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ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

1. Силни страни, постижения и резултати: 

ДГ № 23 Иглика е детско заведение с традиции и бъдеще, утвърдено като стабилна 

педагогическа система, гарантираща качество на обучение и възпитание. Тя е желано 

място от децата за игра, познание, общуване, приятелство и творчество. Основен 

подход в работата на колегията е творческо и креативно мислене, професионализъм и 

иновативност, стремеж за създаване на позитивна среда за възпитание и обучение на 

децата. Екипът на ДГ №23 Иглика системно усъвършенства професионалните си 

умения за прилагане на модерни технологии и интерактивни методи на преподаване и 

общуване. Продължихме  традициите с акцент върху високото качество на овладяване 

на знания и развитие на уменията, ключовите компетентности  и отношения, работейки 

за толерантност и уважение към правата на децата и тяхната индивидуалност. 

Съвместно работихме с родителската общност, образователните институции и 

обслужващите звена. Постарахме се през тази учебна година да направим детската 

градина желано място за всички. Да изградим система за постоянен прогрес и успешно 

развитие изграждайки висока репутация на образователната институция. 

Детска градина №23 Иглика функционира  през тази учебна година със седем 

градински и една яслена група. С децата работят квалифицирани учители и медицински 

сестри. От 18 педагогически специалисти   по щат, един е с второ ПКС,един с трето 

ПКС, с четвърто ПКС шест  души и с пето ПКС четири  учители.От тях седем са 

старши учители. Материално-техническата база в детската градина отговаря на 

съвременните изисквания и потребности осигуряваща динамичност, тематичност и 

познавателност. Учителите осигуряват качествен възпитателно образователен процес , 

като използват съвременни  методи и подходи в работата с децата. Подбират 

подходящи нагледни материали по темите за деня и във връзка с характера на 

ситуациите. Самостоятелната работа на децата е организирана в посока надграждане и 



осигуряване активна позиция на всяко дете. През тази учебна година психолога на 

детската градина работи за интегриране на децата със СОП. Осъществява консултиране 

на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца, личностното , 

интелектуалното и поведенческото развитие на децата. 

 

 

 

КАПАЦИТЕТ НА ГРУПИТЕ: 

ДЯ 25 деца 

I А 33 деца 

I Б 26деца 

II А 30 деца 

II Б 30 деца 

III А 32 деца 

III Б 32 деца 

IV  32 деца 

 

В детското заведение е изградена система за повишаване квалификацията на учителите, целяща 

професионално израстване на служителите и повишаване на педагогическите компетентности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ 

   ДИРЕКТОР 1 

  ЗАМ.ДИРЕКТОР 1 

ПСИХОЛОГ 1 

МУЗИКАЛЕН 1 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 14 

УЧИТЕЛИ С ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

18 

        с II ПКС 1 

        с III ПКС 1 

      с  IV ПКС 6 

      с V ПКС 4 

Организираният ВОП от учителите и мед. сестри в ДГ стимулира познавателната 

активност. Използването на традиционни и съвременни методи и средства и  прилагането на 

нови идеи, техники и умения при педагогическо взаимодействие  води до качество на 

получените знания. 

  В детското заведение се работи целенасочено относно възможностите за изява на детската 

личност. Участието на децата от ДГ№23 в общоградски мероприятия, празници на квартала, в 

работа по проекти показва готовността и желанието им за изява. Учителите от ДГ№23 се 

стремят да осигурят оптимални условия за развитие на детската личност, благоприятстващи 

нейната индивидуална изява. 

Аз, като директор, опирайки се на нормативната уредба, на работата на учителската 

колегия и непедагогическия персонал, на целесъобразното изразходване на бюджетните 

средства, на създадените оптимални условия за провеждането на ВОП в ДГ№23 вярвам, че ще 

допринеса за подобряване имиджа на детското заведение, ще създам образователна среда, в 

която учителят се чувства пълноценен субект на своята дейност, насищайки  я с желания и 

осъзната отговорност за постигнатия резултат. Чрез демократичният си стил на управление 

целя да мотивирам учителите в професионалната им дейност, да ги активизирам с цел-

оптимизация на  ВОП в детското заведение и използване на съвременни педагогически 

технологии.  



В детското заведение се стремим да осигурим среда на детето близка до семейната, да 

приобщим родителската общност за съхраняване индивидуалността на всяко дете. 

Организираната позитивна, динамична предметно-пространствена и образователна среда 

допринася за повишаване качеството на ВОП. 

Детското заведение разполага с добре оформен физкултурен салон, учителска стая и 

иновативни технологични средства. 

 

 

Визия на детската градина 

ДГ„Иглика“ е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с 

цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност. Основният  стремеж  на  

целия  екип  е  утвърждаване  на  детската  градина  като конкурентно способна организация, 

формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

социализация и реализация. Детската градина работи с добър педагогически екип, способен да 

осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за 

успешна реализация в училище, екип от високоотговорни  личности,  проявяващи  

толерантност,  загриженост  и  зачитане  на  човешкото достойнство; прилагащи творческо и 

критично мислене в осъществяване на учебно възпитателния процес за утвърждаване на младия 

човек като гражданин на Република България и света. 

Мисия на детската градинат 

 Пълноценно развитие на детската личност, чрез използване на съвременни педагогически 

технологии и подходи при педагогическото взаимодействие. Прилагане на нови образователни 

модели на обучение и възпитание от педагогическия персонал за качествен и ефективен  

възпитателно-образователния процес, осигуряващ трайни знания и умения, формиране на 

ориентири към ценности, съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност.  

