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 І. Основни управленски органи 

Директор: Милена Паскова 

Педагогически съвет – педагогически състав 

Общо събрание – педагогически персонал ,непедагогически персонал и медицински специалисти 

 

 

ІІ.Експертно –управленски екип  

  

Председател: Милена Паскова -директор 

Членове: Стоянка Кондова– старши учител 

Йонка Георгиева– старши учител  

Юлия Кирова – учител 

Стоянка Чирпанлиева-учител  

 

ІІІ. Работни екипи и отговорници  

 

1. Екип за творчество 

Председател: Диана Гечева –  учител 

Членове: Елка Енчева – учител 

Мария Георгиева –  учител 

   

                                                                   

2. Екип за проучване и разработване на проекти   

Председател: Юлия Кирова – учител 

Членове: Паулина Чорбаджийска старши учител 

Йонка Георгиева – учител 

 

 

 



3. Екип за квалификационна дейност,  методична дейност, педагогическа, организационно-педагогическа дейност 

Председател: Милена Паскова -директор 

Членове: Стоянка Кондова– старши учител 

Нели Стоянова– старши учител  

Юлия Кирова – учител 

Стоянка Чирпанлиева-учител  

 

4. Екип за иновации  

Председател: Йонка Георгиева –  учител 

Членове: Мима Кръстева –  учител 

Елка Енчева – учител  

  

5. Екип за здравословни и безопасни условия на труд 

Председател: Стоянка Кондова– старши учител 

Членове: Таня Красимирова – домакин 

Лариса Пенева – медицинска сестра 

Митко Дойчев – огняр 

 

 

6. Екип за дарения 

Председател: Стоянка Кондова–  старши учител 

Членове: Мария Митева – учител 

Таня Красимирова – домакин 

 

 

7. Екип за действия при аварии, бедствия и катастрофи 

Председател: Диана Гечева–  учител 

Членове: Мария Колева-пом.въз 

Красимира Гьорина– учител  



 

 

8. Екип за етичния кодекс на училищната общност 

Председател: Нели Стоянова – старши учител  

Членове: Мария Георгиева –  учител 

                                                                               Василка  Вичева – пом.възп.,  

Пенка Христова – медицинска сестра 

 

 

9.Екип за БДП 

Председател: Паулина Чорбаджийска – старши учител 

Членове: Мария Георгиева –  учител 

Красимира Гьорина – старши учител 

 

 

10. Екип управление качество на образованието 

Председател: Юлия Кирова –  учител 

Членове: Паулина Чорбаджийска– старши учител 

Стоянка Кондова –страши  учител 

 

11. Координационен съвет по Механизъм за противодействие на тормоз над деца 

Председател: Мима Кръстева –  учител 

Членове: Мария Георгиева –  учител 

Йонка Георгиева– учител 

 

 

   

12. Отговорник за водене на протоколи за педагогическия съвет 

Стоянка Чирпанлиева –  учител 



 

13. Отговорник за водене на протоколи за педагогически съвещания 

Диана Гечева –  учител 

 

14. Отговорник за водене на летописна книга 

Елка Енчева – учител 

15. Отговорници  на методичните кабинети : 

 отговорниците на филиали  

16. Отговорник за координиране на защита на личните данни-Мария Митева – учител 

  

17. Отговорник за координиране дейността с обществен съвет 

                                                                               Красимира Гьорина  – учител 

  

18.Отговорник за координиране дейността при провеждане на скрининг –тест с деца на 3.6г възраст – Стоянка 

Кондова и Стоянка Чирпанлиева 

  

19. Отговорници за връзка с неправителствени организации и институции: 

19.1. Родителска общественост Диана Гечева – учител 

  

 20.Екип за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

  

Председател: Стоянка Чирпанлиева–  учител 

Членове: Нели Стоянова –страши   учител 

Красимира Гьорина – учител 

   

 

21.Координатор за участия в конкурси сътезания и др.  

Диана Гечева и отговорниците на филиали  

  



  

 Медицински и помощен състав в яслена група: 

 

Яслена група  Медицински сестри Детегледачки  

Мъничета Лариса Пенева ,Пенка Христова Митка Жекова 

 

Педагогически и непедагогически състав в детската градина:   

 

Група  Учители  Помощник-възпитатели 

І , ІІ „Изворче“Кабиле Мария Митева, Елка Енчева Таня Красимирова 

І , ІІ „Калинки“Х-во Мария Георгиева, Юлия Кирова Станка Митева 

ПГ „Слънчице“ (5г.), (6г.)Кабиле  Диана Гечева, Стоянка Чирпанлиева 

 

Мира Тенева 

ПГ„Пчелички “ (5г.), (6г.)Х-во Паулина Чорбаджийска, Нели Стоянова Семка Кирова 

Разновъзрастова гр. 

„Маргаритки“ Безмер 

Йонка Георгиева, Стоянка Кондова Елена Великова 

 Виолета Влаева 

Разновъзрастова гр. „Пролет“ 

Дражево 

Мима Кръстева, Красимира Гьорина Миланка Колева /Мария Колева 

 

 

Тенденции и перспективи 

 

В контекста на ЗПУО и ДОС, основният приоритет и основни акценти на детската градина за прилагане на 

иновативни практики в качественото отглеждане и образование на децата, определят смисъла и значението на 

дейностите, гарантиращи ефективно и качествено развитие на децата. 

В целия спектър на образователната работа с децата заемат мерките за управленска педагогическа и 

организационно-педагогическа дейност, чийто основен принцип за учене през целия живот, подкрепят стратегическото 

значение за образование, социализация и възпитание на децата и успешна подготовка на децата за училище. 



