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ГОДИШЕН ПЛАН 

за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

за учебната 2018/2019 г. 
 
I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ 
ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 
1. Анализ на обхвата на децата: 

1.1. Брой деца в подготвителни групи 5 и 6-годишни към началото на учебната 
2017/2018г.: 

- Основна сграда  
31 деца - 4 подготвителна група 
24 деца – 3 подготвителна група 

- Група „Олга Жекова“, с. Кацелово 
3 деца - 4 подготвителна група 
5 деца – 3 подготвителна група 
 

1.2. Брой необхванати деца в задължителна предучилищна възраст – 1- по 
здравословни причини. 
1.3. Брой напуснали подготвителна група – общо 6 деца:  
Основна сграда  

2 деца - 4 подготвителна група 
1 деца – 3 подготвителна група 

- Група „Олга Жекова“, с. Кацелово 
2 деца - 4 подготвителна група 
1 деца – 3 подготвителна група 

Пет от напусналите детска градина деца  са се преместили със семейството си в 
чужбина. За едно от тях е внесено предложение до Кмета на Община Две могили за 
прилагане мерки по чл. 347 от ЗПУО към родителите, за неосигурено присъствие на 
детето в задължителна предучилищна група. 
Отсъстващите деца от подготвителните групи имат представени оправдателни 
документи за времето на отсъствие. Временно намаляване на посещаемостта се 
наблюдава през месеците януари, февруари. Причини за това са заболяване на децата и 
ниските температури. 

2. Анализ на процеса на обучение на децата: 

През изминалата учебна година  детската градина осъществява дейността си  при 
целодневна организация. Приоритети на детската градина за учебната 2017/2018 
година: 
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� повишаване качеството на предучилищното образование чрез създаване 
на привлекателна образователна среда, в която детето активно да участва и 
пълноценно да реализира своите възможности; 
� повишаване информираността на родителите за ползата от 
предучилищното образование; 
� личностно развитие на всяко дете; 
� утвърждаване на творческа атмосфера, гарантираща свобода и зачитане на 
чуждото мнение. 

Вниманието на екипа бе насочено към: 
1. Оптимизиране на образователната, предметна среда:  
Включването и използването на технологии. Да се задоволи потребността на 

децата от информация, поднесена им чрез самата организация на средата. Навлизане на 
ИКТ в работата през годината и рационалното им използване.  

Подготвителната група 6-годишни, разполагат с интерактивна дъска и 
мултимедия, монтирани в занималнята на групата. Останалите детски групи използват 
създадения с дарените средства от благотворителните концерти на детската градина 
интерактивен кабинет в административния корпус. 

2. Придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, 
необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 
Изграждане на умения за речева изява и правилен изказ чрез комбиниране и прилагане 
на различни комуникативни форми.  

3. Повишаване компетенциите на детския учител в дейностите с децата. 
Прилагане в практиката на получените знания от учителите.  

4. Насочена работа за поставяне основите и формиране на умения за съзнателно 
поведение и отношение на всяко дете към себе си и към другите.  

5. Осигуряване на психологически и здравен комфорт на децата.  
6. Работа с родителите – уважение и сътрудничество.  

 
Дейността по български език и литература е основна задача в работата на всеки учител 
и подготовката на децата за ограмотяване.  
Резултати: усвояване и обогатяване на детската реч; желание и интерес у децата към 
литературата и живото слово. Постигнати са много добри резултати. 
В началото на годината всеки екип създава съответната среда за учебен процес и детско 
ежедневие със стремеж да се осигури лично пространство, в което децата да общуват 
свободно и да имат достъп до всички кътове. При водещата роля на играта, чрез 
интересни занимания, планирани по интереси децата да се подготвят за отговорностите 
в реалния живот. Освен планираната работа по образователните направления, във 
всички детски групи се разработиха и реализираха мини проекти за работа с децата и 
семейството, като част от цялостната стратегия на детската институция. Мини 
проектите на детските групи са и нашият начин за допълнително обучение по 
български език на децата-билингви.  
Разработихме правила за ритуализация на дейността в  ДГ „Св. св. Кирил и Методий“, 
които  уреждат материята относно символите и ритуалите  на институцията. Правилата  
включват система от символи, знаци, награди  и ритуали за приобщаване на децата към 
традициите в детското заведение и създаване на собствен облик основан на бита и 
традиции на родния край. Празниците и развлеченията са ефективни форми, които 
спонтанно привличат за участие детската личност, като обогатяват художествено- 
естетическите й възприятия емоционално образните преживявания. Богатството на 
съдържанието, тематичното разнообразие, целогодишният цикъл подпомагат 
синкретичния подход в използването на видовете изкуства, спомагат да се създаде 
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добро самочувствие, артистично присъствие и емоционален комфорт на децата при 
пребиваването им в детската градина, обогатяват детската личност със знания, умения и 
отзивчивост за съвместна дейност в групата и ДГ. 
С цел формиране на социални умения у децата и като превенция на агресията между 
деца, екипът на всяка група, съвместно с децата, изготви свои правила за поведение в 
групата. Педагогическият съвет прие Правила за поведение на децата в детската 
градина като  част от правилника за дейността на институцията.  
Разработихме  програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на 
децата от уязвимите групи и програма за превенция на ранното напускане на 
образователната система. Екипите от педагогически специалисти  на  детските групи, 
съвместно с определеното лице за координатор на подкрепата за личностно развитие в 
ДГ „Св. св. Кирил и Методий” осигуряват обща подкрепа за личностно развитие на 
децата. Специалистите от ЦОП- гр. Две могили, ЦОП- гр. Борово и  ЦПЛРИСКИОНИС 
„Д-р Димитър Пангелов” – гр. Две могили  оказват подкрепа за личностно развитие на 
деца в нашата детска градина, въз основа на подадени заявления от родителите.   
През 2017/2018 учебна година психолог и социален работник от ЦОП -Две могили 
работиха с едно от децата, а логопед и социален работник от ЦОП- Борово работиха с 6 
деца от детската градина. 
За децата, които не владеят добре български език, освен задължителната подготовка се 
осигурява и допълнително обучение по български език. 
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по 
преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската 
градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата. 
Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят 
за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето.  
Обучението по безопасно движение по пътищата  се провежда равномерно през цялата 
учебна година във времето за педагогически ситуации, за което  се използват  
одобрените от МОН помагала за детската градина, както и други учебно-дидактически 
материали. 
 
3. Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата: 

Диагностицирането на детското развитие в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ се извършва 
всички възрастови групи от учителите на два етапа: в началото на учебната година 
/м.септември - м.октомври/ и в края /м.май /. Показателите включват: знанията, 
уменията и способностите, проявени в процеса на възпитание и обучение, и очакваните 
резултати по образователните направления (български език и литература; математика; 
околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа 
култура), като се акцентира и върху показатели свързани със социалното и 
емоционално развитие.  
За диагностика на детското развитие през изминалата учебна година педагогическите 
специалисти използваха  книжките по диагностика към учебните помагала на ПГ- 6 
год. на Издателство Булвест-2000 – „Приказна пътечка“  и стандартизиран тест за 
диагностика при 6-годишните. В останалите възрастови групи диагностиката  е 
включена в   учебните книжки на Издателство Булвест-2000 – „Приказна пътечка“ по 
всички образователни направления, с които децата работят. 
 
Резултатите от изследванията на 6-7-годишните деца в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ 
като цяло показват, че те са с достигната степен на училищна готовност. Показаните 
знания и умения в тестовете на диагностичната книжка напълно съответстват на 
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държавните образователните показатели. Децата умеят да наблюдават, анализират и 
сравняват предмети по определени признаци и взаимовръзки. Решават познавателни 
задачи, като използват мисловното действие класификация-в практически 
план,схематично с ограждане и словесно. Правят чиста гладка линия без връщане, 
драскане, колебание. Организират и контролират двигателната си активност.Умеят да 
слушат и изпълняват указания. Имат формирана мотивационна сфера от игрови, 
учебни, познавателни и комуникативни мотиви. Имат положително отношение към 
училището, към новата си роля-ученик, към учителите. Имат обективна оценка към 
резултатите от дейността си 
 

4. Анализ на кадровия потенциал на педагогическия състав: 

Педагогически персонал  на детската градина за учебната 2017/2018г. бе 13 щатни 
бройки  /включва директор и  учители/. Значителна част от екипа педагогическите 
специалисти бе обновен.  
Осем   от педагогическите специалисти  са с висше образование – магистър, двама – с 
висше образование – бакалавър, трима – специалисти. Двама са с II-ра професионално-
квалификационна степен ( ПКС) ,  двама - с V ПКС. Двама от учителите продължават 
обучението си по предучилищна педагогика.  
Директорът и девет броя от учителите са преминали външни курсове за квалификация 
през 2017/2018 учебна година. От тях: 

- петима учители са придобили по 1 квалификационен кредит; 
- един учител е придобил 4 квалификационни кредита; 
- двама учители са придобили по 2 квалификационни кредита; 
- директорът – 5 квалификационни кредита. 

Всички теми, заложени в плана за вътрешна квалификация са преминати. Всички 
учители имат изискуемите 16 часа вътрешна квалификация. 
Учебната година премина при сравнително добра екипна организация. Високото 
образование и добрата квалификация на учителите са добър „инвестиционен капитал” 
за бъдещи добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи. 
 
5. Анализ на участието на учителите в квалификационни форми:  

Учителите са с висока професионална квалификация, притежават знания и умения и 
нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване. 
Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно.  
Почти всички педагози използват интерактивни методи в обучението, балансиран 
подход, според потребностите и възможностите на децата и съдействат на техните 
семейства по отношение на личностното им развитие.  
Резултати от квалификационната дейност :  
-Развитие на социални умения у педагозите.  
-Развитие на умения за ефективно общуване и добър микроклимат в колектива.  
-Развитие на умения за презентация и обратна връзка.  
-Изграждане на позитивна образователна среда.  
-Приложение на интерактивни методи .  
-Развитие на личностни и професионални качества.  
-Вземане на правилни решения на основата на правилен подбор от подходящи методи и 
средства за педагогическо взаимодействие;  
-Активно анализиране на всички условия и възможности.  
Перспективи на квалификационната дейност:  
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Следвайки целта на Стратегията на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” перспективите пред 
педагогическите специалисти са: чрез очертаните насоки и механизми за подобряване 
на образованието, да стане възможно осигуряването на неговото качество и иновации.  
Повишаването на квалификацията на учителя цели стимулиране на творческо 
отношение към собствения му труд, потребност от търсене и експериментиране на 
нови, нестандартни идеи при взаимодействието с децата, а така също и потребност от 
информация за новостите в педагогическата теория и практика. 
  