 

 Цел –Да се развие максимално потенциалът на  всяко дете благодарение на приноса и 

опита на възрастните –родители и учители.  Да продължи работата на екипа по отношение 

възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, държавата. 

 

Основни задачи 

1. Ролята на изкуството за развитие и стимулиране на детската реч . 

2. Затвърдяване на традиции и мултикултурно възпитание семейство- детска 

градина. Празничен календар. 

3. Моделирането като метод в ситуациите по основни направления.. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

• В ДГ №23 „Иглика” се възпитават и обучават 236 деца. Те са разпределени в  8 групи 

по възрастов принцип. Разпределението на педагогическите екипи е както следва: 

 

                    Яслена група-„Слънчо” 

медицинска сестри   Емилия Тодорова  /  Мария Иванова  

пом.възпитатели      Иглика Иванова   /  Параскева Василева 

                    Първа-А група „Светулка” 

 Учители             Радка Атанасова / Даринка Дончева                                                                                                 

.        .       пом. възпитател Атанаска Жекова  

                  Първа-Б група-„ Врабчо” 

 Учители             Нели Маринова/ Илияна Минева                                                                                                          

пом. възпитател Янка Атанасова 

                        Втора А група- „ Пеперудка“ 

Учители      Руска Недева/ Славена Атанасова 

пом. възпитател  Надя Тодорова 

 



                   Втора  Б група -„Мравчица” 

Учители             Златинка Димитрова / Марияна Стойчева                                                                                             

пом. възпитател Стефка Стефанова 

                 Трета-А група „Калинка ” 

Учители             Равие Исмаилова/ Антония Цанова                                                                                                           

пом. възпитател Стефка Петкова 

                 Трета  Б група „Щурче” 

Учители             Мариана Хаджихристова/ Татяна Янкова                                                                                                            

пом. възпитател Радка Узунова 

 

            Четвърта група „Пчеличка” 

Учители –Даниела Минкова /Даниела Драгнева                                                                           .       

помощник възпитател- Донка Костадинова 

                                  

•Разумното управление на ресурсите от време, пространство и дейности ще се постига 

чрез работата на следните работни групи: 

 

 Екпертна комисия -Златинка Димитрова- Председател 

Кристина Статкова- член 

Татяна  Янкова – член 

 Комисия по ЗБУТ –Марчела Петрова- Председател 

Златка Милева- член 

Кристина статкова- член 

 Комисия по ПБ -Илияна Минева- Председател 

Златка Милева – член 

Димитър Янакиев- член 

 

 

 Етична комисия – Антония Цанова- Председател 

Илияна Минева- член 

Даринка Дончева- член 

 

 Екологична комисия -   Мариана Хаджихристова- Председател 

Кристина Статкова- член 

Златинка Димитрова- член 

 

 Художествено творческа и културно масова - Татяна Янкова- Председател 

Руска Недева- член 

Татяна Куприянова-  член 

Нели Маринова- член 

Даринка Дончева-член 

Илияна Минева- член 

 

 

 Комисия по даренията- Кристина Статкова- Председател 



 Мариана Хаджихристова- член 

 Радка Узунова -член 

 Комисия по хигиена и здравно образование 

Галя Шидерова- Председател 

Емилия Тодорова – член 

И. Николова- член  

 

 Комисия по ЗОП-   Кристина Статкова- Председател 

Златка Милева- член 

Донка Димитрова- член 

 Комисия по БДП- Радка Атанасова- Председател 

Равие Исмаилова- член 

Марияна Стойчева- член 

Славена Атанасова- член 

 Комисия по архивиране – Равие Исмаилова- Председател 

Златка Милева – член 

Радка Атанасова- член 

Донка Димитрова- член 

 

 Комисия по вътрешен одит- Марчела Петрова- Председател 

Татяна Янкова – член 

Кристина Статкова- член 

Донка Димитрова- член 

 Стратегия на риска  -Кристина Статкова- Председател 

Донка Димитрова- член 

Славена Атанасова- член 

 

 За работа с родителите и връзки с обществеността- Даниела Минкова- Председател 

Антония Цанова- член 

Руска Недева- член 

Мариана Хаджихристова- член 

 

 Комисия по БАП- Марчела Петрова- Председател 

Кристина Статкова- член 

Златинка Димитрова- член 

 

 Комисия по ГУТ-   Татяна Янкова – Председател 

Равие Исмаилова- член 

Даниела Минкова- член 

Златка Милева- член 

      •   Експертна комисия по архив- Златка Милева – Председател 

              Кристина Статкова –член 

              Донка Димитрова-член 

 

 

 



ГЛАВА ВТОРА 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

септември 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Вътрешно 

методическа 

Квалифик. д-ст 

Провеждане на групови и индивидуални 

консултации, свързани с: 
Подготовка и представяне на годишните 

разпределения и седмични разписания на 

педагогическите ситуации за учебната 

2018/2019г. 

Зам. директор 01.09.2018 

 

 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност 

1.Назначаване на персонал за новата учебна 

година- музикален педагог,учител в група. 

2.Прошнуроване дневниците на 

групите.Уточняване изискванията за водене 

на задължителната документация. 

Директор, 

Комисия по 

назначаване. 

 

 

 

 

4.09.18 

 

 

 

 

 

 

Организацион

но – 

педагогическа 

дейност 

І.Общо събрание                                         

1.Приемане   правилника за вътрешния ред. 

2. Приемане правилник по ЗБУТ. 