Това ни дава основание да считаме, че нашият идеен проект за учебната 2020/2021 година, определящ мисията и 

визията на детската градина, е неизменна част от осъзната потребност за формиране и развитие на децата и обединява 

действеното участие и професионални компетентности на педагогическия и непедагогическия състав, ориентиран 

изцяло към очакванията на родителите на децата и държавните институции. 

Съвременният ни възглед за образование и развитие се основава на актуалните тенденции, свързани с: 

- Успешната индивидуално-личностна и професионална реализация и мотивация за професионален растеж; 

-  Провеждане на гъвкава и динамична управленска дейност в условията на работа в екип на педагогическия и 

непедагогическия състав; 

- Интегриран подход за ефективно и качествено предучилищно образование; 

- Създаване и внедряване на интерактивна образователна среда в условията на игровата дейност  ИКТ и СТЕМ;  

- Актуално сътрудничество с родителска подкрепа в двупосочно взаимодействие; 

- Прагматичност в системата за участие в национални програми и проекти. 

Тенденциите, произтичащи от съвременните реалности за постигането на очакваните резултати в цялостната 

организационна и съдържателна дейност на детската градина, съпътстват реализирането на следните основни акценти и 

приоритетна цел: 

 

Приоритетна цел: 

 

Съвременният свят поставя трудни задачи пред предучилищното образование: то трябва да е интересно,забавно и  

разбира се, трябва да носи добри резултати за бъдещето на детето -  самореализация, висока интелигентност ,богат набор 

от ключови компетенции , то да расте и  да развива своя индивидуален потенциал в динамична информационно-

технологична среда. 

 

Основни акценти: 

 

1. Иновативен стил на педагогическа дейност, гарантираща условията на интерактивен образователен процес във 

формите на педагогическо взаимодействие, с оглед: 

- Реализиране на развиващо се за децата образование, чрез ИКТ , игрова дейност и СТЕМ; 



- Качество и ефективност на образователния процес за покриване на ДОС и успешна подготовка на децата за 

училище; 

- Устойчиво развитие на децата със силен индивидуален ефект; 

- Осъществяване на единство на цялостния организационен и образователен процес „СТЕМ“. 

2. Разширяване аспектите за креативно и дипломатично партньорство с родителите на децата, гарантиращи: 

- Привличане и задържане на децата в детската градина; 

- Взаимодействие чрез формите на ИКТ; 

- Споделяне на отговорности и постижения за разработване и реализиране на проекти по национални програми.  

3. Система в поддържането на взаимовръзката с обществени организации и институции, гарантиращи качествена и 

ефективна образователно-възпитателна и социализираща дейност с децата.  

 

   

Дейности за осъществяване на целите и подцелите  

1.Педагогическа дейност  

2.Организационно-педагогическа дейност  

3.Дейност по проекти  

4.Административно-стопанска дейност. 

  

   

Раздел първи 

 

Организацията и управление на детската градина . 

   

През учебната 2020/2021 година детската градина ще работи с 6 градински групи и 1 яслена група .Приети са  126 деца  

по списък .  

Разпределени са както следва :   

 

   

№ Група /населено място Общ брой деца Деца по възраст 



по 

ред 

2-4 

 

 

5ПГ 6 ПГ 

1 Гр.Изворче с.Кабиле  23 23   

2 Яслена група Мъничета 

с.Кабиле  

11 11   

3 Гр.Пролет с.Дражево  22 10 3 6 

4 Гр.Калинки с.Х-во 17 21   

5 Гр.Пчелички с.Х-во 24 - 12 11 

6 Гр.Слънчице с.Кабиле 12  7 5 

7 Гр.Маргаритки с.Безмер  20 11 8 2 

ОБЩ БРОЙ        127                        35 22 

 

В  основната сграда  в с.Кабиле ще се провеждат допълнителни дейности по изобразително изкуство с преподавател  от 

Общински център за личностна подкрепа  с.Кабиле .    

  

  

Педагогическия екип е   от 1 директор  и 12 учителки .   

Медицинските специалисти  4 . 

Щатът на непедагогическия персонал е 14.5 щат .  

 

  

 Отговорници на детските групи по населени места :   

 С.Кабиле –Ст.Чирпанлиева/Елка Енчева  

 С.Безмер –С.Кондова/ Й.Георгиева    

 С.Дражево –М.Кръстева  

 С.Хаджидимитрово-Н.Стоянова/Юлия Кирова   

   

     



  

   

 

Раздел втори 

 

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛТА И ПОДЦЕЛИТЕ 

 

Месец септември 2020 г. 

  

ДЕЙНОСТ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТГОВОРНИК 

 

І.Педагогическа 

дейност  

 

Педагогически съвет 

Дневен ред: 

1.Анализ на относно готовността за успешно започване на 

новата учебна година 

2.Обсъждане и приемане на годишния план за учебната 

2020/2021 година, в т.ч.: 

2.1.План за работата на педагогическия съвет; 

2.2.План за контролната дейност ; 

2.3.План за квалификационната дейност; 

2.4.План за взаимодействие с ОС и семейството; 

3. Приемане на Правилник за работа на ПС 

4.Приемане на длъжностните характеристики: 

4.1. -педагогически персонал 

4.2. -непедагогически персонал 

4.3. -пом.възпитатели 

4.4. -огняр,съвместяващ длъжността работник-поддръжка 

5. Приемане  на Становище на Обществения съвет за 

съгласуване на : 

Директор, учители  

  

            

  

  

                    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 



- Стратегията за развитие на ДГ за периода 2020-2024г и 

План за действие към нея 

- Програмната система на ДГ за периода 2020-2024г, 

- Етичен кодекс на ДГ за учебната 2020/2021 г. 

