


 

В  И З  И  Я  

Съвременна, конкурентноспособна предучилищна  институция, уютно, 

спокойно, и сигурно място, в което децата се отглеждат, възпитават, 

социализират и обучават с много обич, внимание, топлина и разбиране, 

осигуряваща равен шанс за качествено обучение, възпитание и подготовка 

за училище чрез добрите традиции и прилагане на иновационните техники 

и технологии.  

М  И С И  Я     

Утвърждаване на ДГ „Полет” като желана територия за децата, 

осигуряваща им условия за социален и емоционален комфорт, психическо, 

физическо и творческо развитие . Формиране на личности със социално 

поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на 

уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия. 

 
Ц  Е  Л:  
Превръщане на ДГ „Полет“ в динамично развиваща се, работеща и 

ефективна институция осигуряваща интелектуално, емоционално, 

социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко 

дете, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му. 

 

П  О  Д  Ц  Е  Л  И : 

1. Оптимално използване на играта в ежедневната организация на 

дейността за формиране на социално поведение в различни ситуации. 

2. Създаване на условия за привличане и задържане на децата, пълен 

обхват на подлежащите за подготвителна за училище группа,  повишаване 

качеството на подготовката им за новата социална позиция "ученик" и 

безпроблемна адаптация в училище. 

3. Акцентиране върху овладяването на знания и умения за здравословен и 

безопасен начин на живот . 

4. Познаване и прилагане на интерактивни форми и технологии за 

партньорство с родителя- „ модели на пед. взаимодействие: семейство – 

детска градина” в и извън рамките на детската градина и в електронна 

среда” 

5.Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на 

педагогическия персонал за поддържане на професионално равнище и 

кариерно развитие. Популяризиране на добрите педагогически практики 

чрез участия във вътрешноинституционални и външноквалификационни 

форми. 



 

6. Издигане качеството на образователно-възпитателния процес, нивото на 

подготовка и развитие на децата съобразно националните традиции, 

общочовешките ценности и новите тенденции в развитието на 

общочовешките потребности 

 

 

През настоящата учебна година, ДГ “Полет” ще работи със следните 

групи:  

 

 

Име на детската група Възраст на децата 

„Сладурани” 1-3 години 

„Звездица” 2-4 год 

 „Дъга” 4-5 год. 

Слънчо”    5-6 год 

„Зорница”     6-7год 

„Мак” 2-6 год 

 

Разпределението на учителите в групите: 

 

 

Име на детската група Име, фамилия и длъжност на учителя 

 

„Зорница”  Виолета Илиева,ст.учител; Вилдан Али, 

ст.учител 

„Звездица”  Мариана Денева, ст.учител; Росица Вълчева, 

ст.учител 

 „Дъга”  Магдалена Стратева, ст.учител; Николета 

Петрова, учител 

„Слънчо” Ирена Симеонова,учител; Савена Димитрова, 

ст.учител 

„Мак”  Данка Донева, ст.учител Веселка Георгиева, 

учител 

„Сладурани” Мед.сестри:Жанина Стоянова, Еленка 

Керанова 

 



 

 
 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИННО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

Изясняване на потребностите от 

помощен и педагогически персонал за 

годината и назначения при 

необходимост.Изготвяне и 

утвърждаване на длъжностно 

разписание.  

 

 

Директор 

м.IX.2022г 

 

Организиране приемът на 

новозаписаните деца за учебната 

2022/2023 учебна година.  

 

Директор м.IX. 2022г 

 

Разпределение   на   учителите   и   

помощния персонал по групи 

Директор м.IX. 2022г 

 

Изготвяне на тематични разпределения 

по групи 

Директор, 

учители 

м.IX. 2022г 

 
Уточняване организацията на деня за 
децата от групите в учебно време и 
неучебно време 
 

Директор, 

учители 

м.IX. 2022г 

 

Изготвяне на седмичното 

разпределение за всички групи 

Директор, 

ПЕ 

м.IX. 2022г 

 

Уточняване на вътрешната 

квалификация за уч. 2022/2023 г.  

 

Комисия по 

квалификацията  

м.IX. 2022г 

 

Организация на родителските срещи по 

групи- на открито и в електронна среда 

Директор, ПЕ,  

мед. сестри 

м.IX.2022г 

м. II. 2023 г. 