6. Анализ на материално-дидактичната и техническа база: 

• Част от материално-дидактичната база не отговаря на все по-високите 
съвременни изисквания.  

• Средата  за игра се организира от учителите на детските групи, съобразно 
възрастовите особености на децата, обогатява се с помощта на родителите и 
гарантира цялостно развитие на детето, както и възможности за опазване на 
физическото и психическото му здраве. 

• Наличие на технически интерактивни средства, подпомагащи педагогическия 
процес- мултимедия, лаптопи, интерактивна дъска.  

• Морално остарял  библиотечен фонд.  
• Просторни  помещения за всяка възрастова група.  
• Сменена е подовата настилка в две от спалните помещения. 
• Две от детските групи започнаха учебната година с изцяло пребоядисани 

помещения. 
• Обновени са част от площадките за игра на двора с уреди и съоръжения.  
• Подменени са завивките на една от детските групи – дарение от родителите. 
• Извършено е частично пребоядисване на част от помещенията със средства от 

бюджета. 
• Цялостно е пребоядисана топлата връзка в приземния етаж 

 
 

Силни страни, постижения и резултати на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”: 
• Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост. 
• Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни 

направления. 
• Много добро хранене и добро санитарно- хигиенно поддържане. 
• Добра функционална среда. 
• Добра подготовка за училище. 
• Усвояване и покриване на държавните образователни  стандарти. 
• Партньорство и добра координация с общинската администрации и други 

институции за успешното осъществяване на националната и общинска образователна 
политика. 

 
Слаби страни, проблеми: 

• Преместване  на семействата извън страната особено в пролетно-летния сезон, 
което води до напускане на образователната система от децата им преди края на учебния 
период. 

• Недостатъчно оптимизиране на пространството в групите и в двора. 
• Недостигът на финансови средства е  причина много от  проблемите с 

материалната база да продължават да съществуват. 
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II. ЦЕЛИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

II.1. Мисия:  

ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, като образователна институция в системата на 
предучилищното образование:  

• поддържа високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 
съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове; 

• създава и поддържа  благоприятна, привлекателна, позитивна и разнообразна 
среда за детското развитие, съчетаваща традициите и достиженията на 
модерното предучилищно възпитание,  развива добрите начала у децата и 
мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 

• стимулира развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, 
съобразно държавната политика за предучилищно образование, чрез използване 
на съвременни технологии и интерактивни методи;  

• формира личности със социално поведение в съответствие с потребностите на 
обществото, възпитани в дух на патриотизъм и родолюбие, в дух на уважение и 
толерантност към индивидуалните и културни различия;  

• изгражда стабилни партньорства с родители, общински структури и други 
членове на общността  и взаимоотношения на  сътрудничество и партньорство, 
толерантност и разбирателство.  
 

II.2. Визия на детската градина:  
ДГ „Св. св. Кирил и Методий” е център за развитие на детската личност и на общността 
със свой облик и традиции. Като публична институция служи на хората и на техните 
постоянно променящи се нужди и интереси. 
Ще продължим да работим за превръщане на ДГ в притегателен център за 
удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата 
и родителите в унисон с предизвикателствата на времето:  

- ДГ да бъде уютно, спокойно и сигурно място, в което децата се отглеждат, 
възпитават, социализират и обучават с много обич, внимание, топлина и разбиране; 
зачитат се детските интереси в среда близка до семейната, с индивидуален подход към 
всяко дете, спрямо възрастовите, личностните особености, характер и качества; място, 
където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.  

- Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното 
умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.  

- 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. 

-  Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като 
модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за 
социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, 
като съмишленик и партньор на деца, родители и учители. 

II.3. Ценности: 
Екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни 
ценности. 
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II. 4. Основни приоритети в развитието  

1.Прилагане и спазване на държавния образователен стандарт за предучилищно 
възпитание и всички образователни стандарти, съгласно Закона за 
предучилищното и училищно образование, които се отнасят до организацията на 
дейността в детската градина.  
2.Партньорство на учителя с детето в процеса на педагогическо взаимодействие, 
за стимулиране на неговата активност и разгръщане на интелектуалния му 
потенциал.  
3.Националните и европейските образователни политики и концепции, като 
акцент в програмната дейност и поставяне в центъра на вниманието детето, 
което на всеки етап от своето развитие притежава различни физически, 
емоционални и интелектуални характеристики.  
4.Висок професионализъм на педагогическия екип. Квалификация на 
педагогическите кадри, ориентирана към европейските измерения. 
5.Подпомагане на млади специалисти, ориентирано към практиката.  
6.Повишаване ангажиментите на учителите извън учебната натовареност - 
работа с деца, които се нуждаят от обща и допълнителна подкрепа /деца със 
специални образователни потребности, даровити и изоставащи деца/, 
консултации с родителите и др. форми.  
7.Ефективна управленска дейност. Целесъобразно и ефективно управление на 
финансовите средства и организация на бюджета.  
8.Използване на нови подходи и средства за външно финансиране на детската 
градина.  
9.Обогатяване и естетизиране на средата – нова визия и уникалност на детската 
градина.  
10.Популяризиране на добри практики и изграждане на позитивни нагласи и 
доверие към детската градина.  
11. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в живота 
на детската градина за засилване усещането за принадлежност към 
институцията.  
12.Социокултурна интеграция и придобиване на социални компетентности, чрез 
обучение, възпитание и личностни перспективи в образователното пространство 
на децата с етнокултурни различия.  
13.Усъвършенстване педагогическото взаимодействие за гарантиране 
гражданското образование, компетентности и правата на децата.  
14.Приобщаване на децата към културните традиции, националните ценности и 
формиране на интеркултурни компетентности.  
15.Ежегодно използване формите за двигателна дейност и обучение  за 
формиране на положително отношение към природата и екологично 
образование.  
16.Здравно образование насочено към развитие на умения за създаване или 
поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното 
адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.  
17.Успешна интеграция на деца със специални образователни потребности  
18.Подпомагане на родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно 
възпитание и преодоляване на агресията  
19.Задължителното предучилищно образование в контекста на образователната 
реформа:  
- задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в 
първи клас. Качество на подготовката на детето към новата социална позиция 
„ученик” и безпроблемна адаптация в училище;  
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- създаване на условия и предпоставки за въвеждане на задължителна 
предучилищна подготовка за децата от 5 и 6 годишна възраст;  
-гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в І клас.  
20. Планиране, организиране и провеждане на съдържателен образователен 
процес, базиращ се върху познанието на Наредба №5 за предучилищното 
образование, държания образователен стандарт за предучилищно образование и 
ЗПУО.  
21.Системно проследяване на резултатите от образователния процес в контекста 
на избор на подходящи образователни стратегии.  
22.Задължително обучение на децата от предучилищна възраст по безопасно 
движение по пътищата, съобразявайки се с конкретния учебен план.  
23. Целенасочено и системно обучение на децата по проблематиката за действия 
при кризисни ситуации по време на природни бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари, като етап на формирането на глобалната култура на превенция в 
системата на образованието, съобразена с националните особености и 
съществуващите опасности в страната.  
24.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в детската 
градина.  
25.Осъществяване на педагогически дейности извън образователния процес, 
които не са дейност на детската градина и ранно чуждоезиково обучение.  
26. Използване на празниците и развлеченията в детската градина за създаване и 
поддържане на положителен авторитет и привличане на различни публики.  

II.5. Цели и задачи: 

Основна цел: Превръщане на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” в динамично развиваща 
се, работеща и ефективна организация за интелектуално, емоционално, социално, 
духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, в съответствие с 
възрастта, потребностите, способностите и интересите му.   

Подцели: 

• Поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес, в 
съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за 
предучилищно образование и стратегията на МОН за развитие на образованието 
в Република България за отваряне на европейското образование към света. 

• Осигуряване на предучилищно образование и задължително предучилищно 
образование за децата на 5 и 6 години, както и подготовката им за училище.  

• Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.  
• Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите 

групи. 
• Изграждане на естетически усет към заобикалящата среда.  
• Развиване и поддържане на физическа дееспособност и грижа за здравето, чрез 

гарантиране на достъп на децата до медицинско обслужване и програми за 
здравно образование и за здравословен начин на живот. 

• Модернизиране на материално – техническата база. 
• Контролиране на дейностите, с цел осигуряване на качество на предучилищното 

образование. 
• Финансово осигуряване и стабилност на дейностите на детската градина. 
• Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и 

социалните институции. 

Основни задачи  
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- непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максималното развитие на 
потенциала на всяко дете и възможност за социална реализация; 

- създаване на благоприятна, позитивна образователна среда; 
- педагогическо взаимодействие, ориентирано към детето; 
- подобряване  на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и 

специални образователни потребности; 
- търсене и въвеждане разнообразни форми на интеркултурно образование, 

запазване и развитие на културната идентичност на децата от етническите 
малцинства; 

- осъвременяване и обогатяване на квалификационната дейност на 
педагогическия персонал; 

- обогатяване и пълноценно използване на материалната база за гарантиране 
правото на избор от децата в различни дейности, свобода на детето във 
взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата 
на разнообразна информация ; 

- избор на форми за ефективно сътрудничество  и изграждане на партньорски 
взаимоотношения с родителите на база взаимно разбиране, доверие и уважение в 
интерес на децата и тяхното пълноценно развитие. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИТЕ  И УПРАВЛЕНИЕ  
През учебната 2018 – 2019 г. са сформирани 6 групи за целодневно обучение – общо 
136 деца по Списък-образец № 2, към 17.09.2018 г.  

• Основна сграда – 5 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването 
им в първи клас/.  

• Сграда „Олга Жекова” – 1 група за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в 
първи клас/.  
 

