-експерименталната дейност с 
децата при работа с вода, пясък, природни материали и други. 

Директор,учители,ста
рши учители. 

Учебна 
2021/2022 

Учители 
деца 

20/220 

3. Усъвършенстване на практически форми на обучение / 
експерименти, опити, ролеви игри и други / 
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 Организиране и провеждане  на открити  ситуации с 
приложение на иновационни практики:  
Креативност при взаимодействието с децата 
 Активизиранс на работата за формирането у децата на общо 
творческо отношение към явленията от обкръжаващата 
действителност, чрез: прилагането на иновационни 
практики и методи на учене и мислене;прилагане на 
интерактивни стратегии и техники на работа; 
  Утвърждаването на нови взаимоотношения между учители и 
децата , между самите деца, между деца и родители; 

Директор, учители, 
старши учители 
 
 
 
 
 
Учители, старши 
учители 
 

М.ноември 
2021 
 
М. април 
2022 
 
 
Учебна 
2021/2022 

Учители 
Деца 
Родители 
 
 
 
 
Учители 
деца 

20 
220 
 
 
 
 
 
20 
220 

 1.5. Съхраняване и утвърждаване на 
българската национална идентичност 
  Организиране, провеждане и включване на децата ог 
предучилищна възраст и техните родители в отбелязването на 
значими за нашето общество дати исъбития, като важна 
предпоставка за съзнаване на духовното им единство с 
българския народ, родината и европейските народи. 
 
  Провеждане на тържества, празници , изложби и други 
развлечения, с цел -развитие на граждански,хуманистични и 
социални компетентности и умения,утвърждаването на 
ценности и приобщаването към културата на социума. 

 
 
Директор ,учители, 
старши учители 

 
 
Учебна 
2021/2022 

 
 
Учители 
Деца 

 
 
20 
220 
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 1.6.Доразвиване и усъвършенстване на 
системата за диагностика в детската градина. 
Подобряване на организацията и анализ 
на резултатите от диагностичната дейност 
по възрастови групи 
   Извършване на диагностични дейности в планирани или  
непланирани ситуации, на принципа “вход-изход” за 
получаване на информация и ориентиране на учителя за 
силните страни и нуждата 
от подкрепа за всяко дете; 
Използван  инструментариум: тестове, 
наблюдения, проучване и анализ на детското творчество, 
измервания на 
физическата дееспособност; 
      Подобряване на организацията и анализ на резултатите 
относно училищната “ готовност на “ децата завършили 
подготвителна група 
  Извършване на диагностични дейности в основни и 
допълнителни 
форми на педагогическо взаимодействие, 
в планирани и непланирани ситуации, за получаване на 
информация и ориентиране 

Учители, старши 
учители във всички 
възрастови групи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учители  в 
подготвителна група 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.IX – м.X 
2021 
м.IV-м.V 
2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учители 
Деца 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         6 
        50 
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на учителя за силните страни и нуждата от подкрепа за всяко 
дете; 
    Усъвършенстване на системата за допълнително обучение 
по български език за децата, за които българският език не е 
майчин, премахване на съдържателната претовареност с 
акцент към изграждане на  ключови компетентности и 
практическа приложимост на учебното съдържание. 
  

 
 
 
Учители в трета и 
четвърта и другите 
възрастови групи 

 
 
м.IX – м.X 
2021 
м.IV-м.V 
2022 
През 
учебната 
година 

 
 
Учители 
Деца 
 
 
 
 

 Проследяване на резултатите от педагогическото 
взаимодействие и  планиране на предстоящите дейности по 
образователни направления; 
    Осъществяване на реална 
индивидуализация и диференциация, като 
се използват средства за обучение на децата съобразно 
индивидуалните им особености. 

Учители 
Старши учители 

Учебна 
2021 /2022 

Учители 
деца 

20 
220 

7. Актуализацияна данните в портфолио на детето 
  Изработване, внедряване и 
усъвършенстване на портфолио на детето, като илюстрация на 
напредъка и 
развитието му; 
 

Учители, старши 
учители 

През 
учебната 
година 

Учители 
Деца 

20 
220 
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8.  Повишаване образователната стойност на педагогическите 
ситуации чрез прилагане на иновации и интеракции 

     Използване на разнообразни стратегии за обучение с цел 
стимулиране развитието на децата и подготовката им за 
училище;         

    Стимулиране процеса на обучение чрез използване на 
разнообразни учебни материали и помагала: 

   Задълбочена подготовка организация на всака ситуация, 
използване на интерактивни методи ,ИКТ е цел повишаване 
качеството на възпитателно-образователния процес. 

 
 
 
Учители, старши 
учители 

 
 
 
Учебна 
2021 /2022 

 
 
 
Учители, 
Деца 

 
 
 
20 
220 

 1.7.Засилване на възпитателнатиа работа с децата с 
оглед пълноценно личностно развитие 

Подобряване на условията за психолого-педагогическа 
подкрепа на децата 

Активизиране на работа със | семействата на децата за тяхното 
социализиране; 

        
Директор, учители, 
старши учители, 
психолог,логопед 

 
Учебна 
2021 /2022  

       
Учители, 
Деца, 
Родители 

 
           20 
220 
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Осигуряване на подкрепяща среда за осъществяване ранно 
педагогическо въздействие и развитие на децата със 
специални образователни потребности и от етническите 
малцинства, с цел по-пълна интеграция и по-добра социална 
адаптация; 

Осигуряване на консултации и психолого-педагогическа  
подкрепа на децата със специалисти от Център за подкрепа за 
личностно развитие и Център за обществена подкрепа - гр. 
Хасково за диагностициране на потребностите им. 

Образователно-възпитателна работа с децата за развиване на 
творческото им въображение, коригиране на речевия дефицит  
и изграждане на комуникативни умения за подпомагане на 
образователно-възпитателния процес при постигане на 
държавните образователни стандарти за предучилищно 
образование;дейности по превенция на тормоза, насилието и 
преодоляване на проблемното поведение. 

 

 Осъществяване на подкрепа за личностно развитие на детето, Координиращ екип, Учебна Учители 20 
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за изграждане на |позитивен организационен климат, за 
утвърждаване на позитивна дисциплина и 

развитие на училищната общност, които се базират на идеите 
и принципите на приобщаващото образование 

 екипна работа между учителите; 

 занимания по интереси; 

 грижа за здравето: 

 логопедична работа; 

Учители, старши 
учители 

2021 /2022 Деца 
Пом.Възп 
Родители 

220 
 

 Изграждане на система за превенция на тормоза, насилието и 
агресията сред 
децата 
        Изграждане на координационен съвет за превенция, 
сътрудничество и 
координиране на работата с  
териториалните структури на органите за закрила на детето и 
за взаимодействие при кризисна ситуация, установена на 
територията на детското заведение; 
Утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоз и 
насилието 
между деца. 

   Директор, 
Координационен 
съвет по превенция, 
Учители, 
Старши учители, 
Пом.-вузпитатели 

Учебна 
2021 /2022 

Учители 
Деца 
Пом.възп. 
Родители 

20 
220 
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   Прилагане на Алгоритъмът на взаимодействие между 
институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и 
Дирекциите “Социално подпомагане“, който се основава на 
необходимостта от засилване на сътрудничеството между 
основните участници, осигуряващи подкрепата за личностното 
развитие в 
детските градини,училищата и центрове за подкрепа на 
личностното развитие, и 
доставчиците на социални услуги в общността. 
Полагане она координирани и последователни усилия от 
педагогически и непедагогически персонал за 
предотвратяване на насилието и агресията 
и създаване на по-сигурна среда; 
    формиранс у децата на умения и нагласи,недопускащи 
насилие в 
общуването и поведението; обучение на  педагогическия  и 
непедагогическия персонал за справяне с прояви на агресия; 
 Запознаване на родителите с проблемите, свързани с 
насилието между децата. 

 1.8.Стимулиране на педагогическите специалисти за 
обучение в програми за работа с родителите. 
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Осигуряване на възможности за развитие на интересите и 
способностите на децата чрез дейности извън ДОС 

Популяризиране на информация с предложения за 
осъществяване на допълнителни дейности извън ДОС на 
територията на  детската градина  чуждо-езиково обучение, 
танци, баскетбол, спортна гимнастика, футбол, изобразително 
изкуство и др. 

Утвърждаване на допълнителните дейности  извън ДОИ които 
ще се осъществяват. като форми за развитие и изява на 
интересите, потребностите и способностите на децата 

 

 
Директор, 
учители,старши 
учители 
 
 
 
 
Петя Карабакалова 
Наталия Василева 

 
м.септемвр
и 
м.октомвр
и 
2021 
 
 
м.сеп.и 
м.окт. 
2021 

 
Учители 
Деца 
Родители 

 
20/220/100 

1
3. 

 Активизиране на родителската общност- родителски срещи, 
празници., организирани с   участие на родители и 
т.н.Провеждане на родителските срещи по групи във връзка с 
организацията на работа и вътрешния ред в детското 
заведение.Участие на родителите във възпитателно-
образователния процес  по центровете за дейности и в 
организираните празници, развлечения, екскурзии и др. 

