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РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Анализ на състоянието и дейността на детската градина през 2019 – 2020

учебна година
През учебната 2019/2020 година цялостната дейност на екипа на детската

градина бе съобразена с националните образователни приоритети, с образователната
политика на Община Твърдица и със специфичните условия в детската градина.
Основна цел в работата бе осигуряването на условия за гарантиране на качествено
образование и възпитание на всяко дете от предучилищна възраст и основа за учене
през целия живот.

Дейността на педагогическите специалисти бе насочена към осигуряване на
редовна посещаемост на децата в подготвителните групи. Екипите проявяваха
необходимата ангажираност и настойчивост относно обхвата и включването на пет- и
шестгодишните деца в предучилищното образование: ангажиране на децата в
допълнителни дейности, редовно провеждане на информационна и консултативна
работа с родителите, осигуряване възможност на родителите за наблюдаване на
педагогически ситуации, както и за активно участие във всички мероприятия на
детската градина.

Възпитателно-образователният процес  бе осъществяван по Програмната
система на детската градина. Във всички възрастови групи учителите работеха с
учебни помагала, одобрени от МОН.

За осигуряване на обща подкрепа, насочена към всички деца в групите, в
детската градина бяха организирани занимания по интереси, дейности, гарантиращи
грижата за детското здраве и дейности за превенция на насилието и преодоляването на
проблемното поведение.

Допълнителна подкрепа по чл.187, ал.1, т.5 от ЗПУО – „ресурсно подпомагане”
бе предоставяна на три деца от детската градина от  специалисти  от РЦПППО-Сливен
– ресурсен учител и психолог.

Силни страни, постижения и резултати:
 •Материално – техническата база се обогатява постоянно.
     •Изграден  позитивен организационен климат в условията на сътрудничество, ефективна

комуникация и отношение на загриженост между всички участници.
     •Отличен избор на организация, методи и средства на обучение за осигуряване на

качествено образование.
     •Екипна работа между педагогическите специалисти в детските групи.
     •Създадени условия за улеснен преход от семейна среда към яслени групи, детска

градина и училище.
     •Много добро хранене и санитарно-хигиенно поддържане.
     •Грижа за здравето, достъп до медицинско обслужване и здравна профилактика.
     •Осигурено допълнително обучение за децата чрез участие в клубове и групи по Проект

BG05M9OP001-2.018-0025-2014BG05M2OP001-C01 „Комплексни мерки за социално –
икономическа интеграция на уязвими групи от Община Твърдица” и   Проект
BG05M2ОP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование" .
•Участие в програми „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

     •Наличие на електронни дневници, активен сайт на детската градина и фейсбук
страница, както и страници на отделните групи.

     •Партньорско участие на родителите в организацията и управлението на детската
градина.

Слаби страни, проблеми:
•Затруднено взаимодействие на детска градина с част от родителската общност.
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•Липса на свободни помещения за осъществяване на развлекателни и спортни
дейности, както и за провеждане на индивидуални занимания с децата със СОП /
физкултурни  салони, музикални зали, кабинет за ресурсно подпомагане/.
•Недостиг на свободни места в детската градина за прием на всички желаещи деца.
•Недостиг на  средства за извършване на основни ремонти и саниране на трите сгради
на детската градина, както и за обновяване и осъвременяване на средата в деветте
групи.
 Изводи:

•Осъвременяване на  организацията, методите и средствата, ориентирани към
взаимодействието с родителите.
•Участие в национални и международни програми и проекти, за подпомагане дейността
на детската градина.
•Обогатяване на спортната, игровата и дидактичната база. Изграждане  на физкултурен
салон с необходимите уреди и пособия. Допълване на методичния кабинет с
новоизлязла литература.
•Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и
постиженията на детската градина.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детска градина

„Щастливо детство” за учебната 2020 – 2021 година
Мисия

Мисията на детска градина „Щастливо детство” е:
•да осъществява модерно, достъпно и качествено образование чрез мотивиран и високо
квалифициран екип;
•да гарантира съхраняване на детската индивидуалност и  подкрепа за максималното
развитие на личността на всяко дете в осигурена съвременна, безопасна, благоприятна
и  позитивна образователна среда;
•да възпитава в уважение  и толерантност  към индивидуалните и културни различия;
•да осигурява равно качество на услугите за всички деца и качествена подготовка за
училищно обучение;
• да утвърждава разбирането, че приобщаването в образователната система на всички
деца е ценност за цялото общество и негова грижа.

Визия
ДГ „Щастливо детство”:
• престижна, привлекателна и необходима образователна  институция, където детето се
чувства защитено, разбирано, подкрепяно и щастливо;
• среда за ефективно обучение, възпитание и социализация на децата, за развиване и
обогатяване на техните компетенции и за качествена подготовка за училище;
• 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;
• център за конструктивен диалог  и партньорство между педагогически специалисти и
родителите  в името на децата и за децата.

Основни цели:
Опазване живота и здравето на децата. Осигуряване на качествено и достъпно

образование, насочено към развитие на индивидуалните способности на всяко дете,
подкрепа на личностното развитие и качествена подготовка за училище.