6. Приемане на доклад за самооценяването на управление на 

качеството в ДГ за периода 2016/2020г 

7.Приемане на екип за подкрепа на личностното развитие 

8. Приемане на координатор за приобщаващо образование 

9.Приемане на  координационен съвет по Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз 

10. Приемане на координатор за работа с деца в риск 

11.Организационни моменти за проследяване постиженията 

на децата на входно ниво 

12.Приемане на екип за диференцирано заплащане  

13.Приемане на други вътрешни документи от   

задължителната  документация на детската градина: 

13.1.Сведение за организиране дейността на децата в Списък 

– Образец №2, деца със СОП 

13.2. Стратегия за развитие на ДГ за периода 2020/2024 с 

План за действие към нея 

14.3. Програмна система на ДГ“Изворче“ за периода 

2020/2024  , като част от Стратегията за развитие на детската 

градина 

13.4. Мерки за повишаване качеството на възпитание, 

обучение и социализиране на децата 

13.5.Годишно тематично разпределение за всяка възрастова 

група. Взаимодействие с програмите по «Гражданско 

образование, здравно образование, екологично и 

интеркултурно образование»,БАК 

  

  

  

  

  

   

  



13.6. Целодневна организация на учебния ден в учебно време 

за периода 15.09.2020-31.05.2021г за всяка група, в 

съответствие с ДОС. Целодневна организация в неучебно 

време за периода 01.06.2021-14.09.2021г. 

13.7.План-програма за здравно, екологично, интеркултурно и 

гражданско образование за всяка група 

13.8. Вътрешни правила   за обхващане и задържане в 

образователната система на деца в задължителна 

предучилищна възраст 

13.9.Механизъм за училищен тормоз на децата. План за 

работата на координационния съвет 

13.10.План-програма за взаимодействие с Обществен съвет. 

Правилник за създаване, устройство, организация на 

дейностите на Обществения съвет . План- програма за 

партньорство и сътрудничество  с обществени организации и 

институции 

13.11.Правилник за дейността на ДГ 

13.14.План за сигурност при противодействие на 

тероризма.Инструктаж за поведение действие на децата и 

персонала 

13.15.План за действие при подготвен или извършен 

терористичен акт. 

13.16. План-програма за превенция на ранното напускане на 

децата от детска градина 

13.17.Мерки за приобщаващо образование . 

13.18.План-програма за взаимодействие със семейството и  

споразумение за сътрудничество.  

 13.19.Вътрешни правила за методичните кабинети 

13.20.Вътрешни правила за подбор на персонал 



13.21.Инструктаж за достъп на ДАНС 

13.22.Квалификационен план на ДГ. Правила за 

квалификационна дейност 

13.23.План за пропускателния режим. Приемане на 

правилник за пропусквателния режим. 

13.24. Приемане на план-график за провеждане на 

консултации с родителите на децата за всяка група. 

13.25.Приемане на график за провеждане на родителски 

срещи за всяка група. 

14. Приемане на информация за публикувани материали в 

сайта на ДГ за уч.2020-2021г   

15.Приемане на Решения на ПС 

 

 

 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

Организационна среща с родителите на децата 

Дневен ред 

1. Презентиране на разработената програмна система с 

възможности за развитие на децата. 

1.1 Дневен режим и седмично разписание 

1.2 Дейности за допълнителни педагогически услуги – 

попълване на заявления.само за Кабиле и Безмер 

1.3 Избор на Родителски съвети. 

1.4 Запознаване с нормативните документи на детската 

градина  

Двупосочност  на взаимодействието със семейството 

чрез: 

-поддържане на рубрики върху информационните табла 

във всяка група, свързани с иновативни техники за 

Директор, учители 

,мед.сестри 

 



общуване и перспективи на комуникация с родителите  

– „Поща на моето семейство“, „Забавни игри с 

приятели добри“, „Дървото на моето семейство“, 

- Изложба по тематичен проблем, споделяне в 

„Поща на моето семейство“ 

- Взаимодействие чрез карта за индивидуални 

постижения; 

- Портфолио характеризиращо постиженията на 

децата в различните образователни направления, 

центрове по интереси  и допълнителни педагогически 

дейности, по тематично-проблемна област; 

- Педагогически консултации с фиксиран ден и час 

(към конкретната рубрика); 

- Вербална, писмена и електронна кореспонденция 

в съответствие с предварително утвърден план-график; 

- Презентиране на дейности, свързани с участия в 

състезания и конкурси, с получени награди от децата; 

- Организиране на изложби и подпомагане на 

творческата дейност на децата от утвърдените клубове 

за родителска подкрепа; 

- Провеждане на индивидуални и колективни 

консултации с фиксирани ден и час; 

  

 Тържествено откриване на новата учебна година и 

посрещане на децата за нов прием.   

 

Участие в Европейския ден на  спорта  

 

ІІІ.Дейност по проекти  „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”,  



 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 

7.5.2020 г.  

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното 

образование“дейност 1 

 Директор  

 

 

 

Учители по групи 

  

 

 

 

 

IV.Административна и 

стопанска дейност  

 

1.Участие на директора в работни срещи в община Тунджа и 

РИО-Ямбол.  