Директор, 
учители,старши 
учители 
 
 
 
 

 
 
2021/2022 
 
 
 
 

 
Учители 
Деца 
Родители 

 
 
 
 
20/220/220 
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Развитие на обществен  съвет,училишно настоятелство и на 
родителските съвети, като форма за родителско участие; 

Дейности и консултации сродителите и споделяне на някои 
особености в поведението на отделното  дете, които ще се 
доразвиват или коригират в семейна обстановка; 

Установяване на сътрудничество между педагогическия екип, 
семействата и специализираните институции за изработване и 
прилагане на стратегия за |опазване ценностите на детството, 
защита правата на децата; 

Системна връзка с родителите с  цел преодоляване на всяка 
тревожност у тях относно престоя на децата им в детското 
заведение 

Организиране на “Отворени дни”,в които родителите ше имат 
възможност да наблюдават децата си в учебни ситуации;  

Организиране на тренинги за родители със съдействието на 
специализирани институции-Център за обществена подкрепа 
Хасково, психолози; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учители, Старши учи 
Директор, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебна 
2021/2022 
 
 
 
Учебна 
2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
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Привличане на спонсори и дарители - от родители и 
общественост за обогатяване и модернизиране на 
материално-техническата база; 

на тържествена церемония |връчване на грамоти на родители 
за приносът им за развитието на детската градина; 

Мониторинг: анкети за проучване на родителското мнение по 
различни въпроси. 

Учители, 
Старши учители 
 
 
 
 
 
 
Комисия по 
управление на 
качеството 
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 1.9.Повишаване имиджа на професията „учител“ 

Изграждане на ефективна система за квалификация и 
кариерно развитие на педагогическите специалисти. 
Разработване на система за статута и развитието на 
педагогическите специалисти. 

Създаване на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и 
надграждаща квалификация на педагогическите специалисти; 

Директор 
Учители,старши 
учители 

 Учебна 
2021/2022 

        
Учители 

 
20 
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Проучване на  потребностите на педагогическите специалисти 
от квалификационната дейност и определяне на дефицитите; 

Разработване на план за квалификационната дейност за 
учебната година на основата на определените дефицити; 

Организиране и провеждане и на квалификационни форми, 
ориентиране към придобиване на нови компетентности в 
преподаването-открити уроци,дискусии, тренинги,обучителни 
семинари и др. 

  
Разработване на система  от стимули за повишаване на 
мотивацията на педагогическите специалисти за 
професионално усъвършенстване и тяхната активност в 
развитието на 
иновативни  практики- портфолио на педагогическите 
специалисти. 
 
Логистична подкрепа на учителите, за 
разработване и поддържане на портфолио на учителя. 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.10. Превръщане на детската градина в център на 
общността 
Включване на родителите в 
училищните проекти; 
Създаване на родителско-учителските сдружения, които 
организират  събития за набиране на средства;празници и 
тържества, на които родителите се опознават;срещи, за да се 
информират родителите за важни въпроси, свързани с 
образованието.Така родителите изграждат общност,която да 
подпомага ДГ,набавят допълнителни средства за финансиране 
на определени дейности или за подобряване на материалната 
база ;следят отблизо развитието на децата си,участват в техния 

  Директор 
Учители,старши 
учители 

 
Учебна 
2021/2022 

         
Учители 
Родители 

 
20/100 
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живот и укрепват партньорските отношения с ДГ; 
Търсене на нови контакти с различни обществени,културни и 
държавни институции с цел подпомагане дейността на 
детското заведение. 
 

 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

№ Теми Целева група Форми на 
квалификация 

Срок Отговорник 

1. „Успешна и бърза адаптация на децата 
към ДГ” 

Директор, 
Учители 

 Месец Септември Величка 
Димитрова/ 
Милена Ганчева 
 

2. „Изграждане на здравни навици и 
хигиенна култура у малките деца във 
времето на Ковид” 

Директор, 
Учители 

 Месец Октомври Силвия Ангелова/ 
Красимира Делчева 

3. „Мария Монтесори-метод и Директор,  Месец Ноември Живка Димитрова/ 
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напътствия за грижа и възпитание на 
децата 

Учители Петя Божинова 

4. „Народните игри и приложението им в 
ДГ 

Директор, 
Учители 

 Месец Декември Галя Иванова/ 
Ивелина Алексиева 

5. „Работа с децата билингви в ДГ Директор, 
Учители 

 Месец Януари Мирослава 
Тодорова/ 
Светла Хубенова 

6. „Екологичното възпитание на децата в 
ПУВ” 

Директор, 
Учители 

 Месц Февруари Нина Иванова/ 
Рени Георгиева 

7. „Методи и игри при обучението по 
БДП“ 

Директор, 
Учители 

 Месец  Март Надежда Ахмедова/ 
Полина Тодорова 

8. „Аспекти на подготовката за училище” Директор,Учители  Месец Април Славина Атанасова/ 
Андриана Петкова 

9. „Успешна и бърза адаптация на децата 
към ДГ“        

Медицински сестри-
5 

 Месец Октомври Величка 
Димитрова/ 
Милена Ганчева 
 

10. Изграждане на здравни навици и 
хигиена у малките деца във времето на 
Ковид“ 

Медицински сестри-
5 

 Месец Февруари Силвия Ангелова/ 
Красимира Делчева 

11. „Изграждане на здравни навици и 
хигиенна култура у малките деца във 

Помощник 
възпитатели-16 

 Месец Октомври Силвия Ангелова/ 
Красимира Делчева 
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времето на Ковид 

12. „Народните игри и приложението им в 
ДГ” 

Помощник 
възпитатели-16 

 Месец Февруари Галя Иванова/ 
Ивелина Алескиева 
 

      

 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Теми Целева група Форми на 
квалификация 

Срок Сума Отговорник 

 1.Дигитална компететност в детската 
градина 
Срок: Отг.:Директор 
Целева група:  

Учители-
18,Директор-1 
 

дискусия м. 
септември 
2021г. 

500 лв Директор 

 .Работа в мултикултурна среда  
 
Срок:. Отг.:Директор 
Целева група:Учители-18,Директор-1 
 

Учители-
18,Директор-1 
 

дискусия м. март 
2022г 

500 лв Директор 

 JUMP Math нов подход в Учители- лекция м. март  Директор 
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преподаването на математика 
Срок: м. март 2022г. Отг.:Директор 
Целева група:Учители-18,Директор-1 
 
 

18,Директор-1 
 

2022г 
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ВТОРА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И „ОТВАРЯНЕ“ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

2.Оперативни цели на настоящата учебна година 

2.1 Осигуряване на достъп до 
качествено образование за децата , 
за който българският език не е 
майчин. 
 

Директор, 
учители,старши 
учители 

Учебна 2021/2022 Учители 
Деца 

6 групи 

2.2.Участие в проект „Активно 
приобщаване в системата на 
предучилищното образование“ 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 
финансиран със средства от ЕС и ЕСФ 
Дейности-ориентирани към децата и 
учениците нуждаещи се от 
допълнително обучение по български 
език и със затруднения в обучението и 
застрашени от отпадане 

 Сформиране на шест групи от 3 
за допълнително обучение по 
български език и литература; 

Директор и учители Учебна 2021/2022 Учители  
Деца 

6 групи 
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 Осигуряване на допълнителна 
занималня за работа с децата и 
на технически средства 

 Провеждане на обучение в 
групата;съгласно изготвения 
график и план на груата; 

 Провеждане на занимания с 
родителите, съгласно плана на 
групата; 

 Провеждане на входна 
диагностика на децата  от 
групата в образователно 
направление български език и 
литература; 

 Провеждане на изходна 
диагностика на децата от 
групата в образователно 
направление български език и 
литература; 

 Попълване на анкетни карти за 
оценка и препоръка към 
програмата от родителите на 
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децата; 

 Отчет на екипа на проекта пред 
педагогическия съвет; 

 Отчет на екипа на проекта пред 
РУО-Хасково 

 Назначаване на помощник-
възпитатели 

2.3.Изграждане на мрежа от услуги 
за децата ,които се нуждаят от 
допълнителна  образователна 
подкрепа за изравняване на 
стартовите им позиции с тези на 
останалите деца 

 Осигуряване правото на достъп 
до чествено образование на 
всички деца в задължителна 
предучилищна възраст; 

 Разработване на програма за 
образователната интеграция на 
деца от уязвимите групи, от 
етническите малцинства и деца 
в риск. 

Директо, 
Учители, 
Старши учители 

Учебна 2021/2022 Учители 
Деца  
Родители 

30 деца 
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Създаване на толерантна 
мултиетническа среда в детската 
градина –разработване  и прилагане 
на разнообразни форми и програми за 
деца с трудности и дефицити в 
общуването и обучението, деца в риск 
от отпадане и деца на 5 и 6 години, 
отпаднали от детската градина , с цел 
тяхното реинтегриране. 

 Провеждане на 
информационни кампании 
сред родителите за 
разясняване на взаимните 
ползи от интегрираното 
обучение на децата от 
етническите малцинства. 

 Рзбота с родителите на децата 
от етническите малцинства за 
по-голяма заинтересованост 
към образователно-
възпитателния процес. 

