
        ДГ № 61 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ“ 
1574 гр. София, р-н Слатина ,  ул. ”Камчия ” № 1,   02/ 870 93 77, e-mail:  info@dg61slatina.com , https://dg61slatina.com 

стр. 1 

 

30.9.2021 г.

X Директор

Елена Димитрова

Signed by: Elena Ventseslavova Dimitrova  

 

Заповед № 2/15.09.2021г. 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за дейността на детска градина  „Шарено петле.“, гр./с. София 

за учебната 2021/2022 г. 

 

ДГ № 61 “Шарено петле” е общинско детско заведение. Намира се в специално построена сграда с голям, добре озеленен и изцяло 

реновиран двор. Детското заведение отговаря на съвременните изисквания за пълноценно отглеждане, развитие и възпитание на децата 

от 10 месеца до 7 годишна възраст.  

ДГ № 61 ”Шарено петле” е блокова конструкция - 3 корпуса с добра материална и дидактична база - музикален и 2 физкултурни 

салона, методичен кабинет, плувен басейн.  

Детската градина разполага и с екип ЕПЛР за подпомагане на деца със специални образователни потребности. 

 

I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната 2020/2021г. учебна 

година 

 

- Анализ на обхвата на децата: 

През изминалата учебна година в ДГ 61 „Шарено петле“ се обучаваха и възпитаваха 365деца, от които подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка бяха  81 в трета група и 56  деца  в четвърта група. Броят на децата в първа и втора група беше 188  деца. 

Ясла 40 деца. Специална група – 7 деца  

 

- Анализ на цялостната дейност: 

През учебната 2020/2021 г. цялостната дейност на детската градина бе насочена към максимално осъществяване на залегналите 

в Годишния план цели и задачи. Постигнати бяха много добри резултати във възпитателно образователната работа с децата и 

отлична подготовка,  за училище. Беше създадена в бъдещите първокласници,  положителна нагласа за учене и желание за знания. 
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Системната работа с децата през годините е предпоставка за последователно и плавно достигане до тяхната училищна готовност. 

Ориентирали сме своята работа от запаметяване и възпроизвеждане към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на 

умения. Учебното съдържание е насочено към създаване на предпоставки за насърчаване на самостоятелното мислене и изграждане 

на практически умения.  

Въпреки възникналата криза с КОВИД 19 и произтичащите от нея ограничения и затваряния бяха създадени необходимите 

условия за пълноценно отглеждане и възпитание на децата. В групите дневния режим бе съдържателен и емоционално наситен. 

Проведоха се тържества и открити моменти във всички групи, които бяха показани на родителите чрез запис или онлайн. 

Учителите имаха творческа свобода за възможно най-добро реализиране на поставените в плана цели и задачи. С цел по качествено 

извършване на работния процес в нови условия, учителите преминаха обучение за работа с Гугъл продукта – „Детска градина в 

облака“. Създадени бяха виртуални класни стаи, където учителите взаимодействаха с родителите. Детската градина беше среда за 

творчество, за културно-възпитателна и образователна работа, център за приятелство и сътрудничество между деца, родители и 

учители по време на криза. Бяха проведените онлайн срещи с родителите, срещи на двора на ДГ, срещи по конкретни теми. За наше 

щастие и на децата успяхме да усъществим и една ескурзия до Вятърните мелници, както и един морски лагер. През пролетта на 

двора на ДГ проведохме няколко празника и тържество за изпращане на четвърта група.  

 

 Целият педагогически екип премина през квалификационни курсове и обучение за повишаване на знания и подготовка.  

Тема 

 

Квалифик. 

Кредити 

Участници 

 

Начин на 

финансиране 

        Изпълнение 

 

Тема: „Възможности за европейско финансиране в 

сферата на училищното и предучилищното 

образование“ – Интернет Пиар ЕООД 

1 27 От бюджета Октомври 

2020г. 

Тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ 

СТРЕС И ЕМОЦИИТЕ“ - Сдружение за социално и 

образователно приобщаване 

1 18 От бюджета Май 2021г. 

Тема: „STEAM концепция в образованието“ – 

Евроклас консулт 

1 25  По проект на МОН Май 2021г. 

 

Девет учители завършиха 4 ПКС. През годината бяха направени и много вътрешноинституционални обучения по различни 

теми:  
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1. Говорни проблеми в ранна детска възраст  

2. Справяне с напрежението и конфликтите. Стрес и бърнаут.  

3. Вътрешно методическа- обмяна на опит и добри практики между педагогическите специалисти 

4. Разработване на дидактични ресурси за работа с интерактивна дъска. 

5.  Учителско и детско портфолио 

 

 

Анализ по отношение на материалната база в ДГ: 

1. Беше извършен ремонт на помпата на бесейна, като беше подменена и системата за пречистване на водата. Вече не е с 

филтър, а чрез пясъчна система за филтриране. Поставена беше ролка за покривалото. 