2.Изготвяне и заверка на Списък-Образец №2 за учебната 

2020 / 2021г. и придружаващата документация.  

3.Завеждане на ЗУД.  

 4.Обучение на ГУТ.  

5.Текущи задачи. 

Директор  

  

  

учители  

  

  

 

Месец  октомври 2020 г.    

 

ДЕЙНОСТ  

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

 

ОТГОВОРНИК  

 

І.Педагогическа 

дейност  

 

1..Контролна дейност на директора:  

-проверка на дневниците;  

-организация на образователната среда.  

- Проверка документацията на педагогическия персонал 

2. Вътрешноинституционална квалификация„Разширяване на 

Директор  учители по 

групи 

  

   

 Ст.Кондова 



аспектите за интерактивно обучение в условията на игрова 

среда и ИКТ. 

 Мима Кръстева  

Д.Гечева 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

 

2.1.Взаимодействие с родителите:  

-индивидуални срещи, разговори, беседи, консултации с 

родителите на децата.  

 Участие в европейската седмица на кодирането . 

 Работилница "Екология с елементи на експериментиране", 

"И следваме чудеса" и др. 

 

 Калейдоскоп "Есенни приключения 

"Чудо-градина"дейности по СТЕМ семена в парник 

,сандъчета. 

 

 

 

Всчички групи-учители 

   

 

ІІІ.Дейност по проекти  

 

Съпътстващи мерки по схема „Училищен плод и училищно 

мляко”   

- 3-4 годишни – „Браво, рожбо мила”   

-5-6годишни – „Защо обичам млякото” 

Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 

7.5.2020 г. 

 Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното 

образование“дейност 1 

 

  

 

  

 

   

Учители по групи 

IV.Административно-

стопанска дейност  

4.1.Проверка на готовността на отоплителната инсталация за 

зимния сезон.  Директор ,огняри 



 
4.2.Заповед и инструктаж на отговорниците на отоплителните 

уреди в ДГ”Изворче”.  

4.3.Проиграване на плана за евакуация на личния състав при 

пожар.  

4.4.Заседание на комисията за защита при бедствия в ДГ и 

групите към нея.  

4.5. Общо събрание.  

 

   

Учители по групи 

 

Месец ноември 2020 г.  

  

ДЕЙНОСТ  

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

 

ОТГОВОРНИК  

 

І.Педагогическа 

дейност  

 

1. 1.Заседание на ПС  

- Приемане на библиографска справка по тематичния 

проблем на ДГ. 

 - Приемане на анализ-оценка, относно степента на развитие 

на децата от проведения входящ мониторинг. 

 1.2.Контролна дейност на директора:  

1.3.Вътрешно инстутиционална квалификация- 

Педагогическо взаимодействие в условията на играта ,СТЕМ 

и електронно-комуникативната образователна среда за 

развитие на детето. 

  

Председател на ПС, 

учители  

Директор, учители   

 

  

  

 Диерктор , 

Ст.Чирпанлиева  

Ю.Кирова 

 Д.Гечева  

Ст.Кондова 

II.Организационно-  

педагогическа  

2.1.Взаимодействие с родителите:  

-индивидуални срещи, разговори, беседи, консултации с Учители по групи 



дейност  родителите на децата.  

2.2. Добротата тръгва от семейството -отбелязване по групи.  

2.3. „Месец на витамините”- изработване на мандали с 

плодове и зеленчуци, рисунки, табло с полезни храни и 

хранителни режим 

2.4. „Зимна работилничка” – работа с родители и деца. 

Изработка на сурвакници, коледни картички и коледна 

украса.по групи 

2.5.Участия в конкурси за детско творчество, общински 

мероприятия и др.  

2.6.  Иновативни дейности в детската градина-

експериментални дейности  

 

 

ІІІ.Дейност по проекти  

 

3.1. Съпътстващи мерки по схеми „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко”  

-3-4 годишни – „Домашни животни”  

- 5-6 годишни – „Млечни продукти”  

Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 

7.5.2020 г.  

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното 

образование“дейност 1 

 

. 

Учители по групи  

Директор 

 

   

IV.Административно- 4.1.Планиране на ремонтни дейности през 2019 г.  Директор,отг.на 



стопанска дейност  

 

4.2.Есенно почистване на двора на детската градина и 

подготвяне за зимния сезон.   

4.3.Годишна инвентаризация.  

4.4.Периодичен инструктаж на работещите.  

4.5.Годишен доклад за състоянието на рисковата среда  

4.6 Текущи задачи.  

филиали  

 

  

  

 домакини 

Месец декември 2020 г.   

  

І.Педагогическа 

дейност  

 

1.1.Контролна дейност на директора:  

- проверки на учители;  

 -проверка на дейността на помощния персонал;   

1.2.Конкурс „Най-коледната група“ –конкурс за детските групи  

онлайн гласуване на родителите . 

   

 

Дириктор   

  

 

 Учители по групи  

 

   

  

 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

2.1.Взаимодействие с родителите: индивидуални срещи, разговори, 

беседи, консултации с родителите на децата.  

2.2.“Коледа е“- празник с децата по групи.   

2.3.Участия в конкурси за детско творчество, общински 

мероприятия и др.   

 

Учители по групи  

  

 

  

  

  

ІІІ.Дейност по 

проекти  

 

Съпътстващи мерки по схема „Училищен плод и училищно мляко”  

 -3-4 годишни – „Зелка” 

– 5-6 годишни – „Плодове и зеленчуци”  

 Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г. 

Учители по групи 



 

IV.Административна 

и стопанска дейност  

 

4.1.Завършване на годишната инвентаризация.  