II. Педагогическо съвещание 

1.Обсъждане подготовката на групите за 

учебната 2018/19.година 

3.Планиране по организацията на 15.09. 

4.Обсъждане на актуални проблеми 

 

 

ДИРЕКТОР/ 

зам.Директор 
1-10.09.18 

 

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност 

Изготвяне на щатно разписание ЗАС 10.09.18 

 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност  

Обсъждане и приемане на отчет за извършени 

ремонти през лятото. 
 

ДИРЕКТОР/ 

зам.Директор 
10.09.18 

Организацион

но 

Педагог.д-ст 

Театрална постановка- „  Пърхащо вълшебство„- 

Куклен театър Трик- Трак 
Директор 

Зам. директор 

18.09.2018г. 



ПЕДАГОГИЧЕ

СКИ СЪВЕТ 
1.Приемане годишен план на детската градина. 
2.Отчитане изпълнението на плана за лятната 

работа. 
3.Приемане на правилника за дейността на ДГ 

№23 
4. Приемане ПВТР 
5.Приемане план за контролната дейност на 

директора 
6.Избор на комисии и секретар на учител. съвет. 
7.Приемане план за квалификацията на  

педагогическия персонала.                     
8.Приемане тематичните годишни разпределения 

по групи 

 

ДИРЕКТОР/ 

зам.Директор 
13.09.18 

Хигиена и 

здравеопазване 
1.Цялостно хигиенизиране и обновление на 

интериора по групи. 

2. Изграждане на здравно-хигиенни навици на 

децата от първите групи.  

учители,мед.сест

ри/ПВ 
12.09.18 

Администрати

вна дейност 
Изготвяне на Образец №2 за учебната 

2018/2019г.  

Директор, ЗАС 12.09.18 

Организацион

но 

Педагог.д-ст 

Тържествено откриване на новата учебна година 

„Весело звънче звъни“ 

Музик.ръковод.: 

Педаг.екип 

17.09.18 

Педагогическо 

съвещание 
 

1. Обсъждане и приемане на насоки за водене на 

задължителна документация 
2. Уточняване списъчния състав по групи.  

Директорът/ 
Зам . директор 
 

14.09.18 

Консултации 

за провеждане 

на родителски 

срещи 

1.Обсъждане на дневен ред 

2.Организация 

3.Актуални въпроси 

ДИРЕКТОР 20.09.18 

Провеждане на 

родителски 

срещи по 

групи 

1.Запознаване с ДОС за групата. 

2.Запознаване с правилника за вътрешния ред и 

правилника за дейността  - раздел родители. 

3.Избор.на родит.активи и представители на 

Настоятелство и Обществен съвет  

Директор/педаг. 

екип 

30.09.18 

 

Педагогически 

контрол 

Текущ контрол 

1.Методи и подходи в работата на учителите от 

първа-а, първа-б и първа -в  групи за адаптация 

на тригодишните деца.  

2.Спазване указанията за водене на дневниците 

от учителите. 

 

Отг.-Директор 30.09.18 

Администрати

вен контрол 
1.Хигиенното състояние на детското заведение. 

Спазване указания за ползване на чаши алпака за 

пиене на вода. 

2.Правилно водене на документацията. 

3.Водене присъствените дни на децата       

Директор 30.09.18 



Финансов 

контрол 
 1.Проверка на документите за преференции при 

заплащане на такси 

2.Спазване на инструкциите за назначаване на 

персонал 

Директор 

Зам.Директор 

Гл.Счетоводител 

30.09.18 

Хигиена и 

здравеопазване 
1. Поддържане на текуща хигиена.  
2. Оформяне на здравната документация по 

групи. 
3. Проверка на състоянието на документацията за 

отразяване на прегледа за паразити по групи.  
4. Проверка на състоянието на здравните 

книжки. 

Отг.: Мед. 

сестри 
 

30.09.18 и 

ежемесечно 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност 

1. Преподписване на длъжностни 

характеристики. 
2. Определяне на зони в детската градина и 

отговорници за поддържането им. 

Директорът 30.09.18 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност  

Изготвяне на списъци за застраховка на децата за 

учебната 2018/2019г. 
Учители/Зам . 

директор 
30.09.18 

Педагогическа 

дейност- 

Обмяна на 

опит 

Организация на предметно пространствената 

среда в групите – Оформяне на кътове и 

ателиета. 

Екпертна 

комисия 
30.09.18 

Организацион

но 

педагогически 

Заседание на Обществения съвет- Отчет за 

предходната учебна година, Приемане план за 

работа за учебната 2018/19. Запознаване с док. 

ДГ 

Председател на 

Обществения 

съвет. Директор 

30.09.2018г. 

октомври 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Организацион

но 

педагогическа 

дейност 

Пълноценно използване на дневния 

режим ,като профилактично средство за 

психическото и физическо здраве на децата 

Учители, 

медицински 

сестри, Директор 

Учебната 

2018/2019г. 

Квалификацио

нна  

д-ст 

 Семинар на тема „Моделирането като метод в 

ситуациите по ОН- същност ,специфика, 

методика“ 

 зам. директор 16.10.2018 

 

Организацион

но-

педагогическа 

дейност 

Педагог. съвещание  

1. Приемане план за дейностите  

на сформираните комисии 

 2.Приемане правилника за ППО и  БАП       

 

Председатели  на 

комисиите 

Директор 

Педаг.екипи 

 

 

16.10.20118 г. 

Квалификацио

нна 

 д-ст 

Семинар на тема „ Адаптацията на детето в нова 

среда- ролята на ДГ за адаптацията и 

социализацията на децата от ПУВ“ 

Психолог 

 

30.10.2018 г. 