м. V. 2023г 

 

 

Уеднаквяване изискванията между 

семейството и детската градина за 

закаляване, обучение, възпитание и 

подготовка на децата за училище.  

 

ПЕ , родители, 

мед. сестри, 

директор 

2022/2023уч.г. 



Осъвременяване на интериора в 

групите, коридорите и кабинетите в 

детската градина. Организиране на 

кътове по интереси.  

 

ПЕ, 

Пом.възпитатели 

м.IX.2022г. 

Антропометрични измервания на 

децата. 

 

Мед. сестри м.X.2022г 

м.IV.2023 

Измерване на физическата 

дееспособност на децата.  

 

ПЕ м.X.2022г 

 

Диагностика на детското развитие-

вхоящо /изходящо ниво 

ПЕ м.X.2022г 

 

Организиране  на строг пропусквателен 

и санитарно-хигиенен режим режим 

ПЕ, мед.сестри, 

директор 

2022/2023уч.г 

Изготвяне на график за използване на 

физкултурния салон 

 

ПЕ м.IX.2022г. 

Пълноценно използване на подвижни 

игри, детски спортове с цел динамично 

развитие на децата.  

 

ПЕ , директор 2022/2023уч.г 

 

Осъществяване на по-тесни връзки с 

двете СУ-„Й.Йовков”и „Хр.Ботев” 

ПЕ от 4гр, 

директор 

2022/2023уч.г 

Съвместни мероприятия с родители - 

организиране на празници, състезания, 

развлечения и др.- в електронна среда, 

по време на пандемия  

 

ПЕ, родители 2022/2023уч.г 

Приобщаване на децата към 

общочовешките и национални 

ценности, добродетели, култура и 

традиции 

ПЕ, директор, 

родители 

2022/2023уч.г 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

1. Дейности за обща подкрепа за личностно развитие на 

децата в образователната институция 

Видове дейности Отговорник Време на 

провеждане 

Разработване на  програма за  предоставяне 

на равни възможности и приобщаване на 

децата от уязвими групи. 

Директор, 

 

м. IХ.2022 г. 

 

Разработване програма за превенция на 

ранното напускане на училище 

Директор, 

учители ПГ 

м. IХ.2022 г. 

Изготвяне на система за поощряване на 

децата с морални и материални награди 

Директор м. IХ.2022 г. 

Извършване на ранно оценяване на  

развитието на детето и на риска от 

обучителни затруднения- /на децата от 3 г. 

до 3г.6 м.  /скрининг –тест/ 

В.Илиева 

М.Денева 

м. IХ.2022 г. 

м. Х.2022 г 

. Екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти за определяне 

на деца, нуждаещи се от логопедична 

работа и психологическа работа. 

Учители 

Педагогически 

специалисти, 

Координатор, 

Директор 

15.09.2022-

01.10.2022г 

Назначаване на логопед в ДГ Директор  

Насочване на децата /или консултиране на 

родителите/ за занимания по интереси. 

Директор, 

Учители 

16.09.2022-

01.10.2022 г 

Провеждане на тематични срещи с 

медицинските сестри от ДГ под надслов: 

Здравословни храни“, „Грижа се за моите 

зъби“ 

Учители, 

Медицински 

сестри 

16.09.2022-

31.05.2023 г. 

 

 

 

 



1. Дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на децата в образователната институция 

 

Видове дейности Отговорник Време на 

провеждане 

Определяне на координатор за  Директор м. IХ.2022 г. 

Сформирани на ЕПЛР Директор м. IХ.2022 г. 

Осигуряване на специалисти за 

предоставянето на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие :осигуряване на 

логопед, психолог, сензорен терапевт и 

ресурсен учител от РЦПППО за децата със 

СОП 

Директор м. IХ.2022 г. 

Идентифициране на деца със СОП (вече 

преминали на ДПЛР или за оценка на 

индивидуалните потребности) и изготвяне 

на графици за работа 

Учители, 

Координатор, 

Педагогически 

специалисти 

до 3 месеца от 

установяване 

на 

потребността 

15.09.2022-

31.05.2023 г. 

Идентифициране на деца в риск от ДГ. 

Оценка на факторите на средата и 

способностите на детето. Работа по 

конкретен случай 

Учители, 

Координатор, 

Педагогически 

специалисти 

Социални 

работници 

15.09.2022-

31.05.2023 г. 

