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КРАТЪК АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА 2020-21 ГОДИНА 

През учебната 2020-2021 г. цялостната дейност на ДГ № 23 „Иглика“  бе подчинена и насочена към изпълнение на Годишния комплексен план в 

който бяха включени педагогически, организационно-педагогически и административно-стопански дейности, съобразени с разпоредбите на ЗПУО, 

Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищно образование, държавните образователни стандарти и в синхрон с  целите, залегнали в 

Стратегията за развитие на ДГ № 23 „Иглика“ за периода 2020-2024г.  

В основата на цялостната дейност на ДГ № 23 „Иглика” стои развитието потенциала на всяко дете, успешната му реализация, изграждането му като 

личност и подготовката му за училище. Дейността и възпитателно- образователната работа в ДГ бе насочена към осигуряване на равни 

възможности за всички деца, обхват в задължителна предучилищна подготовка, създаване на приобщаваща среда за всяко дете, чрез интегрирано 

обучение, установяване на индивидуалните потребности  и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.  

С утвърдените Програмна система и Правилник за дейността се оптимизира организацията на всички видове дейности,  създават се много добри 

условия за протичане на ефективен образователен процес, съгласуваност и отчетност на резултатите. В процесът на възпитателно-образователната 

работа се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. Спазват се принципите за 

научност, обективност, конкретност, комплексност и системност. У децата се формират знания, умения, отношение и мотивация за бъдещата 

социална роля на ученици. 

Учебната 2020-2021 година премина в необичайната за всички  епидемична обстановка. Въпреки предизвикателствата, в детската градина се 

създадоха необходимите условия за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща протичането на процеса на педагогическо 

взаимодействие, при спазване на строги противоепидемични мерки от персонала, родителите и децата. Приеха се и се утвърдиха всички 

необходими за това правила, заповеди, ред и условия за прием на децата, за дезинфекция и всички други, обезпечаващи споделената отговорност на 

персонал и родители за ограничаване на заразяването с COVID- 19 и за опазване на здравето- своето, на своите близки и на околните. По време на 

въведеното извънредно положение в страната и необходимостта от провеждане на възпитателно- образователен процес от дистанция се спазиха  

всички указания на министрите на здравеопазването и на образованието, относно организацията на взаимодействието с децата и родителите в 

онлайн среда през платформи, приложения, електронна поща и други. 

Работата през изминалата учебна година отново показа, че когато успешно се съчетават традиции и новаторски идеи, както по отношение на 

педагогическите взаимодействия, така и на професионалните, това е само в полза на децата. Това са устойчиви във времето практики, които 

осигуряват активна позиция за „учене чрез преживяване“, сътрудничество и позитивни преживявания за всички участници в образователния 

процес.  Основен подход в работата на колегията бе творческо и креативно мислене, професионализъм и иновативност, стремеж за създаване на 

позитивна среда за възпитание и обучение на децата.  Работим съвместно с родителската общност и други социални партньори като се стремим  в 

детската градина да изградим система за повишаване на качеството на образованието, постоянен прогрес и успешно развитие, изграждайки висока 

репутация на образователната институция като желано място за отглеждане, възпитание и обучение на децата „Дом на щастливото детство“. 



 

 
 

 

 

➢ Да  осигурява  образователна  политика  за  равен  достъп  до  качествено  образование  и  приобщаване  на  всяко  дете. 

➢ Да  създава   позитивна  и  разнообразна  среда  за  неговото  развитие,  като  запазва  и  развива  българската  

образователна  традиция. 

➢ Да  подкрепя и стимулира личностното развитие на всяко дете, чрез  ориентираност  към  интереса  и  мотивацията  

на  личността  му към  възрастовите  и  социални  промени  в  живота  му,  както  и  към  способността  му  да  прилага  

усвоените  компетентности  на  практика. 

➢ Да  мотивира  учителите към   реализация на    иновативност и  ефективност  в  педагогическите  практики  и  в  

организацията  на  образователния  процес, въз  основа  на  научна  обоснованост  и  прогнозиране  на  резултатите. 

➢ Да  работи  за  утвърждаване  на  детската  градина  като  значима  институция  в  обществото, чрез  прозрачност  на  

управлението  и  предвидимост  на  развитието  на  предучилищното  образование  в  детската  градина. 

 

 
 

«Дом  на  щастливото  детство », в  който, децата    се  чувстват, сигурни,  спокойни, желани  и  защитени   в  общество  от 

връстници  и  възрастни, в  което  да  изявяват  своите  умения, способности  и  удовлетворяват  желания  и  потребности” 

➢ Място, където  се разкрива  и  усвоява   българската  национална  идентичност. 

➢ Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, 

личностно и здравно-физическо развитие  и  подкрепа  на  всяко  дете  в  съответствие  с  възрастта, потребностите , 

способностите и  интересите  му. 

➢ Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация. 

➢ Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, 

стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.  



ПРИОРИТЕТИ за учебна 2021/2022 година:   
➢ Реализиране на държавните образователни стандарти за предучилищно образование. 

➢ Приобщаващо образование, екология и спорт, изкуства, проектно- ориентирани дейности и STEАM обучение. 

➢ Създаване безопасна и здравословна среда за обучение и труд, опазване на психическото и физическо здраве на децата и 

персонала в епидемична обстановка. 

➢ Обхват на децата в задължително предучилищно образование от 4 годишна възраст. 

➢ Оптимизиране системата за квалификационната дейност на педагогически и непедагогически персонал. 

➢ Ефективност и ефикасност на управлението на ресурсите, оптимизация работата на комисиите 

➢ Задълбочаване контактите с обществени организации и институции отворени към проблемите на детската градина 

и реализиране на  съвместни проекти за подобряване на образователната среда. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Осигуряване  на   съвременна  иновативна, креативна, позитивна и подкрепяща образователна  среда  и  равен  достъп  до  качествено  

обучение и  възпитание на всяко дете. 
 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ: 

1. Усъвършенстване на средата в ДГ за осигуряване  на  развиващо  обучение и  изява  на  детските  способности.   

2. Подобряване  на условията за обучение и възпитание ориентирани към  провокиране на мисленето и самостоятелността, към 

формиране на практически умения и развитие  личността  на  детето. 

3.Стимулиране  позитивна нагласа и мотивация на   учителите и  служителите към  подобряване професионалната компетентност  и  

кариерно развитие,  чрез утвърдена  система за квалификация. 
 

ЗАДАЧИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

1.Стимулиране познавателно- творческата активност и развитие на комуникативните способности на децата:  
➢ Стимулиране развитието на речева активност чрез художествена литература – първа  възрастова  група  
➢ Стимулиране развитието на речева активност и емоционална интелигентност чрез художествена литература и игра – 

драматизация- втора  възрастова  група 
➢ Стимулиране познавателно- творческата активност на децата   чрез проектно- базирано обучение-  трета  възрастова  група 
➢ Ролята на изобразителното изкуство за разгръщане на креативността и творческия потенциал на децата в четвърта група 

2. Развиване емоционална грамотност и умения за решаване на конфликти чрез медиация.  

3. Реализиране STEAM  обучение  в  ДГ   

4. ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ: Приобщаване  на  децата  към  многообразието и  красотата  на  природния  свят,  изграждане  на   

екологично  съзнание  и  проява  на  емоционално-оценъчно  и  естетическо  отношение 



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИ И ПЕРСОНАЛ 
Директор: Марчела Кирилова  Петрова  –   магистър педагогика/ психология  ІІІ-та ПКС  

Главен счетоводител: Донка Асенова Димитрова- магистър- икономика;       

Завеждащ административен сектор /ЗАС/: Надежда Митева 

Учител по  музика:   Татяна  Куприянова- бакалавър –муз. педагогика 

Психолог:  Василка  Хр.  Петрова-  Жекова-  психология;  

Педагогически  съветник: Златинка  Лефтерова Димитрова – магистър ПУП; IV- та  ПКС         

Ресурсен учител:  Татяна  Димитрова  Великова -  психология ;   

Логопед:  Иглика  Кирякова  Георгиева – логопедия 

Група Учители Образование Квалиф.  