Работа с 

родители 

Изготвяне  и провеждане на анкета за 

потребностите  на родителската общност/ 

Пр. комисия 

Връзки с 

19.10.2018 г. 



Качество на институцията/ общественост 

Организацион

но-

педагогическа 

дейност 

 

Диагностика на входно ниво 

- По основни критерии и показатели за 

съответната възраст. 

- Прилагане на резултата в портфолиото на 

детето. 

Учители по 

групи 

 до 30.10.2018 

г. 

Вътрешно-

квалификацио

нна д-ст 

Дискусия на тема „ Ролята на изкуството за 

стимулиране на детската реч“ 

Зам. директор, 

педагогически 

екип 

20.10.2018г. 

 

Работа с 

родители 

 

1.Актуализиране на декларации с данни за деца и 

за приемане и предаване 

2. Оформяне на родителските кътове по входове. 
3.Изготвяне на планове за работа с родителите. 

 

 

педаг. екипи 

 

30.10.2018 г. 

Вътрешно-

квалификацио

нна д-ст 

 Практикум- Казуистика 

Разиграване на различни казуси, подадени от 

педагозите по групи. 

психолог До 30.10.2018 

г. 

Развлечения и 

тържества 

 

Театрална постановка „ Есенна магия“-мюзикъл  

Театър „ Глобус“ 

Директор 

Зам. директор 

16.10.2018 г. 

Туристическа 

дейност 

 

Есенен поход до близка местност. 

- Формиране на екологични навици и 

ориентиране по топографски знаци. 

Председател на 

Еко комисията 
08.10.2018г. 

Организацион

но 

педагогическа 

дейност 

 Работа с помощния персонал- Приготвяне , 

използване и видове дезинфекции, относно 

основно и текущо почистване. 

Директор/мед.сес

три 
10.10.2018г. 

Работа с 

настоятелствот

о 

1.Заседание на настоятелството  

2.Приемане.план.за.работа на настоятелството за 

уч. 2018/2019г. 

Директор 18.10.2018г. 

Администрати

вно-стопанска 

д-ст 

 

1.Архивиране на дневниците и досиетата на 

децата за изминалата уч.година 

2.Проверка на състоянието на архивите от 

Експертна комисия- 

-изготвяне на протокол 

-изпращане на протокола 

Председатели  на 

комисиите 

Архивна и 

Експертна по 

архивиране 

15.10.18 г.- 

31.10.18 

Администрати

вно-стопанска 

д-ст 

Инвентаризация на ДМА. 
- Описване на материални активи за брак. 

 

ЗАС/гл.счетовод

ител 
 

15.10.18 г.- 

31.10.18 

Хигиена и 

здравеопазване 

1.Запознаване със здравния статус на 

новоприетите деца. 

2.Анализ на антропометрични изследвания и 

здравословно състояние 

3. Организиране и провеждане на програми за 

мед.специалисти 31.10.2018 г. 



здравното възпитание и образование на децата 

 

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Финансов 

контрол 

-проверка изразходваните средства за закупуване 

на хигиенни, канцеларски материали и 

минерална вода. 

 

Зам.директор 31.10.18 

Празници и 

развлечения 

Морски приключения- тържество посветено на 

Черно море 

Музикален 

ръководител 

31.10.18 

Администрати

вен контрол 

Проверка водене на дневниците 

Проверка  филтър, закаляване, досиета на децата, 

тетрадки за приемане и предаване и др. 

Директор 31.10.18 

ноември 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Празничен 

календар 
 
Екологични инициативи- „ Да спасим дърво“-

стартиране кампания за събиране на стара хартия 

„  

Педаг.екипи 

 

1.11.18г. 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност 

1.Инструктаж на огняр и общ работник за 

отоплителния сезон. 

  

2.Инструктаж на работниците за използване на 

отоплителните уреди. 

Директор 

Председатели 

комисия ЗБУТ и 

ПБ  

3.11.18г. 

Педагогически 

съвет 
1.Анализ и обобщение на резултатите от 

диагностиката на децата.  
2.Анализ здравно развитие  

3.Представяне на план за формиране на здравна 

култура на децата от ПУВ, чрез педагогическото 

взаимодействие- прилагане на ефективни 

закалителни процедури. 

педаг.екип 

 

мед.сестри 

09.11.2018г. 

Педаг.съвещан

ие 

 

1.Отчет на комисията по диференцираното 

заплащане на педагогическите специалисти. 
2. Обсъждане и приемане на информация за 

резултатите по изпълнение на годишен  план до 

момента.-Екологични инициативи, работа с 

родителите  

Директор 

 

15.11.18г. 

Вътрешно-

квалификацио

нна д-ст  

Обучителен практикум на тема „Ролята на 

съвременните интерактивни дидактични ресурси 

в ситуациите по ОН“/ разработени интерактивни 

уроци/ 

Експертна 

комисия 

Педагогически 

екип 

 до 30.11.18 

Организацион

но – 

педагогическа 

дейност 

Изложба на тема:”Богатствата на есента”- работа 

с природни и отпадъчни материали   
Творческа 

комисия/ПЕ 
12.11.18г. 

 

 

 

 



 

 

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Педагогически 

контрол 

Ролята на учителите от втора група, за 

повишаване резултативността на ВОП 

Директор 20.11.18. 

Общо събрание Отчет на гл. счетоводител за резултатите от 

приключване на деветмесечието от финансовата 

година 

Изразходване на средства по СБКО и 

квалификация. 