2. Във връзка с КОВИД и необходими условия за по лесно и бързо почистване бяха закупени нови шкафчета за обувки на 

децата в новия и стария корпус. Те бяха поставени пред групите. 

3. Беше извършен ремонт с покриване на тераса на новия корпус, за справяне с течовете. Както и препокриване на другата 

тераса с нов материал отново във връзка с течове. 

4. Беше извършен ремонт на покрива на топлата връзка за отстраняване на течовете.  

5. Бяха подменени над 40 табелки на помещения във връзка с изискване на РЗИ.  

6. По постановление № 129 и проект на СО беше закупено оборудване и аксесоари за физкултурен салон. 

7. Сменени бяха вратите на втори етаж в яслен корпус 18 броя с нови ПВЦ врати.  

8. Закупени  бяха два лаптопа за групите. 

9. Беше подовата настилка на музикалния салон и вратата. 

10.  Закупени бяха нови тенджери за яслен корпус. 

11.  За преструктурираната група Делфинче бяха закупени пердета, столчета и играчки. 

12. В група Делфинче беше направен ремонт на санитарните помещения баня и офис. 

13. В група Делфинче беше положена нова винилова настилка на пода 

14. За двора на ДГ се закупиха нови 6 шатри за сянка. 

15.       Подменена подова настилка в първа и втора ясла в гардеробната и занималнята 

16.       Ремонт на теч на покрива на яслата и тераса на новия корпус 

 

Отчитайки постигнатото във възпитателно-образователния процес през изминалата учебна година и давайвки си ясна сметка за 

срещнатите трудности и проблеми през настоящата учебна година е необходимо да се акцентира върху:  
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- Необходимостта да се продължи с взискателността по отношение на опазване на материалната база в детската градина и 

дворното пространство. Да се търси начин за подновяване на оградата. Важно е да се довърши подмяната на вертикалния  

водопровод плюс съпътстващи ремонти на помещения.  

- Да се прилагат по гъвкави и нетрадиционни форми и похвати за работа с децата.  

-  Трябва да се търсят повече начини за взаимодействие с родителите. Да продължи работата с  родителския актив и 

общественият съвет в детската градина.   

- Да продължи работата, по отношение подготовката на децата за училище, съответваща на Европейските образователни 

стандарти.  

- Да научим детето да уважава и цени живота, да споделя с другите. Да се намали агресията във взаимоотношенията между 

децата. Да бъдат съпричастни към болките и радостите на близките си.  

- Да се работи за запазване на екипноста и взаимодействието в работата на учителите и медицинските специалисти по групи и 

на работещия екип като цяло.  

 

II. Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата учебна година 

Цели: 

Наша основна цел е превръщане на ДГ 61 ”Шарено петле” в динамично развиваща се и ефективно работеща градина където да 

има равен достъп до качествено предучилищно образование и подготовка, обучение в дух на толерантност и недискриминация, 

чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на всички деца. 

 

Основни задачи: 

 

Отчитайки новостите в обществото, изискванията на  ЗПУО /2016г./, Наредба № 5 и ДОС за предучилищно образование ДОС 

/2016г./, отчитайки постигнатото през изминалата учебна година и с оглед по-нататъшното развитие на детската градина, като 

част от обществения организъм - педагогическия колектив при ДГ № 61 ”Шарено петле” си поставя следните задачи: 

 

1. Планиране на съдържателен образователен процес и режим.  

2. Изграждане готовност у децата за социална позиция ”ученик”. Диагностика на готовността им за училище. 

3. Укрепване на детското здраве чрез природосъобразен начин на живот, единство на здравна профилактика, рационално 

хранене и двигателна активност.  
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4. Създаване на емоционален комфорт и домашен уют в детската градина чрез подходяща организация на образователната   

среда. Непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максималното развитие на потенциала на всяко дете и 

възможност за социална реализация  

5. Осъществяване на избор и прилагане на разнообразни стратегии и средства, необходими за целите на обучение.  

6. Усвояване от децата на националнаните традиции и обичаи.  

7. Възпитаване в толерантност и уважение към индивидуалните различия на другите.  

8. Обучение по превенция на насилието и създаване на навици за предпазливост и самосъхранение.  

9. Възпитаване на навици и обучение за безопасно поведение на улицата.  

10. Създаване на потребност от срещи с изкуството чрез възпитаване на естетически усет и развитие на талантите в 

самостоятелната творческа дейност.  

11.Осмисляне на собствената значимост и място в семейството и обществото и възпитание в дух на отговорност, взаимно 

уважение и подкрепа, чрез запознаване с правата и задълженията на детето.  