        ГРУПИ БРОЙ 
ДЕЦА 

                                 ПЕРСОНАЛ 

                                           ОСНОВНА СГРАДА 

І група „Мики 
Маус“– 3г. 25 

Учители: 1. Боряна Фучеджиева 
                 2. Белослава Георгиева 
Помощник - възпитател: Славяна Добрева 

ІІ група „Слънчице“- 
4 г. 25 

Учители: 1. Маргарита Кънева 
                 2. Неджибе Ахмедова 
Помощник - възпитател: Севдие Юсеинова 

ІІІ ПГ „Детелина“–  5 
г. 25 

Учители: 1. Кристина Стоянова 
                 2. Тамара Петрова 
Помощник - възпитател: Айсел Мустафова 

ІV ПГ „Мечо Пух“- 6 
г. 23 

Учители: 1. Минка Иванова 
                  2. Павлина Симеонова 
Помощник - възпитател: Красимира Великова 

ІІІ ПГ „Рай - 5 г. 
разновъзрастова 4-5 г. 23 

Учители: 1. Боянка Ангелова 
                  2. Искра Енева 
Помощник - възпитател: Йълдъс Ешрефова 

                                         СГРАДА „ОЛГА ЖЕКОВА”  
 

Разновъзрастова 
група“Олга Жекова“ 
– 3-7 годишни 

15 

Учители: 1. Иванка Младенова                
                  2. Соня Христова 
Помощник - възпитател: Гюлбахар Юсеинова 
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ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 136  

 

ІV. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ЕКИПИ 

В ДГ „Св. св. Кирил и Методий” са сформирани постоянни комисии, които участват в 
реализацията на целите и задачите на бъдещото развитие, за оптимално изпълнение на 
годишния план за дейността. 

1.Екип по планирането 
Председател: Неджибе Ахмедова  
Членове: Искра Енева, Кристина Стоянова 
2. Екип по квалификацията 
Председател: Маргарита Кънева  
Членове: Неджибе Ахмедова, Тамара Петрова 
3. Екип по качество на образованието 
Председател: Надежда Ангелова 
Членове: Тамара Петрова, Белослава Георгиева 
4. Екип за приобщаващо образование 
Координатор – Павлина Симеонова 
Йълдъс Ешрефова 
5. Комисия за работа с родители 
Председател: Минка Иванова 
Членове: Искра Енева, Кристина Стоянова 
6.Комисия по организация на педагогическата среда и интериора 
Председател: Белослава Георгиева 
Членове: Неджибе Ахмедова, Тамара Петрова 
7. Комисия за организиране на празници и тържества 
Председател: Боряна Фучеджиева 
Членове: Павлина Симеонова, Кристина Стоянова 
8. Комисия по хигиена, рационалното хранене и здравеопазване 
Председател: м.с. Севилен Салимова Надежда Ангелова 
Членове: Надежда Ангелова и учител на смяна 
9. Комисия за защита при бедствия 
Председател : Надежда Ангелова  
Зам.-председател : Маргарита Кънева  
Секретар : Боряна Фучеджиева  
Членове : Кристина Стоянова, Тамара Петрова, Неджибе Ахмедова, Боянка Ангелова, 
Искра Енева, Минка Иванова, Павлина Симеонова, Белослава Георгиева, Иванка 
Младенова, Соня Христова                  
10.Комисия за дарения 
Председател: Калинка Христова 
Членове: Искра Енева 
11.Учебна комисия по БДП 
Председател: Боянка Ангелова 
Членове: Минка Иванова, Маргарита Кънева 
12.Комисия по етика 
Председател: Надежда Ангелова 
Членове: Боряна Фучеджиева, Минка Иванова 
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13.Комисия по обхват и задържане на децата: Кристина Стоянова, Искра Енева, 
Соня Христова, Надежда Ангелова 
14. Група по условия на труд 
Председател: Маргарита Кънева 
Членове: Минка Иванова, Петър Иванов 
15.Орган по безопасност и здраве при работа: Маргарита Кънева 
Секретар/протоколист 
 на педагогически съвет: Тамара Петрова 
 на общи събрания: Боряна Фучеджиева 
 на родителски срещи: Искра Енева 
 на летописна книга: Боянка Ангелова 
 на квалификационни дейности: Неджибе Ахмедова 
17. Отговорници за кабинетите и материалите 
 Методичен кабинет, методична и педагогическа литература: Йълдъс Ешрефова 
 Физкултурни пособия: Айсел Мустафова 
 Гардероб костюми: Боряна Фучеджиева 
18. Отговорници на смяна/ заместници при отсъствие на директора/: Минка 
Иванова, Боянка Ангелова 
 
V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

V. 1. Организационно-педагогически и методически дейности: 

 

Дейност Отговорник 
Срок за  

изпълнение 

Начин на от-

читане 

Идентифициране на необхванатите в 
системата на предучилищно 
образование деца 

Екипа по 
обхват 

30.09.2018г. списъци 

Разпределение на децата и персонала 
по групи. 

директор 17.09.2018г. списъци 

Разговори с родители Директор, 
учители 

31.05.2019г. списъци 

Тематика и организация на 
родителските срещи 

Директор 
Педагогически 
екипи 

м.септември протоколи 

Планиране, организиране и 
провеждане на съдържателен 
педагогически процес. 

Директор 
Педагогически 
екипи 

15 септември дневници на 

групи 

Прилагане на иновативни методи за 
преподаване и използване на 
ефективен инструментариум за 
определяне достигнатото ниво на 
знание на децата и анализиране 
резултатите 

Директор 
Педагогически 
екипи 

31.05.2019г. количествен 

Въвеждане и прилагане в 
образователния процес на 

Директор 
Педагогически 

Постоянен качествен 
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иновационни технологии и 
интерактивни методи и средства 

екипи 

Превръщането на информационните 
и комуникационни технологии в 
„ключов лост“ за по-ефективно 
учене, за креативно мислене, за 
иновативно и ангажирано поведение 
при решаване на сложни проблеми, 
за достъп до по-широки и по-
актуални знания 

Учители 
Подготвителна 
група 6-
годишни 

Постоянен количествен 

Осигуряване на по-голяма 
практическа приложимост на 
образователния процес и 
ориентирането му към конкретни 
резултати 

Педагогически 
екипи 

Постоянен качествен 

Педагогически ситуации учители Всеки ден дневници 

 

Допълнителни форми на педагоги-
ческо взаимодействие – разходки 
сред природата, сюжетни игри, твор-
чески игри, драматизации и др. 

учители Всеки ден дневници 

 

Хранене и отдих учители, по-
мощник въз-
питатели 

Всеки ден дневници 

Обучение 
 

учители Всеки ден  

 

дневник 
Социализация 
 

учители  Всеки ден 

Възпитание и отглеждане учители Всеки ден 

 
 
V. 2. Равен достъп до образование и подкрепа за личностно развитие. 
 
Съгласно чл. 174 от ЗПУО ДГ „Св. св. Кирил и Методий” осигурява подкрепа за 
личностно развитие на децата съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги.   
В Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 
уязвими групи на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили са включени редът и 
начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца, които имат 
необходимост от такава,  съобразно техните лични интереси, потребности и нужди. 
 
Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата: 
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          Дейности     Срок   Отговорник   Забележка  
Активна съвместна работа със 
специалисти от ЦОП  за 
идентификация на децата и 
адекватна корекционна дейност 

постоянен Директор 
Специалисти 
Координатор 

 

Екипна работа на учителите 
 от дадена детска група 

постоянен учители при 
необходимост 

Ранно оценяване на риска от 
проблеми в развитието и 
обучението на тригодишни деца 
чрез скрининг тест 

01.10.2018г. Павлина 
Симеонова 

 

Определяне на координатор 
 на екипа за оказване на подкрепа 

до 01.10. директор  

Идентифициране на деца със 
СОП 

целогодишно учители  

Оценка на потребности на 
 деца със СОП 

целогодишно екип не по-късно от 3  
месеца след 
идентифициране на 
нуждата 

Психологическа подкрепа, психо-
социална рехабилитация и  
Консултации 

целогодищно Екип ЦОП-  
Две могили 
Екип ЦОП-
Борово 
 

При подписан  
договор с  
родителите 

Превантивни мерки за 
недопускане отпадане от ДГ 
 
 

целогодишно директор, екип 
за обхват, 
учители 

 

Организиране и провеждане 
 на “Училище за родители“ 
 
 

 директор, екип при желание от 
родителите 

Стимулиране участието на  
деца с изявени дарби в изяви и  
състезания 
 

целогодишно учители  

Стимулиране участието на 
 деца от различни етнически 
групи в изяви и състезания  
 

целогодишно учители  

Обучение на педагогически 
специалисти за работа в 
мултикултурна среда 

по график, 
заложен в  
плана за 
квалификация 

директор, 
 председатели 
 на МО 

 

 

 

V. 3. Празници, развлечения  и ритуали в детската градина: 
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Празниците и развлеченията са ефективни форми, които спонтанно привличат за 
участие детската личност, като обогатяват художествено- естетическите й възприятия 
емоционално образните преживявания.  
Богатството на съдържанието, тематичното разнообразие, целогодишният цикъл 
подпомагат синкретичния подход в използването на видовете изкуства, спомагат да се 
създаде добро самочувствие, артистично присъствие и емоционален комфорт на децата 
при пребиваването им в детската градина. Тяхната цел е обогатяване на детската личност 
със знания, умения и отзивчивост за съвместна дейност в групата и ДГ.  
В ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ действат утвърдени правила за ритуализация на дейността 
като част от политиката на институцията за ритуализация и ориентиране на образователния 
процес към взаимност и споделеност на детските постижения в предучилищна възраст.  
Символи на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”са:  
1. Лого на детската градина.  
2. Знаме на детската градина.  
3. Химн на детската градина 
 
 
 
 

Тема и форма Изпълнява 

Срок за  

изпълне-

ние 

Очаквани резулта-

ти 

Начин на  

отчитане 

Празници, развлечения и ритуали на детската градина 

Тържествено откри-
ване на учебната го-
дина „Добре дошли, 
приятели” 

Директор и 
учители  

17.09. 
2018 г. 

Удовлетворение на 
деца и родители 

Наблюдение  
Снимков материал 

Ден на народните 
будители 

учители 1.10.2018г. Запознаване с велики 
личности. 
Възпитаване в духа 
на българските 
ценности 

 

„Вълшебна есен” 
– изпращане на 
есента 
 
 

Директор, 
учители 

10. – 11. 
2018 г. 

Обогатяване 
естетическите 
възприятия и 
емоционално-
образните 
възприятия на децата 

Наблюдение 
Снимков материал 

Ден на семейството 
„Обичам моето 
семейство“ 

Директор и  
учители 

21.11. 
2018 г. 

Опазване на българс-
ките обичаи и тради-
ции 

Наблюдение 
Снимков материал 

„Ароматът на 
Коледа“ – украса на 
Коледни сладки с 
децата от Мечо Пух 
- ателие 

Директор и  
учители 

м.12.2018г. Възпитаване в духа 
на християнските 
традиции и ценности. 

Изложба 
Снимков материал 
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„В очакване на   
Коледа” 
 

Директор и  
учители 

12.2018г. Създаване на правил-
но отношение към 
Коледните традиции 
и обичаи на 
различните етноси. 

Снимков материал 

     

Баба Марта Директор и 
учители  

01.03.2019 
г. 