Идентифициране на деца с изявени дарби. 

Прецизиране на понятието за изявени 

дарби. 

Учители, 

Координатор, 

Педагогически 

специалисти 

15.09.2022-

31.05.2023 г. 

Идентифициране на деца с хронични 

заболявания и оценка на влиянието на 

заболяването върху обучителните 

способности 

Учители, 

Координатор, 

Педагогически 

специалисти 

15.09.2022-

31.05.2023 г. 

 
 



 РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

Видове дейности      

Отговорник 

Време на 

провеждане 

Родителски срещи по групите - 

организационни /запознаване с 

правилниците на ДГ и с ВОР на групата, 

избор на родителски актив и УН, 

представяне на ДПУ, запознаване с 

постиженията на децата и др./ 

Директор, 

ПЕ 

м. IХ.2022 г. 

 м. II.2023г. 

м. V.2023г. 

 

Взаимодействие с родителите на 

новоприетите деца.  

Директор, 

ПЕ 

м.IХ.2022г. 

 

Разходка из града с автобус Гр.”Слънчо” м. IХ.2022г. 

 

„Багрите на Есента“ - онлайн изложба Гр.”Слънчо” м. Х.2022 г 

Тренинг с родители „Народните игри от 

моето детство“ 

 

Виртуална есенна изложба (изработване на 

модели от деца и родители) 

Гр. „Зорница м. Х.2022 г 

„Есенни творения“- онлайн изложба- 

Творческа дейност с мама и татко 

Гр. „Звездица” м. Х.2022 г 

Есенно развлечение Гр. „Мак” м. Х.2022 г 

„Спомен от лятото“ - Клип 

 

Гр. „Дъга” 

 

м. IХ.2022 г 

„Здравословно хранене-  Полезни и вредни 

храни“- Беседа и изложба 

 

Гр. „Дъга” м. Х.2022 г 

„Мама, татко и аз“ - Развлечение 

 

Гр. „Дъга” м. ХI.2022 г 

„Снимка с моя домашен любимец или 

растение, за което се грижа“ 

Гр. „Зорница м. ХI.2022 г 



„Благодаря, че ви има“ – тържество 

Тренинг „Навици“ Гр. „Звездица м. ХI.2022 г 

Колко мило, колко сладко е при мама и при 

татко”- 

Гр. „Мак” м. ХI.2022 г 

„Коледно настроение“- Творческа дейност с 

мама и татко 

Гр.”Дъга” м. ХII.2022г 

Подготовка за Коледно-новогодишните 

празници у дома“- снимков материал. 

“Да си направим сурвакница с мама и тати“ 

Гр.”Слънчо” 

 

Гр.”Слънчо” 

м. ХII.2022г 

Изработване на сурвакници от деца и 

родители 

„В очакване на Коледа“ - снимки  

Коледуване 

Гр. „Зорница“ м. ХII.2022г 

Коледна картичка“– Творческа дейност с 

мама и татко 

Гр. „Звездица” м. ХII.2022г 

”В очакване на Дядо Коледа”- Снимки в 
социалната мрежа Facebook 

Гр. „Мак” м. ХII.2022г 

Тренинг с родители на тема: 

„Влиянието на емоциите за развитието на 

децата ни” 

Гр.”Слънчо” м. I.2023 г 

„С какво помагам у дома“ - снимки Гр. „Зорница“ м. I.2023 г 

Родителска среща със здравна беседа: „За 

хигиенните навици в детската градина и у 

дома” 

 Гр. „Мак” м. I.2023 г 

 Тренинг ”Влиянието на емоциите за 

развитието на децата ни”- 

Гр. „Мак” м. II.2023г 

Тренинг с родители „Здравето на децата – 

грижа и отговорност“ 

 

Гр. „Дъга” м. II.2023г 



„С бяло и червено“-изработване на 

мартеници от деца и родители- снимков 

материал,  онлайн изложба 

Гр.”Слънчо” м. II.2023г 

Конкурс за най-атрактивна мартеница 

изработена от деца и родители – виртуална 

изложа. 

Гр. „Зорница” м. II.2023г 

Трети март – тържество 

„Любими занимания с мама или татко“ - 

снимки 

Гр. „Зорница” м. III.2023 г. 