Задачи:
1.Осъвременяване на образователния процес, подкрепа и приобщаване на всяко дете.
2.Пълен обхват и включване на децата в задължителната предучилищна подготовка.
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3.Овладяване на български език и комплексна реализация на речевото развитие на
децата.
4.Придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности, както и
такива, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.
5.Развитие на кадровия потенциал на детската градина; създаване на условия за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
6.Подобряване на материално-техническата база и изграждане на сигурна, безопасна и
привлекателна среда за учене чрез игра, при опазване на физическото и психическото
здраве на децата.
7.Работещо партньорство и добра координация  с родителите,  с общинска
администрация, РУО, местната общност, държавни и културни  институции за
успешното осъществяване на националната и областната образователна политика.
8.Развитие на организационната култура в детската градина. Контрол на качеството в
институцията.

Приоритети
1.Равен достъп до качествено образование на всички деца.
2.Повишаване на обхвата на децата в предучилищно възпитание и подготовка;
намаляване на безпричинните отсъствия на децата от подготвителните групи.
3.Обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата.
4.Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със
СОП. Толерантност към различията.
5.Овладяване на книжовен български език и осъществяване на качествена подготовка
на децата за училище.
6.Провокиране интереса на децата към екипна работа в различни дейности.
7.Осигуряване на условия за активен двигателен режим и здравословен начин на живот.
8.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
9.Формиране на културни и национални ценности

Очаквани резултати:
•Равен достъп до образование на всички деца
•Качествен образователен процес, гарантиращ равен шанс на всяко дете при постъпване
в училище.
•Ефективна и резултатна квалификационна дейност.
•Обогатена и модернизирана материална база
•Работещо партньорство със социалната среда.

РАЗДЕЛ В ТРЕТИ
Организация и управление
През учебната 2020/2021 год. предучилищното образование в детската градина

ще се осъществява в съответствие със:
-Закон за предучилищното и училищно образование;
-Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
-Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст;
-Националните образователни стратегии;
-Наредбите на МОН;
-Конвенция на ООН за правата на детето;
-Стратегия за развитието на ДГ „Щастливо детство” за периода 2020- 2021 г.

В детска градина ,,Щастливо детство” се отглеждат, възпитават и обучават деца
на възраст от 1г.6 м. до 7 години, разпределени в 9 групи, както следва: 2 яслени групи,
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3  детски групи с деца от 3  до 5  год.  възраст,   4  подготвителни групи.  За учебната
2020/2021 година броят на 5 и 6 год. деца е 103, а общият брой деца в групите – 214.
Екип на детска градина  ,,Щастливо детство”,   утвърден за учебната 2020/2021 г.:
– педагогически екип : директор, главен учител, 4 старши учители, 9 учители.
– непедагогически екип: медицински персонал – 7 /5 мед.сестри в ясл.групи, 2
мед.сестри на кабинет/, завеждащ административна служба - 1, социален работник-1,
образователен медиатор - 1, готвач -1, помощник-готвач - 2, работник-кухня - 1,
помощник възпитатели - 11, детегледачки - 4, огняри - 2.
Общата численост на персонала е 46 души.

Разпределение на групите и персонала:
група Възраст на

децата
Педагогически /медицински

специалисти
Пом. възпитатели /

детегледачки
І яслена
„Мечо Пух”

1г.6м.  – 3 год. мед.с. Ст. Пенчева
мед.с. Над. Илиева

Ст. Илиева
В. Николова

ІІ яслена
„Буболечета”

1г.6м.  – 3 год. мед.с. Дон.Камбурова
мед.с. Ник. Алексиева

Мигл. Иванова
Евг. Колева

І група
„Усмивка”

3 год. уч. Теодора Георгиева
уч. Пенка Колева

Лидия Славова
Герг. Драгиева

І-а група
„Маргаритки”

3 и 4 год. гл.уч. Събина Делова
уч. Станка Колева

Гергана Стоянова
Румяна Чилова

ІІ група
„Слънчице”

4 год. ст.уч. Диана Иванова
уч.Радостина Енчева

Атанаска Петрова

ІІІ ПГ
„Мики Маус”

5 год. уч. Иванка Светиева
уч.Теменужка Табакова

Дияна Трухчева

ІV ПГ
„Звънче”

6 год. ст.уч. Марг. Госп.-Тропчева
уч.Ваня Димова

Мара Жабова

ІV-а ПГ
„Пинокио”

6 и 5 год. ст.уч. Марг. Вълева
уч. Звезд. Йорданова

Станка Иванова

ІV-б ПГ
„Пчелички”

6 и 5 год. ст.уч. Вал. Денева
уч. Бояна Атанасова

Снеж. Петрова
Радка Белчева

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
Дейности за реализиране на целите и задачите

1.Организационно-педагогическа дейност
№ Дейности / задачи срок отговорник

1. Планиране:
- Стратегия за развитието на ДГ за периода 2020-2024 година;
-План за изпълнение на Стратегията на ДГ;
- Програмна система и Годишни тематични разпределения по
възрастови групи, част от Стратегията на ДГ;
- План за квалификационната дейност, планове на МО;
-Планове за подкрепа на личностното развитие;
- План за контролната дейност; План за работата на ПС;
-Програми за ГЗЕИО;
-Програма за превенция на отпадането на деца от ПВ;
-Програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на деца от уязвимите групи;
-Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ

08.ІХ.2020г. Директор,
гл.учител,
педагогически
екипи на
групите,
работни
групи,
екип – ПЛР
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2. Педагогически съвещания Ежемесечно и
при необход.