4.2.Заседание на комисията за защита при бедствия.  

4.3.Заседание на ГУТ.  

4.4.Текущи задачи и приключване на финансовата 2019 г.  

4.5.Разработване на график за ползване на платения годишен 

отпуск на персонала на детската градина през 2020 г.  

4.6.Общо събрание на работещите  в детската градина 

4.7.Годишен инструктаж на работещите по безопасност и здраве 

при работа  

Директор   

  

домакини 

   

  

  Месец януари 2021 г.   

  

ДЕЙНОСТ  

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

 

ОТГОВОРНИК  

 

І.Педагогическа 

дейност  

 

1.1.Заседание на ПС за :  

-отчитане на дейността на ДГ през първото полугодие;  

- проследяване резултатите от предучилищната подготовка на 

децата ;  

- други.  

1.2.Контрол на директора:  

-проверка на присъствията и отсъствията на децата от 

подготвителните групи и документите за отсъствията;  

-текуща проверка на дейността на Педагогическия съвет;  

Директор    

 

   

  

  

 

  

 

   



-проверка на ЗУД;  

-цялостна проверка на учителите.  

 1.3.:  Вътрешноинституционална квалификация :„ИКТ – за 

създаване на интерактивна среда в обучителния процес с децата“ 

Мария Митева  

М.Георгиева 

П.Чорбаджийска 

  

 

  

  

   

  

 

   

 

   

  

 

  

   

 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

2.1.Взаимодействие с родителите -индивидуални срещи, разговори, 

беседи, консултации с родителите на децата.  

2.2.Участия в конкурси за детско творчество, общински 

мероприятия . 

2.3. „Да изплашим злото” – участие на деца и родители за 

направата на кукерски маски – по групи 

 

Учители по групи 

ІІІ.Дейност по 

проекти  

 

3.1. Съпътстващи мерки по схема „Училищен плод и училищно 

мляко”  

3-4 годишни – „Млечна песничка”  

5-6 годишни – „Моят любим плод” 

 



  Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г. 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“дейност 1 

 

IV.Административна 

и стопанска дейност  

 

4.1.Заседание на комисията за защита при бедствия.  

4.2.Заседание на комисията за децата в риск.  

4.3. Текущи задачи  

Комисия  

Комисия  

Директор  

Месец февруари 2020 г. 

  

  

І.Педагогическа 

дейност  

 

2.1.Взаимодействие с родителите-индивидуални срещи, разговори, 

беседи, консултации с родителите на децата.  

2.2. Участия в конкурси за детско творчество, общински 

мероприятия и др.  

2.3. Вътрешно инстутиционална квалификация- Играта – 

интерактивен метод, стимулираща аналитико-мисловна и 

действена активност у деца-та“  

2.4 Контролна дейност на директора . 

Учители по групи 

  

 Стоянова 

Ю.Кирова 

 Д.Гечева  

Мима Кръстева 

   

 

ІІІ.Дейност по 

проекти  

 

3.1. Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта в 

ДГ – изготвяне и кандидатстване.  

3.2. Подготовка на проект по Програма ПУДООС на тема: „Обичам 

природата и аз участвам”.  

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“дейност 1 

 

Директор   

  

 

  

  

  

  

 Учители по групи 



IV.Административна 

и стопанска дейност  

 

4.1. Текущи задачи.   

  

  

 

Месец март 2020 г.  

 

  

  

І.Педагогическа 

дейност  

 

1.1.Заседание на ПС за:  

- постижения и проблеми в квалификационната дейност в ДГ  

- предстоящи други събития до края на учебната година  и 

организирането им 

- други.  

1.2.Контролна дейност на директора:  

-проверка на ЗУД;  

-текущи проверки на учителите   

1.3. Вътрешно инстутиционална квалификация- „Игри,развиващи 

емоционалната интелигентност“ 

Директор 

 Отговорници на 

филиали  

  

 

  

  

   

Педагогически 

Специалисти всички 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

2.1 « Баба Марта бързала»- празник с децата от цялата ДГ.  

2.2.Взаимодействие с родителите:  

-”Денят на мама”- по групи  

- Отбелязване на национален празник 3 март – децата от големите 

групи  

-„Пролетно е „изложба рисунки 

Учители по групи 

ІІІ.Дейност по 

проекти  

 

  

3.1. Проект по ПУДООС – кандидатстване.  

3.2. Съпътстващи мерки по схема „Училищен плод и училищно 

Учители по групи 



мляко”  

- 3-4 годишни – „Мляко и млечни продукти”  

- 5-6 годишни – „Пътят на млякото”  

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“дейност 1 

 

IV.Административна 

и стопанска дейност  

 

4.1.Заседание на ГУТ.  

4.2.Заседание на комисията за защита при бедствия.  

4.3.Общо събрание  

4.4.Заседание на  Обществен съвет  

Директор 

 комисия 

  

 

 

Месец април 2020 г. 

 

 

   

І.Педагогическа 

дейност  

 

1.1.Контролна дейност на директора:  

-проверка на ЗУД;  

-текущи проверки в трета подготвителна възрастова група  

 

Директор   

 

   

 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

2.1.Взаимодействие с родителите  

-индивидуални срещи, разговори, беседи, консултации с 

родителите на децата. 

- „Великденска украса” – изложба.  

 -„От Цветница до Гергьовден“ 

2.2.Участия в конкурси за детско творчество, общински 

мероприятия и др.  