12. Изграждане на екологична култура, като съществен компонент при изграждането на общата култура на малката личност 

13. Познавателна и социална интеграция на децата със СОП 

 

    Приоритети на детската градина за учебната година: 

 

Привличане на семейството и родителската общественост като активна страна във възпитателната стратегия на детската 

градина, чрез конструктивен диалог и взаимопомощ. Превръщане на ДГ в център за изява и творчество на децата. 

Създаване на оптимална материална среда и социално педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие 

на всяко дете.  

Съхраняване на  добрите традиции и  отваряне на вратите за новото. 

Осъществяване на контакти с бизнес среда и културни институции с оглед подпомагане дейността на детската градина. 

Преодоляване на възникналите трудности във връзка с влиянието на епидемичната обстановка и КОВИД 19. 

 

III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

1.Организационно-педагогическа дейност 

    1.1. Педагогически съвети 
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ДНЕВЕН РЕД  

  СЕПТЕМВРИ Отговорник 

1 Актуализиране/приемане на документи, регламентиращи дейността 

на детската градина: 

 

1.1 Приемане на правилник за дейността на ДГ за 2021/2022г. Директор 

1.2 Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността за 

2021/2022г. 

Директор 

1.3 Правилник за Вътрешния трудов ред Директор 

1.4 Правилник за БУВОТ Директор 

1.5 Етичен кодекс на служителите и работниците в ДГ №61 Директор 

1.6 Правилник за Пропусквателен режим Директор 

1.7 План за квалификацията Директор, 

Гл. учител 

1.8 Приемане на Вътрешни правила за намаляване на риска от 

инфекция през учебната 2021-2022г. в условията на COVID-19 

Директор, 

мед. сестри 

1.9 Приемане на разпределението на групите и броят на децата в 

отделните групи 

Директор 

1.10 Седмично разпределение / Дневен режим Гл. учител, 

Учители 

1.11 Тематично разпределение групи / Входно ниво срок Гл. учител, 

Учители 

1.12 
Разпределение на основните педагогически ситуации за обучение по 

БДП 

Гл.учител, 

учители, 

комисия 
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БДП 

1.13 Мерки за повишаване на качеството на образованието. Комисия по 

качество 

образование 

1.14 Програма за превенция на ранното напускане на училище. Комисия мех 

и обхват 

1.15 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи. 

Комисия 

равни възм. 

1.16 Програма ГЗЕИО Комисия 

ГЗИЕО 

1.17 План главен учител Гл. учител 

2 Работни комисии Гл. учител 

2.1 Избор на работни комисии.  

2.2 Определяне на срок за изготвяне на планове  

2.3 Определяне на срок за заседание на комисия диференцирано 

заплащане за актуализиране на картите за диф. заплащане 

 

3 Обсъждане на график за провеждане на дейности, които не са 

дейност на детската градина. (чл. 19, ал. 1,2 и 3 от Наредба № 5 за 

предучилищно образование) 

Отговорник 

график ДОД 

4 Родителски срещи акценти: Директор, 

Гл. учител 

4.1 График срещи  

4.2 избор на родителски актив/протоколчик  

4.3 Правилници  

4.4 Календар посещения  

4.5 Правила в групата  

5 декларации за данни деца; информирано съгласие КОВИД 19; Директор 
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снимки 

6 Други  

  ОКТОМВРИ -  Организационен педагогически съвет  

1 ДОД -  Уточняване списъците на децата за допълнителни 

педагогически дейности. 

Отговорник 

графици 

ДОД 

2 Обсъждане на резултатите от проследяване на развитието на децата – 

входно ниво и приемане на мерки за подобряване на образователните 

резултати на децата. 

Гл. учител, 

учители 

3 Обсъждане на празничен календар на детската градина за учебното 

време на 2021/2022 учебна година. 

Музикален, 

учители 

4 Обсъждане и реализиране на вътрешно институционални 

образователни мероприятия /вътрешна квалификация, споделяне на 

опит и добри практики/ 

Гл. учител 

5 Приемане на план контролна дейност директор и изв. на тематични 

проверки  

Директор 

6 Приемане план за дейността на психолог, логопед, ресурсен. Психолог, 

логопед, 

ресурсен 

7 Приемане планове за работа на постоянните комисии Председ. На 

комисии 

8 План за превенция и закрила на деца в риск. Пред. 

комисия 
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9 Приемане на индивидуални програми за обучение и развитие на деца 

със СОП. 

Комисия 

ЕПЛР 

10 Приемане план за работа на групите и с родителите  Гл. учител 

Учители 

11 Анализ за здравословното състояние на децата и 

санитарнохигиенния режим в детската градина, качество на 

храненето и двигателна активност 

Мед. сестри 

12 План за работа на медицински сестри  Мед. сестри 

13 Отчет бюджет Директор, 

гл. счетовод. 