„ 8-ми март ден на мама“- тържество Гр. „Дъга” м. III.2023 г 

.“Поздрав за мама“ Гр.”Слънчо” м. III.2023 г 

„С обич за мама“ Гр. „Звездица” м. III.2023 г 

„Да опазим земята”- Гр. „Мак” м.ІV.2023 г. 

“Пролетни празници и обичаи Гр.”Слънчо” м.ІV.2023 г. 

Лазаруване Гр. „Зорница” м.ІV.2023 г. 

„Довиждане, ДГ”- Гр. „Мак” м.V.2023г. 

„Мини мастър шеф“ Гр.”Слънчо” м.V.2023г. 

Родителски срещи по групи - отчитане 

резултати в края на учебната година / 

изходящата диагностика/. 

ПЕ м.V.2023г. 

 Засилване на взаимодействието с 

родителските активи по групи. 

ПЕ През цялата 

година 

 Открити ситуации пред родителите   –/ 

онлайн, снимков материал,на открито/ 

ПЕ През цялата 

година 

Организиране на излети, разходки, спортни 

изяви, посещение на изложби и библиотеки 

и др.мероприятия съвместно с родителите. 

ПЕ 

Родители 

През цялата 

година 



Подпомагане на детското заведение за 

поддръжка, обогатяване и модернизиране на 

материално-техническата база . 

Директор, 

родители, 

дарители 

    Постоянен 

Индивидуални консултации Директор, 

ПЕ 

По 

график на 

групите 

 

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Видове Отговорник Време на 

провеждане 

Откриване на учебната година ПЕ четвърта 

група 

15.09.2022 г. 

Куклен театър на открито 

Учебен куклен пътуващ театър 

Директор При 

позволяване 

на времето 

Ден на Народните будители ПЕ Четвъртагр 01.11.2022 

„Празнично настроение” рожден ден на ДГ. ПЕ трета и 

четвъртагрупи 

03.12.2022г. 

Есенен празник ПЕ по групи м.Х.2022 г. 

"Коледно настроение" – презентиране 

подготовката за Коледа на видеостена 

ПЕ по групи м.ХІІ.2022 г. 

Дядо Коледа – коледно тържество във 

всички групи 

ПЕ по групи м.ХІІ.2022 г. 

Посрещане на Баба Марта – празник във 

всички групи 

ПЕ по групи м.ІІІ.2023г. 

Рецитаторски конкурс  „За моята слънчева 

България” 

Директор,ПЕ 

трета четвърта  

м.ІІІ.2023г 

Лазаруване ПЕ Четвърта  м.ІV.2023г. 

Състезание за безопасно движение   Комисия по БДП м.ІV-V.2023 г 

 “Довиждане ДГ, здравей училище”– 

изпращане на бъдещите първокласници 

ПЕ Четвърта 

група 

м.V.2023г. 



 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

1 Антропометрични изследвания. м. 10.2022 г.  

05.2023г. 

 

отг.: мед. сестра 

2 Изготвяне план за закаляване. м. 10.2022г. 

отг.: мед. сестра 

 

3 Контрол върху закаляването на децата. Постоянен 

отг.: мед. сестра 

 

4 Контрол върху осигуряване на разнообразна и 

калорична храна 

 

Постоянен 

отг.: мед. сестра 

 

5 Водене на месечна справка за средната месечна 

посещаемост и заболяваемост. 

Ежемесечен 

отг.: мед. сестра 

 

6 Текущ контрол за хигиената в помещенията и 

ежедневно излизане на открито в двора на 

детската градина  

 

Ежедневен 

отг.: мед. сестра 

 

7 Подновяване на здравните книжки на 

персонала и привеждането им в съответствие с 

наредба № 15 на МЗ от 27.06.2006 г. 

 

Постоянен 

отг.: мед. сестра 

8 План за превенция на здравето  

срок: 09.2022 г.  

отг.: мед. сестра 

9 Организиране и провеждане на 

противоепидемиологична и профилактична 

дейност за предотвратяване и ограничаване на 

заразни и паразитни заболявания 

 

срок: 2022/2023 г.  