степен 

Помощник възпитател 

I А 

„Пеперудка“ 

Лиляна Борисова Иванова 

Руска Николова Недева 

висше-магистър 

висше-магистър 

ІІІ-та 

ІV-та 

Надя Атанасова Тодорова 

I Б 

„Мравчица“ 

Марияна Петрова Стойчева 

Николинка Александрова Стоянова 

висше-магистър 

висше-магистър 

ІI-ра 

 

Стефка Петрова Стефанова 

II А 

„Калинка“ 

Равие Хайредин Исмаилова   

Севдалина  Радкова  Димова 

висше-магистър 

висще-бакалавър 

ІII-та 

ІV-та 

Пламена Желязкова Николова 

II Б 

„Щурче“ 

Мариана  Борисова Хаджихристова 

Даниела  Атанасова  Драгнева 

висше-магистър 

висше-магистър 

ІV-та 

ІV-та 

Радка  Горанова  Узунова 

III А 

„Пчеличка“ 

Даниела Костадинова Минкова 

Теодосия Андреева Стрелцова 

висше-магистър 

проф. бакалавър 

ІІІ -та Донка Костадинова 

Зам. Елена Евгениева Георгиева 

IV А 

„Светулка“ 

Радка Великова Атанасова 

Даринка Дончева Дончева 

висше  магистър 

висше-магистър 

ІІІ -та 

IV-та 

Атанаска  Янулова  Жекова 

IV Б 

„Врабчо“ 

Илияна Илиева Минева 

Нели Валериева Маринова 

висше  магистър 

висше-магистър 

ІV-та 

ІІІ–та 

Янка Георгиева Атанасова 

Ясла  

„Слънчо“ 

 м.с.Стойка Вичева 

 м.с. Петранка Димитрова 

  Параскева Василева Ангелова 

Иглика Ангелова Иванова 

 Помощник възпитател: Радостина Димитрова 

                                                                         



Постоянни комисии: 

Кариерно развитие и                                                                          Комисия по закона за обществени                                                         
квалификационна дейност /КРКД/                                                                           поръчки /ЗОП/ 
Председател: Златинка   Димитрова                                                      Председател:  Златинка Димитрова                                             
        Членове: Лиляна Иванова                                                                            Членове: Донка Асенова Димитрова- гл. счет. 
                           Даниела Минкова                                                                                           Надежда Илиева Митева                                                                                                                               
 
Културно – развлекателна,                                                              Комисия   ГУТ/ЗБУВОТ 
художествено- творческа дейност /КРХТД/                          Безопасни  условия на възп. обуч. и труд /БУВОТ/             
Председател:  Татяна         Куприянова                                                         Председател: Марчела Петрова- Директор 
        Членове: Радостина Димитрова -ПВ                                                       Членове: Надежда Митева- ЗАС 
                          Севдалина  Радкова  Димова                                                                      Нели Маринова                                                                                                                                  
                          Даниела Драгнева                                                                                          Димитър Димитров- огняр 
                                                                                                                                                       Стоян Георгиев-0бщ работник 
                          Татяна Куприянова- муз.педагог                                                  
                         Нели Маринова 
                          Илияна Минева 
                          Радка Узунова- ПВ 
 

Гражданско, здравно, екологично /ГЗЕИО/                            Вътрешен  одит 
Председател: Мариана  Хаджихристова                                                 Председател:   Златинка Димитрова 
        Членове : Даниела Драгнева                                                                      Членове :  Лиляна  Борисова  Иванова   
                            Николинка  Стоянова                                                                                  Донка  Асенова  Димитрова 
 
Безопасност  на  движението  по  пътищата /БДП/                         Етична комисия  
Председател:  Радка Атанасова                                                                  Председател: Лиляна Борисова   Иванова 
        Членове:  Севдалина  Димова                                                                     Членове: Илияна  Илиева  Минева                                               
                            Руска Недева                                                                                                   Златинка  Димитрова 
                                                                                     
                                                                                                                                             
 
 



 
Стратегия  на  риска                                                                                Комисия БАК- ПБ 
Председател: Златинка  Димитрова                                                            Председател: Илияна  Илиева  Минева 
        Членове: Донка  Димитрова                                                                           Членове: Надежда  Илиева  Митева 
                         Теодосия Стрелцова                                                                                           Димитър Янакиев Димитров/Стоян Георгиев 

 
 
 
Връзки с обществеността и работа с родители/ВОРР/                        Комисия  дарения  
Председател:  Даниела Минкова                                                                  Председател: Даринка Дончева 
Членове:          Мариана  Хаджихристова                                                            Членове: Златинка Димитрова                                                   
     Златинка Димитрова                                                                                        Радка Узунова 
                           Радостина  Димитрова- ПВ     
                            Руска Недева   -учител                                                                                                                                                                                                            
 Комисия АРХИВИРАНЕ                                                                                           Прием  на  деца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Равие Исмаилова- Председател                                                          Председател:  Марчела Петрова- Директор                                                                        

        Членове: Марияна Стойчева- член                                                      Членове: Надежда  Илиева  Митева 
ЗАС- член                                                                                                                         Галя  Шидерова 
                            
 
Хигиена и здравна профилактика /ХЗП/                                           Инвентаризация  и  обогатяване  на МТБ                                                                                                                                                                                                                
Председател: Галя  Шидерова                                                                        Председател:  Донка Асенова Димитрова 
        Членове: Илийка  Николова                                                                            Членове: Надежда Илиева Митева                                            
               Параскева  Василева  Ангелова- ПВ                                                               Равие Хайредин Исмаилова 
 
Работна група                                                                                             Експертна  комисия- АРХИВ 
за  самооценяване                                                                                    Председател: Надежда  Илиева  Митева 
качеството  на  образованието  /РГСКО/                                              Членове:  Златинка Лефтерова Димитрова 
Председател: Златинка  Лефтерова  Димитрова                                                                Донка  Асенова  Димитрова 

        Членове: Даринка Дончева Дончева                                                                                                                                                          
                           Нели Маринова                                                                            
                           Татяна Димитрова Великова                                                   

                                     Лиляна Иванова                                                                          



                                                                                                                                 
 

КАЛЕНДАРЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

месец Септември 2021г. 

 
 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

     Общо събрание 

 

Взаимодействие с 

родителите и 

други социални 

партньори 

 

Квалификационна 

дейност 

        Методическа 

подкрепа 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

/АСД/ 

Хигиена и здравна 

профилактика 

             /ХЗП/ 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

1.Педагогическо 

съвещание: 

- подготовка за 15.09 

- график род. срещи 

-запознаване с Насоки 

на МОН за дейността 

на ДГ в епидемична 

обстановка 

           Срок: 2.09.21г. 

         Отг.: Директор 

 

2.Педагогически 

съвет: 

Дневен ред: 

1. Отчет лятна работа 

и изпълнение 

решения от 

предходен съвет 

2.Приемане: 

- Правилник за 

дейността уч.21/22г. 

- Правила COVID19 

1.Консултации с 

родители- групови и 

индивидуални: 

„Подготовка за 

постъпване и  

адаптация на децата 

от първа група“  

   Срок: 15.09.21г. 

  Отг.: пед. съветник 

         учители I-ва гр. 

 

2.Родителски срещи 

по график: 

-запознаване с 

Правилника за 

дейността 

-запознаване с ДОС и 

организация на ВОП  

          Срок: 21.09.21г. 

          Отг.: учители 

 

 

1. Консултации- 

индивидуални и 

групови: 

-седмични 

разпределения, 

планиране на ВОП 

-водене на 

задължителната 

документация 

-подкрепа на  

новоназначен учител 

     Срок:10.09.21г. 

     Отг.: Директор 

             пед. съветник 

 

2.Практикум 3 ак. ч. 

„Работа с електронен 

дневник в платформа 

One Book” 

           Срок: 09.21г. 

           Отг.: Комисия 

                       КРКД 

1.„Варна 100 години 

курортен град“- 

празнично откриване 

на изложба с 

фотографии  

            Срок: 1.09.21г. 

           Отг.: Комисия 

                       КРХТД 

2.Тържествено 

откриване на 

учебната година 

          Срок: 15.09.21г. 

          Отг.: Комисия 

                     КРХТД 

 

3.Старт на  Проект 

„Здравиада“- 

 Дни на здравето: 

„Чистота за здраве“- 

дейности по групи 

      Срок: 20 и 21.09 

  Отг.: Комисия ХЗП, 

АСД: 

Обогатяване на МТБ 

-канцеларски м-ли 

-хигиенни м-ли; 

-учебни помагала 

-закупуване  играчки  

       Срок: 1.09.2021 г.             

       Отг.: Директор,             

                   ЗАС 

Изготвяне на : 

1.Справка 

задължително 

предучилищно 

обучение-деца родени 

2015, 16, 17г. 

      Срок: 1.09.2021г. 

     Отг.: Директор                                            

 

2.Списък  Образец 2                             

Срок:20.09.2021г.   

Отг.: Директор                    

    

1.Педагогически 

контрол: 

Текущ: 

-организация на 

предметно-

пространствената 

среда, готовност  за  

откриване  на  новата  

учебна  година 

Срок: 14.09.2021 г.       

Отг.: Директор 

 

2. Административен 

контрол: 

- Контрол за 

изпълнение на 

графика за 

хигиенизиране на 

помещенията в ДГ и 

дворните площи. 



- Годишен план за 

дейността уч.21/22г. 

- План Педагогически 

съвет 

-План за 

квалификация 

- План контролна 

дейност 

- План ГЗЕИО 

- седмични 

разпределения ОН и 

тематични 

разпределения  

-състав и правила за 

работа на комисии 

към ПС 

4.Избор на секретар 

на ПС за уч.21/22г. 

5.Приемане график за 

поетапно въвеждане 

на електронен 

дневник 

     Срок: 14.09.21г. 

    Отг. Директор 

 

3.Педагогическо 

съвещание: 

1. Обсъждане план-

графици на дейности 

по проекти 

2.Запознаване с 

планове на комисии 

към ПС. 

3.Текущи въпроси 

    Срок: 28.09.21г. 

 

5.Еко призив към 

родителите:  

„22 септември- 

световен ден без 

автомобили“ 

         Срок: 21.09.21г. 

         Отг.: Комисия 

                   ВОРР  

              

5.Актуализация на 

Сайта на ДГ 

       Срок 30.09.21г. 