14 Други  

  НОЕМВРИ - Тематичен педагогически съвет  

1 Коледни празници организация и мероприятия Музикален, 

учители 

2 Възможности за ефективна подкрепа на личностното развитие на 

детето. 

Гл. учител, 

учители 

3 Обсъждане проект на ВПРЗ Директор, 

синдикален 

4 Отпуски и сборни групи по празниците Директор, 

гл. учител 

  ФЕВРУАРИ -   Организационен педагогически съвет  
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1 Обсъждане на резултатите от междинно оценяване на 

индивидуалното развитие на децата и  предприемане на мерки за 

оптимизиране при необходимост. 

Гл. учител 

2 Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора/ 

извършени тематични проверки. 

Директор 

3 Обсъждане на организиране на пролетни празници и края на уч. 

година. 

Музикален, 

учители 

4 Отчет по изпълнение Плана за квалификация до настоящия момент, 

набелязване на бъдещи потребности от квалификация на персонала. 

Гл. учител 

5 Отчет бюджет Директор, 

гл. счетовод. 

  АПРИЛ  -    Тематичен педагогически съвет  

1 Отчет на здравословното състояние на децата и физическата 

дееспособност. 

Мед. сестри 

2 Отчет комисия БДП. Комисия 

БДП 

3 Отчет комисии. Пред. 

Комисии 

4 Отчет във връзка с обхвата на децата, СМП, отсъствия – вид, 

причина и продължителност. 

Гл. учител 

5 Летни мероприятия Гл. учител, 

учители 

6 Отчет бюджет Директор, 

гл. счетовод. 
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 ЮНИ  -  Организационен педагогически съвет  

1 Отчет за резултатите от изпълнение на Стратегия и Годишен план за 

дейността на детската градина. Информация за дейността на ДГ 61 

през учебната година. 

Директор 

2 Отчет относно проследяването на постиженията на децата – изходно 

ниво. 

Гл. учител, 

учители 

3 Доклад за готовността на децата от подготвителните групи за 

постъпване в първи клас. 

Гл. учител, 

учители 

4 Приемане на план за работа през летния период. Гл. учител 

5 Актуализация на показатели и разработени критерии към тях за 

оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти. 

Гл. учител, 

учители 

6 Други  

 

 

1.2 Организация и управление на ДГ. Ефективност на разпределението на педагогическия персонал 2021г.-2022г.: 

 

№ Длъжност Брой Oбразователно 

квалификационна степен 

Професионално 

квалификационна степен 

 

   Бакалавър  Магистър I II III IV V 

1. Директор 1  1   1   

2. Гл. Учител 1  1 1     

2. Ст.учител 9 3 6  1 1 6  

3. Учители 14      2 2 

4. Психолог 1  1      

5. Логопед 1  1     1 
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6. У-л музика 1  1    1  

7 Ресурсен 1,5 1       

8. Мед. специалисти 8 9       

 

 

 

1.3 Разпределение Детска градина, ясла и екипи:  

През учебната 2021/2022 година ще функционират 12 целодневни и 2  яслени групи.  

Списъчният състав на децата към 15.09.2021 година е 370, разпределени по възраст. 

 

 БРОЙ ГРУПИ БРОЙ ДЕЦА Учител /мед.сестра Пом. възпитател 

ЯСЛА І яслена група  23 м.с. Т. Маринова м.с. В. 

Ангелова 

Олга Стоилова, Елена Йосифова 

ІІ яслена група  22 м.с. М. Чапова м.с. Е. 

Калъчева 

Свитлана Коева, Валя Младенова 

ДГ 

 

 

І  група 27 Л. Манджукова И. Петковска Антоанета Божинова 

Іа група 28 Т. Ночева Р. Кондева Ева 

Іб група 27 Б. Анева  Сашка Манолова 

ІІ група 28 Ц. Цолева В. Йорданова Нина Младенова 

ІІа група 28 А. Узунова А. Петрова Елеонора  Младенова 

ІІ б група 28 М. Банкова М. Тодорова Маргарита Каменова 

ІІІ група 28 Т. Васева М. 

Александрова 

Руми 

ІІІа група 28 Р. Хаджиева Т. Димитрова Марияна Александрова 

ІII б група 28 Е. Загорска К. Георгиева Елена Божилова 

ІV група 24 Т. Цанова З. Димитрова Цветанка Васева 

ІVа група 27 Е. Хаулева К. Цветанова Катрин Раднева 
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ІVб група 24 Ив. Христова Б. Атанасова Илянка Георгиева/ Анелия 

Логопед   Тоня Пелова   

Музикален   С. Карабойчева   

Психолог   Н. Стоилкова   

Ресурсен   Е. Загорска, П. 