Директор

3. Сформиране на работни   групи и екипи; ЕПЛР; организация на
работата и взаимодействието на основните звена

ІХ.2020г. Директор,
гл.учит.

4. Изготвяне на графици и инструктажи; заявки, справки,
докладни записки

През цялата
година

Директор,
ЗАТС

2.Педагогически съвет
№ Дневен ред на заседанията срок отговорник

1. Избор на: секретар на ПС; комисия за определяне на допълн.
възнаграждение за постигнати резултати от труда на
педагогическите специалисти
Приемане на: Стратегия за развитието на ДГ за периода 2020-
2024г., включваща Програмна система с годишни тематични
разпределения на възрастовите групи; План за изпълнение на
Стратегията на ДГ; Годишен план за дейността на детската
градина; седмични програми на групите; План за работата на
Педагогическия съвет; План за квалификационната дейност, за
дейността на методичните обединения и за работата на главния
учител; План-програма за обучение по БДП; Вътрешни правила
за организация на дейността в ДГ в период на епидемична
обстановка, съгласно Насоки за работа през уч. година в
условията на COVID .
Актуализиране на: Правилник за дейността на ДГ , Правилник
за ВТР и Правилник за ЗБУВОТ; Програми за ГЗЕИО;
Програма за превенция на отпадането на деца от предучилищна
възраст от ДГ;  Програма за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи;
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ;
Запознаване с План за контролната дейност на директора.
Насоки за организиране на предучилищното образование през
учебната 2020/2021г.

15.ІХ.2020г. Директор,
гл.учител

2. Обсъждане на резултатите от проследяване на детското
развитие  – входно ниво ; приемане на мерки за подобряване на
образователните резултати на децата. Информация по
осъществяването на проектни дейности. Обсъждане на
празничен календар на детската градина и План за
взаимодействие с родителите. Информация – спазване на
противоепидемични мерки, здравословно състояние на децата и
персонала. Текущи задачи.

м.Х.2020г. Директор,
гл.учител,
комисия–ПР,
Комисия-ВР,
мед. сестри -
ДГ

3. Обсъждане ефективността на мерките по обхващането и
включването на децата в образователната система. Отчитане на
осъществени дейности за подкрепа за личностното развитие на
децата. Дейности за насърчаване и повишаване на
грамотността. Информация – здравословно състояние на децата
и персонала. Информация – предстоящи дейности от
Празничния календар; обсъждане начини и форми на
провеждане.

м.ХІІ.2020г. Директор,
председатели
на комисии,
мед. сестри -
ДГ

4. Анализ  на резултатите от първия етап на тематичната проверка.
Отчитане и анализ на резултатите от образователния процес

м.І.2021г. Директор,
гл.учител,
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през първото полугодие; мерки за повишаване на качеството.
Информация за здравосл. състояние на децата и персонала.

мед. сестри -
ДГ

5. Тематичен съвет:  „ Образователни технологии за формиране на
езикови компетентности у децата и за достигане на държавните
образователни стандарти по ОН- БЕЛ, съгласно Наредба № 5  за
предучилищното образование”. Отчитане и анализ на
резултатите от втория етап на тематичната проверка.
Избор на уч.помагала за следващата учебна година.

м.ІІІ.2021г. Директор, гл.
учител

Педаг.екипи
на групите

6. Отчитане резултатите от цялостната дейност на детската
градина.

м.V.2021г. Директор,
гл.учител

7. Организация на работата през летния период. Определяне на
работни групи и екипи за разработване на планове и програми
за следващата учебна година.

м.VІ.2021г. Директор,
гл.учител

3. Образователно-възпитателна дейност
№ Дейности / задачи срок отговорник

1. Осъществяване на педагогическо взаимодействие,
подпомагащо адаптацията на новоприетите деца.

м. ІХ.2020 г. Пед.спец.,
мед.с. ясл.гр.

2. Създаване на условия за опознаване и разбирателство между
децата от различен етнически произход.

м. IX. 2020г.,
м. І. 2021г.,

Директор,
пед.специал.

3. Проследяване на постиженията на децата в групите;
/ входящо и изходящо ниво/

м. IX. 2020 г.
м.V.2021г.

Пед.специал.

4. Идентифициране на деца от подготвителните групи с риск от
обучителни затруднения

м. IX-Х. 2020 г. Пед.спец.,
комисия

5. Ефективно провеждане  на основните форми на педагогическо
взаимодействие, прилагане на иновативни методи, средства,
похвати.

м. IX. 2020г.-
м.V.2021г.

Пед.специал.

6. Организиране и провеждане на допълнителните форми на
педагогическо взаимодействие.

през цялата
година

Пед.специал.

7. Провеждане на целенасочени дейности, свързани с
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование /съгласно Програми и планове за ГЗЕИО/

Всеки месец, по
плановете  за
ГЗЕИО

Комисия –
ГЗЕИО,
пед.специал.

8. Осъществяване на дейности за насърчаване на интереса към
книгите и четенето

Всеки месец, по
План за НПГ

Комисия,
пед.екипи

9. Осъществяване на дейности, осигуряващи обща подкрепа на
децата

Всеки месец, по
план-подкрепа

Комисия,
пед.специал.