Опазване на българс-
ките обичаи и тради-
ции 

Наблюдение  
Снимков материал 

„С България в 
сърцето“ 

Директор и 
учители 

02.03.2019г. Тържествено 
отбелязване на 3-ти 
март 

Снимков материал 

Осми март – ден на 
жената 

учители 08.03.2019г. Признателност към 
майчината обич и 
грижа  

Снимков материал  

„С очите си видях 
бедата” 

Учители  03.2019г. Изразяване на 
личните впечатления 
на децата 
 

Изложба от 
рисунки и 
апликации 

Българските пролет-
ни празници 

Директор и 
учители 

04. – 05. 
2019 г. 

Опазване на българс-
ките обичаи и тради-
ции 

Снимков материал  

„Здрав дух, здраво 
тяло” –спортен 
празник 

Директор 
учители 

м.04.2019г. Демонстрация на 
овладени знания и 
умения 

Снимков материал 

„Аз се движа 
безопасно” –спортен 
празник 

Директор 
учители 

м.04.2019г. Демонстрация на 
овладени знания и 
умения 

Снимков материал 

Ден на Светите братя 
Кирил и Методий” 
Патронен празник на 
ДГ 

Директор  
учители 

11.05.2019г. Опазване на българс-
ките обичаи и тради-
ции 

Снимков материал 

„Светът на 
приказките“ 

учители на 
ПГ 

05.2019 г. Удовлетворение на 
деца и родители 

Снимков материал 
викторина 

„Един вълшебен 
ден”- юбилеен 
концерт 

Директор 
учители 

01.06.2019г. Удовлетворение на 
деца и родители 

Снимков материал 

            Инициативи 

Ателие „От нищо - 
нещо” 

учители м.10.2018г изработка на 
играчки, аксесоари, 
реквизити за театър, 
карнавал и други (по 
избор) от природни и 

наблюдение 
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други материали 

“Багрите на есента” - 
Ателие с родители, 
посветено на Деня на 
християнското 
семейство 

Учители на 
ПГ-5г. 

  изложба 

„Есенни вълшебства“ 
– изложба на изделия 
от природни 
материали  
 

учители 
 

м.10.2018г Удовлетворение на 
деца и родители 

наблюдение 

„Горска аптека” - 
ателие 

учители 
родители 
готвач 

м.10.2018г Направа и 
дегустация на чай от 
различни билки 

наблюдение 

„С ръце от сърце” 
 

учители 
родители 

постоянен Благотворителна 
дейност 

 

„Ароматът на 
Коледа“ – украса на 
Коледни сладки с 
децата от Мечо Пух - 
ателие 
 

Учители 
родители 

М.12.2018г.  Снимков материал 
изложба 

„В очакване на 
Коледа” – ателие с 
родители 

Учители на 
ПГ 
родители 

м.12.2018г. 
 

изработка на коледни 
и новогодишни 
картички, украса, 
апликации 

изложба 

„Аз знам три 
думички чудесни” 

учители 11.01.2019 
г. 

Развлечение за 
отбелязване 
международния ден 
на думата 
„Благодаря“ 

наблюдение 

„Майсторилницата на  
Баба Марта“ 

Учители 
родители 

м.02.2019 г. Утвърждаване на 
националните 
традиции 

изложба  

„Прости ми!”- 
празник на прошката 

Учители 
родители 

м.02.2019 г. Развиване на 
общочовешки 
добродетели 

 

Еко-академия Учители постоянен Изграждане на 
отговорно 
отношение към 
природата 

наблюдение 

„Великденска 
работилничка за 
вълшебства” - ателие 
 

Учители 
родители 

м.04.2019г. изработване на 
поздравителни 
картички, яйца, 
декорации 

изложба 

Седмица на детската Учители м.04.2019 Поощряване на Четене,наблюдение 
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книга родители интереса към  
книжката 

карнавал на 
приказните герои 

Дискусия „Какво е 
важно, за да опазим 
природата чиста“ –за 
Деня на Земята 

учители м.04.2019г. Надграждане на 
отговорното 
отношение към 
общия ни дом 

Наблюдение 

           Други 

Посещение на 
куклени театрални 
постановки 
 

Учители 

родители 

всеки месец Обогатяване 
естетическите 
възприятия и 
емоционално-
образните 
възприятия на децата 

наблюдение 

Празнични сезонни 
концерти, изложби, 
гостувания по групи  
 

Учители 
директор 

 Обогатяване 
естетическите 
възприятия и 
емоционално-
образните 
възприятия на децата 

наблюдение 

Празнуване на 
рождени и именни 
дни на деца по 
групи  

 

учители постоянен 
 

Поощряване на 
приятелството и 
толерантността в 
групата 

 

наблюдение  
 

 

ГОСТУВАЩИ ТЕАТРИ: 

 

МЕСЕЦ ЗАГЛАВИЕ ТЕАТЪР 

8 Октомври 2018г. -11ч „Глупавият вълк” ДКТ Габрово - Колева 

14 Ноември 2018г. – 11 ч. „Български приказки“ КТ Търговище 

20 Декември 2018г. 15 ч. „Коледна приказка” КТ-Русе 

Февруари 2019 г. „Цветовете на боклука“ ДКТ Габрово 

Март 2019г. „Кога ще дойде пролетта“ КТ Търговище 

Април 2019г. „Пролет в гората“ КТ „Арлекино“ 

Май 2019г. „Костенурката Франклин“ КТ Русе 

 

V.4. Подобряване качеството на работата на педагогическия персонал, разгръщане 
на творчеството и иновациите, и повишаване резултатите на възпитателно-
образователния процес.  
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Дейност/задача Отговорник Срок за 
изпълнение 

Оказване на методическа и 
педагогическа помощ на млади колеги. 

Директор 

Старши учители 

постоянен 

Създаване на условия за квалификация 
на педагогическите специалисти за 
използване на различни форми и начини 
за практическо прилагане на 
образователното съдържание 

Директор 

Комисия по 
квалификация 

постоянен 

Разработване на система от стимули за 
повишаване на мотивацията на 
педагогическите специалисти за 
професионално усъвършенстване и 
тяхната активност в развитието на 
иновативни практики- портфолио на 
педагогическите специалисти; 

Директор 

Комисия по 
квалификация 

постоянен 

Участие на помощник-възпитателите и 
медицинският специалист като 
партньори в процеса на обучение и 
възпитание на децата 

Директор 

Мед. специалист 

постоянен 

Развиване на творчески идеи в 
иновативни и социални решения. 
Документиране ефекта от прилагането 
им. 

Директор 

Педагогически екипи 

постоянен 

V. 5. Допълнителни дейности извън ДОС 

Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на децата чрез 
дейности извън ДОС. 

 

Дейност Отговорник Срок 

Запознаване на родителите с видовете 
допълнителни дейности 

Директор 
Учители 
допълнителни 
дейност 

28.09.2018г. 

Изготвяне на списък с децата, желаещи да 
посещават допълнителни дейности 

Учители по групи 28.09.2018г. 

Изготвяне на график за провеждане на 
допълнителни дейности: 

Директор, 
учители 
допълнителни 
дейности, 
организатор учебна 
дейност 

01.10.2018г. 
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V. 6. Работа в мултиетническа среда 

Осигуряване на равен достъп до образование и работа в мултиетническа среда 

 

Дейност/ задача Отговорник Срок 

Сътрудничество, сближаване чрез активно 
включване на самите общности – деца, 
родители, заедно с учителя и обществеността 
за цялостно осмисляне и осъществяване на 
взаимен процес 

 

Директор 

Учители по групи 

Постоянен 

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

Директор 

Учители по групи 

30.05.2019г. 

 

 

V. 7. Административни дейности: 

 

Дейност Отговорник 
Срок  

за изпълнение 

Организационни и контролни дейности: 

Изясняване на потребностите от помощен и 
педагогически персонал за годината и назначения 
при необходимост. 

директор 17.09.2018г. 

Изготвяне на щатни разписания и др. финансови 
документи и справки.  

Директор 

счетоводител 

текущ 

Изготвяне на Списък-образец № 2 директор 26.09.2018г. 

Актуализиране на планове за учебната година 
/План за контролна дейност на директора, План 
за работа на ПС, План за квалификационна 
дейност, План по БДП/ 

директор 

комисии 

30.09.2018г. 

Вписване на децата от ПГ в книгата на 
задължително подлежащи на ПО 

директор 30.09.2018г. 
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Изготвяне на тематични разпределения учители 01.09 

Инструктаж за безопасни условия на труд директор 15.09 

Издаване на заповеди, които регламентират 
дейността и отговорностите  

директор текущ 

Попълване на картите за допълнителното трудово 
възнаграждение на педагогическите специалисти 
/диференцирано заплащане/. 

комисия 01.10.2018г. 

Актуализиране на Вътрешни правила за работна 
заплата. 

Директор, 
синдикална 
организация, 
счетоводител 

При промяна на 
обстоятелствата 
или нормативната 
уредба 

Актуализиране на: 
Правилник за вътрешния трудов ред;  
Правилник за дейността на ДГ; 
Правилник за БЗУВОТ; 
План за действие при бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари; 
План за евакуация; 
План за работа при зимни условия; 

Директор-
синдикална 
организация 
 
Група за 
БЗУВОТ 

30.09.2018 г. 

Проучване мнението на родителите относно 
предпочитания за допълнителни педагогически 
дейности - писмено. 

учители 30.09.2018 г. 

Сформиране на екипи за работа по проекти и 
актуализиране на комисиите 

директор 30.09.2018 г.и при 
необходимост 

Актуализиране на инструкции за работа при 
спазване на безопасни условия  за възпитание,  
обучение и труд. 

Група за 
БЗУВОТ 

30.09.2018 г. 

Попълване на  дневниците и оформяне на 
личните папки на децата по групи. 

учители 30.09.2018 г. 

Уточняване на вътрешната квалификация за уч. 
година  

Директор 
КПК 

30.09.2018 г. 

Входно ниво - Диагностика на детското развитие учители 30.09.2018 г. 

Проверка на списъчния състав по групите.  директор Септември, 
Декември 2018 г.  
Февруари 2019 г.  

Справки за средна месечна  посещаемост  директор До пето число на 
месеца 

Извършване на инструктаж за есенно-зимния 
сезон. 

Директор, 
Група  
БЗУВОТ 

м.09.2018 г. 

Проиграване на плана  за евакуация. 
 

Директор 
Учители 
Пом. 
персонал 

м.09.2018 г. 
м.04.2019 г. 
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Проверка на всички уреди на двора във връзка с 
тяхната безопасност.  
 

ГУТ Октомври 2018 г.  
Март, май – 2018 г.  