2.3. Отбелязване Световен ден на книгата – мобилна детска 

Учители по групи  

  

  

  

  

  

  

  



библиотека на открито,  традиционни детски приказки, 

драматизации, изложба на детски рисунки по приказките,  кукли.  

   2.4.Вътрешно инстутиционална квалификация   Работа със деца 

със СОП 

 

 Елка Енчева  

М.Георгиева 

 Н.Стоянова 

  

 

ІІІ.Дейност по 

проекти  

 

. Модулно структурирана програма  наeTwinning и Еразъм + 

програма -обучение по eTwinning  

Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г.  

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“дейност 1 

 

 

Директор учители по 

групи  

IV.Административна 

и стопанска дейност  

 

4.1.Пролетно почистване на двора  

 

Целия екип 

 

  

Месец май 2020 г. 

  

  

І.Педагогическа 

дейност  

 

1.1.Заседание на ПС за:  

-обсъждане и приемане на анализа за ВОД;  

-организация на летния режим и дейността на ДГ през летния 

период;  

-подготовка на проект за годишен план за дейността на ДГ за 

следващата учебна година и предложения за промени в 

правилниците;  

Директ ор  

 

  

  

  

  

  



- други.  

1.2.Контролна дейност на директора:  

-проверка на присъствията и отсъствията на децата от 

подготвителните  

групи и документите за отсъствията;   

-текуща проверка на дейността на Педагогическия съвет 

   

 

II.Организационно-  

педагогическа  

дейност  

2.1.Взаимодействие с родителите:  

-индивидуални срещи, разговори, беседи, консултации с 

родителите на децата.  

2.2.Участия в конкурси за детско творчество, общински 

мероприятия и др.   

2.3.Здравей първи клас “ 

 2.4.Вълшебен детски свят „-празник за края на учебната година и 

във връзка с 1 юни 

Учители по групи  

 

 Групите с деца от ПГ  

  

   

Малките групи в ДГ 



ІІІ.Дейност по 

проекти  

 

3.1. Празнуване Ден на Европа, изложба от рисунки на децата.  

3.2. Съпътстващи мерки по схема „Училищен плод и училищно 

мляко”:  

- 3-4 годишни – „Как станах юнак”  

-5-6 годишни – „Приключенията на млечко”  

Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г. 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“дейност 1 

 

 

IV.Административна 

и стопанска дейност  

 

4.1. Заседание на комисията за защита при бедствия. Отчитане на 

проведените ситуации съгл. Инструкция №2/2004 г.  

 

 

 

   



   

 

    

  

  

 Педагогически съвет 

 

№ 

по 

ред 

ПС Отговорник  срок 

1  - избор на секретар на ПС 

- определяне състава на ПС   

- обсъждане и приемане на годишния план за дейността на ДГ  

- обсъждане и приемане на плана за квалификация  

- обсъждане и приемане на плана за работа с родителите  

- запознаване на учителите с плана за контролната дейност на 

директора 

- приемане на плана за дейността на ПС  

- обсъждане създаването на  комисии.   

Директор   

ПС 

09.2020г. 



-актуализиране на длъжностните характеристики и др 

 

2 -отчитане резултатите от резултатите от предучилищната подготовка 

на децата на входното ниво;  

-други.   

  

Директор   

ПС 

11.2020г. 

3 -отчитане на дейността на ДГ през първото полугодие;  

- проследяване резултатите от предучилищната подготовка на децата ;  

- други.  

 

Директор   

ПС 

1.2021г. 

4 - постижения и проблеми в квалификационната дейност в ДГ  

- предстоящи други събития до края на учебното и организирането им 

- други.  

 

Директор   

ПС 

3.2021г. 

5 -обсъждане и приемане на анализа за ВОД;  

-организация на летния режим и дейността на ДГ през летния период;  

-подготовка на проект за годишен план за дейността на ДГ за 

следващата учебна година и предложения за промени в правилниците;  

- други.  

 

Директор   

ПС 

5.2021г. 

 

 

  

  

   

 

 Квалификационни дейности план 

 

 



 Детска градина ”Изворче”с.Кабиле,община Тунджа 

  Ул.”Панайот Хитов”№9,тел-04712/22 38,email cdg_izvor@abv.bg  

  

 

   

  

  

УТВЪРДИЛ:  

ДИРЕКТОР ДГ :  …............  

 /М.Паскова/   

ПЛАН ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

В  

ДГ  „Изворче”с.Кабиле 

2020 / 2021 учебна година  

  

  

 

Настоящият план за квалификационната дейност е неделима част от Годишния комплексен план на 

ДГ „Изворче”с.Кабиле приет на педагогически съвет на 16.09.2020.   

  

  

№

  

Тема Вид на 

квалификацията  

(на училищно/ 

регионално/ 

национално ниво) 

Форма на 

квалифика

цията 

(работна 

среща, 

Целева 

група  

Брой 

участн

ици  

Период 

на 

провеж

дане  

Брой 

академи

чни 

часове 

Обучава

ща 

организа

ция  

Финанси

ране 

mailto:cdg_izvor@abv.bg


семинар, 

курс, 

споделяне на 

добри 

практики, 

конференци

я и т.н.) 

1 Участие на 

педагогичес

ките 

специалист

и в 

обучения по 

Национални 

програми и 

проекти 

Национално ниво Обучителен 

курс 

Педагогиче

ски 

специалист

и 

 По 

график 

на МОН 

   

2 Участие на 

педагогичес

ките 

специалист

и в 

обучения 

съгласно 

плана за 

квалификац

ия на РУО 

Регионално ниво Обучителен 

курс 

Педагогиче

ски 

специалист

и 

 По 

график 

на РУО 

   

3 „Разширява

не на 

аспектите за 

Вътрешноинституц

ионално ниво 

Обучителн  

семинар 

Педагогиче

ски 

Специалист

13 10.2020  4 ДГ няма 



интерактив

но обучение 

в условията 

на игрова 

среда и 

ИКТ. 