10. Осъществяване на допълнително обучение на децата в клубове
по Проект на Община Твърдица по ОП - НОИР

до м. ХІІ.2020г.
–по график

Ръководит.
на клубове

11. Осъществяване на допълнително обучение по ОН – БЕЛ по
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ по ОП - НОИР

през цялата
учебна година

Ръководит.
на групи за
доп. обучен.

12. Планово осъществяване на обучението по безопасно движение
по пътищата

по график Комисия,
пед.специал.

4.Дейности за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от
уязвими групи в детската градина
Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, насочена към развитие на
потенциала на всяко дете, съобразно индивидуалните му потребности . Общата
подкрепа гарантира участието и изявата на децата в образователния процес и в
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дейността на детската градина и включва: екипна работа между учителите и другите
педагогически специалисти, занимания по интереси и грижа за здравето.
Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие, която се осъществява
въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете.
Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти,
съобразно необходимостта на детето, след което се потвърждава от РЦПППО.
Допълнителната подкрепа се реализира чрез План за подкрепа за всяко конкретно дете,
като родителите задължително се включват в заложените дейностите.

№ Дейности Срок Отговорник
1. Актуализиране на Програмата за предоставяне на равни

възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи
до
15.09.2020г.

Директор

2. Идентифициране на потребностите на децата, познавателните
им интереси, нагласите им за участие в игри и продуктивни
дейности.  Идентифициране на силните страни на всяко дете,
както и наличието на затруднения, свързани с развитието,
обучението и поведението му.

в началото на
уч. година

Главен учител,
педаг.специал.
по групи

3. Идентифициране на деца със СОП през цялата
уч. год.

Педаг.специали
сти по групи

4. Определяне на координатор на екипа за ПЛРД м. ІХ. 2020 г. директор

5. Оценка на потребностите на деца със СОП; изготвяне на
индивидуални планове за подкрепа на личностното развитие

до 3 мес. след
идентиф.
необход.

Ресурс. учител,
психолог,
логопед, екипи

6. Участие в творчески ателиета целогодишно Педаг.спец.
7. Участие в развлечения за здравословното хранене и

здравословния начин на живот
целогодишно Педаг.спец.,

медиц. сестри
8. Участие в празници, развлечения и практически занимания

по БДП
м. ІV.2021г.
м.V 2021 г.

Педаг.екипи

9. Участие в дейности с екологична  насоченост м. Х. 2020 г.
м. ІV. 2021 г

Педаг.екипи

10. Участие в спортни празници „Весел старт“ м.V.2021 г Педаг.екипи
11. Стимулиране участието на деца от различен етнос в празници,

тържества и благотворителни  мероприятия
целогодишно Педаг. специал.

5. Квалификационна дейност
№ Вид на квалификацията / тема / форма срок отговорник
1. Вътрешна квалификация
1.1 „Адаптацията на детето в нова среда“- роля на педагогическото

взаимодействие с родителите; прилагане на иновативни модели и
практики -  лекция,  споделяне на добър педагогически опит

м.ІX.2020г.
м.I.2021г.

Директор, Педаг.
екипи по групи

1.2 „Здравето и личната хигиена на децата в условията на извънредно
положение“ – лекция, дискусия и споделяне на опит относно
ефективни форми и методи за постигане на рамковите изисквания за
резултатите от обучението по здравното образование.

м.Х.2020г.
м.II. 2021г.

Гл.учител,
мед.сестри ДГ

1.3 „Използване на различни видове игри и игрови упражнения в
езиковото обучение на децата, за тяхното безпроблемно и
активно включване в образователния процес, независимо от
етнос, културна идентичност, познавателни умения и специални
потребности“ - семинар, открити практики;

м.ХІ.2020г.
м.IV.2021г.

Гл.учител
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1.4 „Обогатяване на детските емоции и социална компетентност на
децата в детската градина чрез художествената литература“ –
семинар, открити практики

м.ХІІ.2020г.
м.IV.2021г.

Гл.учител
педаг. екипи

1.5  „Подвижни, спортно-подготвителни, музикални и  народни
игри в детската градина” - семинар,  открита практика

м.ІII.2021г.
м.V. 2021г.

Гл.уч.,
педаг. екипи

1.6 „Стимулиране и развитие на детската екологична култура“ –
дискусия, работа в екип, практикум

м.X.2020г.
м.III.2021г.

Гл.учител

1.7 „Ролята на работата с природни материали за развитие на
креативното мислене и формиране на екологично отношение“-
практикум

м.XI.2020г.
м.IV.2021г.

Гл.учител,
педаг. екипи по
групи

2. Извънучилищна квалификация
2.1 „Игрови технологии  за реализиране на здравното  образование

в педагогическия процес“ - обучение
І полугодие
на уч.година

Директор,
гл.учител

2.2 „Развиване на знания и умения за създаване и използване на
дигитални интерактивни материали в учебния процес“

ІІ полугодие
на уч.година

Директор,
гл.учител

2.3 Организирани от РУО - Сливен обучения за педагогически
специалисти

По график на
РУО-Сливен

Директор

2.4 „Методика на обучението по БДП“ По график на
РУО-Сливен

Директор

Планирани средства за квалификация на педагогич. специалисти за учебната
2020/2021г. – 2970.00 лв.