Директор, 
учители,помощник 
възпитатели 

Учебна 2021/2022 Учители 
Деца 
Родители 

30% от състава на  
децата 
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 Осигуряване при необходимост 
на допълнително обучение по 
български език за деца от 
етническите малцинства 

 Разпространение на добри 
практики за запазване и 
популяризиране на културните 
традиции на етническите 
общности. 

 Провеждане на изложби, 
конкурс,вечери на 
етнокултурна тематика-
съвместна работа с децата и 
техните родители; 

 Изготвяне на информационни 
табла за етнокултурните 
празници, съобразно 
спецификата на 
региона;изготвяне на 
етнокултурен календар; 

 Организиране на спортно-
туристически дейности ,участие 
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на деца от различен етнически 
произход/колоездене, 
футбил,подвижни игри и др./ 

2.4.Повишаване на обхвата и 
превенция на отпадащите деца от 
подготвителна група 
Проследяване на ефекта от 
въвеждането на двугодишна 
задължитена предучилищна 
подготовка 

 Провеждане на анкета с 
учители и родители за 
проучване на нагласите и 
оценка на въздействието от 
въвеждането на задължителна 
предучилищна подготовка две 
години преди постъпване в 
първи клас.Анализ на 
резулататите и набелязване на 
мерки за повишаване на 
обхвата. 

 
Директор, 
Учители, 
Старши учители 

 
М.април 2022 
 
 
 
 
 
 
М. Юни 2022 

 
Учители 
Деца 
Родители 

 
20/220/100 

2.5.Мерки за обхващане и Директор Учебна 2021/2022 Учители 20/220 
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задържане на децата. 
1. Идентифициране на децата от 

предучилищна възраст,които 
не са обхванати в 
образователната система. 

2. Посещение по домовете и 
разясняване от 
необходимостта от 
задължително предучилищно 
образование. 

3. Осигуряване на условия за 
прием в ДГ. 

4. Установяване връзка с 
определен екип. 

5. Идентифициране на деца с 
риск от отпадане в ДГ. 

6. Осъществяване на 
взаимодействие с родителите 
на идентифицираните деца. 

7. Осъществяване на 
целенасочена обща и 
допълнителна подкрепа на 

Учители 
Старши Учители 

Родители 
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идентифицираните деца. 
8. Своевременнта информация до 

кмета на общината за 
неосигурено задължително 
присъствие на дете повече от 3 
дни по неуважителни причини. 

2.6.Повишаване 
привлекателността на 
материалната среда(целодневна 
организация, обновяване на 
материалната база и създаване на 
привлекателна учебна среда) 

 Оптимизиране на материално-
техническата база; 

 Създаване на интерактивна 
образователна среда 

 Осъществяване на 
допълнителните педагогически 
дейности извън ДОС/ранното 
чуждоезиково 
обучение,видовете спорт и 
танци и др./ чрез които да се 

 
Директор, 
Учители, 
Старши учители 

 
Учебна 2021/2022 

Учители 
Деца 

20/220 
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съдейства за интелектуалното, 
физическото,творческото и 
личностното развитие на 
децата и да се доразвие 
тяхното въображение, 
способности и талант; 

 Създаване на подходящи 
условия в центровете за 
дейности за провокиране 
надеското мислене и 
инициатива, за участие на 
децата в продуктивни дейности 

2.8.Намаляване броя на децата, 
непосещаващи детска градина, 
привличане и задържане на 
децата,подлежащи на 
задължителна предучилищна 
подготовка чрез: 

 Осигуряване на оптимални 
условия за качествена 
подготовка на децата от 
подготвителната група за 

Директор, 
Учители, 
Старши учители 

Учебна 2021/2022 Учители и деца 20/220 
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училище; 

 Деференциране грижата за 
всяко дете във възпитателно-
образователния процес и 
реализиране на личностния му 
потенциал и способности; 

 Изграждане на добър 
психоклимат,сигурност и 
комфорт; 

 Затвърдяване и 
ритуализацияна празниците и 
развлеченията в детската 
градина 

 Формиране на положително 
отношение към детската 
градина и мотивация за учене-
важни фактори за успех в 
подготвителна група и в 
училище.Ранното формиране 
на мотиви за учене гарантира 
трайно положително 
отношение към тази дейност и 
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създава мотиви за учене през 
целия живот; 

 Изграждане на положително 
отношение към 
предучилищното образование 
и у родителите.Мотивираните 
родители помагат да се 
преодолеят трудностите и 
препятствията,за да се 
гарантира успешното обучение 
на децата преди постъпване в 
подготвителната група, а след 
това и в началното училище. 

 Осъщесвяване на 
допълнителните 
предагогически дейности 
извън ДОС 

 Осигуряване на столово 
хранене и учебни помагала 

 Участие в НП на ДФ 
„Земеделие“-„Училищен плод“ 
и „Училищно мляко“ 
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2.9. Развитие на приобщаващото 
образование за децата и учениците 
със специални образователни 
потренбности 
Формиране на екипи по ЗПУО и 
Наредбата за приобщаващо 
образование в сътрудничество с 
център за подкрепа за личностно 
развитие и родителите 

 Изготвяне график за дейността 
на ресурсния учител 

 Изготвяне от екипа-карта за  
комплексно педагогическо 
оценяване ; 

 Изготвяне на индивидуална 
образователна  програма; 

 Образователно-възпитателна 
работа на екипа 

При записване на 
деца със СОП за 
учебната година 
 
 
 
Директор, ресурсен 
учител, психолог и 
логопед 

 
 
 
 
Учебна 2021/2022 

 
 
 
Учители 
Деца 
Родители 

           
 
 
 
 

2.10 Изграждане на положителни 
нагласи за провеждане на 
приобщаващо 
образование(семействата на децата 
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да бъдат въвличани като партньори 
при обсъждане на раазличните 
аспекти на училищния живот, 
провеждане на обучения ориентирани 
само за родители или съвместно с 
учители) 

 Организиране на родителски 
срещи с родители на деца със 
СОП и другите родители за 
превантивно обсъждане на 
проблемите на образованието 
на деца със СОП и изграждане 
на положителни нагласи за 
провеждане на приобщаващо 
образование 

 
 
 
 
 
 
Директор, учители, 
старши учители 

 
 
 
 
 
 
Учебна 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
Учители 
Родители 

 
 
 
 
 
20 
220 

2.11. Осъщесвяване на въвеждаща и 
периодична квалификация на 
педагогическите кадри за работа с 
деца и ученици със СОП, както в 
общообразователна среда, така и в 
специалните детски градини 

 Участие при отганизиране на 

 
 
 
 
 
Директор, учители, 
старши учители 

 
 
 
 
 
Учебна 2021/2022 

 
 
 
 
 
Учители 

 
 
 
 
 
20 
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квалификационни форми, 
обучителни семинари, 
работни-с цел подпомагане 
компетентностите на 
педагогическите кадри за 
работа с деца със СОП 

2.12 Оганизиране и провеждане на 
подходящи форми за представяне 
на добри практики на интегрирано 
обучение-отворени врати и открити 
моменти за родители в групите 

Директор, учители, 
старши учители 

М. ноември2021 Учители 
Деца 
Родители 
 

20 
220 
200 

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ДГ „АЛЕН МАК” 

м.септември 

 Първи учебен ден 

 „22-ри септември – Денят на Независимостта” 

 Дни на пътна безопасност под мотото "Остани жив! Пази живота!” 

 Екоинициатива "Заедно за природата" 

 „Европейски ден на спорта” 
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м.октомври 

 „Седмица на здравето” 

 „Есенен празник” 

м.ноември 

 "Цветя за вас будители" 

 ”15 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от катастрофи” 

 „Ден на толерантността” 

 Организиране на ателиета НП"Заедно за всяко дете" 

 „Ден на Християнското семейство” 

 Участие в проект #ЗАДОБРОТО 

 

м.декември 

 Участие в Националния конкурс "Най - усмихнат клас на България 2020" – група „Нашите лъвчета” 

 „Послание от Дядо Коледа” 

м.януари 
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 „Честит празник, мила бабо!” 

 „Кукери в детската градина” 

 НП "Успяваме заедно" - "С обич за тати" 

 НП "Успяваме заедно" - Театър " Дядовата ръкавичка " 

м.февруари 

 „Седмица на добрите дела” 

 Проект „Моето безопасно детство” – Безопасна детска градина 

 „Васил Левски – велик и недостижим” 

 Бъдеши ученици- срещи с учители от началните класове 

м.март 

 „Първи март – съхраняване на традиции и обичаи” 

 „Трети март – Oбичам България!” 

 „Честит празник, мила мамо!” 

 Състезание"Аз обичам българския език" 

 „Световен ден на рециклирането” 

 „Световен ден на водата” 

 „Пролетта дойде” 
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м.април 

 „Здравословно хранене и лична хигиена” 

 „Седмицата на Земята” 

 „Великденско настроение” 

 На гости в моето бъдещо училище 

м.май 

 „Честит празник, Харманли!” 