отг.: мед.сестра 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

Изготвяне и актуализиране на списъците с 

деца по групи 

 

директор 

м.IX. 2022 

 

Актуализиране на: 

 Правилника за дейността на ДГ ; 

 Правилника за вътрешния трудов ред;  

 Правилника за БУВОТ; 

 План за действия при бедствия; 

 План за действие при пожар; 

 План за работа при зимни условия; 

 Длъжностни характеристики на 

педагогическия персонал 

 

 

Директор 

СО 

 

 

м.IX. 2022 

Вписване на децата от ПГ в книгата на 

задължително подлежащи на ПО 

директор м.IX. 2022 

 

Изготвяне на план за контролната дейност на 

директора 

 

директор 

 

м.IX. 2022 

Попълване на картите за допълнително 

трудово възнаграждение на педагогическите 

специалисти 

 

комисия 

 

м.IX. 2022 

 

Актуализиране на Вътрешни правила за 

работна заплата 

 

Директор, 

СО 

При промяна на 

обстоятелствата 

или 

нормативната 

уредба 

 

Изготвяне на план за здравеопазване и 

профилактика 

 

Мед. сестри 

 

м.IX. 2022 

 

Подаване данни в НЕИСПОУ във връзка със 

СО2 

 

директор 

 

м.IX. 2022 

м.XII. 2022 

м.II.2023 

 

Изработване на длъжностно и поименно щатно 

разписание 

 

директор 

 

м.IX. 2022 

 

Инструктаж на новопостъпили служители 

 

ЗАС 

 

постоянен 

   



Периодичен инструктаж ЗАС м.IX. 2022 

 

Сключване на договори за допълнителни 

педагогически дейности 

 

директор 

 

м.IX. 2022 

 

Годишен абонамент 

 

домакин 

 

м. XI. 2022 

 

Изготвяне на статистически отчети 

 

директор 

 

м. XI. 2022 

 

Изготвяне на проекто-бюджет  за 2020 г 

Директор 

счетоводител 

 

м. XI. 2022 

 

Изготвяне на справка за остатък от 

неизползвана отпуска за 2019 г 

 

ЗАС 

 

м. XII. 2022 

Осигуряване на представително и работно 

облекло на служителите 

директор  

м. I.2023 

 

Финансов отчет на тримесечия 

 

счетоводител 

 

 

 

Изработване на графици за отпуски и за работа 

на персонала през летните месеци 

 

Директор, 

синдикална 

организация 

 

м.V. 2023 

 

 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

ОТГОВОРНИК 

 

СРОК 

 

Подготовка за новата учебна година-

хигиенизиране на всички помещения и 

дворното пространство 

 

Пом.възпитатели 

Учители 

Мед.сестри 

 

 

м.IX. 2022 

 

Осигуряване на ЗУД и канцеларски 

материали 

 

домакин 

 

м.IX. 2022 

 

Обновяване на материалната база в групите 

Учители 

директор 

2022/2023 

учебна г. 

 

Актуализиране на личните папки на децата по 

групи-данни, декларации, заявления 

 

Учители 

Мед.сестри 

 

м.IX. 2022 

 

Дооборудване на медицинските кабинети с 

лекарства. 

 

Мед. сестра 

 

м.IX. 2022 

 

Презареждане на пожарогасителите 

 

ЗАС 

 

м. X. 2022 

Поддръжка и навременно осигуряване на 

ремонт на съоръженията и инсталациите в 

детското заведение. 

 

директор 

 

постоянен 



 

Инвентаризация на ДМА 

 

Счетоводител 

домакин 

 

м. XI. 2022 

Оформяне на зелените площи, ремонт и 

боядисване на оградата, пейките, пясъчниците 

и уредите за игра/при необходимост/  в двора 

на детското заведение 

Домакин, 

поддръжка 

м. IV. 2023 

Изготвяне на справки за ремонти в детската 

градина 

Домакин, 

поддръжка, 

пом. възпитатели 

м. IV. 2023 

 

 

 

Годишният план като етап от изпълнението на Стратегията на ДГ „Полет” за периода 

от 2021г. / 2022 г. е приет на медико-педагогическия съвет – Протокол № 01 от 

14.09.2022г. и утвърден със заповед на директора № 004/ 15.09.2022 г 

Организацията на всички дейности ще бъде в съответствие с Вътрешните правила 

за дейността на ДГ „Полет“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID -19 

При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през 

учебната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ПЛАН:  
Приложение № 1 – План за работа на педагогическия съвет при ДГ „Полет”  

Приложение № 2 – План за квалификационната дейност на ДГ „Полет” 

 

Приложение № 1  

 

ПЛАН 

за работата на Педагогическия съвет за учебната 2022 – 2023г. 
 