Главен 

счетоводител 
26.11.18 

Вътрешно-

квалификацио

нна д-ст 

Дискусия на тема „Празниците и традициите за 

формиране на мултикултурно възпитание- 

семейство- ДГ“ 

 Зам. директор , 

Педагогически 

екип 

.27.11.18г. 

Работа с 

родителите 

 

Организиране на кампания за събиране на 

пластмасови капачки , с цел набавяне на 

средства за благотворителност.“ Аз вярвам и 

помагам“ 

Еколог.комисия 30.11.18г. 

Здравеопазване Средства за подсилване на детския 

имунитет/подготовка за зимата/ 

-закалителни процедури  –литературна просвета 

Реализиране на оздравителни и закалителни 

мероприятия – контрол на температурата в 

занималните и спалните, проветряване, 

закаляване чрез облеклото на децата. 

Мед.сестри 20.11.18 

Администрати

вно – 

стопанска 

дейност 

Справка за разходите за ел.енергия и вода и 

набелязване на мерки за икономии.            

- разходването на бюджета и спазване на ВП за 

РЗ 

Гл.счетоводител 28.11.18       

Организацион

но-

педагогическа 

д-ст 

Проверка на състоянието на МТБ – 

обогатяване чрез дарения, съхраняване и опазване 

по групи. 

Директорът 30.11.18г. 

Администрати

вно-  

стопанска 

дейност 

1. Проверка на документацията на ЗАС.  
 
2. Проверка за спазването на работното време. 
 
3. Проверка на складове  за консумативи. 

 

Зам.директор 30.11.18г. 

Вътрешно-

квалификацио

нна д-ст 

Практикум на тема“ Ефективната роля на 

моделирането като метод в ситуациите по 

основни направления/ открити практики/ 

Зам. директор, 

педагогически 

екип 

30.11.2018г. 

 

Декември    
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Педагогически  Текуща проверка на учебната документация- Отг.: 10.12.18г. 



контрол 
 

дневници на групите, досиета на децата, протоколи 

от консултации с родителите. 
 

Директорът 
 

Хигиена и 

здравеопазване 
 Провеждане на текущ контрол по хигиенното 

състояние на основна сграда и филиал.. 
Отг.: 

Директорът 
 

До 20.12.18г. 

Празничен 

календар 
Тържество за празника”Никулден”- общо 

тържество в двете трети  подготвителни групи 
Педаг екипи 3 гр 
Музик.ръковод. 

6.12.18г. 

Празничен 

календар 
Организиране на коледно тържество с децата.- по 

групи с родителите 
 

Музик.ръковод. 
Педаг. екипи 

 До 21.12.18г. 

Работа с 

родителите 
 

Организиране на изложба на децата от коледни 

рисунки, предмети, украси –Коледен 

благотворителен базар. 
 

Отг.: 

Учителите на 

групи 

10.12.18г. 

 

Работа 

снастоятелство

то 

 Заседание на Настоятелството- текущи 

организационни въпроси във връзка с 

предстоящите празници 

Председател 

на настоят. 
04.12.18г. 

 

 
Квалификация 

на пом. 

персонал 

 

Обучение на тема: 

Изисквания и задължение на пом. персонал при 

изграждане на хигиенни навици.            

                

Председател 

хигиенна 

комисия 

14.12.18г. 

Административ

но-  

стопанска 

дейност 

1.Изготвяне графици за  отпуски. 

ЗАС 

2.Изготвяне графици на дежурните учители по 

време на коледните празници. 

 

Зам.директор 
ЗАС 

 

14.12.18г. 

Вътрешна 

квалификация 

 

 

Дискусия на тема „ Стимулиране и развитие на 

детската реч, чрез ефективното използване на 

изкуството“ 

Зам. директор 

, Експертна 

комисия 

12.12.2018г. 

Хигиена и 

здравеопазване 
Спазване на графика за смяна на бельото.и 

поддържане на хигиена в спалните помещения. 
 

Мед.сест

ри 
до 21.12.18г. 

Административ

но-  

стопанска 

дейност 

Проверка по плана за зимна подготовка – огняр, 

зареждане с гориво, снегопочистване, инструктажи 

и др. 

 
ПКДБАК 

3.12.18 г. 

Административ

но-  

стопанска 

дейност 

Инструктаж за работа на персонала при зимни 

услови 

ПКДБАК 
/ЗАС 

3.12.18 г. 

Финансов 

контрол 
 

-ведомости и преференции при заплащане на такси 

-проверка книгата за дарения                      

 
Директора/Зам 

директор 

21.12.18г. 

Административ

но-финансова д-

ст 

Приключване и отчитане на финансовата година. 
 

Главен 

счетоводител 
21.12.18г. 



Празници и 

развлечения 
Театрална постановка „Снежанка““- ДКТ гр. 

Силистра 
Муз. 

ръководител 
18.12.2018г. 

 

януари 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Административ

но стопанска 

дейност 

 Периодичен инструктаж по ЗБУТ и ПО. 

  

ЗАС 07.01.19г. 

Вътрешна 

квалификацион

на дейност 

Тренинг на тема „ Техники за преодоляване на 

стреса на работното място“ 
Психолог До 25.01.19г. 

 Вътрешна 

квалификация 
 

Обучение на персонала за действия при БАК, 

земетресение , първа помощ и др. 
Мед. Сестра/ 

Председател 

комисия БАК 

До 21.01.19г.. 

Педагогически 

контрол 
Текущ контрол по ЗУД – книга за дарения, 

летописна книга, протоколи от родителски срещи и 

др. 
 