       Отг.: Директор 

 

6.Поддържане на 

Фейсбук страницата 

на ДГ 

     Срок: постоянен 

Отг.: Комисия ВОРР 

7.Създаване и 

поддържане на 

фейсбук групите на 

всяка група  

       Срок: постоянен 

       Отг.: учителите 

 

8.Партньорства с: 

1.Карин дом 

2.Институт Итера 

3.Контакти с други 

организации във 

връзка с вътрешните 

проекти 

         Отг.: Директор 

              

 

3.Квалификационен 

курс: 

Проект „Място за 

всяко дете“ с Карин 

дом 

         Срок: 28.09.21г. 

        Отг.: Директор 

                   

4.Консултации: 

групова с учители 

първа група 

- адаптация на децата; 

- уеднаквяване на 

изискванията –  

обмяна на добри 

практики, взаимни 

посещения между 

учителите в групата 

          Срок: 30.09.21г. 

          Отг.: директор,   

            пед. съветник 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               учители 

4.Старт на Проект 

„Книголюб“: 

-Среща с автор на 

детски книги 

-Обявяване 

„Маратон на 

четенето от 23.09 

до 23.05“ и Конкурс 

„Най-дългият 

читателски дневник 

на група / на дете/ на 

член от персонала“ 

       Срок: 23.09.21г. 

       Отг.: Директор 

 

 Проект  

„Здравиада“: 

Дни на спорта и 

туризма: 

-поход- 27 Септември 

Международен ден на 

туризма 

-дейности по групи 

-спортен празник 

-срещи с треньори 

 

     Срок:27-30.09.21г. 

     Отг.: Комисии  

              учители 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж ЗБУТ- 

периодичен 

        Срок: 21.09.21г. 

        Отг.:Отговорник 

 

Провеждане 

Процедури ДМС и 

диференцирано 

заплащане 

      Срок: 30.09.21г. 

      Отг.: Директор 

Ремонти 

1.Отоплителна 

система:профилактика 

2.Климатична  

система профилактика 

/почистване  на  

филтрите/ 

Срок: 30.09.2021 г.               

Отг.: директора,         

ЗАС, огняри 

6. Въвеждане на 

Електронен дневник 

        Срок 30.09.21г. 

        Отг.: Директор 

ХЗП: 

1.Преглед хигиенно 

състояние на ДГ.                              

2.Изготвяне на 

здравна информация 

за  новоприетите деца. 

Срок: 30.09.2021г. 

Отг.: мед. сестри 

-  Спазване 

пропускателния 

режим в ДГ 

-  Спазване  графика  

за  утвърденото  раб. 

време    

- контрол хранене                            

                              

Срок: 20.09.2021г. 

  Отг.: Директора,        

мед. сестра 

- проверка книгата за 

вписване на децата в 

задължително 

предучилищно 

образование – родени 

2015г., 2016г.,2017г. 

Срок: 30.09.21г. 

Отг.: директор 

3.Финансов  контрол  

-Проверка на таксова  

книга;  

-книга за депозитни 

вноски. 

-Изготвяне  на 

констативни 

протоколи 

    Срок: 29.09.2021г.           

Отг.: Директора 

 

 

 

 

 

 



    Отг.: Директор 

 
  

 
  

 

месец Октомври 2021г. 

 
 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

     Общо събрание 

 

Взаимодействие с 

родителите и 

други социални 

партньори 

 

Квалификационна 

дейност 

        Методическа 

подкрепа 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

/АСД/ 

Хигиена и здравна 

профилактика 

             /ХЗП/ 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

1.Педагогическо 

съвещание: 

- обсъждане начина 

на отразяване 

постиженията на 

детето в ел. дневник 

-обсъждане вида на 

съдържанието на 

портфолио на дете в 

ел. дневник 

-текущи въпроси 

            Срок: 5.10.21г. 

         Отг.: Директор 

 

2.Общо събрание: 

-запознаване с 

финансов отчет- трето 

тримесечие 

- Правилник за 

вътрешния трудов ред 

-  правилник ЗБУТ, 

правила COVID19 

- План БАК и ПБ 

-Етичен кодекс 

1.Заседание на 

Обществен съвет 

       Срок:12.10.21г. 

       Отг.: Директор 

 

2.Заседание на 

Настоятелството 

       Срок:12.10.21г. 

       Отг.: Директор 

 

3.Онлайн анкети с 

родителите: 

- Проучване 

очакванията и 

впечатленията от ДГ 

         Срок:8.10.21г. 

-“Приказката в света 

на детето“ 

         Срок:22.10.21г. 

        Отг.: Комисия 

                  ВОРР 

          

Педагогически 

персонал: 

1.Лектория, 

дискусия- 1 ак. час: 

”Организация  и  

провеждане  на  

атестирането на 

педагогическите 

специалисти, 

актуализация на 

портфолиото” 

            Срок: 5.10.21г. 

           Отг.: Комисия 

                       КРКД 

2.Консултации: 

Групова                       

„ Диагностични 

процедури входно 

ниво- провеждане, 

обобщаване, 

анализиране на 

резултати“ 

            Срок: 8.10.21г. 

         Отг.: Директор 

Проект  

„Здравиада“: 

Световен ден на 

усмивката – първи 

петък на октомври  

                       1.10.21г. 

1.Дни на спорта и 

туризма 

- дейности по групи 

- измерване физич. 

дееспособност 

      Срок: 1-8.10.21г. 

      Отг.: Учители 

2.Дни на 

здравословното 

хранене  

-дейности по групи 

- обща изложба 

„Веселите плодчета и 

зеленчуци“ 

           Срок:25.10.21г. 

          Отг.: Комисии 

1.Застраховане деца 

и персонал: 

     Срок:1.10.21г. 

     Отг.: ЗАС 

2. Сключване  на  

договори : 

- доставка  на 

трапезна  вода 

- училищен  плод 

- училищно  мляко -  

график  на  доставка 

Срок: 02.10.2020 г. 

Отг.: директор, ЗАС 

3. Изготвяне на: 

- Справка за  броя на 

децата по възрастов 

признак /за Община 

Варна/ 

  Срок: 02.10.2020 г.                                

   Отг.: директор                                   

-Финансов  отчет  за  

деветмесечие 

  Срок: 09.10.2020 г. 

  Отг.: гл. счетовод. 

1.Педагогически 

контрол: 

Текущ: 

- Проверка на 

документацията по 

групи 

Срок: 12.10.2020 г.           

- Проверка на 

месечното 

планиране на ВОП 

по групи. 

Срок: ежеседмично     

Тематичен: 

„Оптимизация на 

дневния режим, като 

профилактично 

средство за 

психическото и 

физическо здраве на 

децата“ 

Цялостен: 

„Организация на ВОП 

във втора група“ 

      Отг.: директор 



-карта с критерии и 

показатели 

диференцирано 

заплащане за новата 

уч.21/22г. 

          Срок:12 .10.21г. 

          Отг. Директор 

З. Педагогическо 

съвещание: 

- обсъждане 

състоянието на 

приема на децата  от 

първа група и обхват 

и посещаемост на 

децата над 4г. 

- обсъждане дейности 

по подготовка за 

празника на ДГ – 

Рожден ден и Ден на 

семейството 

-текущи въпроси 

          Срок: 19.10.21г. 

          Отг.: Директор 

 

4. Педагогическо 

съвещание: 

- план-график на 

дейности в чест на 

деня на екоучилищата 

- обсъждане дейности 

по други проекти 

- текущи въпроси 

          Срок: 26.10.21г. 

          Отг.:Директор 

4.Популяризиране 

целите и дейностите 

по проекти:  

- Проект „Здравиада“  

- Проект „Големият 

лов на растения“  

- Проект „Книголюб“ 

Проект „Програмирай 

и играй“ 

           Срок: 20.10.21г. 

          Отг.: Комисия 

                    ВОРР 

5.Здравна 

информация за 

родителите:  

„Главови  паразити -

реална опасност и  

профилактика“ 

Срок: 19.10.2020г. 

 Отг.: мед. сестри                                   

                                     

 

6.Партньорства с:  

-Карин дом: 

Проект „Място за 

всяко дете“ 

- Институт „Итера“ 

Проект „Социално-

емоционално 

изучаване и медиация 

в ДГ“ 

    Отг.: Директор и 

  Екип Приобщаващо  

образование 

             пед. съветник 

 

3.Външна 

квалификация с 

кредити: 

„Прилагане 

медиацията като 

способ за управление 

на конфликти в 

образователната 

институция“ 

    Отг.: Директор 

 

4.Практическо 

занятие тренинг-1 

ак. час: 

„Адекватно  

поведение  при  

възникнал  пожар“ 

/тренировъчна 

евакуация с целия 

персонал/  

    Срок:       .10.21г.                            

      Отг.:  Директор  

Комисии ПБ и ЗБУТ 

                               

Непедагогически  

персонал:  

Тема: „Спазване  на  

изискванията за  

правилно  и  безопасно  

ползване  на  хигиенни  

и  дезинфекционни  

материали” 

3. Дни на 

пожарната 

безопасност: 

„Внимание, пожар!“- 

-дейности по групи 

-тренировъчна 

евакуация 

     Срок: 10.21г. 