 „Спортът е здраве” 

 „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост” 

 Състезание по БДП 

 „Празник на приятелство”  изпращане на децата в първи клас от подготвителните групи 
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ТРЕТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на равнище на грамотност, което ще осигури възможност за личностно развитие на децата 

3. Оперативни цели за настоящата учебна година 

3.1Създаване на благоприятна среда за 
повишаване равнището на 
грамотност 
Провеждане на инициативи с цел-
популяризиране на ползите от 
повишаването на грамотността и 
популяризиране на четенето. 

 Анкета с родители „Възпитаване 
на интерес и любов към 
българската книга в най-ранна 
детска възраст“ 

 „Хуманистичната 
образователна среда за 
формиране и възпитаване на 
наравствени и духовни 
качества и културни 
добродетели у децата“-
отворени врати и открити 
моменти за родителите в групите. 

Директор 
Учители,  
Старши учители 
 
 
 
 
Учители по групите 
 
 
 
Учители по групите 
 
 
 
 
 
 
 

 Учебна 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
М. октомври 2021г. 
 
 
 
М. ноември2021 
 
 
 
 
 
 
 

Учители 
Деца 
Родители 
 
 
 
Учители 
Родители 
 
 
Учители 
Деца 
Родители 
 
 
 
 
 
 

20 
220 
100 
 
 
 
20 
100 
 
 
20 
220 
100 
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 „Рисуваме заедно приказни 
герои“ или изработване на 
постер“Моите любими книги“, 
„Творческа работилничка за 
книжки“-изложба с илюстрации 
на приказки от трета и четвърта 
група-деца и родители; 
 

 „Къщичка за книги“- инициатива 
на Обществен съвет за даряване 
на книги за библиотеката. 
 

 „Мамо, татко и аз-заедно 
четем“-инициатива в подкрепа 
на ограмотяването на децата и 
връщането им към книгите 
 

 „Вълшебството на книгите“-
седмица на детската книга-
четения и драматизация на 
приказки между групите. 

 
Учителите по групи 
 
 
 
 
 
 
 
Обществен съвет, 
учители, 
Старши учители 
 
 
Учители 
Старши учители 
 
 
Директор, учители, 
Старши учители 
 
 

 
М. ноември 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
М.февруари2022г. 
 
 
 
 
М. март 2022 г. 
 
 
 
М. април 2022г. 
 
 
 

 
Учители 
Деца 
Родители 
 
 
 
 
 
Учители 
Деца  
 
 
Учители 
Родители 
 
 
Учители 
Деца 
 
 
 

 
19 
220 
100 
 
 
 
 
 
19 
220 
 
 
19 
100 
 
 
19 
220 
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 „Училище за родители“-тренинг 
за цялото ДЗ „Как детето да стане 
приятел с книгата?Подарете книга 
на детето“ 
 

 Провеждане на уърк-шопове „Аз 
рисувам с думи“, „Книжно 
парти“, „Среща на поколенията 
с книга в ръка“-сладкодумната 
баба, дядо,приказка ми разкажи, 
татко,книжка ми предложи, како 
заедно с мен чети, мамо с мен 
разказвай ти и др. 

 

 
Директор, учители 
Психолог на ДГ 
 
 
 
Директор, учители, 
старши учители 

 
М. април 2022г. 
 
 
 
 
Учебна 2021/2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учители 
Деца 
Родители 
 
 
Учители 
Деца 
Родители 

 
20 
220 
100 
 
 
20 
220 
100 

3.2.Подпомагане на родителите за 
усъвършенстване на техните умения 
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да увличат и да насърчават децата си 
към четене и към развиване на езикови 
умения 

 Стимулиране на семейните 
навици за общувае с книги и 
поддържане интереса към 
четене,чрез ползване на интереса 
към книгите от детската 
библиотека за четене вкъщи 

 
 
Директор, 
Учители, 
Старши учители 

 
 
 
Учебна 2021/2022 

 
 
Учители 
Деца 
Родители 

 
 
20 
220 
100 

3.3 Повишаване на равнището на 
грамотност 
Диагностициране на пропуските и 
предоставяне на допълнително обучение 
по български език и литература по 
проект „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното 
образование“ по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 

 Провеждане на квалификационни 
дейности, насочени към 
усвояване на съвременните 

 
 
Директор, 
Учители, 
Старши учители 
 
 
 
 
 
Директор, 
Учители, 
Старши учители 

 
 
 
Учебна 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
Учебна 2021/2022 

 
 
Учители 
Деца 
Родители 
 
 
 
 
 
 
Учители 

 
 
6 групи 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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методи на преподаване за 
повишаване на равнището на 
грамотността. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Взаимодействие  Детска градина-семейство 
 

Група Дейност Срок Отговорник 

Първа А група 1.Училище за родители: 
„Адаптация на децата в 
детската градина“-
презентация 
2.Училище за родители: 
Семейството и изграждането 
на навици у 3-4 годишните 
деца“-презентация 
3. “Обичам те, мамо“-празник 

М. Ноември 
 
 
 
М.Януари 
 
 
 
 

Ж. Димитрова 
П. Божинова 
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за мама 
4. Училище за родители- 
„Взаимодействие детска 
градина семейство като 
фактор за формиране на 
детската личност-
презентация. 

М. Март 
 
М.Април 

Първа Б група  1. „Татко, мамо, прочети ми 
приказка“ 
2. “Нашите позабравени 
игри“-практикум с 
родителите. 
3. Тренинг“В обувките на 
моето дете“ 
4. “Подарък за мама“-
изработване на картичка за 
мама 
5. “Дар за мама“-празник 

М. септември-
ноември 
 
Октомври, януари, 
април 
 
М.Ноември 
 
М.Март 
 
 
М.Март 

В.Димитрова 
М.Ганчева 

Втора А група 1.“Есенен празник“ 
2.“Коледен празник“ 
3.“Тържество за 8-ми март“ 

М.Октомври 
М.Декември 
М. Март 

И. Алексиева 
Г. Иванова 
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4. „Великденски празник“ 
5.Детски каприз и 
негативизъм- тренинг 
Работа по мини проект 
Хигиенни наваци 

 
М. Април 

Втора Б група 1.Работа по мини-проект 
„Хигиенни навици“ 
2.“Есенен празник“ 
3.“Коледна работилница“ 
4.Тренинг „Толерантни ли 
сме към себе си и към 
другите“ 
5.“Букет за мама“ 

М.Октомври 
 
М.Ноември 
М.Декември 
 
М. Февруари 
 
М. Март 

М.Тодорова 
С.Хубенова 

Трета А група 1.Открита практика по 
математика- „Числото 5“ 
2.Тренинг-„Толерантност“ 
3.“Пролетен празник“ 
4.Великденски поздрав 
5.Подготовка на децата за 
училище- информационна 
кампания 

М.Ноември 
 
М. Февруари 
 
М.Март 

Н.Иванова 
Р. Иванова 

Трета Б група 1.Открита практика по М. Ноември К. Делчева 
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математика „Числата до пет“ 
2.Тренинг “Толерантни ли 
сме към себе си и към 
другите“ 
3.“С обич за мама“-тържество 
за 8-ми март. 
 
4.“Великденска работилница“ 
5.Коледен поздрав 
6.Подготовка на децата за 
училище- информационна 
кампания 
 
 
 

 
М.Февруари 
 
 
М.Март 
 
М. Април 
 

С. Ангелова 
 

Четвърта А група 1.Посрещане и откриване на 
учебната година. 
2.“Ден на християнското 
семейство“ 
3.“Коледа е!“ 
4.“Левски“ 
5.“Права и задължения на 

М.Септември 
 
М.Ноември 
 
М.Декември 
М.Февруари 
 

С.Атанасова 
А.Петкова 
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децата“-открита практика- 
„Играя със звукове, думи и 
изречени“ 
6.“Довиждане , Детска 
градина!“ 
7.Мини-проект“Български 
народни приказки“ 

М.Април 
 
М. Май 
 
 
М.Май 

Четвъра Б група 1.Откриване на учебната 
година 
2.“Коледа“ 
3.Тренинг-„Ролята на бащата 
в семейството“ 
4.“Трети Март“ 
5.“Играя със звукове, думи, 
изречения“-открита практика 
6.“Довиждане, Детска 
градина!“ 
7. Мини-проект „Български 
народни традиции“ 

М.Септеври 
 
М.Декември 
М.Февруари 
 
М.Март 
 
М.Май 
 
М.Май 
 
М.Май 

м 
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ЧЕТВЪРТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, гражданско възпитание на подрастващите чрез 

качествено, съвременно и модерно образование 

4.Оперативни цели за настоящата учебна година 

4.1. Осъществяване на допълнителна 
работа с деца.Откриване на 
заложбите на всяко дете и насочване 
на развитието му в област , в която 
то ще изяви най-добре своя 
потенциал. 

   
Директор,учители, 
старши учители 

 
 
Учебна 2021/2022 

 
Учители 
Деца 
Родители 

 
20 
220 
100 

4.2 Представяне на ситуации в ДГ и 
културни институции, свързани с 
културно историческото наследство 

    

4.3.Реализиране на гражданско, 
хуманистично, здравно, екологично и 
интеркултурно образование, 
изграждане на навици за здравословен 
начин на живот в детска възраст 

 Разширяване на връзките с 
културните институции в града за 
формиране на гражданско 
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възпитание у 
децата.Организиране на 
съвместни инициативи с 
Исторически музей,библиотека и 
спортнните клубове в областите 
изкуство, спорт и др. 