6.Контролна дейност
1.Педагогически контрол

№ Вид / обхват/ тема Срок /
времетраене

Очаквани
резултати

1.1. Текущи  проверки
1.1.1. Организация, управление и съдържание на педагогическото

взаимодействие в групите:
-основни форми на педагогическо взаимодействие;
-допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
-други режимни моменти в групата;
-празници и ритуали в детската група.

м.ІХ – м.Х.
2020г.,
м.ІІ.2021г.
м.ІV.2021г.

Прилагане и
спазване на
Наредба 5 от
2016г. за ПУО

1.1.2. Контрол на индивид.постижения на децата и резултатите от
образоват. процес в групите. Проследяване динамиката на
детското развитие /вх. ниво; изх. ниво; училищна готовност/.

м.ІХ.,Х.2020г.,
м.V.2021г.

Съпоставимост с
ДОС за ПУО

1.1.3. Водене и съхраняване на задължителната документация от
учителите.

м.Х.2020г.,
м.ІІ.2021г.

Спазване
Наредба 8/2016

1.1.4. Организация на дейностите и взаимодействията за
подпомагане на  личностното развитие на децата.
Предоставяне равни възможности на деца от уязвими групи.
Обща и допълнит. подкрепа на деца с обуч.затруднения, със
СОП, хронични заболявания, даровити деца.

м.Х.2020г.,
м.ІІ.2021г.
м.ІV.2021г.

Изпълнение на
Наредба за
приобщаващото
образование от
2017г.

1.1.5. Организационна и методическа дейност на мед.сестри в
яслени групи

м.ІХ.2020г.,
м.ІІ.2021г.

Адаптация на
децата в ясл. гр.

1.1.6. Организация на взаимодействието „детска градина –
семейство“

Два пъти за
всяка група

Изпълнение на
ЗПУО

1.2. Последващ контрол
1.2.1. На изпълнението на дадените от директора препоръки Съобразно

 даден срок
Изпълнени
препоръки
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1.3. Превантивен  контрол
1.3.1 На новоназначени педагогически специалисти м.ІХ-Х.2020г.,

м.ІІ.2021г.
Прилагане на
ДОС за ПУО

1.4. Тематична проверка
1.4.1. Прилагане на подходящи образователни технологии за

формиране на езикови компетентности у децата и  за
достигане на държавните образователни стандарти по ОН -
БЕЛ, съгласно Наредба № 5 за предучилищното
образование.

м. ХІ.2020г.,
м.ІІ.2021г.

Прилагане и
спазване на
Наредба 5 от
2016г. за ПУО

2.Административен контрол
№ Вид / обхват/ тема Срок /

времетраене
Очаквани
резултати

2.1. Текущ  контрол
2.1.1. Водене и съхранение на задължителната документация от

педагогич.специалисти:
- Сведение за присъствието на децата в групите;
- Седмичен план;
- Детско портфолио.

Веднъж
месечно през
учебно време

Изпълнени
нормат. изискв.
за водене и
съхранение на
документацията

2.1.2. Водене на необходимата документация от ЗАТС и мед.сестри
на детската градина

м.ІХ.2020г.
м.І., м.ІV. 21г.

Изпълнени
нормат. изискв.

2.1.3. Опазване и съхранение на зачисленото имущество на
помощник-възпитатели и детегледачки по инвентарен опис

м.ХІІ.2020г. Спазване на
правилниците,
регламентиращи
дейността на ДГ

2.1.4. Организация на подготовката, приготвянето и
разпределението на храната в кухненския блок.

Веднъж
месечно

Спазване на
Наредба  на МЗ

2.1.5. Организация на храненето в детските и яслени групи Веднъж
месечно

Спазване на
Наредба  на МЗ

2.1.6. Спазване на трудова дисциплина. Два пъти
годишно

Спазване на
правилн.реглам.
дейността на ДГ

2.1.7. Санитарно-хигиенно състояние на детските и яслените
групи. Дезинфекция съгласно разписаните Мерки при
епидемична обстановка.

Два пъти
месечно

Спазване на
дл.х-ки; Мерки -
МЗ

2.1.8. Организация на предметната среда в групите /образователни,
творчески и игрови кътове, съобразно възрастовите
особености на децата/.

м.ІХ.2020г.
м.І.2021г.

Оптимално
организирана
предметна среда

2.1.9. Посещаемост на децата от подготвителните групи Всеки месец-
до 3-то число

Отсъствия само
по уваж.прич.

2.2. Последващ контрол
2.2.1. На изпълнението на дадените от директора препоръки Даден срок Спазени

препоръки

7.Взаимодействие с родителите
Цел:

Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за
успешна адаптация и социализация на всяко дете, за подкрепа на личностното развитие
и за постигане на стратегическите цели и приоритети на политиката за учене през целия
живот.
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Основни задачи:
1. Създаване на необходимата организация за периодично  и своевременно
информиране на родителите за   постиженията в индивидуалното развитие на децата,
спазването на правилата в детската градина и приобщаването им към детската общност.
2. Организиране на  подходящи форми за запознаване на родителите с Програмната
система на детската градина и очакваните резултати от възпитанието, социализацията и
обучението на децата за съответната възрастова група.
3. Оказване на подкрепа и предоставяне на педагогическа информация на родителите
по въпроси, свързани с предучил.образование и личностното развитие на детето.