     Отг.: Комисия ПБ 

 

Старт на ЕКО 

Проект „Големият 

лов на растения“: 

-регистрация 

-преглед на 

осведомеността 

-преглед на средата 

-дейности по групи 

4 октомври – 

Световен ден за 

защита на животните 

       Срок:1-20.10.21г. 

       Отг.: Комисия 

                ГЗЕИО 

 

 

Старт STEM Проект 

„Програмирай и 

играй“ Часът на кода, 

Европейска седмица 

на кодирането 9-24.10 

   Отг.: пед. съветник 

 

31 октомври-Ден на 

Черно море 

-Справка  за 

заболеваемостта  на  

персонала –общи  

болести, профес. заб., 

профилакт. прегледи  

-Справки за разходите 

за: ел. енергия и вода 

и набелязване на 

мерки за икономии;  

-бюджета и спазване 

на ВП за РЗ 

     Срок: 30.10.2020 г. 

     Отг.: директора 

4. Ремонти: 

-Извършване   

профилактика  на  

ВиК  и отоплителна  

система – подготовка 

за  зимен  сезон.  

5. Архивиране:                                   

-Архивиране на 

дневниците и 

досиетата;  

-Проверка на 

състоянието на 

архивите от 

Експертна комисия по 

архив, изготвяне на 

протокол и изпращане 

6.Инструктажи на 

огняри и персонал за 

отоплителния сезон. 

Срок: 30.10.2020 г. 

Отг.: ЗАС 

 

2.Административен 

контрол: 

- Спазване на 

вътрешния трудов ред 

Срок: 05.10.2020 г.                  

Отг.: директор 

-Спазване графика за 

почистване - 

непедагогически 

персонал 

- Проверка на 

санитарно-

хигиенното състояние 

на ДЗ- протоколи 

Срок: постоянен            

Отг.: мед. сестри 

-Проверка на 

документацията на 

комисията по БУВОТ 

Срок:26.10.2020 г.        

Отг.: директора 

 

3.Финансов  контрол  

- Проверка  на  

финансов  отчет  за  

деветмесечие 

- Проверка  на таксова  

книга, депозитни 

такси, преференции  

Срок: 29.10.2020 г.  

Отг.: Директор           

 

 

 



 Срок: 05.10.2020 г.         

Отг.: мед .сестри 

        

        Отг.: учители 

 

 

 

месец Ноември 2021г. 

 
 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

     Общо събрание 

 

Взаимодействие с 

родителите и 

други социални 

партньори 

 

Квалификационна 

дейност 

        Методическа 

подкрепа 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

/АСД/ 

Хигиена и здравна 

профилактика 

             /ХЗП/ 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-подготовка за ПС 

-подготовка и график 

на дейности за Дни на 

медиацията в ДГ 

- подготовка за 

празника на ДГ 

-текущи въпроси 

          Срок: 2.11.21г. 

         Отг.: Директор 

 

Педагогически 

съвет: 

Дневен ред: 

1.Отчет на комисия 

диференцирано 

заплащане на 

педагогическите 

специалисти 

2. Анализи на 

резултатите от 

Еко призив и 

поздрав към 

родителите и 

обществеността 

в чест на  

7 ноември- Ден на 

екоучилищата 

      Отг.: Комисия 

          ВОРР 

 

Популяризиране 

целите и 

приобщаване на 

родителите към 

дейностите по: 

Програма 

„Екоучилища“ и 

„Учим за гората“ 

Проект „Големият лов 

на растения“ 

Отг.: Комисия ЕО 

 

Консултации: 

-Индивидуални и 

групови- 

„Прилагане 

медиацията като 

способ за управление 

на конфликти между 

децата чрез 

„Мостчето на мира“ 

-Оказване 

методическа подкрепа 

на новоназначен 

учител 

       Срок: 15.11.21г. 

       Отг.: директор 

         пед. съветник  

 

 

 

 

 

 

1 ноември – Ден на 

будителите 

 

Дни на действие на  

Екоучилищата – 

 7 ноември Ден на 

екоучилищата 

-есенно почистване 

-работа с природни 

материали 

-аранжиране на 

букети с есенни цветя 

-обща изложба 

„Гората през есента“ 

     Срок:2.11-8.11 

     Отг.: Комисия ЕО 

 

Проект „Здравиада“ 

8 ноември – 

Европейски ден на 

здравословното 

хранене – пирамида 

АСД: 

1.Изготвяне на : 

- Справка за 

статистически 

център-  списъчен 

състав на деца, 

персонал, сграден 

фонд. 

 Срок:  27.11.2020 г.                   

Отг.: директор, ЗАС 

2.Подготовка за 

инвентаризация- 

основно почистване  и 

подреждане общи 

части, офиси и 

складове 

 Срок:16-21.11.21г.    

Отг.: ЗАС, гл. счетов. 

3. Инвентаризация 

- посуда, технически 

средства 

- ДМА 

1.Педагогически 

контрол: 

Текущ контрол: 

- месечно планиране 

на ВОП 

- работа с електронен 

дневник 

Срок: периодично 

Тематичен контрол: 

„Адаптация на  децата  

от І-ва група  към  

средата в  ДГ, 

взаимодействие в 

групата, сформирани  

хигиенни  навици на 

етапа на възрастта“. 

Срок: 9-13.11.21г. 

Цялостен: 

„Организация на ВОП 

във втора група“ 

Отг.:  директора 

 



проследяване входно 

ниво на развитието- 

по групи и общо за 

ДГ 

3.Приобщаващо 

образование-

състояние на обхвата 

на децата в обща и 

допълнителна 

подкрепа 

4.Посещаемост и 

обхват на децата в 

задължително 

предучилищно 

образование 

5.Състояние на 

приема и адаптацията 

в първа група и ясла. 

          Срок:9.11.21г. 

          Отг.: Директор 

 

 

 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-организация и 

подготовка за 

декемврийските 

празници 

-предстоящи 

дейности по проекти 

-текущи въпроси 

       Срок:30.11.21г. 

      Отг.: директор 

Запознаване 

родителите с 

резултатите от 

входно ниво 

„Посланието на 

есенният лист“- 

призив за отговорно 

поведение и 

безопасно движение 

по пътищата 

 

Популяризиране 

сред родителите и 

обществеността на 

целите и дейностите 

по Проект „Социално-

емоционално 

изучаване и медиация  

в детската градина“ – 

съвместен проект с 

Институт „Итера“ 

 

 

Празничен поздрав 

за ПРАЗНИКА на 

ДГ 

 

Популяризиране 

сред родителите и 

обществеността 

Проект „Място за 

всяко дете“, 

реализиращ се 

съвместно с Карин 

дом 

 

 

 

 

Семинар-  2 ак. часа 

„Стимулиране 

развитието на речева 

активност и 

емоционална 

интелигентност на 

децата  чрез 

художествена 

литература и игра- 

драматизация“ 

       Срок: 16.11.21г. 

          Отг.: Комисия 

                      КРКД 

 

Тренинг с гости 

„Трик-трак“: 

„Развитие на 

артистични умения у 

децата чрез 

театрализирани игри“ 

           Срок:23.11.21г. 

         Отг.: Директор 

 

Непедагогически 

персонал: 

„Участие на 

помощния персонал 

при изграждане на 

здравно-хигиенни 

навици – изисквания, 

задължения“ 

на храненето, влакче с 

храни, пътят на 

млякото 

 

Дни на медиацията- 

11.11-19.11 

 

РОЖДЕН ДЕН ДГ 

„Иглика“  

Ден на семейството- 

21.11 

 

Дни на безопасното 

движение по 

пътищата-21.11.21г. 

/третата неделя/ 

световен ден на 

жертвите от 

катастрофи 

-посланията на 

есенния лист 

-среща с пътен 

полицай 

 

Световен ден на 

децата /ООН/ 20.11 

1.Всички деца имат 

равни права 

2.POP-UP Festival за 

СЕИ 

         Срок:22- 26.11 

 Отг.: пед. съветник 

 

Проект „Книголюб“- 

-библиотечни кътове 

Срок: 30.11.2020 г.      

Отг.: Комисия 

 

 

4. Сключване  на  

договори с: 

- Фирма  за  доставка  

на  гориво 

- Фирма  за  

технически  надзор  

Срок: 2-30.11.21 г.  

Отг.: Директор 

5.Организация със 

служба по трудова 

медицина 

профилактични 

прегледи на 

персонала 

ХЗП 

1. Обобщаване 

информация от 

-здравно-

профилактични карти 

-замервания 

физическа 

дееспособност 

2.Изготвяне План за 

закаляване през 

зимния сезон 

Срок: 2.11.21г. 

Отг.: Комисия ХЗП 

 

 

 

 

2.Административен 

контрол: 

-санитарно-хигиенен 

контрол- температура 

на въздуха 

- спазване графика за 

дезинфекция 

-спазване график за 

смяна на бельото 

Срок: постоянен 

Отг.: мед. сестри 

-проверка 

документацията  на 

огнярите 

- проверка складове за 

консумативи 

- спазване на 

работното време 

Отг.: Директор 

 

3.Финансов  

контрол: 

Проверка на 

счетоводна 

документация на гл. 

счетоводител и ЗАС: 

финансов  отчет, 

приходни  квитанции, 

ведомости, 

депозитни  такси, 

платежни нареждания 

Срок:  30.11.2020 г.              