и  

Й.Георгиев

а 

 

М.Кръстева  

Е.Енчева 

4 Педагогиче

ско 

взаимодейс

твие в 

условията 

на играта 

,СТЕМ и 

електронно-

комуникати

вната 

образовател

на среда за 

развитие на 

детето. 

Вътрешноинституц

ионално ниво 

Обучителн  

семинар 

Педагогиче

ски 

Специалист

и 

 

Ст.Чирпанл

иева  

Ю.Кирова 

 Д.Гечева  

Ст.Кондова 

13 11.2020 4 ДГ няма 

5 „ИКТ – за 

създаване 

на 

интерактив

на среда в 

обучителни

я процес с 

децата“  

Вътрешноинституц

ионално ниво 

Квалификац

ионен обмен 

Педагогиче

ски 

Специалист

и  

Мария 

Митева  

М.Георгиев

а 

П.Чорбадж

13 01.2021 2 ДГ няма 



ийска 

6 „Играта – 

интерактиве

н метод, 

стимулиращ

а 

аналитико-

мисловна и 

действена 

активност у 

деца-та“ 

Вътрешноинституц

ионално ниво 

Обучителн  

семинар 

Педагогиче

ски 

Специалист

и 

 Нели 

Стоянова 

Ю.Кирова 

 Д.Гечева  

Мима 

Кръстева 

13 02.2020 2 ДГ  

7 „Игри,разви

ващи 

емоционалн

ата 

интелигент

ност“ 

Вътрешноинституц

ионално ниво 

Практикум Педагогиче

ски 

Специалист

и  

всички 

13 03.2021 2 ДГ няма 

8 Работа със 

деца със 

СОП 

Вътрешноинституц

ионално ниво 

практикум Педагогиче

ски 

Специалист

и  

Елка 

Енчева  

М.Георгиев

а 

 

Н.Стоянова 

13 04.2021 2 ДГ няма 

 

 



 

 

  

  План за контролната дейност 

 

На директора на ДГ „Изворче”с.Кабиле 

За учебната 2020/2021 учебна година 

 

І. Цели и задачи на контролната дейност на директора  

 1.Включване на всички ресурси на детското заведение (квалифицирани детски учителки и медицински сестри, ресурсни 

учители, обучен помощно-обслужващ персонал, иновационни технологии, непрекъсната квалификация) в работата за 

овладяване на държавните образователни стандарти от всички деца до степен - равен старт за постъпване в I клас и 

подготовка за ограмотяване.  

 Подържане на устойчивост на развитието на детската градина в условията на променящата се външна среда. 

 

 2. Основни задачи:  

   Да се установи фактическото актуално състояние на текущите дейности и процеси в детската градина.  

  Да се оцени, мотивира и подпомага професионалнато поведение и професионалните постижения на работещите. 

   Да се анализира съпоставимостта на изпълнението по отношение нормативните изисквания и очакваните резултати. 

   Да се предприемат своевременни коригиращи мерки при необходимост.  

  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.   

  

3.Обект на контролната дейност  

 Педагогическият,медицински и обслужващ персонал в ДГ „Изворче” с.Кабиле   

  

  

6.Предмет на контролната дейност  

  



• Дейността на Педагогическият,медицински и обслужващ персонал в ДГ „Изворче” с.Кабиле    

•Правилното водене и съхраняване на учебната документация. 

• Образователно-възпитателния процес –научна подготовка и професионално поведение на учителките , прилагане и 

спазване на ДОС ,  

•Приложение и изпълнение на нормативни актове ,касаещи работата на детската градина .  

•Състояние и функционалност на материално –техническата база . 

• Обхват на децата в детската градина ,средна месечна посещаемост    

  

6.Параметри на контролната дейност   

  

ЗПУО,Наредба № 5 от 03.06.2016 г ,годишен план и др.  

 

   

7.Инструментариум 

   

 Методи  

  

•Наблюдение  

•Беседа   

•Разговор  

•Анкета с деца  

•Анкета с родители  

•Посещение на празници и развлечения организирани от детското заведение   

•Проучване на детското творчество   

•Упражнение и модели на ситуации за диалог и взаимодействие с родители   

 

  

 8.Видове контрол   

  



Админвистративен : 

 -проверка на документацията ,водена от учителките  

 - проверка на документацията ,водена от обслужващия персонал  

-проверка на спазване на ПВТР,ПДДГ ,ПЗБУТ,здравно –хигенни изисквания . 

   

Педагогически :  

-проверка на образователно –възпитателния процес на учителките   

-изпълнението на годишен план   

  

 

Предмет : качеството на образователно –възпитателния процес    

 

Съдържание и основни въпроси на проверката :Подготовка ,условия ,взаимодействие ,общуване ,реализация на 

поставените задачи ,целесъобразност на използваните методи ,техники ,причини и др. ,оценка на работата ,изводи 

,препоръки . 

   

  

 

  

 

 Текущи проверки :   

 

 Ежедневната подготовка на учителките за реализиране на образователното съдържание съобразно възрастовите и 

индивидуални особености на децата .  

Единни изисквания и координация на дейностите между учителките и пв в групите   

Проверка на задължителната документация съгласно Наредба № 8 от 09.2016 г.  