Георгиева 

  

Мед. 

специалисти 

на кабинет 

   Диана Евлогиева, 

Десислава Златкова 

Петя Велкова 

Росица Асенова 

  

  

 

 

1.4.Работни групи и отговорници по направления:  

  

1 Заместници при отсъствие на Директора Таня Цанова - старши учител, 

Теодора Васева –  учител 

2 Синдикален лидер Евгения Загорска – учител 

3 Протоколчик на ПС, Общо събрание и водене на книга за решения на 

ПС и оперативки 

Теодора Васева – учител 

4 Водещ летописна книга   Р. Хаджиева 

5 Водене и поддържане на сайта на ДГ; работа с програмен продукт 

Безопасно училище на ОРАК 

Т. Цанова – ст. учител 

6 Координатор по обхват и задържане на децата в ПГ Т. Васева – учител 

Р. Хаджиева – ст. учител 

К. Цветанова - учител 
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7 График ДОД  Т. Васева, Е. Хаулева М. Христова – 

касиер 

8 Отговорник за изготвяне на график за дежурства на педагог. персонал Осн. Корпус – К. Георгиева, 

Нов корпус – Е. Хаулева, 

Ясл. корпус – Л. Манджукова 

9 Отговорник за изготвяне на функционален график на пом. 

възпитателите 

Д. Евлогиева, 

Д. Златкова, 

П. Велкова 

10 Групов отговорник на непедагогическия персонал Б. Ибрямова – домакин, 

Д. Евлогиева - мед.специалист, 

Сашка Манолова – п.в. 

11 Мед. кабинет Д. Евлогиева,  

Д. Златкова, 

П. Велкова 

Р. Асенова 

12 Комисия за безоп. условия на възпитание, обучение и труд Председател: Директор, 

членове: Р. Хаджиева – ст. учител, 

Т. Ночева – учител,  

В. Балева – ст. учител,  

К. Цветанова - учител 

13 Комисия по приемане на дарения Председател: Т. Димитрова – ст. учител   

Б. Ибрямова - домакин 

М. Петкова – гл. счетоводител   

14 Координатор ЕПЛР Психолог - Нели Стоичкова 

15 Комисия ЕПЛР  Председател: Е. Загорска – ресурсен 
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Психолог, 

Т. Пелова – логопед 

П. Георгиева – ресурсен 

П. Велкова – мед. специалист 

16 Координационен съвет за тормоза и насилието, оказване съдействие на 

органите за закрила в случай на деца в риск 

Председател: Нели Стоичкова – 

психолог, 

Е. Загорска – ресурсен, 

Т. Пелова – логопед 

П. Георгиева – ресурсен 

М. Банкова – гл. учител 

В. Йорданова - ст. учител 

Е. Хаулева - ст. учител 

17 Група за противопожарна защита Ръководител: Т. Димитрова, 

Ваня Балева,  

Ели Петрова, 

Диана Евлогиева, 

Чавдар Борисов 

18 Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи Председател: Директор 

Р. Кондева - учител 

Т. Цанова – ст. учител, 

Ваня Балева – техн. секретар,  

Т. Ночева – учител 

19 Комисия за вътрешно методическа и квалификационна дейност Председател: Директор 

М. Банкова – гл. учител, 

Ив. Христова – ст. учител,  
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Е. Хаулева - учител, 

Б. Иванова - ст. учител 

В. Йорданова - гл. учител 

20 Комисия за диференцирано заплащане труда на учителите Председател: Директор, 

М. Банкова – гл. учител, 

Св. Карабойчева – ст. учител, 

Е. Загорска - учител,  

Р. Хаджиева - учител 

21 Комисия за интериор и естетизация, оформяне на родителски 

информационни табла и украса. Народни обичай и празници 

Председател: Главен учител 

Осн корпус: А. Петрова, К. Георгиева, М. 

Тодорова 

Нов корпус: Д. Ночева, Б. Атанасова, Е. 

Хаулева, Р. Кондева 

Ясл. Корпус: З. Димитрова, Ив. 

Петковска, В. Ангелова 

22 Отговорници за спортно-туристически дейности, културни събития и 

празници. Взаимодействие с родители и общественост 

Председател: А. Петрова 

Цв. Цолева, 

К. Цветанова, 

Б. Атанасова 

М. Радоева 

23 Етична комисия Председател: Психолог, 

М. Банкова – гл. учител, 

Е. Загорска – учител 

Т. Ночева – учител 

З. Димитрова – ст. учител 
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24 Комисия по храненето Медицински сестри кабинет 

Б. Ибрямова –домакин 

Гл. готвач, дежурен учител 

25 Комисия по качество на образователната институция и самооценяване Председател: М. Банкова – гл. учител 

Членове: Т. Цанова, Т. Васева, Е. 