Проверка изправността на всички видове 
отоплителни и нагревателни уреди в детската 
градина.  

ГУТ Октомври 2018 г.  
Март, май – 2019 г.  

Общо събрание на колектива директор м. 10.2018, 
м.01.2019 г.,  
м.05.2018 г. 

Събрание ГУТ Директор 
 ГУТ 

На три месеца 

Проверка на дневниците и личните папки на 
децата. 

директор ежемесечно 

Подаване на заявки за учебници и учебни 
помагала за децата от подготвителните групи 

директор 10.03.2019 г. 

Диагностика на детското развитие – изходно 
ниво. 

учители м.05.2019 г. 

Подготвяне на Удостоверенията за завършено 
предучилищно образование 

директор м.05.2019 г. 

Сключване на договорите за доставка на учебни 
помагала 

директор м.05.2019 г. 

Подготовка на Доклад-анализ за учебната година директор м.06.2019 г. 

Подготовка и участие в проекти  
/Училищен плодr , Проект по ФВС, мини-проект 
на групите и др.”/. 

Директор 
Комисии 
Учители 

 

МТБ – осъвременяване, обогатяване, ремонти 

Подготовка на всички групи за новата учебна 
година - почистване и подреждане на занимални, 
офиси, двора, складове и т. н. 

Пом. персонал 
Мед.спец. 
учители 

Септември 2018 

Осигуряване на канцеларски, учебни материали, 
задължителна документация и лекарства. 

Касиер-
домакин 

При необходимост 

Актуализиране на личните папки на децата по 
групи – данни, декларации, молби и др. 

учители Септември 2018 

Обогатяване, разнообразяване, актуализиране на 
предметната среда – кътове, кабинети, фоайета.  

директор 
учители 

постоянен 

Практикум за работа с пожарогасител   Ноември 2018г. 

Презареждане на пожарогасителите директор 
домакините 

Септември 2018г. 
Януари 2019г. 

Поддръжка и навременно осигуряване на ремонт 
на съоръженията и инсталациите в детското 
заведение. 

директор 

домакините 

постоянен 

Текущи ремонти директор 

домакините 

При необходимост 
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Инвентаризация домакини и 
счетоводител  

Декември 2018г. 

Закупуване на материали по заявка необходимост  
 

домакини и 
счетоводител 

При необходимост 

Оформяне на зелените площи, ремонт и 
боядисване пейките, пясъчниците и уредите за 
игра в двора на детското заведение. 

Учители 
родители 

Април/май 2019г. 

Докладна записка за предстоящите ремонти. директор Декември 2018г. 

Бюджет 

Изготвяне на проекто-бюджет 2019г. 
 

директор и 
счетоводител 

Декември 2018г. 

Разпределение на бюджета.  
 

директор и 
счетоводител 

Февруари 2019 г.  
 

Контрол на финансово- счетоводната дейност.  
 

директор Март, юни, 
септември, 
декември  

Финансов отчет   

 

V. 8.  Здравеопазване и хигиена. 

 
                     Дейност Отговорник Срок за 

изпълнение 

Общо – профилактична дейност 
Ежедневен утринен филтър  

медицински 
специалист 

учители 

ежедневен 

Профилактични и паразитологични изследвания  
медицински  
специалист 

два пъти годишно 

Осигуряване на детската градина с необходимите 
медикаменти и средства за оказване на първа 
медицинска помощ  

медицински 
специалист 

един път годишно 

Запознаване на децата във всяка група в 
организирана форма с опасни места, уреди и 
пособия и за начините за предпазване от 
злополука  

педагогически  

специалисти 

Октомври 2018г. 

Организиране обучението на децата по действията 
им в зимна обстановка с цел опазване на живота и 
здравето им  
 

педагогически  

специалисти 

Октомври 2018г. 

Проследяване здравословното състояние на 
децата при престоя им в ДЗ и 
вземане на адекватни мерки при необходимост 

мед. 
специалист 

ежедневен 

Уведомяване своевременно органите на РЗИ при 
случаи на остри заразни и др. мед. при необходимост 
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заболявания и вземане необходимите мерки за 
предотвратяване на 
отрицателните последици върху здравето на 
персонала и децата 

специалист 

Проследяване здравния статус на персонала , 
здравни книжки, журнали по 
изисквания на РЗИ 

мед. 
специалист 

текущ 

Санитарно-хигиенно обслужване: 
Да се следи работата на помощния персонал във 
връзка с поддържане на 
необходимата хигиена и да се отразява в книгата 
за хигиенно състояние на ДГ 

мед. 
специалист 

постоянен 

Запознаване със санитарно-хигиенните 
нормативи за работа в ДЗ, работа с 
дезинфектанти и съхранението им на работните 
места 

мед. 
специалист 

текущ 

Своевременно да се осигуряват необходимите 
дезинфекционни препарати по раб.места Домакини 

мед. спец. 

постоянен 

Храненето на децата да бъде съобразено с 
изискванията на РЗИ и МЗ по 
количество,структура,качество и естетически 
поднасяно на децата 

кухненски. 
персонал 
мед.спец. 

постоянен 

 

V. 9. Взаимодействие със социалната среда: 

Конкретните задължения за координирани действия между всички ангажирани субекти 
в процеса на предучилищно образование  за осигуряване на качествено  предучилищно 
образование за всяко дете и механизма на взаимодействие между участниците в 
предучилищното образование са определени в Програмната система на институцията. 
Целите, задачите и конкретните дейности за взаимодействие с родителите са отбелязани 
в План за работа с родителите за учебната 2018/2019 г. 
 
Задачи: 
1. Обединяване на ресурсите и усилията между детската градина и семейството за 
осигуряване ефективно взаимодействие при работа с децата в детската градина.  
2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, 
както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на 
децата. 
3. Педагогическо взаимодействие с родителите. Ежедневни контакти и консултации, 
обмяна на информация за поведението и активността на детето в учебния процес, и в 
семейна среда-разговори, анкети, съобщения, родителски табла.  
4. Консултации и срещи насочени към решаване на проблеми и вземане на решения 
свързани с обучението, възпитанието, междуличностните отношения и развитието на 
децата.  
5. Повишаване доверието в образователната система и съвместна работа за разбиране 
на ученето като ценност. 
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                     Дейност Участници Очаквани резултати Срок за 

изпълнение 

Провеждане на родителски срещи 
за решаване на организационни 
проблеми и текущи задачи по 
групи 

Родители на 
децата от 
всички 
групи.  

Запознаване със 
системата на 
предучилищното 
образование и 
вътрешните 
правилници 

30.09.2018 г. 

 

Консултации 

и срещи на родителите с мед. 
специалист  на здравни теми. 

родители  Повишаване на 
здравната култура. 

постоянен 

 

Приобщаване на родителската 
общност и Настоятелството при 
ДГ и Обществен съвет при ДГ 
като социални партньори. Каузата 
като мотив. 

Директор 

Настоятелство 

ОС 

родители 

Приобщаване на 
общността към 
мисията на ДГ 

 текущ 

Съвместни дейности с родителите 
за подготовка и провеждане на 
спортни и др. празници в ДГ и 
активно участие на родителите в 
образователния процес 

Родители на 
децата от 
всички 
групи. 

Опознаване и 
съпричастност към 
общите дейности. 

текущ 

Информиране на родителите за 
индивидуалните постижения на 
детето 

Родители на 
децата 

Изграждане на 
доверие, 
взаимопомощ и 
сътрудничество. 

Постоянен 

Квалификационни дейности с 
родителите 

родители Изграждане на 
доверие, 
взаимопомощ и 
сътрудничество. 

Текущ 

Медиите, бизнесът и ние за 
нашите деца. Начини за 
популяризиране на дейности сред 
местна общност и родители. 

Директор 
Учители 
Местната 
общност 

Изграждане на 
доверие, 
взаимопомощ и 
сътрудничество. 
Популяризиране на 
дейността на ДГ 

Постоянен 
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V. 10. 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 учас-

тие на детската 

градина 

Участници, 

представляващи 

детската градина 

Запалване на Коледната елха участие в 

общоградско 

тържество 

Трета и четвърта група 

Коледен спектакъл на града участие в 

общоградско 

тържество 

Трета и четвърта група 

Тържествено отбелязване на Трети март участие в 

общоградско 

тържество 

Трета и четвърта група 

VI. Дейности за изпълнение на национални, регионални, общински програми и 
стратегии 

VI.1. Дейности за изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността: 
1.Провеждане на инициативи за подаряване и размяна на детски книжки. 
Срок: текущ; Отговорник: учители, родители 
 
2.“Светът на приказките“ – ден на детските приказки и карнавал на приказните герои. 
Срок: април; Отговорник: учители, директор 
 
3.Организиране и провеждане на Седмица на книгата. 
Срок: април 2019г.; Отговорник: директор, учители 
4.Информиране на родителите за възможностите да подкрепят детето в прехода от 
детската градина към училището. 
Срок: май 2019г.; Отговорник: учители 
 
5.Обогатяване на библиотеката в методическия кабинет в детската градина и 
библиотеките по групи. 
Срок: текущ; Отговорник: директор, учители 
 
6. Оценяване на ефективността от посещението на предучилищна подготовка 
Срок: м. май 2019г. ; Отговорник: учители, директор 
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VI.2. Дейности за изпълнение на Национална стратегия за образователна 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства: 
1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 
разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата от 
етническите малцинства –координационен механизъм между заинтересованите страни 
за провеждане на интеграционни политики. 
Срок: м.09.2018г. ; Отговорник: директор 
 
2. Подкрепа за деца от етническите малцинства за изравняване на стартовите им 
позиции при постъпване в образователната система. 
Срок: постоянен; Отговорник: учители 
 
3. Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за 
които българския език не е майчин. 
Срок: текущ; Отговорник: учители 
 
4. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 
работа в мултикултурна образователна среда. 
Срок: по план за квалиф. дейност; Отговорник: КВКД 
 
5. Съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и 
развиване на общите и специфичните традиции по места. 
Срок: по план; Отговорник: учители 
 
6. Включване на културните традиции на различните етнически групи в 
проблематиката на интеркултурното образование в детската градина. 
Срок: по план; Отговорник: учители 
 
7. Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. 
Срок: постоянен; Отговорник: учители, директор 
 
8. Ранно откриване на деца в риск от обучителни затруднения. 
Срок: септември/октомври 2018г.; Отговорник: учители 
 

Годишният план на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили е приет с решение на 
педагогическия съвет – Протокол №1/ 17.09.2018г. и утвърден със заповед на директора.  