Директор До 25.01.19г. 

Организационн

о педагогически 
Заседание на Обществения съвет-  Годишен 

финансов.Проекто -бюджет 
Председател на 

Обществения 

съвет. Директор 

 До 

30.01.2019г. 

Организационн

о-педагогическа 

дейност 

Текущ контрол за посещаемост на децата в групите 

– капацитет, обхват по списъчен състав. 
Проверка по спазване на ПВТР, трудова 

дисциплина 

 

Директор До 25.01.19г. 

Административ

но- 

стопанска 

дейност 

Изготвяне на щатно разписание, актуализация 

на Списък образец 2 и др. – актуализация на 

задължителни инструкции и вътрешни правила. 

Директор/ЗАС 15.01.2019г. 

Работа с 

настоятелствот

о 

1.Отчет на дейността през първото полугодие. 

2.Приемане програма за пролетните празници. 

                   

Док:Пред.на 

Настоят. 

30.01.19 

Текущ  

педагогически 

контрол 

Ролята на учителя и изкуството като   средства във 

ВОП по овладяване на програмния материал 

съгласно ДОС. 

 

Директор 

До 30.01.19 

Педагогически 

контрол 

Текущ контрол- Развиващата роля на 

моделирането като метод  в основни форми  форми 

на педагогическо взаимодействие 

Директор До 30.01.19 

Административ

но- 

стопанска 

дейност 

Проверка на изпълнение на задачи от плана за 

зимна подготовка.- сух пакет за естремни зимни 

ситуации. 
 

Зам.директор До 30.01.19 

Организационно- 

педагогическа 

дейност 

Провеждане на Общо събрание- Начин на 

изразходване средствата за СБКО. 
Директор, 

Председател на 

СО 

До 30.01.9г.7 



Празници и 

развлечения 

Театрална постановка – Постановката „ 

Житената питка“- ДКТ гр.Търговище 
Директор 16.01.2019г. 

 

Февруари 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Педагогически 

съвет 

1.Отчитане на резултатите от учебно-

възпитателния процес през първото полугодие. 

Информация за междинната диагностика в 

подготвителните групи.   
2.Обсъждане на програмни системи и учебни 

помагала за учебната 2019/2020г.                          

3.Анализ на здравословното състояния на децата 

от ДГ№23 

                              Док.мед.сестра 

3.Отчет за финансовото състояние на детското 

заведение за изминалата календарна година 

                            Док.Гл.счетов. 

4.Отчет за изпълнение на решенията от предходни 

ПС 

                           Док.Главен учител 

 

 

Директорът 15.02.2019г. 

 

Текущ  

педагогически 

контрол 

 

 
1.Резултатни форми  на педагогическото 

взаимодействие и използване на ефективни методи 

и средства за усвояване на компетентности по 

основни направления. 

 

 

 
Директор 

 
20.02.19г. 

Открита 

практика  

1.Ролята на изкуството за стимулиране и развитие 

на детската реч на децата от ПУВ 

ПЕкипи 25.02.19г. 

 

Работа с 

родители 

Здравеопазване 

  Здравна просвета с родителите –  

1.Имунната система на детето – грижа на всеки 

родител 

2.Здравословно хранене. Ролята на програмите 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 

балансираното хранене на децата. 

  

Отг. Мед.сестра 20.02.19г. 

Работа с 

родителите 

Родителски 

табла 

Превенция на затлъстяването и заседналото 

поведение. 

  

  

Г.Шидерова. 28.02.19г.                                                       



Общо събрание 1.Запознаване с бюджета на детското заведение за 

2019г. 

                    Докл. Гл.счетоводител 

2.Организация на персонала при ситуация на БАП- 

земетресение 

                     Докл.Зл.Димитрова 

Отг.Директора    19.02.19г. 

 

Административ

ен контрол 

 

1.Проверка за спазването на работното време 

2. Проверка документацията на детската ясла 

 

Директор 20.02.19г. 

Вътрешна 

квалификация 

„Различните деца” 

Квалификация на учителите за работа с деца със 

СОП. 

Психолог 20.02.19г. 

Празници и 

развлечения 

 

 Подготовка за празника за Посрещане на Баба 

Марта 

 

Музик 

ръководител 

Екипи по групи 

28.02.19г. 

Празници и 

развлечения 

Театрална постановка- „ Червената шапчица“- 

ДКТ-гр. Варна 

Музикален 

ръководител 

14.02.19г. 

Текущ контрол-

хигиена 

Текущ контрол по хигиенното състояние на ДГ- 

основна сграда и филиал. 
 

Отг.: Мед. 

сестра 
 

28.02.19г. 

Работа с 

родителите 
 

Провеждане на родителски срещи за решаване на 

организационни проблеми и текущи задачи в 

групата,  
 

Отг.: ПЕ 28.02.19г. 

Работа с 

родители, ПЕ и 

настоятелството 

„ Мартеничка за другарче“- съвместна 

инициатива за изработване на  мартенички 
 

Председател на 

настоятелството 

20.02.19г. 

 

Март 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Празници и 

развлечения 

Посрещане на Баба Марта ПЕ 1.03.19г. 

Хигиенен 

контрол 

Спазване на инструкции, указания и други за 

добро хигиенно поддържане на ДЗ 

Мед.сестри 15.03.19г. 

Открита 

практика 

3 март „Поклон пред великите българи“ – урок по 

родолюбие в четвърта подготвителна група. 
 

Учителите  

на  IVПГ 

1..03.19г. 