 

М. септември 2022 г. 

1.Приемане актуализирана стратегия за развитие на ДГ“Полет“ за периода 

2020/2024 година в частта програмна система / тематични разпределения, 

хорариум/ 

2.Приемане на актуализация на Правилника за дейността на ДГ“Полет“ 

3.Обсъждане и приемане на Годишен план за дейностите на ДГ. 

4.Приемане организацията на деня на децата /дневен режим/ за учебно и 

неучебно време на учебната 2022/2023 год. 

5.Приемане седмичното разписание на педагогическите ситуации /ПС/  в 

групите. 

6.Обсъждане и приемане форма на обучение за учебната 2022/2023 год. 

7.Определяне начина на отразяване на входяща и изходяща диагностика в 

дневниците. 

8.Определяне на работните екипи, комисии за учебната 2022/2023год 

9.Определяне на  дейностите с деца  извън  програмата за учебната 

2022/2023 год. 

10. Разглеждане и приемане на правила за поведението на децата в 

детските групи на детска градина “”Полет“. 

11. Обсъждане и актуализация на План и Правила за превенция и 

интервенция на тормоза и насилието в ДГ“Полет“ 

12. В ситуацията на COVID-19 – обсъждане и приемане на препоръчителни 

мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда. 

13.Приемане и оценка на ситуацията за  учебната 2022/2023 година във 

връзка с противодействие на тормоза и насилието. 

 

М. октомври 

1.Приемане плановете на групите, екипите и комисиите за работа 

Докладва: председателите на комисиите 

2.Запознаване с плана за контролната дейност на директора 

Докладва :директорът 

 



3. Запознаване с протокол на комисията по диференцирано заплащане в 

детската градина. 

Докладва :директорът 

4. Обсъждане и приемане на карта за диференцирано заплащане на 

педагогическите специалисти.  

 

М. ноември 

1. Обсъждане и приемане на информация за резултатите по изпълнение на 

плана до момента. 

Докладва :директорът 

2 .Анализ на резултатите от проследяване развитието на децата- входно  

ниво 

Докладва :учители по групи 

 

 

М. февруари 

  1.Информация за резултатите от контролната дейност на Директора за 

първото полугодие 

Докладва :директорът 

 

2. Отчитане на постигнати  резултати с децата по групи. Проблеми и насоки. 

Докладва :учители по групи 

3.Анализ на здравното състояние на децата 

Докладва :мед. сестри 

. 

4.Отчет за изпълнението на бюджет 2022 

 

Докладва :директор 

5. Определяне на познавателните книжки за подготвителните групи за 

уч.2023/2024 г 

Докладва :пед. екипи на групите от ЗПО 

6. Избор на членове на комисия за определяне резултатите от труда на 

учителите през учебната година. 

 

М. юни 

 

1.Доклад – анализ за дейността на детската градина  

Докладва :директор 

 

2. Отчитане на резултатите от ВОП по групи  



Докладва :учители по групи 

3.Отчитане на резултатите от квалификационната дейност в детската 

градина 

Докладва :учители по групи 

 

4.Даване насоки за работа през летния период-неучебно време 

5.Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие-изводи и 

препоръки 

Докладва :директор 

 

6.Отчет за дейността  дейността на комисиите за учебната година. 

Докладва :председателите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 
 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

ЦЕЛ 
 

1. Стимулиране самообразованието и квалификацията на педагогическия 

екип, чрез идентифициране на проблемите и потребностите на учителите 

за работа в съвременните реалности , за изграждане на иновационна 

образователна среда. 

 

   

 ЗАДАЧИ 
 

1. Повишаване качеството на образователно - възпитателния процес, чрез 

прилагане в практиката на иновационни технологии за поставяне на детето 

в центъра на педагогическия процес,усвоени чрез  квалификационната 

дейност в детската градина и квалификацията на различни равнища.  

2. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от 

творческата им дейност и стимулиране на самоподготовката и обмена 

на педагогическа информация. 