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

ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 
на ДГ „Св . св. Кирил и Методий“ 

за учебната 2018/2019 година 
 

Време на 
провеждане 

Дневен ред 

м
. с

еп
те

м
в

р
и

 –
 1

7.
09

. 

- Приемане  организация  на дейността на ДГ за уч. 2018/2019г. и  организация на 
учебния ден по възрастови групи. 

 - Брой и състав на детските групи. Разпределение на педагогическия състав. 
- Приемане на правилника за дейността на детската градина.  
- Актуализация на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд.  
- Актуализация на Правилника за вътрешния трудов ред. 
- Актуализиране Стратегия за развитие на детската градина  
- Приемане на Годишен план за дейността на детската градина.  
- Приемане на Плана за квалификационната дейност. 
- Приемане Плана за контролната дейност на директора. 
-Приемане План на комисията по БДП за уч. година.  
- Приемане на План за организиране и ръководство на спасителни и аварийни 
дейности през зимния период и при усложнена зимна обстановка в ДГ и във 
филиала 
 - Обсъждане и приемане на тематичните разпределения за различните възрастови 
групи и седмичната програма.  
- Решение за педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.  
- Избор на членове и председател на комисии.  
-Указания за водене на ЗУД.  
  

О
к

то
м

в
р

и
- 

23
.1

0.
 

- Изготвяне график за провеждане на допълнителни дейности. 
-  Насоки за ВОП през настоящата учебна година. 
-  Обсъждане на резултатите от проследяване на развитието на децата – входно 
ниво и приемане на мерки за подобряване на образователните резултати на децата.  
 - Приемане Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 
на децата от уязвимите групи 
 - Актуализиране и приемане на етичен кодекс на детската градина. 
- Обсъждане на празничен календар на детската градина.  
- Обсъждане на текущи задачи. 
 

Н
ое

м
в

р
и

 

-- Анализ на състоянието на водената задължителна документация 
- Анализ на резултатите от направените частични проверки по групи и обсъждане 
на проблеми по възпитателната работа в детската градина.  
-Приемане план за организиране на Коледно тържество  
-Текущи въпроси 
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я
н

уа
р

и
 

-  Анализ на контролната дейност през първо полугодие. 
- Отчети по групи – работа с родителите, обогатяване на МТБ. Проблеми по     
възпитателната работа в ДГ.  
- Анализиране  на резултатите от ВОП по образователни стандарти за първото 
полугодие  
- Отчет на финансовата 2018 г. 
- Избор на учебни помагала за подготвителните групи за следващата учебна 
година 

ап
р

и
л

 

- Информация и анализ дейността на екипа за квалификация и обучение до 
момента. 
 - Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019г. - изводи 
и препоръки. 
- Обсъждане на казуси и идеи за повишаване ефективността на работа и 
равнище на постиженията на децата по групи. 
-Обсъждане организационни въпроси 
-Приемане план за дейности свързани с юбилея на ДГ 
 

м
ай

 

-Предложения за награждаване на изявени  учители по случай 24 май - деня на -
Славянската писменост и култура 
-Приемане план за организиране на Юбилейния концерт  
-Приемане на критерии и комисия за разглеждане резултатите от работата на 
педагогическия персонал във връзка с диференцирано заплащане. 
 

ю
н

и
  

- Доклад-анализ на педагогическия контрол – резултати, изводи, препоръки. 
- Отчитане на резултатите от квалификационната дейност в ДГ. 
- Отчет на комисията по БУВОТ 
- Отчет по план БАК и БДП 
- Формиране работни комисии за изработване проекта за годишен комплексен 
план 
- Отчет на групите за учебно-възпитателната работа през учебния период и 
резултати от проверката на изходното равнище на децата. 
- Избор на критерии и комисия за оценяване на колектива за диференцираното 
заплащане. 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ: 
м.септември: 

• Обсъждане темите  за квалификация на педагогическите кадри . 
• Определяне на комисиите и сроковете за изготвяне на плановете им. 
• Изготвяне на предложения за работа по мини проекти в  ДГ. 
• Определяне на дати за  организационните родителски срещи . 
• Обсъждане изготвянето на Програмна система на ДГ, месечните разпределения, 

седмичните разписания на групите и попълването на задължителната 
документация на групите. 

• Организиране на дейностите по откриването на учебната година. 
     м.октомври : 

 ●   Обсъждане на есенните тържества  
 ●    Обсъждане на текущи въпроси по годишния план. 

м.февруари: 
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            ●   Приемане на план-сценарий за 3-ти март.  
            ●    Обсъждане за провеждане на 8 мартенски  и пролетни празници по групи.   
м.април: 
           ●     Обсъждане на диагностичните процедури за изходно ниво. 
           ●     Обсъждане на организацията на тържеството за изпращане на децата от ПГ в 

първи клас. 
• Обсъждане план-сценарий за юбилейните тържества. 

 
Настоящият план за работата на педагогическия съвет е неделима част от годишния 
комплексен план на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, приет на Педагогически съвет на 
17.09.2018 година с Протокол № 1. 
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ПЛАН 
 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 
 НА ДГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

Учебна 2018/2019г. 
 
Контролната дейност на директора е част от управленския цикьл, наред с планирането 
на дейностите (стратегическо и оперативно), организирането на вътрешната 
образователна и жизнена среда и на взаимодействието с факторите на социалната 
среда, управлението на човешките, материални и финансови ресурси на институцията. 
ЦЕЛ:  Наблюдение, анализиране и контролиране на дейностите за постигане на 
оптимални резултати в учебно-възпитателния процес. Идентифициране на проблемите 
и потребностите на персонала и оказване на навременна ефективна и конкретна помощ. 
Ефективна работа по проекти и водене на проектна документация. 
ЗАДАЧИ: 
1. Да се установи фактическото актуално състояние на текущите дейности и процеси в 
детската градина и професионално-личностната компетентност на кадрите. 
2. Да се оцени, мотивира и подпомага професионалното поведение и професионалните 
постижения на работещите. 
3. Да се анализира съпоставимостта на изпълнението по отношение нормативните 
изисквания и очакваните резултати. 
4. Да се предприемат своевременни коригиращи мерки при необходимост. 
5. Да се създадат условия за регулиране на дейността на детската градина и 
саморегулиране / самооценяване на работещите при непрекъснато повишаване на 
организационната култура на институцията и подобряване на качеството. 
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

� Педагогическа, методическа и организационна дейност на учителите, 
� Дейностга на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, 
както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в 
практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.. 

� Система на работа на отделния учител. 
� Приложение на програмата за ПГ на детската градина и ДОС в предучилищното 

образование. 
� Работа по приемствеността на детска ясла и детска градина. 
� Работа на помощния и обслужващ персонал. 
� Спазване на Наредба № 5 за предучилищното образование и ЗПУО. 
�  Спазване на вътрешните нормативни актове и седмичното разпределение на 

формите на обучение.  
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ , ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ: 

� Прилагането на ДОС, на нормативните и поднормативни актове в 
предучилищното образование. 

� Спазване на вътрешните нормативни актове. 
� Изпълнение решенията на Педагогическия съвет.. 
� Съвместна работа с институциите. 
� Водене на задължителната документация в групите. 
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� Пряката работа с децата от групата. 
� Взаимодействие с другите участници в предучлищното образование. 
� Състояние, поддържане и обогатяване на образователната среда в групата- 

обогатяване и опазване. 
� Административно- стопанска дейност. 

МЕТОДИ: 
� Проучване и анализ на документацията в групата. 
� Наблюдение пряката работа на учителите. 
� Беседа с родители и деца. 
� Анализ на резултатите от диагностичните процедури. 
� Анализ на детските продуктивни дейности. 
� Анализ и оценка на участието в квалификационни форми. 
� Оценка на професионалното учителско и детско портфолио. 
� Анализ на самооценката 

ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 
1. Педагогически контрол: 

• Превантивен 
• Текущ 
• Тематичен 

2. Административен. 
3. Финансов контрол. 
 

 

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ: 
Вид на 

проверката 

Дейности Обект на 
контрол 

Време на 
провеждане 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

текуща Организация на образователната среда в 
групите 

Целият персонал 
 

м. IX.2018 г. 

текуща Планиране на образователното 
съдържание в детските групи 

учители последен петък 
на месеца 

текуща Хранене и етикет на поведение Учители, 
пом. възпитатели 

Веднъж 
годишно за 
всяка група 

текуща Организация, управление и съдържание на 
педагогическото взаимодействие в 
групите- основни форми на педагогическо 
взаимодействие 

Учители 
 

Веднъж 
годишно за 

всеки учител 

текуща Работа по мини проекти – текущ контрол 
във всички групи. 

Комисии, 
Учители 

През цялата 
година 
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текуща Организация, управление и съдържание на 
педагогическото взаимодействие в 
групите– допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие 

Учители Веднъж 
годишно за 

всеки учител 

текуща 

 

Проверка на досиетата на децата, с цел 
недопускане на фиктивно записани деца в 
ДГ и деца с неизвинени отсъствия. 

Учители Ежемесечно 

текуща 

 

Правила за безопасност на движението. 
Действие при бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари. 

Целият персонал 
Комисии 

м. X.2018 г. 

м. V.2019 г. 

текуща Контрол на индивидуалните постижения 
на децата и резултатите от образователния 
процес в групата: входно ниво  

Учители м. X.2018 г. 

тематична Интерактивни методи и подходи при 
изграждането на комуникативни умения и 
овладяването на книжовен български език.  

Учители м. XI.2018 г. 

 

тематична Интерактивни методи и подходи в 
обучението по образователно направление 
„Околен свят“  

 

Учители  м. XI.2018 г. 

 

текуща Организация на следобедния сън Всички групи постоянен 

текуща Работа по мини проекти Екипи на детски 
групи 

През цялата 
година 

текуща Организация на взаимодействието „детска 
градина – семейство“. Работа с родителите 

Целият персонал постоянен 

текуща Работа на комисиите Комисиите През цялата 
година 

 “Готовност за училище” – открити 
практики  

Учителите на ПГ м. IV-V.2018 г. 

текуща Диагностика – отчитане на изходно ниво 
на всички групи 

Учители м. V.2018 г. 