Работа с 

родители 

„ С обич за мама“- празник в малките групи – 

съвместна инициатива с родителите. 

ПЕ/музик.ръков

од. 

7-8.03.19г. 

Педаг.контрол Проверка естетическо оформление на средата в 

занималните;(тематични кътове,във връзка с 

тематичната проверка и основни теми за седмицата 

. 

Директор 15.03.19г. 



Административ

но – стопанска 

дейност 

 

 1.Проверка изправността на уредите на двора, 

укрепеност и обезопасеност на новостроящия се 

корпус на ДГ 

Срок: 1.ІІІ. 

2.Привеждане пясъчниците в готовност за игра 

  Срок:1.ІІІ. 

 

3.Оформяне лехи за цветя и засяване на 

приготвения разсад 

  Срок:29.ІІІ. 

Общ работник МАРТ,19г. 

Финансов 

контрол 

Проверка на книгата за спонсорство и дарения Директор /зам.д-

р 

29.03.19г. 

Стопанска д-ст  Пролетно почистване на детската градина Общ 

работник/ПВ 

29.03.19г. 

Административ

ен контрол 

Проверка досиетата на децата Зам.директор 29.03.19г.г. 

Хигиена и 

здравеопазване 

Обучение на персонала – Първа помощ при 

бедствия, авария и пожари 

   

М.сестра/комиси

я БАК 

29.03.19г. 

Работа с 

родители 

 

Благовещение –съвместна работа родители и деца -

матине 

(свързване на празника с фолклорните традиции) 

           

ПЕкипи 25.03.19г. 

Празници и 

развлечения 

Екологични дейности – Свойства на водата- работа 

във връзка с еко календара. 

Еко комисията, 

ПЕ 

22.03.2019г. 

Вътрешно 

методическа к-

я 

 Консултации на тема „ Изисквания на МОН за 

издаване на удостоверения за завършена 

подготвителна група“ 

Зам. директор 30.03.19г. 

Текущ контрол 

 

Ролята на ,учителя за обогатяване и развиване на 

речевит изяви и умения на децата, чрез използване 

на различните форми и проявления на изкуството  

Директор 30.03.19г. 

Педагогически 

контрол 
 

Проверка на задължителната документация по 

групи.  
 

Директорът 
 

30.03.19г. 

Текущ контрол „Ефективни форми на сътрудничество и 

комуникация с родителската общност“ – 

изпращане на децата  

Директорът 
 

30.03.19г. 

Организационн

о педагогически 

Заседание на Обществения съвет- финансов отчет 

тримесечие;съгласуване помагала Инфо предстоящ 

прием 

Председател на 

Обществения 

съвет. Директор 

 До 30.03.2019г. 

 

 

 

 



Април 
   

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Текущ контрол Ефективни методи и средства  на работа по 

основни направления за постигане на качествен 

ВОП 

Директор До 30.04.19г. 

Тематична 

проверка 

Изкуството като средство за формиране, развитие 

и стимулиране на детските речеви изяви. 

Празничен календар 

ПЕ 10.04.19г. 

Здравеопазване Ден на здравето-литературна просвета, 

развлечение с децата- Театър от деца за деца « 

Горската болница» 

Мед.сестри, ПЕ 5.04.19г. 

Работа с 

настоятелствот

о 

 

1.Пролетно почистване на детската градина 

съвместно с родители, учители, деца 

2.Великденски базар 

-Фолклорни традиции и национална идентичност 

Директор/предсе

дател 

настоятелство 

15.04.19г. 

Организационн

о –педагог.д-ст 

Организиране на изложба от произведения на 

децата, посветени на празника Великден.  
Отг.: ПЕ по 

групи 
 

До 30.04.19г.  

    

Работа с 

родителите 

Съвместни екологични инициативи- Залесяване, 

почистване и грижа за близката гориста местност 
ПЕ, Еколог. 

комисия 

До 30.04.19г. 

Вътрешна  

квалификация 

Социално личностна готовност на детето за 

училище- среща с учители от ОУ „П. Волов“ 
Директор/зам.д-

р 

30.04.2019г. 

Педагогически 

съвет 

1. Отчитане на тематичната проверка на 

тема- Изкуството като средство за 

формиране ,развитие и стимулиране на 

детските речеви изяви. Празничен 

календар 

Директор 20.04.2019г. 

Походи  Пролет е дошла-екскурзия –наблюдение до близка 

местност- Добре дошли приятели от Юг- Ден на 

птиците. 

Директор/зам.д-

р 

До края на 

месеца 

 

Работа с 

родители 
 

Имен ден на детската градина- Съвместна 

инициатива родители- персонал – общественост. 

Създаване на привлекателна среда в двора на 

детската градина . Засаждане на зветя и оформяне 

на цветни лехи. 

ПЕ, Обществен 

съвет 

До края на 

месеца 

Административ

но –стопанска 

д-ст 

1.Проверка на документацията за охрана на труда.  
 

2. Проверка за спазването на работното време 

от персонала. 
 

Отг.: Директорът До края на 

месеца 

 

 



Май 
    

ДЕЙНОСТ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Празници и 

развлечения 

Участие в празника на квартала  

 

 Муз.р-л. 2.05.19г. 

Организ.-педаг. 

д-ст 

 

Изготвяне на годишните отчети по групи - 

Консултация    

Директор 27.05.19г. 

Педагогически 

контрол 

 

Текущ контрол 

 Готовност на децата  от четвърта подготвителна 

група за училище 

Директор 19.05.19г. 