Загорска, Цв. Цолева, В. Йорданова 

26 Комисия по БДП Председател: Р. Хаджиева – ст. учител 

Членове: Г. Гочева –  учител,  

Т. Ночева – учител 

К. Георгиева – учител 

К. Цветанова - учител 

Е. Петрова - учител 

Ив. Петковска - учител 

27 Комисия ГЗИЕО Председател: Т. Ночева, 

Цв. Цолева,  

М. Радоева 

Ив. Христова 

Р. Кондева 

28 Комисия равни възможности за деца от уязвими групи Председател: Ив. Христова 

Членове: Цв. Цолева 

М. Тодорова 

Б. Атанасова 

Г. Гочева 

29 Комисия диференцирано непедагогически персонал Директор 

М. Банкова – гл. учител 
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Ваня Балева – технически 

Сашка Манолова – ПВ 

Маргарита Каменова - ПВ 

30 Комисия за общи празници и мероприятия Св. Карабойчева – музикален 

Б. Иванова – ст. Учител 

Р. Хаджиева – ст. учител 

 

 

1.5 Извънпрограмни дейности:  

  *Английски език     *Плуване   *Народни танци           *Футбол   *Латино танци * Приложни изкуста 

    

 

IV. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

 

1. Организационно-педагогически и методически дейности: 

 

Дейност Изпълнява Срок за 

изпълнение 

Очаквани резултати Начин на отчитане 

Прием и обхват на децата 

Разговори с родители Директор, Педагог.специалисти 17.09.-

31.05.22 

Привличане и задържане 

на децата 

Протоколи от 

родителски срещи 

Скрининг тест за деца от първа 

група 

Психолог и Логопед, Тодорка 

Ночева 

30.10.2021 Оценка на децата Протоколи и 

уведомяване на 

родителите 

Социализиране и адаптиране на децата в детската общност 

1.Провеждане на родит. срещи Родители на децата от всички м.09.2021г. Запознаване с новостите Списък на 
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за решаване на организационни 

проблеми и текущи задачи по 

групи. 

групи в системата на 

предучилищното 

образование. 

участниците, 

протоколи 

2.Консултации с ресурсен 

учител, психолог, логопед. 

 

 

 

 

3.Консултации и срещи на 

родителите с мед.специалисти 

на здравни теми. 

 

 

 

4.Съвместни дейности с 

родителите за подготовка и 

провеждане на различни 

празници в детската градина. 

 

 

5.Провеждане на литературни 

четения със съдействието на 

родителите. 

 

 

6.Мероприятия извън детската 

градина: 

Родители, деца, екип на ДГ  

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

Родителски активи по групите. 

 

 

 

 

 

Родители, учители, деца 

 

 

 

Учители, деца, родители. 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Запознаване с новостите 

в системата на 

предучилищното 

образование и 

възпитание.,придобиване 

на нови знания и умения 

 

Повишаване на 

здравната култура. 

 

 

 

 

Опознаване и 

съпричастност към 

съвместните 

мероприятия. 

 

 

Повишаване интереса 

към худ. Литература 

Насърчаване на 

четенето при децата. 

Информираност на 

родителите за 
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-Лагери /ски училище, зелено 

училище, море/ 

-еднодневни екскурзии / 

тематични за традиции;  

екологията и посещение на 

природни обекти; посещение на 

обществени и културни 

институции/ 

-театрални представления 

 

 

Зима, пролет 

 

Есен, Пролет 

 

 

 

 

случващото се в 

детската градина. 

 

Организация на педагогическото взаимодействие 

Педагогически ситуации 

/Приложение 1 - седм. разпис. и  

Приложение 2 - БДП към 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА 

ДГ/ 

Педагогически специалисти ежедневно Изграждане на 

знания и 

умения,придобиване на 

опит и увереност. 

Дневници 

Допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие-

разходки сред природата, 

дидакт.игри, творчески игри, 

драматизации и др. 

 

Хранене и отдих 

 

 

 

 

 

Педагогически специалисти 

 

 

 

 

 

Учители и помощник 

възпитатели 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

Използване на 

играта и игровите 

похвати за придобиване 

на знания и умения 

 

 

Придобиване на 

умения за култура на 

хранене и почивка 

 

 

. 
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Дейности по механизма за превенция на тормоза и насилието 

Общи за институцията Координационен съвет Септември Оформяне на дневник 

за документиране на 

случаи и процедури 

Дневник 

За групите Педагогически специалисти Целогодишно Работа върху 

темата със децата; 

иницииране на работа 

по конкретен случай 

ДФПВ; 

Дневник на групата 

Подготовка на децата за училище 

Обучение Педагогически специалисти ежедневно Придобиване на знания и 

умения,необходими за 

постъпване в първи клас. 