Отг.: Директор 

 

 



 

 

Срок: 11.21г. 

Отг.: Комисия ХЗП 

 

-правилата на книгата 

-читателски дневник 

     Отг.: учителите 

 

 

 

 

 

месец Декември 2021г. 

 
 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

     Общо събрание 

 

Взаимодействие с 

родителите и 

други социални 

партньори 

 

Квалификационна 

дейност 

        Методическа 

подкрепа 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

/АСД/ 

Хигиена и здравна 

профилактика 

             /ХЗП/ 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-организация 

дейности по проекти  

и празници 

-текущи въпроси 

            Срок: 7.12.21г 

         Отг.: Директор. 

Проект „Книголюб“ 

„Коледен приказен 

календар“ – четене на 

10 коледни приказки 

от майки онлайн 

      От 10 до 23.12 

 

Контакти с 

Дружество за защита 

на птиците, покана за 

съвместна дейност  

 

 

 

 

 

 

 

Празничен поздрав 

от децата за 

коледните и 

 

Семинар – 1 ак. час: 

„Ролята на 

изобразителното 

изкуство за 

разгръщане на 

креативността и 

творческия потенциал 

на децата в 

предучилищна 

възраст“   

          Срок: 14.12.21г. 

         Отг.: Комисия  

                   КРКД 

 

 

„Грейна нашата 

елхичка“- старт на  

декемврийските 

празници  29.11.21г. 

Проект 

„Програмирай и 

играй“ –Лаборатория 

по кодиране на Дядо 

Коледа  III и IV група 

    Срок: 1-10.12.21г. 

Проект „Книголюб“ 

Коледен приказен 

календар – четене на 

10 коледни приказки 

от майки онлайн 

       От 10 до 23.12 

Проект Здравиада: 

Дни на зимните игри 

и спортове  

     Срок: 13-17.12.21г. 

АСД: 

1.Изготвяне  на  

счетоводни  отчети  за  

текущата финансова 

година  

      Срок :16.12.21г. 

2.Отчет   на 

средствата от фонд 

работна           

Срок: 18.12.21г. 

Отг.: главен 

счетоводител 

3. Графици за работа 

и отпуска през 

зимната ваканция. 

        Отг.: ЗАС 

 

ХЗП 

1.Обобщаване данни 

от здравно-

профилактични карти 

Педагогически 

контрол: 

Текущ- проверка на 

документацията; 

Тематичен – 

„Организация на 

педагогическата среда 

във връзка с 

празниците“ 

Административен 

контрол: 

-преглед протоколи за 

контрол хигиена и 

здравеопазване 

Финансов  контрол: 

-ведомости и 

преференции при 

заплащане на такси 

- проверка книгата за 

регистриране  на   

даренията                      



новогодишни 

празници по групи 

5.„В очакване на Дядо 

Коледа“- коледни 

партита по групи 

          Срок: 23.12 

      Отг.: учителите 

2.Закалителни 

процедури 

3.Спазване правила в 

епидемична 

обстановка 

 Срок: 18.12.2020 г.                              

Отг.: директор 

месец Януари 2022г. 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

Общо събрание 

Взаимодействие с 

родителите и други 

социални партньори 

Квалификационна 

дейност 

 
Методическа 

подкрепа 

 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

/АСД/ 

Хигиена и здравна 

профилактика 

/ХЗП/ 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-График за вътрешно 

открити практики 

-организация на 

дейности по проекти 

докладват комисии 

Срок: 05.01.22г. 

Отг.: директор 

 

Общо  събрание: 

Дневен ред: 

1.Запознаване с Отчет 

за финансовото 

състояние през 

изминалата 2021г. 

2.Решение за начина 

на изразходване 

средствата от  фонд  

СБКО за  

финансовата  

2022г.3.Инструктажи 

 
1.Заседание на 

Обществен  съвет: 

- приемане годишен 

финансов отчет за 

2021г. 

- съгласуване проекто  

бюджет за  

финансовата  2022г.   

 

 

2.  Заседание  на   

Настоятелството  

-  отчет  за  дейността  

му през 2021г. 

-Приемане план за 

дейността на 

настоятелството през 

2022г. 

                                           

Срок: 29.01.2021г. 

Вътрешно  открита  

практика 2 ак. часа: 

 ІІ „а“ и ІІ „б“ гр. 

”Художествената 

литература и играта- 

драматизация   

фактор  за 

обогатяване  на  

речника, 

активизиране  на  

вниманието, 

въображението  и  

емоционалната  памет 

у  децата” 

 

 

Лектория и 

дискусия - 1 ак. час: 

„STEAM и спорт – 

стратегии за 

реализирането в 

детската градина“ 

Проект 

„Здравиада“: 

 

Ден на думата 

благодаря 11.01 

 

1.Дни на зимните 

игри и спортове  

 

2.Дни на 

безопасността при 

природни бедствия 

 

3. БДП „Посланията 

на снежинките“ 

 

21 януари – 

Световен ден на 

прегръдката 

  Отг.: Комисии 

            Пед. съветник 

 

АСД:1. Изготвяне на  

-Щатно разписание на 

длъжностите  

-Поименно  щатно  

разписание  по  

длъжности 

-Справка за неползван 

годишен отпуск от 

членовете на 

персонала за 2021г. 

-Справка за 

посещаемостта  на  

децата  от  ПГ                     

  Срок: 5.01.22г.                                  

  Отг.: Директор, 

ЗАС                              

                                           

-Справка за 

получените дарения 

през финансовата 

2021 г. 

Срок: 15.01.22 г. 

Педагогически 

контрол: 

Текущ- 

-Състояние на 

документацията 

-портфолио на детето 

-Ролята на учителя за 

формиране на трайна 

здравна и екологична 

култура чрез 

реализиране на 

проекто-базирано 

обучение 

 

Тематичен- 

”Художествената 

литература и играта- 

драматизация  в 

педагогическото 

взаимодействие в 

първа и втора група“  

 



БУВОТ                                

Срок: 13.01.2021г. 

      Отг.: директора,  

комисия  по  БУВОТ 

 
 

Педагогически 

съвет: 

Дневен ред: 

1.Отчитане на ВОР 

през първото 

полугодие на 

учебната 2021-2022г. 

2.Отчет на директора 

за резултатите от 

контролната дейност 

през първото 

полугодие на 

учебната 2021-2022г  

3.Анализ на 

здравословното 

състояние на децата  

  Докладва мед. сестра 

4.Отчет за изпълнение 

на решенията от 

предходни ПС 

5.Отчет на Комисия 

БДП и приемане 

план-програма за 

2022г. 

   Срок: 31.01.2022 г.                  

 Отг.: директора 

 

                                           

Отг.: директора 
 

 

 
БДП „Посланията 

на снежинките“ 

   Отг.: Комисия БДП 

 

 

 

Педагогически 

консултации с 

родителите: 

„Превенция на 

заседналото 

поведение и 

наднорменото тегло“ 

 

Дейности с 

партньорите по 

проекти 

 

Контакти с 

Читалището, 

библиотеката в 

квартала и 

Регионална 

библиотека „П. 

Славейков“- 

планиране съвместни 

дейности  

 

 

 

 
Педагогически 

консултации: 

1.Групови 

- във връзка с 

вътрешно-открита 

практика 

- във  връзка  с  

процеса  на  

самооценяване  и  

атестиране 

2.Индивидуални 

- отчитане на 

резултатите от ВОП, 

подготовка  за 

ограмотяване  на  

децата  от  ПГ 

Срок: постоянен                    

Отг.: директор 

 

Проект „Големият 

лов на растения“: 

Дейности по групи: 

-Зрънце любов за 

зимуващите птици 

- биоразнообразие 

-хранителни вериги 

 Отг.: учители              

комисия ЕО 

 

 

 

Проект „Книголюб“: 

„Бели приказки“- 

-Четене на приказки 

със зимен сюжет 

-попълване 

читателски дневник 

- подреждане и грижи 

за книжките в 

детската библиотека 

Отг.: Учители 

        Пед. съветник 

  Отг.: директора                                    

-Справка  за  разход  

на  гориво  

 Срок : 29.01.2021 г.     

Отг.: огнярите 

2. Профилактика на 

отоплителната 

система -  изготвяне  

на  протоколи 

Срок:05.01.2021г. 

  Отг.: ЗАС; огняри                                

3. Сключване  на 

договори с  изтекъл  

срок за : 

-информационно  

осигуряване 

-охрана- СОТ 

- видeо- наблюдение 

- поддръжка  на  

компютърните  

системи 

- поддръжка  на  сайта  

на ДГ  

Срок:05.01.2021г.                           

Отг.: ЗАС, директор 

4.Съвещания на 

комисия ЗБУТ 

-Контрол на 

безопасни трудови 

условия 

-Проучване нуждите 

от профилактични 

прегледи 

Срок: 01.22г. 

Отг.: комисия ЗБУТ 

Цялостен- 

Педагогическо 

взаимодействие във 

втора група 

Отг.: директор 

 
Административен 

контрол: 

-Проверка по плана за 

зимна подготовка – 

огняр, зареждане с 

гориво, 

снегопочистване, 

инструктажи и др. 