4.4 Повишаване на качеството на 
публичните изяви на децата 

 Провеждане на вътрешни 
конкурси и състезания, 
подготовка на децата за участие в 
общински, областни и 
национални съсезания и 
конкурси; 

 Активно участие в проектна 
дейност 

 Създаване на школи по интереси 

    

 

ПЕТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

5. Оперативни цели за настоящата учебна година 
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5.1.Планиране и реализиране дейности 
с цел извършване на обективна оценка 
на ефективността на 
образователните услуги и 
качеството на изпълнение на ДОС 
Осъществяване на ефективен контрол от 
директора -планиране и датиране на 
видовете контрол, определяне на 
критерии, изготвяне на оценъчни карти, 
систематизиране и анализ на 
резултатите 

 
 
 
 
Директор 

 
 
 
 
М. септември-октомври 
2021г. 

  

5.2.Периодично оценяване работата 
на учители и служители с оглед 
подобряване на образователната 
среда. 

 Оценяване и определяне на 
допълнително трудово 
възнаграждение за постигнати 
резултати от труда на 
педагогическите специалисти 
през учебната година; 

 
 
 
 
Директор 

 
 
 
 
30.09.2021г. за учители 

 
 
 
 
Учители 

 
 
 
 
20 

5.3.Допълнително трудово      Учители 20 
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възнаграждение за постигнати 
резултати от труда през 
календарната година на 
административен и непедагогически 
персонал,въз основа на оценяване 
извършено по показатели и критерии 
към тях посочени във Вътрешните 
правила за работната заплата. 

 
Директор 

 
Учебна 2021/2022г. 

Административен, 
Непедагогически персонал 

5.4. Осъществяване на текущ контрол 
по изпълнение на месечен график на 
дейностите 

Директор Учебна 2021/2022г. Учители 
Административен, 
Непедагогически персонал 
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ГРАФИК 

за контролната дейност на директора за учебната 2021/2022 година 

№ ДЕЙНОСТ ФОРМИ НА 
ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕ  

НАЧИН НА 
ОТЧИТАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ 

1 ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ 
1.1 За подготовката на материално-дидактичната среда 

в групите, съобразно възрастовата специфика и 
особености на децата. 

1.2 За емоционалната нагласа на децата и готовността 
им за участие в различни дейности. 

Наблюдение, текущи 
проверки 

М. IX 2021г. Протокол за 
регистриране на 
резулататите 

2 При промяна ана нормативната уредба, отнасяща се до 
изпълнението на длъжността 

Наблюдение, текущи 
проверки 

При промяна в 
нормативната уредба 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

3 При промяна на длъжностната характеристика Наблюдение, текущи 
проверки 

При промяна в 
нормативната уредба 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

4 Контрол на новоназначени служители-педагогически и 
непаедагогически персонал. 

Наблюдение, текущи 
проверки 

При новоназначени Протокол за 
регистриране на 
резултатите 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ    

5 ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 
ТЕМА:Хуманистичната образователна среда за 
формиране на духовни качества и културни 
добродетели у децата“ 
ЦЕЛ:Установяване на образователно възпитателния 
процес за формиране и възпитаване на нравствени и 
духовни качества и културни добродетели у децата. 
ЗАДАЧИ: 
1.Използване на разнообразни стратегии за обучение с 
цел стимулиране духовно нравственото възпитание. 
2.Осигуряване на творческа свобода на педагозите за 
реализиране целите на възпитателно-образователния 
процес, посредством: 
-регламентирани и нерегламентирани педагогически 
ситуации; 
-игри с нравствено и духовно-нравствено съдържание; 
-мултимедийни презентации, видеофилми,аудиозаписи и 
технически средства на обучение; 
-беседи,провеждани при декларирано съгласие на 
родителите от свещенослужители; 
-приложно творчество; 

Наблюдение, анализ 
на ситуации 

Най-малко веднъж 
през учебната година 
за всяка детска група 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите. 
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-тематични вечери/утра с естетическа 
насоченост(живопис, музика, поезия) 
-организиране на изложби(съвместна дейност на децата и 
родители). 
-представяне на музикални приказки с духовно-
нравствено съдържание. 
-провеждане на съвместни празници и организиране на 
съвместни събития с възрастните и децата; 
-целеви разходки(в града, в околностите), посещения на 
православна църква. 
-детска благотворителност и др. 
3. Усвояване на елементарни представи , понятия и 
умения в полза за развитието на детето, свързани с 
формиране и възпитаване на нравствени и духовни 
качества и културни добродетели у децата в 
предучилищна възраст 
4.Оптимизаране участието на родителите във всички 
организирани дейности на детската градина. 
 

6 Проверка на годишните разпределения в отделните 
възрастови групи, свързани с учебно –възпитателната 
работа през учебната 2021/2022 година 

Проверка на 
документацията 

м.IX  2021г. Протокол за 
регистриране на 
резултатите и 
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утвърждаване на 
разпределенията. 

7 Проверки на извършената диагностика на входящо и 
изходящо ниво и за готовността на децата за училище. 
Портфолио на детето 

Тестване, 
сравнителен анализ 

м. X 2021 г. 
м. V 2022 г. 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите. 

8 Планиране на учебно-възпитателната работа Проверка на 
документацията 

Ежеседмично Полагане на 
подпис на 
съответната 
страница в 
дневника на 
групата. 

9 Проверки по прилагането и изпълнението на държавните 
образователни стандарти за предучилищното образование 
и подготовка на децата за училище. 

Наблюдение, анализ 
на ситуации, текущи 
проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

   
10 

Проверки по спазване на : 

 Годишните рапределения; 

 Седмичното разписание; 

 Организацията на учебно-възпитателната работа; 

 Организацичта на режима в детското заведение; 

Наблюдение, 
проверка на 
документацията, 
текущи проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

11 Проверки за правилното преструктуриране на 
предметната среда по време на възпитателно-

Наблюдение, текущи 
проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
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образователния процес относно: 

 Ред, естетизация и педагогическа насоченост на 
обстановката в групата и създаването на условия за 
разгръщане на творческа дейност на децата; 

 Максималното използване на наличната 
дидактична база; 

резултатите 

12 Проверки за приложението на индивидуалния и 
диференцитан подход в работата с децата и във връзка със 
социализирането на деца от етническите малцинства и 
интегрирането на такива със специални образователни 
потребности. 

Наблюдение, анализ 
на ситуации,текущи 
проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

13 Проверка за предварителната подготовка на учителките за 
деня, относно: 

 Конкретни цели и задачи; 

 Осигурени материали 

Наблюдение, 
разговори,текущи 
проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

14 Съчетаването на фронталната,груповата и индивидуалната 
форми на работа при организацията и провеждането на 
възпитателно-образователния процес, 

Наблюдение, анализ 
на ситуации,текущи 
проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

15 Взаимодействие по посока учител-дете и участието на 
семейството във възпитателно образователния процес 

Наблюдение, анализ 
на ситуации,текущи 
проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 
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16 Организация на следобедния режим Наблюдение, текущи 
проверки 

Най-малко веднъж 
през учебната година 
за всяка детска група 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

17 Проверки по изпълнението на направените препоръки към 
работата на учителите. 

Наблюдение,разгово
ри, текущи проверки 

В съответствие с 
указания срок. 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

18 Контрол по изпълнението на решенията на Медико-
педагогическия съвет. 

Наблюдение,разгово
ри, текущи проверки 

В съответствие с 
указания срок. 

Отчет за 
изпълнението на 
взетите решения на 
зеседание на ПС 

 АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ    

 На педагогически персонал и медицински персонал    

19 Проверка на правилното водене и съхранение на 
задължителната документация на групата 

Наблюдение,проверк
а на документацията, 
текущи проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

20 Проверка на ежедневното попълване и полагане на 
подпис на учителя за проведена образователно-
възпитателна дейност. 

Проверка на 
документацията 

Ежедневно Полагане на 
подпис на 
съответната 
страница в 
дневника на 
групата. 
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21 Проверки на списъците за присъствията и отсъствията на 
децата:тяхното своевременно изготвяне  

Проверка на 
документацията 

Всеки месец Полагане на 
подпис на 
съответната 
страница в 
дневника на 
групата. 

22 Спазване правилника за дейността на детското заведение; 
Спазване правилник за безопасни и здравословни условия 
на възпитание,обучение и труд; 
Спазване правилника за вътрешния трудов ред 
Спазване длъжностните характеристики на всички 
длъжности; 
Спазване на трудовата дисциплина и възложената 
задължителна преподавателска норма 

Наблюдение,разгово
ри, текущи проверки 
 

Най-малко два пъти 
през учебната година 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите. 

 На административния персонал    

24 По спазването на финансовата дисциплина относно: 
-водене на счетоводната документация 
-организация на финансово-счетоводната и стопанска 
дейност: 
-изразходване и отчитане на финансовите средства. 
-спазване  графиците за своевременно събиране и 
отчитане на такси 

Наблюдение,проверк
а на документацията, 
текущи проверки 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 
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25 Контрол на документооборота Аналз на документите Целогодишно  

 На помощник –възпитателите    

   
26 

Контрол на санитарно-хигиенното състояние Наблюдение, 
разговори,текущи 
проверки. 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

27 Проверки за храненето и обслужването на децата-
правилно разпределение на приготвената храна, 
прилагане на културно-хигиенни норми на поведение. 