Дневник 

Социализация Педагогически специалисти ежедневно Изграждане на 

положително 

отношение към 

детската градина и 

училището. 

 

Организация на материално-дидактичната среда 

Закупуване на нови костюми за 

тържества 

Директор и пед. специалисти    

Оборудване на специална група Директор и логопеди    

Здраве и профилактика на заболяваемостта на децата 

Промоция на здравето-беседи, 

семинари, обучения. 

Медицински специалисти Всеки месец Затвърдяване и 

усъвършенстване 

знанията за здравословен 

начин на живот. 

Доклад 
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Системна и правилна 

дезинфекция на съдове, 

помещения и поддържане на 

хигиена съобразно изискванията 

на СРЗИ. 

 

 

Профилактични прегледи на 

деца и персонал на ДГ, 

актуализиране на здравните 

книжки . 

 

Стриктно водене на 

задължителната документация 

във връзка с хигиената по 

системата за самоконтрол. 

 

 

 

 

Медицински специалисти, 

пом.възпитатели 

 

 

 

 

 

 

Медицински специалисти 

 

 

 

 

Медицински специалисти 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

По график 

 

 

 

 

ежедневно 

 

Спазване на здравно-

хигиенните изисквания и 

норми за осигуряване на 

здравословна среда в ДГ. 

 

 

 

Минимални отсъствия. 

 

 

 

 

Осигуряване на 

здравословна среда в ДГ. 

 

 

 

 

 Квалификационна дейност на педагогическите специалисти 

Породължаваща квалификация учители: 

„Приобщаващо образование: 

децата със СОП – разпознаване, 

взаимодействие, документация“  

– 1 кредит 

 Център „Щастие“ – Мария 

Дерижан 

 10.2021г Формиране на знания и 

умения за работа с деца 

със СОП 

Сертификат 
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„Скрининг за деца от 3 до 3.6 г.“   09.2022г.  Сертификат 

„БДП - методика за 

обучението“, 1 кредит 

Център „Щастие“ 03.2022г.  Сертификат 

4. “Превенция на гнева и 

агресивното поведение“ - 2 кред. 

„Евроклас консулт“ 11.2021г.  Сертификат 

 

Вътрешна квалификация учители: 

„Професионално прегаряне. 

Техники за овладяване и 

контрол на професионалния 

стрес“ 

Външен лектор 09.2021г. Справяне с 

професионалният бърнаут 

Сертификат 

Работа с Ексел Таня Цанова 10.2021 Формиране на умения за 

работа с продукта 

 

Използване на иновативни 

методи за развиване на 

творческото мислене и таланта 

на децата. 

Главен учител 11.2021 Формиране на умения за  

прилагане на иновативни 

практики 

 

Интерактивната дъска като 

средство за прилагане на 

иновативни подходи в 

обучението 

Е. Хаулева, Т. Васева 12.2021 Формиране на умения за 

работа с инт. средства 

 

Народни обичаи и традиции за 

най малките 
Т. Ночева, Р. Кондева, Б. Анева, 

В. Йорданова 

02.2021г Формиране на знания в 

децата 

 

Обмяна на опит и споделяне на 

добри практики 
ст. учители:  

Банкова, Узунова, Петрова, 

Хаджиева, З. Димитрова, Ив. 

Христова, Хаулева, Б. Анева, Т. 

м.09.2021г.-

м.05.2022г. 

Формиране на екипност и 

споделяне на добри 

практики и опит. 
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Димитрова, Т. Васева, Е. Загорска 

Първа долекарска помощ в 

детската градина. 
Мед. сестри Д. Евлогиева, П. 

Велкова, Д. Златкова 

03.2022 Формиране на умения и 

знания за реакция в 

критичен момент. 

 

Работа с Powerpoint М. Тодорова 10.09.2021 Формиране на учения  

Квалификация помощник възпитатели: 

Вътрешно институционални 

дейности за повишаване на 

професионалните 

компетентности на 

пом.възпитателите. 

Гл. учител, Мед.специалисти м.10.2021г.-

м.01.2022г. 

  

 

2. Административни дейности: 

 

Дейност Изпълнява Срок за 

изпълнение 

Проверка на готовността на ДГ за новата учебна година Директор, Техн. секретар, Домакин, Мед.специалисти м.09.2021т. 

Осигуряване на задължителната документация за ДГ. Директор м.09.2021г. 

Проверка, ремонт на ел.уреди, презареждане на 

пожарогасители, профилактика на машини за вода и климатици. 

Директор, Домакин, Мед.специалисти, Общ работник м.11.2021г. 

Осигуряване на необходимите медикаменти за обслужване на 

децата. 

 

Начален и периодични инструктажи за безопасна работа. 