- проверка  за  

установяване  на  

фиктивно     записани  

деца  в  дневниците  

на  групите 

- спазване на графика 

за работно време 

- спазване  

пропускателния  

режим 

-контрол хранене 

 Срок: постоянен           

Отг.: директора 

Финансов  контрол: 

-проверка ведомости и 

преференции при 

заплащане на такси 

Срок: 18.01.2022 г.                        

Отг.: директор 



 

 

 

месец Февруари 2022г. 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

Общо събрание 

Взаимодействие с 

родителите и други 

социални партньори 

Квалификационна 

дейност 

 
Методическа 

подкрепа 

 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

 

Хигиена и здравна 

профилактика 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

 
 

Педагогическо 

съвещание: 

-Подготовка и план 

график на мартенски 

празници 

-дейности по проекти 

-състояние на обхвата 

на децата от 

задължително ПУО 

-обсъждане дейности 

приобщаващо 

образование 

       Срок:12.02.2022г. 

Педагогически  

консултации с 

родителите– 

индивидуални и 

групови по график 

      отг.: учителите 

 

Съвместни дейности 

по проектите с  

родители и 

партньори 

 

Взаимодействие с 

родителите за 

подкрепа на деца с 

емоционално-

поведенчески и 

обучителни 

затруднения в 

развитието 

Срок: периодично 

Квалификационен 

курс: 

Проект „Място за 

всяко дете“ 

 

Вътрешно  открита  

практика  

ІV „а“ и  „ б” гр. 

2 ак. часа 

“Ситуацията по 

изобразително 

изкуство като среда за 

стимулиране на 

креативност и 

творчество“ 

 

 

Педагогически 

консултации: 

1.Групови 

Проект 

„Здравиада“: 

 

1.Дни на зимните 

игри и спортове  

 

2.Дни на 

безопасността при 

природни бедствия 

 

3.11 февруари – 

Световен ден на 

болните-

благотворителна 

инициатива 

 

4.17 февруари – Ден 

на спонтанните 

актове на доброта 

Отг.: комисии 

          Пед.екипи 

 

АСД: 

Изготвяне на : 

1.Справка за 

разходване ресурсите 

през периода  

09.2021 г. – 02.2021г. 

 

2.Справка за 

състоянието, 

годността и 

експлоатацията на ел.  

съоръженията – ел. 

замерване. 

Срок: 08.02.2021 г. –

12.02.2021 г. 

              Отг.: ЗАС, 

Комисия по БУВОТ 

 

Поддържане на 

дворни пространства- 

почистване от сняг 

Ремонти  

Педагогически 

контрол: 

Текущ  

– реализиране 

дейности по проекти 

Тематичен 

„Готовност  за  

участие  в  учебна  

дейност – мотивация,  

волева  устойчивост  

и  емоционална 

удовлетвореност  - 

ІV“а“ и  ІV”б”  

Цялостен 

Педагогическо 

взаимодействие във 

втора „А“ и „Б“ група 

Административен 

контрол 

- хигиена и 

безопасност на труда 



Отг.: екип   

приобщаващо 

образование, 

учители 

 

 

Съвместна 

благотворителна 

инициатива с 

родители по повод  

11 февруари – 

Световен ден на 

болните 

17 февруари – Ден на 

спонтанните актове 

на доброта 

 

- във връзка с 

вътрешно-открита 

практика 

- във  връзка  с  

процеса  на  

самооценяване  и  

атестиране 

2.Индивидуални 

- отчитане на 

резултатите от ВОП, 

подготовка  за 

ограмотяване  на  

децата  от  ПГ 

Срок: постоянен                    

Отг.: директор 

Проект „Книголюб“: 

-Приказки за 

емоциите 

-Дейности по групи 

Отг.: пед. екипи 

 

Ден в памет  на 

Левски – 18 

февруари 

Дейности по групи 

Отг.: пед. екипи 

 

ХЗП Хигиена и 

здравеопазване 

1.Формиране на 

здравна култура у 

деца и родители чрез 

илюстровани 

брошури и здравна 

литература. 

2. Информация за 

здравословното 

състояние на децата 

според процента на 

заболеваемост. 

3.Закалителни  

процедури, игри  и  

упражнения  на  

открито  при  зимни  

условия. 

   Срок: 26.02.2021 г.           

Отг.: мед.сестра 

- спазване  

Правилника за 

БУВОТ 

- график на работното 

време на огнярите 

- проверка  на  

документацията  на 

огнярите – дневници, 

протоколи 

     Срок: 1-5.02.2021г.  

   Отг.: директора, 

ЗАС, пед.  съветник 

 

Финансов  контрол: 

-Проверка  на  таксова  

книга, касови  ордери, 

платежни нареждания  

Срок : 26.02.2021 г.                         

Отг.: Директор, пед.  

съветник 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

месец Март 2022г. 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

Общо събрание 

Взаимодействие с 

родителите и други 

социални партньори 

Квалификационна 

дейност 

 
Методическа 

подкрепа 

 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

 

Хигиена и здравна 

профилактика 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-Организация на еко 

празници и 

инициативи 

-обсъждане идеи за 

празника на ДГ – 

имен ден 

Срок: 5.03.22г. 

Отг.: директор 

 

 

 

Общо събрание 

Дневен ред: 

1.Периодичен 

инструктаж за 

БУВОТ. 

2.Действия при 

природни бедствия. 

                                           

Срок: 17.03.2021г. 

Педагогически  

консултации с 

родителите– 

индивидуални и 

групови по график 

      отг.: учителите 

 

Приобщаване към 

дейности по проекти  

и инициативи в 

групите 

 
Празнични видео 

поздрави, 

изработване 

подаръци за 

майките 

 

 

 

 

 

 

Литературна стая – 

дискусия -2 ак. часа: 

„Съвременни 

тенденции в 

художествената 

литература за деца- 

актуални наши и 

чужди автори и 

произведения“ 

 
Външна 

квалификация с 

кредити: 

„Проектно- базирано 

обучение в детската 

градина“ 
 

 

 

 

 

Посрещане на Баба 

Марта  

 Отг.: учител музика 

3 март- Национален 

празник 

- обща изложба 

-поздрави от IV гр., 

викторини 

  Отг.: учителите 

Проект 

Книголюб:  

3 март- международен  

ден на писателя 

„Моята приказна 

история“ – 

съчиняване на 

приказки,изработване 

на книжки и театър –

„камишибай“ 

 

8 март-  ден на 

жената - поздрави по 

групи 

АСД: 

Осигуряване на : 

1.Препарати за 

обезпаразитяване на 

тревните площи. 

2.Косене на тревните 

площи. 

3.Цветя  и  храсти  за  

засаждане 

4.Бои  за  освежаване  

на  уредите  за  игра  

на  открито 

 Срок: 22.03.2021 г. –

31.03.2021 г. 

    Отг.: ЗАС,  огняри 

 Изготвяне  на 

проекти: 

-   Проект  за  

физическа  култура –  

ПМС № 46 

- Проект  за  

квалификация  на  

Педагогически 

контрол: 

Текущ- Социална 

адаптация на децата, 

хигиенни  правила  и  

здравословен  режим  

– І-ва   група 

Тематичен- 

„Работа в групите по 

празничния календар: 

Цялостен- 

Педагогическо 

взаимодействие в 

трета група 

Административен 

контрол 

-проверка  на  

графика  за  

пропускателния  

режим 

- проверка  за  

установяване  на  

фиктивно     записани  



                                 

Отг.: директора, 

                                

Комисия по БУВОТ 

Педагогически съвет 

Дневен ред: 

1.Отчитане дейности 

по проекти до 

момента 

2.Приобщаващо 

образование 

3.Избор на 

познавателни книжки 

за новата учебна 

година 

Срок:28.03.22г. 

Отг.: Директор 

 

 

 

Изпращане на 

творбите създадени 

в групите по темата 

„Моята приказна 

история“ в 

Пощенска кутия за 

приказки на 

Регионална 

библиотека „П. 

Славейков“ 

Отг.: пед. съветник 

 

 

 

 

Тренинг: 

Евакуация- деца  и  

персонал  

„Адекватно     

поведение  при  

природни  бедствия- 

наводнения, 

земетресения  и  

пожари”                                  

Срок: 29.03.2022г. 

Отг.: директора 

 

Консултация: 

Взаимодействие с 

родителите за 

подкрепа на деца с 

емоционално-

поведенчески и 

обучителни 

затруднения в 

развитието 

Срок: 29.03.2022г. 

Отг.: директор 

         пед. съветник 

 

 

Дни на действие на 

Екоучилищата- 

Проект „Големият лов 

на растения“ 

21 март- Световен 

ден на гората, Първа 

пролет 

22 март- Ден на 

водата 

-„Водата и гората“- 

презентация 

-експерименти с вода 

-засаждане на семена 

и луковици 

-пролетни цветя- 

презентация,  

-аранжиране на 

букети 

 

21 март – Световен 

ден на кукления 

театър 

25 март – 

Благовещение- ден 

на майката 

 

 27 март световен 

Ден на театъра-  

-Игри – драматизации 

по групи 

-гледане онлайн 

театрални 

представления за деца 

 Отг.: учители 

педагогическите  

кадри 

                             

Срок: 12.03.2021 г. 