.
№ Форми на взаимодействие с родителите Време на

провеждане
отговорник

1. Родителски срещи:
- Организационни срещи по групи в началото на уч.година
/присъствено – при спазване епидем.мерки или в електронна
среда/
-Тематични родителски срещи:
„Здраве, лична хигиена и псих. подкрепа за децата в условията
на епидемична обстановка“
- „Значимостта на функционалната грамотност“;
- „Взаимните ползи от образователната интеграция“;
- „Готовност на 6год. деца за училищно обучение“.

м.ІХ.2020г.

м. Х.2020г.

м.ХІ.2020г.
м.ІІІ.2021г.
м. ІV.2021г.

Педаг. екипи

Пед. спец. ПГ
Комисия – ВР
Учит. ПГ

2. Консултации /препоръчително дистанционни, в онлайн-среда/:
-групови;
-индивидуални:
-при необходимост;
-при заявено от родителя желание за съдействие и подкрепа.

график-групи;
уточнено от
двете страни
удобно време

Педагогически
екипи на
групите

3. Информации:
 -тематични – на родителските табла по групи и сгради, във
фейсбук групите на ДГ, на сайта на ДГ ;
-„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради;
- на сайта на ДГ, във фейсбук групите на ДГ

през цялата
година

Пед.екипи;
отг. по сгради;
мед.с.-ДГ

4. Участие в празници и развлечения, според развитието на
епидемичната обстановка, при спазване мерките на МЗ

съгласно План
за ВР

Комисия – ПР
и ВР

5. „Дни на отворените врати“ /при разрешение за допускане на
родители в сградите на ДГ/:
- наблюдение  на педагогически ситуации;
- открити занимания в клубовете за допълнително обучение по
проект по ОП – НОИР;
- участие в основни и допълнителни форми, свързани с
повишаване и насърчаване на грамотността / „Седмица на
четенето“, „Парад на приказни герои“ и др./;
-мини-проекти със съдържателни характеристики.

по график
по график

по План за
ПНГ

план - групи

Директор,
гл.учител
ръководители
на клубове
Комисии –
Грамотн. и ВР

Педаг.екипи

6. Участие в съвместни творчески, екологични, спортни и
туристически мероприятия /при възможност за осъществ./

съгласно План
за ПР

Комиси: ВР и
ГЗЕИО

7. Анкети по План за
взаимод. с
родителите

Гл.учит.,
Пед.екипи,
комисия - ВР

8. „Училище за родители“ - беседи, дискусии,  практически
занимания, педагогически игри /дистанционно провеждане/

по План за ВР Комисия –ВР



12

Реализирането на План за взаимодействие с родителите ще бъде съобразено с развоя на
епидемичната обстановка в страната във връзка с COVID -19; приоритетно ще се
използват форми за дистанционно сътрудничество и взаимодействие

8.Здравеопазване

№ Дейности срок отговорник
1. Актуализиране на здравната документация според

изискванията на Наредба №3, №6 и №9 на M3; оформяне
здравната  документация на новоприетите деца

16.ІХ.2020г. Мед.сестри-ДГ

2. Редовна комуникация с личните лекари на децата –
информация, своевременно осъществяване на
профилактични прегледи и имунизации

всеки месец – І
седмица

Мед.сестри-ДГ

3. Инструктажи на персонала, родителите и децата за опазване
живота и здравето при изпълнение на всички дейности в ДГ.

в началото на
уч.година,
след ваканц.

Дл.лице по
ЗБУВОТ,
Пед.спец.

4. Профилактика на острите заразни и респираторни
заболявания чрез акцент върху хигиенизирането, сутрешния
филтър, ежедневен контакт с родителите и недопускане на
деца със симптоми на заразно заболяване.

по  План за
здравеопазване

Мед.сестри-ДГ,
директор

5. Предоставяне на родителите на информация за профилактика
на заболяванията.

по  План за
здравеопазване

Мед.сестри-ДГ

6. Осигуряване на медицинските кабинети в трите сгради на ДГ
с необходимите медикаменти и средства за оказване на І-ва
медицинска помощ;

двукратно
зареждане;при
необходимост

Мед.сестри-ДГ

7. Измерване на физическата дееспособност на децата от
детската градина /входно ниво; изходно/.

м.Х.2020г.,
м.ІV.2021г.

Мед.сестри-ДГ,
пед.специал.

8. Изготвяне на антропометричните показатели на децата. по  План за
здравеопазване

Мед.сестри-ДГ,
пед.специал.

9. Оздравителни и закалителни мероприятия с децата; контрол
на температурата в занимални и спални, проветреност.

през цялата
година

Мед.сестри-ДГ,
пед.специал.

10. Осигуряване на оптимален двигателен режим. през цялата
година

Педаг.специал.,
мед.сестри-ДГ

11. Отчитане на здравословното състояние на децата и
заболеваемостта.

м.І.2021г.
м.V.2021г.

мед.сестри-ДГ

12. Осигуряване здравословно хранене на децата през цялата
година

Екип-НАССР

13. Здравно-просветна дейност с родители по План за
здравеоп.

мед.сестри-ДГ

14. Провеждане на допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие с децата за изграждане навици за
здравословен начин на живот

по Програма и
План  за ЗО

К.-ГЗЕИО,
пед.спец.,
мед.с.-ДГ

15. Беседи, презентации, практически занимания за БДП и за
действия при БАК, учебни евакуации, състезания

по плана на
всяка група

Мед.с.-ДГ,
пед.специалисти
по групи

16. Инструктажи на децата  за запознаване с опасности при игра
в дворните пространства на ДГ, по игр. съоръжения и  уреди,
както и с  начините за предпазване от злополука.