последваща На изпълнението на дадените препоръки 
от директора 

 В съответствие с 
дадените 
срокове  
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АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

текуща Проверка на воденето и съхранението 
на задължителната документация в 
групата 

Екипи на групи ежемесечно 

текуща Средна месечна посещаемост в групата Педагогически 
персонал 

ежемесечно 

текуща Обхват и посещаемост на децата, 
подлежащи на задължителна 
предучилищна подготовка 

Педагогически 
персонал 

м. ноември 
м. януари 
м. април 

текуща Спазване на нормативните изисквания 
на вътрешните нормативни актове 

Педагогически 
персонал 
Помощен персонал 

м. октомври 
м. февруари 
м. май 

текуща Водене и съхранение на задължителната 
документация в детската градина 

Педагогически 
персонал 
Помощен персонал 

м. ноември 
м. април 

текуща Водене на необходимата документация 

отразяваща провеждането на санитарен 
минимум и здравна просвета с помощен 
персонал 

Медицинския 
специалист 

м. октомври 
м. март 

текуща Организация на разпределяне на 
храната 

Мед. специалист 
Помощник-
възпитатели 

м. октомври 
м. декември 
м. март 
м. юни 

текуща Водене на необходимата документация Админ. персонал 
Пом.-възпитатели 
Работещи в кухнята 

м. октомври 
м. март 

текуща Хигиенно състояние на детската група Помощник-
възпитатели 

м. октомври 
м. декември 
м. март 
м. юни 

текуща Организация на подготовката, 
приготвянето и разпределянето на 
храната 

Работещи в кухнята м. октомври 
м. декември 
м. март 
м. юни 

текуща Хигиенно състояние на кухненски блок Работещи в кухнята Два пъти 
годишно 

текуща Опазване и съхранение на зачисленото 
имущество 

Административен, 
помощен и 
обслужващ 
персонал 

декември 

последващ На изпълнението на дадените 
препоръки  

 В съответствие с 
дадените 
срокове 
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ГОДИШЕН ПЛАН 

за тематична проверка на директора 

на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

за учебната 2018/2019 година 

 
Тема: Използване на интерактивни методи на обучение в педагогическата практика по  
„Околен свят“ и „Български език и литература“.  
 
Комуникацията и социализацията са ключови моменти при възпитанието на децата в 
предучилищна възраст. Специфичните функции на детската градина са да осигурява 
адекватно образование и условия за разширяване на социалната среда. Предпоставки за 
това са комуникативната компетентност,социалните способности за взаимодействие и 
социално-ориентираното поведение. 
Усвояването на езика и развитието на речта в предучилищна възраст са тясно свързани 
с комуникационното поведение на децата не само като система от символи,но и като 
средство за обмен на информация. Развитието на речта в тази възраст има особено 
значение за извършване на прехода от неосъзнато поведение на езика към съзнателната 
му целенасочена употреба. Развитието на речта при децата се осъществява в контекста 
на социалната среда,а овладяването на езика се реализира в процеса на общуването. 
Езикът е главният фактор за протичането на определена ситуация,в която детето 
реализира своите речеви способности. В предучилищния период определяща роля за 
речевото развитие имат системните въздействия от страна на възрастните, речевата 
среда, в която се намира детето, равнището на нейния развиващ потенциал и 
включването на децата в речевата дейност... 
Цели: 
1. Установяване на равнището на инициативност и творчество на учителите при 
организацията на работата за осигуряване за детето на ефективен възпитателен процес, 
за стимулиране на изявите на социален опит от детето в различните форми на 
активност. 
2.Да се подпомогне и стимулира ангажираното професионално поведение на учителите 
за:  
-  пълноценно изграждане на положително отношение у децата към родния език и 
художествената литература за деца и формиране на езикови компетенции. 
-  развитието на речта в предучилищна възраст в контекста на процеса по разширяване 
и увеличаване на многобройните социални връзки на детето със заобикалящия го свят.. 
- прилагане на иновативни практики за преодоляване на обучителните трудности при 
овладяване на образователното съдържанив по БЕЛ и превръщането му в по-
атрактивно и желано за децата. 
- създаване на условия участие на децата в различни инициативи за непосредствено 
овладяване на речеви способи и подходи за опознаване и оценяване на реалната 
действителност. 
Предмет на проверката: 
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Учебно - преподавателската, педагогическата,методическа и организационна и 
квалификационна дейност на учителите.В проверката ще вземат участие всички 
учители и деца от детската градина. 
Показатели: 

1.Спазване на педагогическите принципи при подбора и планирането на 
образователното съдържание по БЕЛ и Околен свят. 

2.Приемственост на образователното съдържание по направление „БЕЛ“ и „Околен 
свят“ между отделните възрастови групи. 

3.Творчество на учителите при подбора на образователното съдържание. 
Вариативност при планирането на теми, задачи, методи и средства на работа. 

4.Емоционална наситеност на формите на педагогическо взаимодействие. 
5.Интеграция на основните и допълните форми на педагогическо взаимодействие. 
6.Използване на форми и методи на работа за провокиране и активизиране на 

познавателната активност у децата, на емоционалния и социалния им опит. 
7.Създаване на условия за преобразуване на познавателния опит на децата в нови 

условия. 
8.Наличие на личностен смисъл в ситуациите и съответствие с актуалните 

потребности на децата. 
Критерии: 

1. Организация на предметно-пространствената образователна среда, съобразно вида 
на детската група 

2. Съдържание и функционалност на кътове/ателиета за работа с малки групи деца 
и/или индивидуална работа на децата 

3. Съответствие с възрастта на децата и спецификата на групата 
4. Осигуреност с дидактични материали 
5. Осигуреност с учебни помагала и пособия 
6. Възможности за: 
 - избор на дейност от децата; 
 - стимулиране на естетически усет; 
 - обогатяване на възприятията; 
-  развитие на игрови дейности. 
7. Мобилност и вариативност на образователната среда. 
8. Планирани дейности за усъвършенстване и обогатяване на предметно-

пространствената образователна среда 
9. Реализирани дейности за усъвършенстване и обогатяване на предметно-

пространствената образователна среда 
10. Участие на учителите и пом. възпитателите в подходящи квалификационни 

дейности по темата: вътрешни и извън ДГ. Резултати 
Методи на проверка: 

1.Целенасочени наблюдения на работата на учителите. 
2.Беседи с учителите и разговори с децата. 
3.Беседи с родителите – мнения и предложения. 
4.Анализ на писмена разработка – самооценка на учителите за проведен конкретен 

режимен момент. 
5.Анализ на диагностичните процедури на различни нива. 
6.Оценяване на учителите относно подготовката и участието им в 

квалификациооните форми. 
7.Оценяване на планирането. 

Очаквани резултати: 
За учителите 
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� непрекъснато повишаване информираността и квалификацията на учителите, 
лично и прифесионално усъвършенстване. 

� повишаване качеството на учебния процес, чрез прилагане на нови и 
интерактивни методи и подходи . 

� обогатяване и подобряване на предметно-пространствената образователна среда 
и дидактична база. 

� създаване на интерес към родния език и художествената литература за деца, 
посредством игри и дейности, представени по достъпен и забавен начин. 

� обмяна идеи опит за съвременни методи и форми на обучение между колегите. 
За децата 

� овладяване на определени способности за опознаване и оценяване на реалната 
действителност. 

� стимулиране на интелектуалното му развитие на децата и формиране на траен 
интерес към математиката 

� детето се научава да открива многообразието от форми , цветове, количества и 
да овладява подходящи стратегии , за да решава различни задачи 

� осъзнаване мястото на математиката в света около нас 
� стимулиране креативността у децата. 
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ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
работещи в  ДГ ,,Св. св. Кирил и  Методий’’ 

за учебната 2018/2019г. 
 

I. Анализ и оценка на действителното състояние на квалификиционно-
методическата дейност на детската градина през предходната учебна година 

Обхват на квалификационно-методическата дейност 
Обогатяването на квалификационния процес е един от начините да се издига 

статута на учителя и да се помисли за неговото оценяване и заплащане. Повишаването 
на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 
компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Квалификационната 
дейност е възможност за творческо израстване на педагозите, а създаването и дейността 
на екипа са наш приоритет. За да може учителят да бъде активен участник и съавтор на 
образователната промяна, на основните направления в развитието на квалификацията, 
за да открива смисъл в ежедневната си практика, той трябва:  

- да обогати своето тълкуване или да преосмисли съвременната методологическа 
постановка, която определя логиката на новата образователна и квалификационна 
дейност; 

 - да претворява добрите български традиции при квалификацията и да ги 
осъвременява чрез нови идеи и форми на реализация; 

Квалификационната дейност в детската градина е анализирана и оценена от гледна 
точка на създадените условия за непрекъснато повишаване на квалификацията на 
учителите и директора и съобразеността на годишната програма за квалификация с 
реалните потребности. 

В ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ има утвърдени вътрешни правила за участие на 
персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа. 
Вътрешните правила за квалификация са разработени в съответствие с Наредба № 12 от 
1.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. Правилата  определят начина, реда и финансирането на 
професионалната квалификация на персонала и осигуряват балансирано участие на 
педагогическия персонал и помощник-възпитателите в квалификационни дейности, 
съобразени с потребностите на ДГ и професионалните интереси на участниците. 

Планирането на квалификационната дейност е извършвана въз основа на анализ на 
резултатите от контролната дейност на директора предходни години, приоритетите на 
образователната дейност, потребностите и интересите на педагогическите кадри. 
Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор 
на педагогическия специалист. 

Постигнати резултати:  
Посредством участие в квалификационни форми не просто се компенсират 

осъзнатите нужди на учителите от актуализиране на знанията и уменията в определена 
област, но и дават възможност да провокираме творческите и иновативните 
възможности на учителите.  
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Проведоха се квалификационно-методически дейности за повишаване на 
професионалните компетентности на учителите, организирани от детската градина по 
теми, както следва: 

- Използване на методите на наблюдение и репрезентативните системи за 
оптимизиране на общуването в ДГ – външен лектор- семинар -3 акад. часа 

 - Ранно откриване на деца в риск от обучителни затруднения – дискусия – 2 акад. 
часа 

 - Разпознаване на агресивното поведение и овладяване начини за справяне с него – 
дискусия – 2 акад. часа 

- Изграждане на професионално портфолио на учител. Портфолио на дете в ДГ –
семинар,  презентация  – 3 акад. часа 

 - Взаимодействие учители-родители. Ефективни техники за комуникиране и 
работа с родители – дискусия – 2 акад. часа 

- Овладяване на основни правила за уличното движение от децата на 6-, 7-годишна 
възраст. Диагностициране на нивото на усвоени знания чрез игри – открита практика и 
дискусия – 2 акад. часа -  Открита практика и дискусия 

- Развитие на екологосъобразно поведение и отговорност у децата. Техники и игри 
за включване на екологичното образование в педагогическия процес – лекция, дискусия 
- 2 акад. часа 

 
Учителите притежават необходимата мотивация и убеждение, че в условията на 

конкурентноспособност повишаването на квалификацията и личните компетенции ще 
защити позициите им на трудовия пазар. Балансът между ентусиазма и иновативните 
идеи на младите и натрупания практически опит на опитните учители е позитивно 
условие за приемственост и партньорство в педагогическата колегия.  