Наблюдение,текущи 
проверки. 

Целогодишно Протокол за 
регистриране на 
резултатите. 

28 Пълно влагане на предвидените и изискани количества 
продукти, правилно разпределение на  приготвената храна 
по групи/брой деца 

Наблюдение,текущи 
проверки 

Целогодишно Заповед за 
требване за 
хранителни 
продукти за брой 
деца и 
персонал.Протокол 
за констатирани 
нарушения-при 
необходимост 

29 -Спазване правилник за дейността на детското заведение 
-Спазване правилник за безопасни и здравословни 
условия на възпитание, обучение и труд 
-Спазване правилника за вътрешния трудов ред 
-Спазване наредба за пожарна безопастност в детското 

Наблюдение, 
разговори,текущи 
проверки 

Най-малко два пъти 
през учебната година 

Проткол за 
регистриране на 
резултатите 
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заведение 
-Спазване длъжностната характеристика 
-Спазване трудовата дисциплина 

 На работещите в кухненския блок    

30 Организация на подготовката,приготвянето и 
разпределението на храната 

Наблюдение, текущи 
проверки 

Най-малко два пъти 
годишно 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

31 -Спазване правилник за дейността на детското заведение 
-Спазване правилник за безопасни и здравословни 
условия на възпитание, обучение и труд 
-Спазване правилника за вътрешния трудов ред 
-Спазване наредба за пожарна безопастност в детското 
заведение 
-Спазване длъжностната характеристика 
-Спазване трудовата дисциплина 
 
 

Наблюдение,разгово
ри, текущи проверки 

Най-малко два пъти 
годишно 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

 Друг помощно-обслужващ персонал/огняр/    

32 Водене на необходимата документация Наблюдение, текущи 
проверки 

Най-малко два пъти 
годишно 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

33 Опазване и съхранение на зачисленото имущество Наблюдение, текущи При инвентаризация Протокол за 
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проверки регистриране на 
резултатите 

34 -Спазване правилник за дейността на детското заведение 
-Спазване правилник за безопасни и здравословни 
условия на възпитание, обучение и труд 
-Спазване правилника за вътрешния трудов ред 
-Спазване наредба за пожарна безопастност в детското 
заведение 
-Спазване длъжностната характеристика 
-Спазване трудовата дисциплина 
 

Наблюдение, 
разговори,текущи 
проверки 

Най-малко два пъти 
годишно 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

35 Разходването на горивото през отоплителния сезон Проверка на 
документацията 

Ежемесечно по време 
на отоплителен сезон 

Олагане на подпис 
ма съответната 
страница в Дневник 
за разхода на 
гориво 

 ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ    

36 Наизпълнението на дадените препоръки от директора  В съответствие с 
указания срок 

Протокол за 
регистриране на 
резултатите 
 

37. На изпълнението на дадените препоръки от съответните  В съответствие с Протокол за 
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контролни органи указания срок регистриране на 
резултатите 

38. Контрол на крайните резултати от управлението на 
детското заведение и учебно-възпитателната работа 

Тестване, анализ м. V,VI. 2022г. Протокол за 
регистриране на 
резултатите 

 

 

Календарен план за работата на Медико-педагогически съвет на ДГ „Ален мак“ гр. Харманли за учебната 2021/2022година 

№ Тема Дневен ред Дата на 
провеждане 

Час на 
провеждане 

Място на провеждане 

1. „Приемане  на 
задължителната 
училищна и друга 
документация за 
учебната 
2021/2022 
година“ 

Приемане на Годишен план за работа за учебната 
2021/2022 година 
Отговорник : Силвия Ангелова 
Приемане на План за квалификационната дейност 
на персонала на ДГ Ален мак 
Отговорник : Милена Ганче 
Приемане на Механизъм за повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти и 
помощник възпитателите Правила за  вътрешна  и 

15.09.2021г. 18:00 часа ДГ“Ален мак“ 
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външна квалификационна дейност в детската 
градина. 
Отговорник : Милена Ганчева 
Приемане на Актуализирана стратегия на детска 
градина Ален мак 
Отговорник : Директор 
Приемане на Програмна система за учебната 
2021/2022 г 
Отговорник : Мирослава Тодорова 
Приемане на Седмична програма на групите 
Основни и допълнителни форми  в детската 
градина Учебен план на детската градина 
Отговорник :Директор 
Приемане на Списък на учебните помагала  
подготвителните групи 
Отговорник :Директор 
Приемане на График на музикалния педагог 
Отговорник :Директор 
Приемане на Тематични разпределения по групи 
Отговорник :Директор 
Приемане на Организация на деня  в детската 
градина 
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Отговорник :Директор 
Формите на обучение в детската градина за 
учебната 2021/2022 г Целодневна организация, 
начален и краен час н откриване на детската 
градина Дежурни групи 
Отговорник :Директор 
Съгласуване броя на групите и броя и списъка на 
децата. Определяне на педагогически екипи по 
групи 
Отговорник :Директор 
 Календарен план за работата и правила за 
работата на Педагогическия съвет 
Отговорник :Директор 
Насоки за образователната работа през учебната 
2021/2022 година Иновации в детската градина 
Отговорник :Директор 
Организация и насоки на родителските срещи. 
Декларации за попълване от  родителите. 
Отговорник :Директор 
  Приемане на План - програма  за взаимодействие 
за работа с родители. 
Отговорник : Силвия Ангелова 
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Приемане на График за провеждане на родителски 
срещи.График за провеждане на консултации с 
родители Организиране на информационно табло 
за родители. 
Отговорник: Живка Димитрова 
Приемане на План -програма за ГЕИГ образование 
в детската градина 
Отговорник: Андриана Петкова 
План за приемственост детска градина - училище 
,за съвместни дейности 
Отговорник:Полина Тодорова 
Годишен план за образователна интеграция на 
децата от етническите малцинства 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
Програма за превенция за ранно напускане на 
образователна среда Стратегия за намаляване 
дела на преждевременно напусналите 
образователната институция 
Отговорник: Мирослава Тодорова  
Стратегия за управление на риска 
Отговорник:Галя Иванова 
Програма за предоставяне на равни възможности и 
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за приобщаване на  децата  от уязвими групи и 
деца в риск за учебната година 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
Предложение пред директора за разкриване на 
допълнителни педагогически дейности  
1.които не са дейност на детската градина; 
2. като допълнителна дейност по интереси. 
3. правила за организиране на дейности извън 
детската градина  
4. правила за организация и провеждане на 
дейностите по интереси 
Отговорник : Силвия Ангелова 
 Приемане на Програма за наставничество 
Отговорник: Величка Димитрова  
Свеждане на дознание План за контролната 
дейност на директора 
Отговорник :Директор 
Перспективи за придобиване на педагогически 
компетентности 
Отговорник: Всеки учител 
 Приемане на План по БДП 
Приемане на План на комисията по БДП 
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Съдържание по БДП,Програма за учебния план за 
организиране възпитанието и обучението на 
децата по безопасно движение по пътищата за 
учебнатаПлан за разпределението на темите и 
задачите за изучаване на правилата за БДП График 
за провеждане на ПС по тематична област по БДП 
Отговорник: Надежда Ахмедова 
Програма за подготовка на децата от 
предучилищна възраст за бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари за учебната БАК 
Отговорник: Надежда Ахмедова 
Програма за Приобщаващо образование 
Задължителна документация 
Отговорник: Виолета Стратиева 
 График за работните заседания на 
координационния екип на ДГ Ален мак 
План за дейността на координационния екип за 
осъществяване на подкрепа за личностното 
развитие на децата 
План за осъществяване на обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие на детето 
Програма за подкрепа на личностно развитие на 
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децата 
 Правила за работа на екипа за подкрепа на 
личностното развитие 
6. Механизъм за организиране и осъществяване на 
обща подкрепа 
Списък на децата  имащи нужда от логопедична 
намеса 
Програма за работа на логопеда за учебната 2021-
2022 г 
График на логопедичните занятия 
 План за удовлетворяване на специфичните 
потребности на обучаемите 
 Задължителна документация и организация 
дейността  за обща подкрепа на учителите по групи 
Отговорник: Виолета Стратиева 
План на комисията за действия при подаден или 
получен сигнал или получен сигнал за дете в риск 
от насилие или кризисна интервенция 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
Национални програми ,по които ще работи 
детскатаа градина 
Отговорник: Директор 
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Приемане на план за превенция за закрила на деца 
,жертва на насилие или риск от насилие 
 План за работата на комисията за справяне с 
тормоза в детското заведение, за закрила на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие за 
учебната 2021/2022 година 
Правила за действия при кризисна интервенция 
при сигнал при дете в риск 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
Правила на комисията за превенция и закрила за 
деца, жертва на насилие 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
Механизъм за обхват 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
Вътрешни правила за дейността на  екипите за 
съвместна работа 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
План и и дейности за превенция на агресията План 
за междуинституционални връзки и превенция на 
агресията 
Отговорник: Полина Тодорова 
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Отговорник: Мирослава Тодорова 
Стратегия за намаляване на агресивното 
поведение 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
.Единни вътрешни правила  за противодействие на 
тормоза в детската градина 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
План на координационния съвет за справяне с 
тормоза и насилието за превенция  закрила на 
деца жертва от насилие или риск от насилие 
Комисия 
Отговорник :Светла Хубенова 
Механизъм за противодействие на тормоз между 
деца и правила 
Отговорник :Светла Хубенова 
Механизъм за взаимодействие при сигнал на дете 
,жертва на насилие или риск от насилие Анализ и 
установяване на рискови фактори на насилие и 
превантивни мерки за ограничаване на случаите на 
насилие,Действия и мерки ,предприемани от 
персонала за ограничаване на насилието 
Отговорник :Светла Хубенова 
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Приемане на план  за сигурност за 
противодействие на тероризма 
Отговорник :Светла Хубенова 
Механизъм за превенция на терористични 
действия 
Отговорник :Светла Хубенова 
.План за интеграция на деца от етническите 
малцинства 
Отговорник: Мирослава Тодорова 
 План процес противодействие на тормоза Жалби и 
сигнали 
Отоворник:  Надежда Ахмедова 
 Правила  за действие при получаване на 
злонамерен анонимен  телефонен сигнал 
Отговорник: Полина Тодорова 
Качество в организацията на образователната 
институция 
 