през цялата
година - по
план

Мед.с. – ДГ,
пед.специалисти
по групи
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9.Празници и развлечения

месец Дейности отговорници
Септември

2020г.
„Добре дошли в детската градина ” – тържествено откриване на
новата учебна година.

Директор, пед.
специал. по сгради

Октомври
2020г.

„Нека с усмивка започне деня” – отбелязване на Международния
ден на усмивката с представители на Общ.админ. – Твърдица

Пед.спец. - ПГ

Развлечения – екологични, спортни, тематични
"За игри дошъл е час" - спортен празник

Комисии-ВР, ГЗЕИО

Ноември
 2020г.

 Есенни развлечения Комисия- ПР
Мини-проект „Зелена детска градина“ Педаг.спец. по групи
Практикум „Нека бъдем добри“/ден на толерантността/ Педаг.спец. по групи
„Ден на християнското семейство“ /22.ХІ./–  празник; изненади за
родители;  изложба

Педаг.спец. - ПГ

Декември
2020г.

„Да спасим Елхата и Врабчо”- развлечение с  еколог.  насоченост
– поставяне на хранилки за птици, украсяване на жива елха

Педаг.спец. и род.
активи – ПГ

„Коледни работилници” – творчески занимания  за изработване на
елхови играчки,  коледни украси и сувенири за занималните на ДГ
и за градски Коледен базар

Педаг.спец. и род.
активи по сгради

 „Да подарим топлина” -  Участие в благотворителни инициативи Педаг.спец. - ПГ
„Деца и бащи” – развлечение за деня на бащата /26.ХІІ./ Комисия-ПР
 „Дядо Коледа дойде” – развлечения за посрещане на Дядо Коледа Комисия-ПР

Януари
2021г.

„Зимни игри” – забавни игри при снежни условия Педаг.спец. по сгради
Развлечение „Ванчо-разпилянчо“ – за мотивация  на децата да
подреждат дрехите и личните си вещи

Педаг.спец. - І и ІІ гр.

„Хайде на театър“ – театрално представление на гостуващ КТ Комисия - ПР

„Бяла приказка“ – конкурс за рисунка на зимна тематика Педаг.спец. - ПГ
Февруари

2021г.
„По рецептите на баба”- кулинарно развлечение Комисия - ПР

 „Хайде на театър“ – театрално представление на гостуващ КТ Комисия - ПР
„Бели и червени” – практикум за изработване на мартенички с деца
и родители; организиране на изложба

  Педаг.спец. по
сгради

Март
 2021 г.

„Баба Марта бързала” развлечения за посрещане на Баба Марта Комисия - ПР
„Моята България” – участие в концерт на общинско ниво;
„С България в сърцето“- инициативи за Националния празник на
Република България

Педаг.спец. –
подготв. групи

„С обич за мама” – развлечения за празника на мама Педаг.спец. по групи
„Моята любима приказка” , „С мама приказки четем“, размяна на
детски книжки – инициативи по случай Международния ден на
приказката /20.ІІІ./

Педаг.спец. - ПГ

 „Да посрещнем Пролетта“ - развлечение Комисия - ПР
Мини-проект - „Зелена детска градина“ Педаг.спец.по групи

Април
 2021г

„Книжки сладкодумни” – инициативи по повод Седмицата на
детската книга и изкуства за деца

Педаг.спец., родит.
активи

„Седмицата на гората“ -  Дейности с екологична насоченост ,
изложби на детски рисунки; развлечения

Комисия - ГЗЕИО

„Пролетни игри и обичаи“  - участие в ежегоден общински
празник

Педаг.спец.- ПГ
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 „Шарени яйца” – практикум-боядисване на яйца съвместно с
родителите / изложба

Педаг.спец.– по
сгради

Практикум „Природата в света на детето” -  изработване на
предмети от природни и  отпадъчни материали;  изложба

Комисия - ГЗЕИО

Развлечение за Деня на Земята – „Ние обичаме природата“ К-ПР
„Къде живеят книгите?” – посещение на библиотека с организиран
прочит на приказка

Педаг.спец.– ПГ

Мини-проект - „Зелена детска градина“ Педаг.спец.по групи

„Улицата не е място за игра“, „Аз се движа безопасно“ – развлеч. с
практико-приложен характер с участие на  представители на РУП

Педаг.спец.- ПГ

Май
2021г.

Мини-проект - „Зелена детска градина” Педаг.спец.по групи

„Моят безопасен път до училище“ –  развлечение с практическа
насоченост

Педаг.спец.IV и IVа ,
IVб ПГ

 „Спорт за малки и големи“ - спортни  празници Педаг.спец.по сгради

„Довиждане детска градина” – тържества за  изпращане на децата
от ПГ

Педаг.спец.-IV и IVа
ПГ

Благотворителен концерт на сцената на НЧ - Твърдица Директор, педаг.спец.

Развлечение за Деня на детето -Първи юни Комисия - ПР

Юни, юли,
август
2021г.