 

3. Квалификационната дейност да съдейства за внедряване на добри 

педагогически практики в работата с децата от предучилищна възраст. 

 

4. Създаване на атмосфера на гласност и откритост при постигане на 

успехи и неуспехи, постижения и трудности. 
 

 

 

 

 



 

 

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ  НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

№ Тема 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

р
м

и
 п

о
 ч

л
. 

4
6
 н

а
 

Н
а

р
ед

б
а

 1
5

 

в
и

д
 п

о
 ч

л
. 

4
5

 н
а

 

Н
а

р
ед

б
а

 1
5

 

Ц
ел

ев
а

 г
р

у
п

а
 -

б
р

о
й

 у
ч

а
ст

н
и

ц
и

 

Обучителн

а 

организаци

я 

 

   Обучител 

 

Период 

на 

провеж 

дане 

 

Брой 

кре-

дити/ак

ад.часов

е/ 

1. 
Квалификация на 

национално ниво 

 

  

  
 

 

1.1

. 

   

 

  
 

 

2. 
Квалификация на 

регионално ниво    

  
 

 

2.1

. 

„Проблемно-

базирано обучение 

в детската градина“ 

обучение 
 

2 

Образова

телен 

център 

Хермес 

 

 

 

 

 

Елена Славова и 

Наталия 

Петкова 

. 

 

21. 09. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

„Иновативни 

стратегии и 

подходи за 

планиране, 

създаване и 

реализиране на 

интерактивна 

педагогическа 

ситуация“ 

Квалифи

кационе

н курс 
 

1 

РААБЕ 

България 

ЕООД - 

София 

Росица Димова 

 7.10.. 

 

 

1 

 

 

 

 

 



 

3. Квалификация на 

общинско ниво 
   

  
 

 

3.1 
   

 
    

4. 
Вътрешноинстит

уционална 

квалификация 
  

 

    

4.1 
Въвеждаща 

  
 

    

4.1

.1. 
Назначаване на 

наставник  

Чл.45

,ал2 

1 

учите

л 

 Магдалена 

Стратева 
X-XI 

2022 

 

4.2 Продължаваща 
  

 
  

 
 

4.2

.1. 

Вътрешна по чл. 

46 т.2а, 2б 

 -16 часа 
  

 

  

 

 

4.2

.1.

1 

 Споделяне на 

положителен 

професионален 

опит   

Открита 

практика 

Чл46т

.2б 
11 

 учителите на 

групи 

м. 11. 

2022г 

м. 02. 

2023г. 

 

1 

4.2

.1.

2 

„Неизползваните 

възможности на 

идеите на Джани 

Родари за 

развиване на 

въображението, 

фантазията и 

творческите 

способности в 

изобразителните 

дейности в 

предучилищна 
възраст“ 

семинар 
Чл46т

.2б 
11 

  

 

 

 

 

 

 

Р. Вълчева 

М.Денева 

м. 11 

2022г. 

2 

4.2

.1.

3 

„Свръхчувствит

елните деца 

,днес“ 
семинар 

 

 

Чл46т

.2б 

 

 

11 

  

М.Стратева 

Н.Петрова 

 

м. 12.  

2022г. 

 

2 

4.2

.1.

4 

– STEAM 

обучение за 

комплексни 

знания и умения 

при децата 

семинар 
Чл46т

.2а 
11 

  

 

Ир.Симеонова 

С.Димитрова 

м.02. 

2023г. 

2 

4.2

.1.

5 

„Кратките 

литературни 

жанрове за 

овладяването на 

правилно 

семинар 
Чл46т

.2а 
11 

 Д.Донева 

В.Димитрова 
м. 03. 

2023г. 

2 



звукопроизноше

ние от деца-

билингви“- 

4.2

.1.

6 

„Фолклорна 

въртележка“ – 

споделяне на 

добра 

педагогическа 

практика от 

реализиран 

проект 

Семинар 
Чл46т

.2а 
11 

  

 

 

В.Илиева 

В.Ахмед м. 04. 

2023г. 

2 

 

 

 

Настоящият план за квалификационната дейност на ДГ”Полет” е 

приет на педагогически съвет с Протокол № № 02/ 03.10.2022 г. Той е 

отворен за допълнения и изменения през учебната година, за подмяна на 

външни квалификации, според финансовите средства и предлаганите 

такива от външни институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