• График на работата на всички комисии.  
• Приемане на анкетни форми със 
заинтересовани страни за текуща година 
• График за работа със заинтересовани страни 
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и измерване на удовлетвореност 
    
• Нови предложения за Коригиращи действия 
по системата по качество – текуща информация. 
Организиране Мерки за повишаване на качеството 
в съответствие с препоръки от предходна година, 
дейности за покриване на изисквания по 
нормативна база, заложени цели по качество и 
изисквания по специфика на среда на 
функциониране на образователната 
институция.Самооценяване 
 

2. Втори  ПС. 1.Приемане на Правилника за дейността на 
детското заведение  за учебната 2021/2022 година 
и актуализирани длъжностни характеристики. 
Отговорник Директор 
2.Приемане на Правилник за Вътрешния Трудов 
Ред за учебната  2021-2022 г 
Отговорник Директор 
3.Приемане на Правила за долекарска помощ  
Отговорник: Мед сестра Светла Миткова 

Отговорник : Директор 

Месец 
септември 
2021г. 

 ДГ „Ален мак“ 
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4.Приемане на Правила за достъп в сградата и 
дворното пространство  

Отговорник : Надежда Ахмедова 
5.Приемане на Правилник за пропускателния 
режим План и правила за безопасност и достъп на 
външни лица 
Отговорник : Надежа Ахмедова 
6. Приамане на Правила и план БАК 
Отговортик: Полина Тодорова 
7.Приемане на Правилник за ЗБУВОД на деца и 
персонал  
Отговорник Полина Тодорова 
8. Приемане на Етичен кодекс  
Отговорник :Петя Божинова 
9.Комисия и правила за спазване на етичния 
кодекс 
Отговорник :Петя Божинова 
10.Планиране на   развитие на кадровия 
потенциалПланиране на действия за обновяване, 
модернизиране и опазване на материалната база 

Отговорник :Директор 
11.Информация за осигурени адаптирани учебни 
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програми и  съдържание, разумни улеснения, 
технически средства, специализирано оборудване 
и специализирана подкрепяща среда, 
дидактически материали, методики и специалисти. 
(чл. 102 от Наредбата за приобщаващо 
образование)  

Отговорник: Андриана Петкова 
12.Реализиране на дейности за осигуряване и 
ефективно въвеждане на ИКТ ресурси в цялостната 
дейност на детската градина Дистанционно 
обучение за децата от предучилищно образование 
в условията на епидемична обстановка.Правила  за 
безопасен интеренет. Цифрово образование 

Отговорник:Директор 
13.Регламент 679/2016 Вътрешни правила за 
защита на личните данни в ДГ Ален мак 

Отговорник: Директор 
14.Политика за защита на личните данни в ДГ Ален 
мак 

Отговорник: Директор 
15.Правила за предоставяне на достъп до 
обществена информация по ЗДОИ 
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Отговорник: Директор 
16.Правила за прием на деца 

Отговорник:Живка Димитрова 
17.План за здравно-профилактичната дейност на 
кабинетната медицинска сестра 

Отговорник: Светла Миткова 
18.Ред и условия за назначаване и освобождаване 
на персонала в детската градина Мотивиране на 
човешките ресурси 

Отговорник: Нина Иванова 
19.Работа при зимни условия 

Отговорник:Силвия Ангелова 
20.Правата на децата и Правила по групите 

Отговорник : Надежда Ахмедова 
21. Развиване на двигателна и спорна култура 

Отговорник: Полина Тодорова 
22.План за насърчаване на грамотността 

Отговорник: Ивелина Алексиева 
23. План за закаляване 

Отговорник: Светла Миткова 
 

3 Трети ПС Доклади с резултати от скрининга/оценката на Месец  ДГ „Ален мак“ 
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 индивидуалните потребности на детето за 
осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за 
личностно развитие. 
 
 

октомври 

4 Четвърти ПС • Входяща диагностика. Обобщен анализ на 
постиженията на децата от съответната група в 
началото на учебното време по образователните 
направления 
• Анализ на постиженията на децата от 
логопедичната група в началото на учебното 
време, чрез логопедични карти и утвърждаване на 
индивидуален работен план за всяко дете  
• Анализ на план – процеси. Разглеждане на 
жалби. 
• Междинен отчет на дейности по 
направления, комисии и работни групи по 
определения график, с предложение за 
подобряване на дейностите и работата свързана 
със системата по качество, нормативна база и 
обезпеченост на документацията на 
образователната институция,  на комисии, работни 

Месец 
Ноември 

 ДГ „Ален мак“ 
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групи и експертни звена за следващ период по 
параметри определени от предходен 
Педагогически Съвет ( при необходимост) 
• Предложения за Коригиращи действия по 
системата по качество  

5 Пети  ПС • Анализ на план – процеси. Разглеждане на 
жалби. 
 Запознаване на заинтересованите страни със 
системи по качество и начини за провеждане на 
информационни кампании 
. Отчитане на предходен период по отношение 
успеваемост на информационна кампания сред 
заинтересованите и анализ на анкетите свързани с 
измерване на удовлетвореност 
• Приемане на годишен план график за 
дежурства, отпуски и регламентирани и 
нерегламентирани почивки 

Месец 
ноември 

 ДГ „Ален мак“ 

6 Шести 
 ПС 

• Отчет първо полугодие учебно възпитателна 
работа 
• Отчет първо полугодие Дейности по 
стратегическа рамка 
• Отчет първо полугодие Контролна дейност 

Месец 
февруари 

 ДГ „Ален мак“ 
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на директор 
• Отчитане на анализ по предходен период за 
анкетни форми и Приемане на анкетни форми със 
заинтересовани страни за текуща година 
(междинен отчет) 
• Междинен отчет по работа на всички 
комисии работни групи и план за нов период ако е 
приложимо на база докладите  
• Обсъждане на резултатите от дейността в 
детската градина във връзка с реализирането на 
тематичния план и набелязване на необходимите 
мерки за усъвършенстване на работата. 
 
• Анализ на резултатите от учебно 
възпитателния процес в образователната 
институция в първото полугодие. Отчитане, 
анализиране и използване на резултатите от 
вътрешни  оценявания за определяне на мерки за 
напредъка на децата 
 
• Междинен отчет на дейности по 
направления, комисии и работни групи по 
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определения график, с предложение за 
подобряване на дейностите и работата свързана 
със системата по качество, нормативна база и 
обезпеченост на документацията на 
образователната институция,  на комисии, работни 
групи и експертни звена за следващ период по 
параметри определени от предходен 
Педагогически Съвет ( при необходимост)  
   

7 Седми ПС • Междинен отчет за състояние на системата 
по качество и достигнати нива на покриване на 
изискванията 
• Предложение за подобряване на 
дейностите и работата свързана със системата по 
качество на комисии, работни групи и експертни 
звена за следващ период по параметри 
определени от предходен Педагогически Съвет  
 

Месец Април  ДГ „Ален мак“ 

8 Осми ПС  • Отчитане на самооценка по годишен 
график и определени параметри 
• Отчитане на анализ по предходен период за 
Комуникационна политика /анкетни форми и 