Създени  са условия за обмяна на опит между учителите. Когато учител от детската 
градина участваше в квалификационен курс на общинско или регионално ниво той 
представяше информация за курса пред останалите учители, така опитвахме да 
мултиплицираме ефекта от квалификацията и от друга страна давахме възможност на 
всички да получат начална информация по конкретната тема, а всеки който прояви 
желание би могъл да потърси самостоятелно допълнителна теоретическа или 
практическа информация.  

Практическите възможности за обновление процеса на подготовка на 
педагогически кадри с компетенции, знания , умения и нагласи , виждаме в следните 
насоки:  

Определяне на приоритетите и изискванията на съвремието.  
Формиране и развитие на екип, който е квалифициран и действен.  
Наличие на екип, отговарящ за квалификацията на кадрите, който регулярно следи 

подготовката и реализацията на квалификационните форми и обобщава желанието за 
квалификация на учителите.  

Слаби страни:  
Участие на учителите в квалификационни форми заплащани само от бюджета на 

детската градина и обвързани с национални програми.  
Недостатъчна мотивация от страна на педагогическите кадри за повишаване на 

квалификацията, произтичаща от сравнително малката диференциация в заплащането 
на труда между различните професионално-квалификационни степени.  

Многообразие на дефицитите в квалификацията на кадрите и невъзможността за 
осигуряване на пълен обхват на желанията им.  
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Основната цел на квалификационната дейност в детската градина е насочена към 
непрекъснато актуализиране на знанията, усвояване на нови методи в преподаването и 
обучение – чрез самообучение, чрез квалификационна дейност в детската градина и 
извън нея и ориентация в новостите в педагогическия процес. 

Планът за квалификационната дейност е изготвен на основание изискванията на 
чл.223 от ЗПУО и на база направено проучване сред педагогическите специалисти за 
техните нужди и предпочитания. 
 
II. ЦЕЛИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В КВАЛИФИКАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ НОВАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА 

Цели: 
Усъвършенстване на придобитите професионални компетентности и 

професионалното развитие на педагогическите специалисти за подобряване на 
образователните резултати на децата. Създаване на условия за превръщане на ДГ в 
среда за изява чрез разгръщане на творчеството, иновациите и за обмяната на добри 
практики. 

Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 
динамиката на общественото развитие- осъвременяване, задълбочаване и развитие на 
придобития опит на по-високо равнище. 

Основни задачи: 
1.Постигане на съответствие между образователни потребности и равнище на 

професионална компетентност. 
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно обучение чрез обмяна на педагогически опит. 
3.Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на квалификацията, 

развитие и усъвършенстване, за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 
при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 
образователното съдържание по направления. 

5. Да се създадат предпоставки за интерес към образователно възпитателния процес 
у децата чрез разнообразни форми за преподаване и проверка на усвоените знания и 
умения в съответствие с новите образователни изисквания. 

 
Приоритети: 
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация в детската 

градина. 
2. Засилване работата по утвърждаването на работната група за квалификация в 

детската градина като действена форма за самоусъвършенстване на учителите. 
3. Приложение на съвременните тенденции в преподаването и проверката на 

знания и умения усвоени от децата. 
4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на детската 

градина в съответствие с нормативните изисквания чрез: 
- обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС 

от   педагогическия персонал; 
-  провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол 

по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за 
отстраняване на възникнали нарушения; 

5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 
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- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 
компетентност; 

- педагогически контрол 
- обмяна на добри практики . 
6. Преодоляване затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на 

вътрешната информация /на ниво ДГ/ и създаване на връзки и контакти между ДГ и 
останалите структури на образователната система. 

Самообразование: 
1. Всеки учител да работи за непрекъснато професионално и личностното 

усъвършенстване в рамките на учене през целия живот. 
2. Целенасочена и задълбочена работа за успешната реализация чрез повишава 

професионалната си квалификация като непрекъснато проучва и прилага на практика 
новостите в педагогическата теория и практика.подготовка на учителите за формите на 
вътрешната и външна квалификация. 

Дейности за изпълнение на основните цели и задачи: 
1. Квалификационно-методически дейности за повишаване на професионалните 

компетентности на учителите, организирани от детската градина. 
Тематични направления. 
- новите педагогически технологии и интерактивното обучение 
- проследяване и оптимизиране на връзката родител – дете- учител 
- гражданско образование в ДГ 
- работа с деца СОП 
- безопасност на движението и поведение при БАК 
- здравно и екологично възпитание 
2. Участие в дейности на повишаване на професионалните компетентности на 

учителите извън детската градина 
 

Очаквани резултати  
1. Поддържаща и допълнителна квалификация  
2. Актуализиране и придобиване на нови умения, знания и компетентности  
3. Повишаване качеството на работа и ВОП 
4. Повишено развитие на знанията, уменията, капацитета и потенциала на 

учителите в съответствие с изискванията на работата, приоритетите и мисията на 
детската градина. 
 

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 
Вътрешно - методическа квалификация с педагогическата колегия.  
1. Проучване и планиране на потребностите от повишаване на квалификацията и 

набелязване на съответните дейности и мероприятия.  
Отг.: Тв.комисия  
Срок:м.септември.  
2. Вътрешно открити ситуации на педагогическо взаимодействие, с цел 

усъвършенстване на професионалните и методически умения, създаване на гъвкав стил 
на работа и общуване с децата.  

А/ Популяризиране на новости. Проучване на специализирана литература, 
споделяне на новаторски идеи и опит.  

Срок:постоянен  
Отг. Тв.комисия  
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Б/ Взаимстване на добри практики, чрез взаимни посещения на педагогически 
ситуации. Подпомагане работата на млади/новоназначени/ учители.  

Срок: .постоянен  
Отг. Старши учители, директор  
В/ Организиране и провеждане на вътрешни квалификационни дейности, свързани 

с актуални проблеми на обучението и възпитанието.  
Отг. Тв.комисия  
Срок: постоянен.  
3. Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на 

самообучението и в съответствие с държавните стандарти.  
Отг. Тв.комисия  
Срок: постоянен  
4. Обогатяване на библиотечния фонд с научна, методическа и дидактическа 

литература. 
Срок – постоянен  
5. Тренинг по тематичната проверка  
Срок – октомври  
6. Активно включване в квалификационните форми, организирани от РУО .  
Срок: постоянен  
Отг.директор, учители.  
7. Перманентно обсъждане на всички проекти и документи на МОН 
Срок:.постоянен  
Отг. ТК, директор  
 
Теми за вътрешно институционална квалификация за 2018/2019 учебна година 

1. Възпиране на детската агресивност чрез участието на децата в различни видове 
изкуства 

2. Актуални форми за работа с родителите за провокиране към съвместна дейност 
и повишаване на педагогическата им култура  

3. Изкуството – ритъма на цветовете, музиката, танца като основни средства за 
постигане не на модерен образователен процес.  

4. Използване на интерактивна бяла дъска в обучението. Символни елементи при 
рисунките на децата в предучилищна възраст. 

5. Приказкотерапия – или как чрез приказката да създадем позитивна среда в 
детската градина 

6. Игрова технология за осъществяване на образователния процес в детската 
градина 

7. Приобщаващо образование. Приобщаващи игри. Организиране на мотивираща и 
ефективна среда в детската градина 

8. Идентификация и развитие на талантливи деца 
9. Техники за стимулиране на логическото мислене, въображение и паметта на 

децата 
10. Интерактивни методи за обучение по направленията  „Околен свят“ и 

„Български език“ в детската градина 
11. Принципи и методи на Слънчевата педагогика 
 
Вътрешно - методическа квалификация с непедагогическия персонал.  
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1.  Семинар – „Ролята на помощник-възпитателите за социализиране и изграждане 
култура на поведение при децата“ 

2. Обучение на помощно-обслужващия персонал по НАСРР системата. 
 
На регионално  ниво.  
Участие в работни срещи, обучения и семинари, организирани от РУО –Русе.  
 
На национално ниво.  
А/ Включване в курсове и обучения за повишаване на квалификацията.  
В/ Участие в тренинги, организирани от партниращи неправителствени 

организации.  
Г/ Участие в курсове за квалификация и преквалификация.  
 
Очаквани резултати: 
1.Разработена система за квалификационна дейност в ДГ; 
2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на 

съвременните условия; 
3. Високо мотивирани учители за усъвършенстване на знанията, уменията и 

компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 
4. Активно работещи учители, чрез ефективно използване на съвременни 

информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри 
педагогически практики в образователния процес. 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 
неуспехи, трудности и проблеми; 

6. Подобряване работата в екип 
7. Успешно усвоено образователно съдържание по направления и покрити ДОС от 

повече деца; 
8. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и 

професионално израстване на кадрите; 
9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране 

на резултатите от тях; 
10. Участниците в обученията с доклад уведомяват директора на ДГ за 

съдържанието на квалификационната форма; подробно споделят усвоено 
 

Критерии и индикатори за качествена оценка:  
- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията,  
- приложимост на наученото,  
- влияние върху резултатите от обучението и възпитание на децата,  
- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на ДГ,  
- реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението,  
- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 
 
Критерии и индикатори за количествена оценка:  
Брой участия в обучения:  
- на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални 

/краткосрочни, продължаваща квалификация, вътрешноучилищна и извънучилищна 
квалификация/  
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- видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални и 
международни/, вътрешноучилищни /институционални/, диснанционни, по национални 
и европейски програми, самообразование. 

 
Контрол: 
1.Директорът разпределя отговорностите по организацията и координацията на 

работата по квалификация; 
2.Директорът контролира организацията, координацията и изпълнението на всички 

дейности по квалификация; 
3.Директорът контролира процеса на прилагане на представените и обсъдени добри 

практики в работата на учителите; 
4. Директорът контролира регулярното обсъждане и отчитане на постиженията и 

проблемите в работата по квалификация на заседанията на ПС. 
5.Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна 

дейност  
на председателя на Екипа по квалификация. Проведения контрол председателят на 

Екипа по квалификация описва в годишния си доклад пред ПС след края на учебната 
година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни дейности, 
резултати и приоритетите за вътрешна квалификация. 
 
Годишният план за квалификационно-методическа работа на  ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий”, гр. Две могили  е неделима част от годишния комплексен план за дейността 
на институцията, приет  на педагогически съвет – Протокол №1/ 17.09.2018г.  
При възникнала необходимост годишният план за квалификационно-методическа 
работа може да бъде актуализиран през учебната година с решение на педагогическия 
съвет. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