Външна  

квалификация 

Тренинг на тема „Психосоциални  рискове и стрес 

на работното място“- лектор- Проф. С.Въчева ШУ 

К.Преславски 

Директор, зам. 

директор 

03.05.19г. 

Педагогическо 

съвещание 

1.Отчет за дейността на комисиите  в детското 

заведение. 

     Док.Пред на  комисиите 

2.График за заключителните концерти по 

допълнителните педагогически услуги 

Директор 

 

13.05.19г. 

Педагогически 

контрол 
 

1. Регистриране на изходното равнище по групи в 

дневниците. 
 

Директорът 
 

20.05.19г. 

Хигиена и 

здравеопазване 
 

1. Извършване на антропометрични измервания на 

децата  
2. Актуализиране на плана за закаляване през 

лятото 

Мед. сестра 20.05.19г. 

Текущ 

хигиенен 

контрол 

Извършване на текущ контрол по хигиенното 

състояние на двора и стадиона. 
  

 

Директорът, 30.05.19г. 

Работа с 

родителите 

1.Родителски срещи: 

 -Запознаване на родителите с изходното ниво на 

диагностика на ВОП. 

    Докл.Учителите на групите 

 2.Отчитане дейността на родителския актив 

Докл.Председател на род. Актив 

 

 

 

Директор/ПЕ 30.05.19г. 

 

Административ

ен контрол 

 

-проверка на санитарно-хигиенните условия 

-трудова дисциплина 

Проверка документацията на групите 

   

  

Директор 30.05.19г. 



Педагогически 

съвет 

1.Анализ на резултатите от ВОП за 2018/2019 

учебна година 

  Докл. Директор 

2.Приемане план за лятната работа 

                   Док.Екс.комис. 

3.Отчет за здравословното състояние на децата. 

                     Докл.мед.сест.   

4.Избор на работни групи за подготовка на 

годишния план 

 Докл.Експертната ком. 

5.Отчитане работата по плана на БДП 

                      Докл.Председател 

6.Приемане график за извършване на ремонтни и 

други дейности от битов характер 

                    Докл.ЗАС 

Директор 30.05.19г. 

Работа с 

родители 

Пролетно почистване – деца, родители, учители. ПЕ/Росителски 

активи 

20.05.19г. 

Празници и 

нразвлечения 

Довиждане детска градина – здравей първи клас ПЕ-

ПУГ/музик.р-л 

30.05.19г. 

Организ.педаг.

д-ст 

Усмивки и мир в небесната шир“ –  подготовка 

организиране празника на детето 

ПЕ-

ПУГ/музик.р-л 

30.05.19г. 

Организационн

о 

педагогически 

Заседание на Обществения съвет- финансов отчет 

тримесечие;Доклад –анализ ВОП 

Председател на 

Обществения 

съвет. Директор 

 До 

30.03.2019г. 

 

 

 

ЮНИ ,  ЮЛИ,  АВГУСТ 
 

Педагогическа дейност 

 

Организационно – педагогическа дейност 

 

Административно 

стопанска дейност 

I.Консултации 

1.Индивидуална работа с 

деца с педагози за деца с 

проблемно поведение и 

развитие  
 

Отг.: Директорът 
 II.Педагогически 

контрол 

Текущ контрол-  

Занимания, игри и 

разходки на открито             

през летния период 

Срок: VІ, VІІ,VІІІ 

Отг. Директор 

I.Празници и развлечения 

1.Празник на детето –Гостуване на театрална 

постановка 

  Срок: 31.V. 

  Отг. Експерт.комисия 

2.Еньовден- празник на билките 

             Срок: 24.VІ 

  Отг. ПЕ 

3.Хигиенна просвета-Празник на белите зъбки 

 Отг.:мед.сестри /ПЕ 

Срок:19.07. 

 

4.Седмица на морето 

  Срок: 8.VІІІ. 

1. Актуализиране графика 

за  
платен годишен отпуск 
 на педагогическия и 
 непедагогическия 

персонал. 
              Срок: 20.V. / 

               Отг. ЗАС 

2.Поддържане на цветните 

лехи и  

тревните площи 

 Срок: постоянен 

 Отг.Общ работник 

3.Периодичен инструктаж  

  Срок: 20.VІ. 



 

 
III.Консултации 

Водене документацията 

на групите през летния 

период 

       Срок: 7.VІ. 

       Отг. Директор 

Срещи-разговори с 

родители, запознаване с 

констатации от детското 

портфолио 

 

                         Срок: 

всякя седмица по график 

     Отг. ПЕ 

 

 

 

  Отг. Еколог. ком 

5.Рисунки на асфалт 

  Срок:21.VІІІ. 

  Отг. Ком. худ.дейн. 

6.Ден на туризма –туристически излет 

                     Срок-26.08. 

                      Отг.Зам.Директор/комисия 

7. Приемане на детски театрални постановки. 

                                               Срок: постоянен 

     Отг.: Директор/зам.д-р 

/худож-творческа комисия 

  Отг. ЗАС 

4.Привеждане в изправност 

 на материалната база 

 Срок: 30.VІІІ. 

  Отг. ЗАС 

5.Административен 

контрол 

-филтърни тетрадки 

-проверка досиетата на 

децата 

 Срок: 30.VІІІ. 

 Отг. Директор 

6.Изработване график 

 за ремонтните дейности 

                     Отг.ЗАС 

 

 

 

 Годишният План е приет с решение на педагогическия съвет – протокол № 

5 /13.09.2018 г. 

 Утвърден със заповед на директора №484/13.09.2018г. 

 