 Отг.: директора 

 

Поддържане на 

дворни пространства- 

Почистване  

Ремонти уреди за игра 

Засаждане на цветя 

ХЗП: 

-Здравно-просветна 

работа с децата;  

-Проверка на 

санитарно-хигиенните 

условия, отчитане на 

резултатите, 

изготвяне и 

представяне на 

констативен 

протокол. 

-Проверка  на  

детското  хранене - 

деца  с  глутенова  

зависимост 

    Срок: постоянен   

Отг.: мед.сестра 

деца  в  дневниците  

на  групите 

Срок: постоянен.                   

Отг.: директор 

Финансов  контрол: 

-задължителната 

документация на 

ЗАС, гл.счетоводител: 

таксова книга 

книга за депозитни  

такси 

справки 

требвателна книга 

счетоводни  

документи 

Срок: 25.03.2021 г.                     

Отг.: директор 



 

 

месец Април 2022г. 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

Общо събрание 

Взаимодействие с 

родителите и други 

социални партньори 

Квалификационна 

дейност 

 
Методическа 

подкрепа 

 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

 

Хигиена и здравна 

профилактика 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-план сценарий и 

организация   за 

празника на ДГ – 

имен ден 

- текущи въпроси 

Срок: 5.04.22г. 

Отг.: директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в  

националната 

страница на Проект 

„Големият лов на 

растения“, 

- в международната 

„Дни на действие на 

екоучилища“ 

Срок: периодично 

Отг.: Комисия ЕО 

 

 

Заседание на 

Обществен съвет 

-финансов отчет 

тримесечие 

-съгласуване избор на 

познавателни книжки 

-информиране за 

предстоящата 

кампания по прием 

Срок: 04.22г. 

Отг.: директор 

 

 

 

 

 

 

Вътрешно-открита 

практика - 1 ак. час: 

„Реализиране на 

проектно-базирано 

обучение в трета 

група“ 

 

Педагогическа 

консултация: 

Организация на 

тренировъчно 

упражнение- 

евакуация- деца  и  

персонал  

„Адекватно     

поведение  при  

природни  бедствия  и  

пожари”                                  

Проект „Книголюб“ 

1 април – ден на 

хумора „Приказки за 

Хитър Петър“  

2 април ден на 

детската книга и 

изкуствата за деца- 

Четене, театрални 

развлечения от 

учителите по групи, 

Театър „Камишибай“ 

 

Проект „Големият 

лов на растения“ – 

- Ден на птиците 1.04 

„Добре дошли, 

приятели, от юг!“ 

Седмица на гората- 

-видове растения- 

тревисти, храсти, 

дървета 

- засаждане на 

дървета, храсти, цветя 

-правилата на гората 

АСД  

Актуализиране 

графика за 

платен годишен 

отпуск 

на педагогическия и 

непедагогическия 

персонал. 

Срок: 20.04.22г. 

Отг.: ЗАС 

Подготовка за 

летния сезон: 

-Установяване  

годността  на уредите 

и съоръженията за 

игра на открито. 

-Освежаване   уредите  

за  игра  на  открито. 

-Обработване  на 

тревните  площи 

Срок: 5 - 16.04.2022 г.  

Отг.: Огняри 

Празници в ДГ: 

1.Организация 

Педагогически 

контрол 

Текущ – 

-документация, 

-работа с електронен 

дневник 

- „Готовност  за  

участие  в  учебна  

дейност – мотивация,  

волева  устойчивост  

и  емоционална 

удовлетвореност  на 

децата ІV“а“ и  ІV”б” 

- психическа и 

емоционална 

готовност на децата за  

сценична изява на  

празници  и  

развлечения.  

Тематичен- 

-„Реализиране на 

проектно-базирано 

обучение в трета 

група“ 



 

 

Заседание на 

Настоятелството 

 

 

 

 

 

 

Работа с родители 

във връзка с БДП: 

„Посланията на 

водната капка“ за 

безопасност на пътя 

Отг.: Комисия БДП 

 

 

 

 

Празнични поздрави 

за 

ЦВЕТНИЦА- ИМЕН 

ДЕН НА ДГ, 

Великден 

и озеленяване на 

двора  

 

Отг.: Директор 

          Комисии 

          учители 

 

 

 

Срок: 29.04.2022г.     

Отг.: директора 

 

 

-ползи от гората 

Проект „Здравиада“ 

1.Здраве от гората 

2.Хората, които се 

грижат за нашето 

здраве- 

7 април Световен ден 

на здравето и 

здравните работници 

11 април Ден на 

българския зъболекар 

3.Безопасност на пътя 

„Посланията на 

водната капка“ 

4.Здрава планета-

здрави хора 

 

Дни на действие на 

Екоучилищата 

22 април- Ден на 

планетата Земя- 

-пролетно почистване 

-разделно събиране на 

отпадъците  

-филм, игри 

-рециклиране, 

изкуство от отпадъци 

ЦВЕТНИЦА- ИМЕН 

ДЕН НА ДГ 

 

Великденска изложба 

Четене великденски 

приказки 

Отг.: Комисии, 

учители 

2.Провеждане 

3.Финансово 

обезпечаване 

                                

Закупуване на : 

- играчки и спортни 

принадлежности за 

игра на открито 

- материали за 

естетическото 

оформление на 

средата във връзка  с  

празниците 

Срок: 01.04.2021 г. –  

09.04.2021 г. 

Отг.: директора, ЗАС 

 Пролетно 

почистване : 

“Красива и чиста 

Варна” – организация 

и провеждане с 

участието на деца, 

персонал и родители 

                                 

Срок: 01.04.2021 г. – 

23.04.2021 г. 

Отг.: директора 

 Изготвяне на : 

- Финансов  отчет за  І 

–во  тримесечие 

                                

Срок: 12.04.2021 г. 

 Отг.: директор , 

гл.счетоводител 

 

-Организация на 

педагогическата  

среда съобразно 

празничния календар- 

тематична насоченост 

естетичност  

Срок: 02- 20.04.2022  

Административен 

контрол : 

-проверка  на  

задължителната  

документация  по 

Охрана на труда 

-проверка  за  

установяване  на  

фиктивно     записани  

деца  в  дневниците  

на  групите 

Срок: постоянен        

Отг.: директор 

Финансов  контрол: 

-задължителната док. 

и  месечни  отчети на 

ЗАС и  гл. 

счетоводител  

    Срок:21.04.2021 г.           

Отг.: директор 

Стартиране 

процедура по 

самооценяване 

-дейности на Работна 

група  по график  

Отг.: директор 

 



 

 

месец Май 2022г. 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

Общо събрание 

Взаимодействие с 

родителите и други 

социални партньори 

Квалификационна 

дейност 

 
Методическа 

подкрепа 

 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

 

Хигиена и здравна 

профилактика 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-процедура по 

самооценяване 

организиране анкети с 

родителите 

- финализиране 

дейности по проекти 

избор на начини за 

обобщаване и 

отчитане – 

презентации, 

електронни книги и 

др. 

Срок: 05.05.22г. 

Отг.: Директор 

 

 

 

Педагогическо 

съвещание: 

-Отчитане резултата 

от тестови проверки в  

Отчитане работата 

по международен 

проект „Големият 

лов на растения“ 

пред националния 

координатор 

движение „Син 

флаг“ 

Отг.: комисия ЕО 

 

 

Съвместни дейности 

по проектите с  

родители и 

партньори 

 

Процедура по 

самооценяване: 

-анкети с родители 

за проучване 

удовлетвореността 
Срок: по график 

за самооценяване 

Отг.: Работна група 

Квалификационен 

курс с кредити: 

„Стратегии за 

създаване на 

иновативна, 

креативна и 

подкрепяща 

образователна среда“ 

 

Семинар- споделяне 

на добри практики 

    1 ак. час: 

„Социално-

емоционално 

изучаване и медиация 

в детската градина“ 

 
Педагогическа 

консултация: 

-Изготвяне на 

характеристики и 

удостоверения на 

децата постъпващи в 

първи клас 

Проект Здравиада 

10 май – Световен 

ден на движението 

за здраве 

 

Проект „Големият 

лов на растения“- 

-кой лази в тревата, 

кой каца по цветята 

- 20 май ден на 

пчелата – филм 

Тайните на пчелите 

- в овощната и 

зеленчукова градина 

през пролетта 

-преглед на 

осведомеността 

-отчитане дейностите 

по проекта 

 

Проект „Книголюб“ 

Финал на конкурса- 

изложба от 

читателските 

АСД: Осигуряване 

на средства за : 

-Подготовката на 

МТБ за работа през 

летния сезон. 

 Ремонти: 

1.Профилактика  на  

климатичната  

инсталация  

2.Профилактика  на  

слънчевата  система  

3.Профилактика  на  

отоплинелната  

система 

 Изготвяне на:                                  

                                           

заявка за предстоящи 

ремонти 

-заявка за учебни 

помагала 

удостоверения на 

децата, постъпващи в 

І-ви клас 

Педагогически 

контрол: 

Текущ –  

1.Готовност  за  

участие  в  учебна  

дейност – мотивация,  

волева  устойчивост  

и  емоционална 

удовлетвореност  - ІV 

“а“ и  ІV ”б група 

2.Организация и 

ръководство на 

педагогическа 

ситуация по музика 

Срок: 07.05.2022 г. - 

21.05.2022 г.       