  

 Срок :текущ  

 



  

Осигуряване на условия за нормално протичане на образователно –възпитателния процес . 

Педагогическа осмисленост и естетическа оформеност на средата в групата .  

  

  

  

Планиране на дейностите –Проверка на годишните разпределения,седмичните разпределения ,подбор  на 

образователното съдържание ,спазване на седмичното разпределение ,оптимална организация на живота на децата в 

групата .  

  

Срок : текущ  

 

  

   

Проверка на готовността на учителите за качествено провеждане на всяко звено от дневния режим .Степен на 

удовлетнвореност на потребностите и желанията на децата в педагогическия процес . 

   

 

   

Срок : текущ  

  

 

 Взаимодействие с родителска общност ,с другата учителка и помощен персонал  в групата –единство на 

педагогическите изисквания. 

   

Срок : текущ  

  

9.Критерии и показатели за контрол и оценка   

  



 

 В формален план критериите включват –стаж ,професионална развитие,допълнителна информация .  

  

В съдържателен план критериите включват професионалните и личности компетентности на учителя –да познава 

законовата уредба в образованието и др.  

 ТЕМАТИЧЕН КОНТРОЛ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Тема: Педагогическо взаимодействие в условията на играта ,СТЕМ и електронно-комуникативната образователна среда 

за развитие на детето. 

Цел: Организация и ръководство на педагогическия процес в условията на игрово - познавателната ситуация. 

Критерии и показатели за тематичен контрол 

1.Предварителна подготовка за осмисляне на тематично-проблемната област 

1.1. Практическо осмислено планиране съобразно структурата на педагогическата ситуация – план-схема, методична 

процедура на педагогическата ситуация, карта за обратна връзка. 

1.2. Самообразователна подготовка и интерпретиран в практиката с децата педагогически опит. 

2. Предварителна подготовка за организация на образователната среда. 

2.1. Подбор на игрите, в съответствие с целите и образователното съдържание. 

2.2. Подбор на сюжет и сюжетна линия в условията на игрово-образователна среда. 

2.3. Дигитална осигуреност за реализиране на образователните цели  в условията на познавателно-игрова среда. 

3. Ръководство и организация на педагогическия процес с децата. 

3.1. Създаване на игрова-образователна среда, в съответствие с планираните цели и образователно съдържание – 

демонстративен и оперативен материал. 



3.2. Приложение на различни игри –СТЕМ  и други програмируеми устройства за работа с децата. 

3.3. Използване възможностите на интерактвната дъска   за стимулиране на позитивна, емоционално-мисловна и 

действена активност у децата. 

3.4. Приложение на различните видове игри (предметни, нагледни, словесни) в съответствие с психолого-

педагогическата характеристика на децата. 

3.6. Успешно съчетаване на СТЕМ технолжгията  игрите и игровите дейности с други методи на педагогическото 

взаимодействие (сюжет и сюжетна линия, решаване на казуси, работа в малка група, обратна връзка с оценъчен и 

самооценъчен характер). 

4.Активности на децата в процеса на обучение. 

- желание и интерес на децата за включване в игровите дейности 

- умения у децата за обсъждане, за решаване на проблемно-игрова ситуация 

- умения за оценка и смооценка 

-проява на самоконтрол и саморегулация на поведението  

5. Дейности за ефективно сътрудничество с родителите на децата по тематично-проблемната област. 

- планиране и реализиране на квалифицирана помощ 

- информационна осигуреност по тематично-проблемната област 

- индивидуални и групови консултации по темата                                                                                     

 
 
 

 

 



 

График на контролната дейност 

2020/2021 година 

  

Месец  

Вид/ тема на проверката  

9 м. 10 . 11м. 12м. 1м. 2м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 

Проверка на ЗД У Д 

  

У  Д У   У    

Хигиена  ОП   ОП ОП  ОП ОП     

Проверка ППО и ОТ подг.при 

зимни условия 

  ЦЕ ЦЕ ЦЕ        

Обхват на децата и капацитет  ВГ  ВГ  ВГ ВГ       

Готовност за започване ва 

учеб год. 

ВГ ВГ           

Орг. И провеж. На ОВП   Б К  Д  Х      

Спазване на хорариум и 

дневна организация 

 ВГ   ВГ    ВГ ВГ ВГ  

Емоц и познавателен комфорт 

в ДГ  

 ВГ  ВГ ВГ  ВГ  ВГ   ВГ 

Проверка на ВХ-Из Нива   ВГ       ВГ    

Контрол по тематична 

проверка  

     У У      

Легенда : У-учители  

                 Д-домакини  

                 ВГ-всички групи   

                ОП-обслужващ персонал  

                ЦЕ-целия екип                

    

 



   

  

  

Работа с родители  

   

 

 Видове дейност  Отговорник  срок 

 Родителски срещи по групи:  

-запознаване с ПДДГ с ОВП и др. 

Учители по групи  Уч.2020/2021г. 

 Изграждане на социално балансирана среда и 

самоутвърждаване на детето в условията на 

сигурност и подкрепа Правила и изисквания на 

детската градина към родителите за пълноценна 

работа  с деца 

Директор  

Учители   

Мед.с.  

Ежедневно  

 Съвместно честване на празници  Директор  

Род.настоятелство  

През цялата година  

  

  

  

  

  

  

 

 


	Месец  октомври 2020 г.
	Месец ноември 2020 г.
	Месец декември 2020 г.
	Месец януари 2021 г.
	Месец февруари 2020 г.