„Мое пъстро лято“ – творчески дейности и  развлечения на открито Педаг.спец.по сгради
„Зелена детска градина” –  дейности  с екологична насоченост Педаг.спец.по сгради

10.Административно – стопанска дейност

№ Дейности / задачи срок отговорник
1. МТБ –ремонти,  обогатяване, осъвременяване

-Основни ремонти по сгради
- Текущи ремонти
-Обогатяване, осъвременяване и  актуализиране на
предметната среда – кътове в занималните, фоаета по сгради
-Закупуване на материали по заявка и при необходимост
-Инвентаризация.

по предвар.
план;
при необход.;

м.ХІІ.2020г.

Директор, ЗАТС

Пед.специалисти

ЗАТС
Директор

2. Осигуряване на условия за нормално функциониране на ДГ в
съответствие с изискванията на МОН, РЗИ, Агенция по
безопасност на храните, МВР, МЗ.

м.ІХ.2020г. Директор,
ЗАТС,
мед.с.-ДГ

3. Обезпечаване на групите с учебни помагала, дидактични и
игрови материали

16.ІХ.2020 г.  Директор

4. Изготвяне и актуализиране на правилници и планове за
дейността на ДГ

09.ІХ.2020г. Директор,
Пед.спец.

5. Изготвяне на функционални графици м.ІХ.2020г. Директор, ЗАТС
6. Обхват на децата подлежащи на задължителна предучилищна

подготовка
м.ІХ.2020г. Директор,

Екип - обхват
7. Изготвяне на Списък - Образец №2 м.ІХ.2020г. Директор

8. Справки за средна месечна  посещаемост всеки месец Директор
9. Информация – отсъствия в подготвителните групи  3-то число на

месец, уч.вр.
Пед.спец.-ПГ,
Директор
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10. Изготвяне на щатни разписания м.ІХ.2020г.
м.І.2021г.

Директор

11. Провеждане  на инструктажи по безопасност на труда и
пожарна безопасност.

по график ЗАТС

12. Изготвяне на графици за отпуски. м.ХІІ.2020г.
м.V.2021г.

Директор, ЗАТС

13. Организиране на дейностите, свързани с отоплението на
сградите и снегопочистването през зимния период

м.Х.2020г. -
м.ІІІ.2021г.

ЗАТС, огняри

14. Дейности по обезопасяване на дворните уреди и съоръжения
за игра.

по график;
при необход.

Директор, ЗАТС

15. Поддържане сайта на детската градина; актуализиране на
информацията

всеки месец Директор,
отговорник

11.Дейности за изпълнение на национални, регионални и общински образователни
стратегии

Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система (2013 – 2020)
•Поддържане на регистър на децата, застрашени от отпадане от детската градина
•Прилагане на вътрешен механизъм за контрол върху броя на отсъствията на децата от
подготвителните групи  чрез ежедневни, ежеседмични и ежемесечни проверки и предоставяне
на необходимата информация.
•Повишаване на интереса на децата към работата в екип чрез участие в разнообразни кампании
за отбелязване на значими дати.
•Включване на родителите в живота на детската градина с цел насърчаване на редовното
посещаване на децата и цялостното им развитие.
•Предприемане на мерки за обхващане и включване на децата на 5 и 6 години, които не
са посещавали детска градина или са отпаднали от образователната система.

Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за
периода 2014 -2020 г.
•Осигуряване на цялостно развитие на детската личност чрез изпълнение на програма
за здравно образование в детската градина и прилагане на модели на двигателна
активност.
•Придобиване на знания и умения за здравословен и безопасен начин на живот от
децата и за работа в екип.
•Популяризиране на добри практики на спорт и спортна изява.

Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства (2015-2020)
•Провеждане на информационни срещи и превантивна работа с родители и
общественост за обхват и включване в образователната система на децата от всички
етноси в задължителна предучилищна възраст.
•Ефективно партньорство с институции и НПО за изпълнението на проекти и програми,
свързани с образователната интеграция на децата от различните етноси.
•Провеждане на вътрешноинституционална квалификация в детската градина за
усъвършенстване на компетентностите на педагогическите специалисти за прилагане
на успешни подходи за работа в интеркултурна образователна среда. Споделяне на
добри практики.
•Включване в годишния план за дейността на детската градина на традиционен
празничен календар с изяви на деца от различните етнически групи.
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•Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите
малцинства в образователно-възпитателния процес.
•Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца,
за които българският език не е майчин.
•Изпълнение на програма за интеркултурно образование в детската градина съгласно
изискванията на Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование.

Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността (2014 – 2020)
•Организиране на литературни четения, провеждане на състезания и викторини в
детската градина.
•"Подари книга" - инициатива за подаряване и размяна на детски книги за обогатяване
на библиотечните кътове в групите на   детската градина.
•Реализиране на програма за създаване на култура на четене за удоволствие в
семейството.
•Допълнително обучение по български език на децата чрез осигуряването на обща и
допълнителна подкрепа при необходимост.

Изпълнение на проекти по оперативни и други програми
•Изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-3.005  „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР.
•Участие на педагогическите специалисти в обученията, организирани по проект №
BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по ОП НОИР.
•Изпълнение и приключване на дейностите по проект  № BG05M9OP001-2.018-0025-
2014BG05M2OP001-C01 „Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на
уязвими групи от Община Твърдица”.

Годишният план е разработен в съответствие със Стратегията за развитие
на детска градина „Щастливо детство“ за периода 2020– 2024година.

Годишният план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
№1 от 15.09.2020г.

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