Отг.: директор 

Тематичен: 

1. Тестова проверка в 

ІV „а“ и  ІV ”б” гр. 

“Училищна зрелост и 

готовност за учебна 

дейност ” 



ІV „а“ и  ІV ”б” гр. - 

“Училищна зрелост и 

готовност за 

училище”  

-подготовка на 

екипите за лятна 

работа 

                  

Срок:25.05.2022г.     

Отг.: директора 

 

 

 

Общо събрание 

      Дневен ред : 

1.Периодичен 

инструктаж по 

БУВОТ и хигиена на 

труда. 

2.Отчет за 

административно-

стопанската дейност. 

3.Организация на 

дейностите през 

летния сезон. 

                                            

Срок: 20.05.2022г. 

                               

Отг.: директора, 

КБУВОТ 

 

 

 

Запознаване 

родителите с 

изходно ниво от 

проследяване 

постиженията на 

децата- 

индивидуално и 

групово 

Срок: 30.05 

Отг.: пед. екипи 

 

Родителски срещи 

по график 

Срок: 30.05 

Отг.: пед. екипи, 

          Директор 

 

Съвместна 

организация с 

родителите на 

празничното 

раздаване на 

удостоверенията на 

IV група 

-изготвяне на 

годишни отчети 

Срок: 5.05.22г. 

Отг.: директор, 

        пед. съветник 

дневници 

 

24 май- ден на 

буквите – 

-празнични поздрави 

- обявяване 

победителите в 

Конкурса за най-

дълъг читателски 

дневник 

 

1 юни Празник на 

детето- 

-Презентация „Децата 

по света- еднакви и 

различни“ 

-празник за децата 

 

„На добър час в 

първи клас“- 

тържествено  

раздаване  

удостоверенията на 

децата постъпващи в 

първи клас 

        Срок: 17.05.2022 

г. –  21.05.2022 г. 

                                          

Отг.: директора, ЗАС 

 

ХЗП-Хигиенизиране 

на помещенията и 

дворните площи – 

подготовка за летния 

сезон -   насоки ,  

изисквания   

-Изготвяне и 

предоставяне на план-

програма за 

закалителни 

процедури през 

лятото 

-Здравна информация 

за родителите – 

обогатяване, 

актуализиране. 

  Срок:05.05.2022г.-

14.05.2022г.-           

мед.сестра 

Срок: 05.05.2022 г. - 

14.05.2022 г.          

Отг.: директора 

Административен 

контрол: 

Проверка на : 

-Документацията  

съгласно   

Наредба  №8 от  

11.08.2016г. 

-дневници 

-таксова книга 

-графика на 

пропускателния 

режим 

Срок: 25.05.2022 г –

28.05.2022г.          

Отг.: директор 
 
Процедура по 

самооценяване: 

-анкети с родители 

за проучване 

удовлетвореността 

-обобщаване  

резултати изготвяне 

доклад на Работна 

група самооценяване 

Срок: 31.05.22г. 

Отг.: Работна група 

 

 



 

 

месец Юни, Юли, Август 2022г. 

Педагогически съвет 

Педагогически 

съвещания 

Общо събрание 

Взаимодействие с 

родителите и други 

социални партньори 

Квалификационна 

дейност 

 
Методическа 

подкрепа 

 

Гражданско, 

здравно, екологично, 

интеркултурно 

образование 

Празничен календар 

Административно- 

стопанска дейност 

 

Хигиена и здравна 

профилактика 

 

Контролна дейност 

Вътрешен одит 

     Самооценяване 

 



Педагогически 

съвет: 

Дневен ред: 

1.Доклад- анализ  за 

дейността  и ВОП  

през учебна 2021/22г. 

  Докладва Директор 

2.Доклад на 

Работната група за 

резултатите от 

процедурата по 

самооценяване  

Председател РГСКО 

3.Отчитане работата 

по плана на комисии 

 Доклад Комисии 

4.Отчет за 

здравословното 

състояние на децата. 

 Доклад Мед. сестри   

5.Актуализиране 

план за лятната 

работа 

 Докладват Комисии 

6.Избор на работни 

групи за подготовка 

на годишния план за 

новата учебна година 

и двугодишния план 

за действие към 

Стратегия 2020-24г. 

7.Приемане график за 

извършване на 

ремонтни и други 

Запознаване 

родителите с изходно 

ниво от 

проследяване 

постиженията на 

децата- индивидуално 

Срок: 5.06.22г. 

Отг.: пед. екипи 

 

Взаимодействие с 

родителите за 

подкрепа на деца с 

емоционално-

поведенчески и 

обучителни 

затруднения в 

развитието 

Срок: периодично 

Отг.: екип   

приобщаващо 

образование, 

учители 

 

1.Заседание на 

Обществен съвет 

       Срок:….07.21г. 

       Отг.: Директор 

 

 

 

Представяне летните 

дейности чрез 

публикации в 

страницата на ДГ и 

фейсбук групите 

Педагогически 

консултации: 

 

1.Планиране и водене 

на документацията 

през летния период. 

 

2. Организация на 

дневния режим и 

допълнителни форми 

на педагогическо 

взаимодействие 

Срок: 10.06.22г. 

 

2.Взаимодействие с 

родителите за 

подкрепа на деца с 

емоционално-

поведенчески и 

обучителни 

затруднения в 

развитието 

Срок: периодично 

Отг.: директор 

         пед. съветник 

 

Юни 

1.Празник на детето 

Срок: 1.06 

Отг.: комисия КРХТД 

           учители 

 

2.  5 юни ден на 

опазването на 

околната среда 

-дейности по групи 

-рисунки на асфалт 

Отг.: комисия ЕО 

          пед. екипи 

 

3.Еньовден- празник 

на билките 

Срок: 24.06.22г. 

Отг.: пед. екипи 

 

4. Национален Ден 

на безопасното 

движение по 

пътищата 29 юни 

Срок: 29.06.22г. 

Отг.: комисия БДП 

 

 

Юли 

1.Дни на Водните 

забавления 

Отг.: пед. екипи 

2.Празник на белите 

зъбки 

Срок: 20.07. 

Отг.: мед. сестри, 

АСД 

1.Актуализиране 

график отпуски 

2. Инструктажи: 

-начален и на 

работното място на 

новоназначен 

персонал 

- Периодичен 

инструктаж 

Срок: 2.06.22г. 

          Отг.: ЗАС 

 

3.Поддържане на 

цветните лехи и 

тревните площи 

Срок: постоянен 

Отг.: Общ работник 

 

 

4.Ремонти 

Привеждане в 

изправност 

на материалната база 

Срок: 31.08.22г. 

Отг.: ЗАС 

 

ХЗП 

1.Хигиенизиране и 

дезинфекция на 

помещенията и 

дворните площи  

по график 

 

Педагогически 

контрол: 

Текущ- документация  

-Дневници нанасяне 

изходно ниво 

-Протоколи работа с 

родители 

-Досиета на децата 

Срок:10.06.22г. 

- Филтърни тетрадки 

- Организация на 

дневния режим през 

лятото 

Срок: периодично 

Отг.: Директор 

 

 

Административен 

контрол: 

-Проверки спазване 

хигиенно-санитарните 

изисквания и мерки за 

ограничаване на 

заразата от Ковид 

-пропускателен режим 

Срок: периодично 

Отг.: Комисия ХЗП, 

        зам. директор 

         

 

Процедура по 

самооценяване: 

-представяне доклада 

на ПС и директор 



дейности от битов 

характер 

  Докладва ЗАС 

Срок: 5.06.22г. 

Отг.: Директор 

 

 

 

 

 

Срок: ежеседмично 

Отг.: комисии, 

          Пед. екипи 

 

 

Родителски срещи на 

новоприетите първа 

и яслена група 

 Срок: 30.08.22г. 

Отг.: Директор 

 

 

 

 

 

 
 

         Пед. екипи 

 

Август 

1.Седмица на морето 

Срок: 8.08 

Отг.: Комисия ЕО 

2.Празник на нашия 

град Варна 

Срок:15.08. 

Отг.: пед. екипи 

          зам. директор 

 

3.Ден на туризма –

туристически излет 

Срок: 26.08. 

Отг.: зам. Директор,               

комисия ЕО 

 

2.Закалителни 

процедури през 

летния сезон 

 

3.Периодично 

пръскане за кърлежи 

 

Срок: постоянен 

Отг.: Комисия ХЗП 

          ЗАС 

 

- изготвяне Мерки за 

повишаване 

качеството на 

образование 

 - запознаване и 

съгласуване с 

Обществения съвет 

на доклада и мерките 

 

Срок: по график 

Отг.: Работна група 

самооценяване 

 

Годишният план е приет на Педагогически съвет с Протокол №  5 / 09.09.2021г. и е отворен за изменения и допълнения по реда 

на неговото приемане. 

 

 



Приложения:  

1.План на Педагогическия съвет;   

2.План квалификационна дейност;  

3.План за контролна дейност на директора;   

4.План за работа с родители;  

5.План гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;   

6.План за здравна профилактика;  

7.План- програма БДП 

8.Планове за работа по проекти и програми за съвместна дейност с партниращи организации.  

 

 

 

 

 

 