Месец Май  ДГ „Ален мак“ 
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Приемане на анкетни форми със заинтересовани 
страни за текуща година (междинен отчет)/ 
• Анализ на образователния процес и дейност 
на образователната институция 
• Обобщен анализ на постиженията на децата 
в съответната група/клас в края на учебното време 
по образователните направления 
• Анализ резултатите от образователната 
работа по възрастови групи за децата с 
логопедични проблеми 
• Доклад – анализ на УКБДП за изпълнение на 
плана за организиране възпитанието и обучението 
на децата по БДП за учебната 
• Отчет на работата на комисиите за 
изпълнение на годишния план за дейността на 
учебната 
• Отчет на дейностите по здравеопазване, 
хигиена, хранене за учебната 
• Обсъждане и приемане на проект за 
годишен план за дейността на образователната 
институция и комисиите за учебната 
• Приемане на решение за участие в 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.ivkostroi.com/bg/assets/letter.jpg&imgrefurl=http://www.ivkostroi.com/bg/contact.html&usg=__GXM-VUKiRH9uh3filTQrcFdkBpk=&h=31&w=30&sz=1&hl=bg&start=357&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=AYdmd6ioy9IFiM:&tbnh=31&tbnw=30&prev=/images?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE&start=340&um=1&hl=bg&sa=N&rlz=1T4SKPB_enBG295BG295&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:clipart


ДЕТСКА     ГРАДИНА 

 

6450 Град Харманли ул.»Александър Стамболийски  0373 82864   odzalenmak1@abv.bg 

 

 

Национална програма…………………. 
• Годишен доклад за одит на цялата система и 
проведена самооценка на образователната 
институция 
• Доклад по контролни точки „Портфолио“. 
• Доклад на дейности по направления, 
комисии и работни групи по определения график, с 
предложение за подобряване на дейностите и 
работата свързана със системата по качество, 
нормативна база и обезпеченост на 
документацията на образователната институция,  
на комисии, работни групи и експертни звена за 
следващ период по параметри определени от 
предходен Педагогически Съвет ( при 
необходимост) 
• Избор и/или предложения за комисии и 
оторизини лица за следващ период, отговарящи по 
направления, за даване на предложение по 
дейности за следващ период, в съответствие със 
заложена стратегическа рамка/ предложения за 
изготвяне на документи за следващ период по 
нормативна база и определяне на достатъчни 
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доказателствени форми за осъществяване на 
дейността и целите по качество( Комисия за 
предложения по годишен план , Комисия за 
предложения за квалификация, Комисия за 
предложения по за актуализиране на стратегия за 
развитие и т.н. 
 
 

9. Девети  ПС 1.Гласуване на дневния ред на педагогическия 
съвет, отчет за изпълнението на решенията  взети 
на предишния педагогически съвет  
3.Приемане на анкетни форми а работа с всички 
заинтересовани страни във връзка 
Комуникационна политика  на детската гаридина 
4.Приемане на карта за  определяне на 
допълнително трудово 
възнаграждание,диференцирано заплащане на 
педагогически и непедагогически специалисти 
Отговорник: Андриана Петкова ,секретар  на КК 
5.Приемане на Доклад анализ по контролни точки 
за период 202/ 2022 година 
6. Приемане на Мерки за повишаване  на 

юни  ДГ “Ален мак“ 
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качеството  в ДГ Ален мак 
7. Иновации за учебната 2021/2022 година. 
8. Предложения за Годишен план за за учебната 
2021/2022 година 
9. Приемане на План за лятна работа  
10.Предложения за Коригиращи действия по 
системата по качество – текуща информация. 
Мерки. Мерки по направления. Обобщени форми 
на предложения за съответствие и обезпечаване на 
системата по качество. Определяне на Коригиращи 
действия по системата по качество за следващ 
период ( годишен) по предложение на комисии, 
работни групи и експертни звена от предишен 
педагогически съвет (мерките могат да бъдат 
предложени сега, но да са одобрени спетември на 
извънреден ПС. Приемане на предложения за 
коригиращи дейности и мерки.    
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ШЕСТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

6.Оперативни цели за настоящата учебна година 

6.1. Осъществяват демократични,хуманни и 
партньорски взаимоотношения на директора с 
работещите в ДГ 

 Реално участие на по-голямата част от 
членовете на колектива в управлението на 
детската градина. 

 Изработване на годишни 
планове,правилници,длъжностни 
характеристики,план-графици за работа и т.н. 

 Използване на информационни 
комуникационни технологии и средства в 
ръководството и дейността. 

 Управление на принципа на консенсуса 

 Непрекъснато информиране за:дейността на 
директора,състоянието на резултатите от 

 
Директор, учители, 
старши учители 

 
Учебна 2021/2022г. 

 
Учители 

 
20 
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възпитателно-образователната работа; 

 Възможност за колективно обсъждане при 
вземане на важни решения.Екипен принцип 
при решаването на проблеми; 

6.2.Приобщаване на родителите в процеса на 
възпитание,образование и управление чрез 
активно работещ Общесвен съвет и Училищно 
настоятелство; 

Директор През учебната година екип 
Родители 

45 
220 

 

СЕДМА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРА ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

7.Оперативни цели за настоящата учебна година 

7.1.Подобрения във външната среда: 

 Подобряване състоянието на външната 
среда.Планиране,реализация,поддръжка. 

 Оформяне на дворните пространства на 
групите. 

 Поддръжка на уредите за игра в двора. 

 Поддръжка на местата за почивка. 

Директор,учители, 
страши  учители 

Учебна 2021/2022 г. Учители 20 
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 Участие в Проекти . 
 

7.2.Подобрения във вътрешната среда: 

 Дългосрочно планиране на дейности за 
подобряване на средата, в която  се работи- за 
цялата сграда на ДГ-занимални, 
спални,коридори,фоайета,административен 
кухненски блок по проект  

 Осигуряване на мултимедия и интерактивна 
дъска за повишаване привлекателността на 
учебния процес; 

 Участие в НП „ИКТ“ на МОН; 

 Промяна облика на занималните.Всеки учител 
да реализира дейности за подобряване на 
интериора на работната среда,кътове за 
децата 

 Обогатяване на физкултурен/музикален 
салон. 

 Обособяване на помещение за осъществяване 
на допълнителни дейности извън ДОС и за 
постановки на куклен театър. 

 Повишаване нивото на технологично 

Директор,учители, 
Старши учители 

През учебната година Учители 
деца 

20 
220 
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развитие. 

 

 

ОСМА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕДЕТСКАТА ГРАДИНА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЦЕНТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНА,КУЛТУРНА И 

СОЦАЛНА ДЕЙНОСТ,КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА МНОГОСТРАННИ ИНИЦИАТИВИ 

8.Оперативни цели за настоящата учебна година 

8.1. Развиване на системата за дейности,които 
спомагат за по-добрата организация по време на 
престоя в детската градина,насочени към 
развитие на творческия потенциал на децата. 

 Организиране на спортни състезания по 
различни видове спорт,домакин на които е 
ДГ. 

 Участие в различни изяви и културните 
празници на Общинско ниво; 

 Разработване на училищни проекти за 
подпомагане на физическото възпитание и 
спорта; 

 
Директор,учители,старши 
учители. 

 
Учебна 2021/2022г. 

 
Учители и деца 

 
20 
220 

8.2.Реализиране на ефективна рекламна     
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кампания за постиженията на детската градина 
с цел привличане на необхванатите деца. 

 Организиране,поощряване и своевременно 
информиране за участие в детски конкурси от 
регионален,национален и международен 
характер 

Директор,учители,старши 
учители 

През учебната година Учители и деца 20 
220 

8.3.Изработване и поддържане на интернет 
страницата на ДГ с възможности за поставяне 
на въпроси,даване на мнения и 
предложения,публикуване на нормативни 
документи,бланки,съобщения,постижения на 
учители и деца, предстоящо в ДГ,галерия със 
снимки. 

 
Директор,учители,старши 
учители 

 
През учебната година 

Учители и деца  

8.4. Оформяне на кът със символитена 
ДГ,държавата и Европейския съюз-
герб,знамена,химн на РБ и др. 

Директор,учители,старши 
учители 

През учебната година Учители и деца  

 

Списък на проектите по които детската градина ще работи през учебната 2021/2022 година 
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1.ПРОЕКТ „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 1-Допълнително обучение по български език на деца от уязвими 

групи; За деца на възраст 3-6г. Участват  в 6  бр. сформирани групи с цел-по-добро усвояване на българския език и подобряване постиженията по останалите 

образователни направления. 

2.Проект „ STEM- обучение с програмируеми роботи“ ; включени са деца от подготвителните групи с цел вдъхновяване на децата да се развиват  в сферата на 

технологиите от ранна детска възраст. 

3.Проект „Монтесори педагогиката в детската градина“ за деца на възраст 4 години.Включени – 24 брой деца с цел децата да развият любов към ученето, 

защото то се случва като естествена част от целия им ден; да се развие естественото любопитство на детето, неговия творчески потенциал, умението му да 

наблюдава , да прави изводи, да търси решения, да прави подобрения и иновации. 

4.НП на ДФ „Земеделие“- „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

5. Проект за „Спорт за деца в детските градини“ с развитие на баскетбол и спортна гимнастика; 

6. НП „Успяваме заедно“ 

7.Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

8.НП „Заедно за всяко дете“ 

9. Квалификация на педагогическите специалисти  
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10.ЦИОДУЕМ 

12. Проекто базирано обучение 

                                                                                                                                                                             Срок: учебна 2021/2022 

                                                                                                                                                                             Отговорник: Директор,учители, 

                                                                                                                                                                                                           старши учители 

 

 

При възниканала необходимост същият може да бъде актуализиран през учебната година. 
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