 

Осигуряване на ЛПС на персонала. 

Мед.специалисти 

 

 

Мед.специалисти 

 

Директор, Медицински специалист 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

Постоянен 
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Проиграване на евакуационен план. 

 

Годишна инвентаризация. 

 

Архивиране на документи 

 

Ремонтно възстановителни дейности. 

 

 

 

Почистване на двора и площадките за игра по групи. 

 

 

 

 

Учители, Непедагогически персонал, Медицински 

сестри 

 

Директор, Домакин, Счетоводител 

 

 

Гл. Счетоводител, Домакин 

Директор, техн. секретар, счетоводител 

Домакин, касиер домакин 

 

Директор, Медицински специалисти, 

 Общ работник,пом.възпитатели 

 

м.10.2021г.-

м.04.2022г. 

 

м.12.2021г. 

 

 

октомври 

2021 

постоянен 

 

постоянен 

 

3. Социално-битови и стопански дейности: 

Дейност Изпълнява 
Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 
Начин на отчитане 

Поставяне на ПВЦ настилка в  помещение за 

допълнителни дейности 

Директор,  

счетоводител 

Август 2022 Подобряване на 

санитарно 

хигиенните 

условия 

Документация 

Подмяна на стари врати на групи в основен корпус 

с ПВЦ 

Директор Август 2022 Подобряване на 

санитарно 

хигиенните 

условия 

Документация 
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Подмяна на подова настилка физ. Салон Директор Август 2022 Подобряване на 

санитарно 

хигиенните 

условия 

Документация 

Ремонт на кухненски блок – помещения Директор Август 2022 Подобряване на 

санитарно 

хигиенните 

условия 

Документация 

 

4. Празници и ритуали в детската градина: 

 

Тема и форма Изпълнява Срок за изпълнение 

Празници и ритуали в детската градина 

“Пак септември ни събра” - Откриване на новата 

учебна година. 

 “Спортен празник“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител 15 -30.09.2021г. 

„Есенен празник“ 

„Знаците познавам, карам и се забавлявам“ - БДП 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител 10.2021 

„Ден на будителите“ 

„Ден на християнското семейство“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител м.11.2021г. 

„Коледа добре си дошла“ 

„Празници по групи“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител м.12.2020г. 

„Народни празници и обичаи“ 

„Зимни игри“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител м.01.2021г. 

 

„Левски“ 

„Приказки любими“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител М. 02.2021г 
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„Баба Марта“ 

„Първа пролет“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител 03.2021г. 

„Пролетни празници и обичаи“ 

„Ден на земята“ 

Педагог. специалисти, Музик. ръководител 04.2021г 

„Изпращане на 4 групи и РД на ДГ“ Педагог. специалисти, Музик. ръководител 05.2021 

 

5. Взаимодействие със социалните партньори на детската градина: 

 

Дейност Изпълнява 
Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 
Начин на отчитане 

Взаимодействие „детска градина – родители“.  

Работа на родителското настоятелство 

Родителски срещи Директор По график Запознаване с 

правилниците в ДГ, 

ДОС за 

предучилищно 

образование. 

Протоколи 

Включване в работата на ДГ и организиране на 

съвместни празници и мероприятия с родители. 

Директор, 

Педагог.специалисти 

По график Ползотворна 

съвместна работа в 

интерес на децата. 

Отчет на учители 

Взаимодействие „детска градина – начално училище“ 

Съвместна дейност с ОУ - посещения и съвместни 

мероприятия - Коледа, Баба Марта, Пролет здравей, 

летни театрални приключения 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

По график Изграждане на 

положително 

отношение към 

социалната роля 

”ученик” 

Отчет на учители 
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6. Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и други дейности – конкурси, 

състезания и други: 

 

Вид и организационно ниво на 

проявата. 

Време и място на провеждане 

Начин на участие 

на детската 

градина 

Участници 

представяващи 

детската градина 

Очаквани 

резултати 
Начин на отчитане 

Танцувай с мен – концерт  Деца Популяризиране 

дейността на ДГ 

Снимков материал 

 

7. Проектни дейности на детската градина: 

Тема на проекта и цели на 

проекта 

Финансира се от 

… 

Участници. 

Отговорник/координатор 

за детската градина 

Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

Национални и международни проекти на детската градина 

Обучение на педагогически 

специалисти 

МОН Педагогически 

специалисти 

05.2022г. Повишавена на 

квалификацията 

Участие на детската градина при изпълнението на проектни дейности на други институции 

     

 

Годишният план на ДГ № 61 „Шарено петле“ като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина  е приет с протокол 

№ 1/15.09.2021г. на педагогическия съвет  и утвърден със заповед на директора № 2/15 .09.2021г. 

 

При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през учебната година. 
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