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 І. Основни управленски органи 

Директор: Юлия Кирова 

Педагогически съвет – педагогически състав 

Общо събрание – педагогически персонал ,непедагогически персонал и медицински специалисти 

 

 

ІІ.Експертно –управленски екип  

  

Председател: Юлия Кирова -директор 

Членове: Мария Георгиева–учител  

Стоянка Чирпанлиева –старши учител 

Виолета Димитрова-учител  

 

ІІІ. Работни екипи и отговорници  

 

1. Екип за творчество 

Председател: Диана Гечева –  старши учител 

Членове: Петя Златева – учител 

Милена Атанасова –  учител 

  Марияна Василева -учител 

                                                                   

2. Екип за проучване и разработване на проекти   

Председател: – Стоянка Чирпанлиева -старши учител 

                                                                    Членове: Даниела Василева - учител 

Диана Гечева – старши учител 

 

 

 

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

Председател: Юлия Кирова -директор 

Членове: Стоянка Кондова– старши учител 



Диана Гечева–  старши учител  

Мария Георгиева– учител 

Стоянка Чирпанлиева- старши учител  

 

4. Екип за иновации  

Председател: Даниела Василева –  учител 

Членове: Стефка Стоянова –  учител 

Марияна Василева – 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: Виолета Димитрова– учител 

Таня Красимирова – домакин 

 

 

7. Екип за действия при аварии, бедствия и катастрофи 

Председател: Диана Гечева– старши  учител 

Членове: Мария Колева-пом.въз 

Красимира Гьорина– учител  

Моника Нейчева -учител  

 

 

8. Екип за етичния кодекс на училищната общност 

Председател: Стоянка Кондова– старши учител  

Членове:Стефка Стоянова–  учител 

                                                                               Таня Желязкова – пом.възп.,  

Лариса Пенева – медицинска сестра 



 

 

9.Екип за БДП 

Председател: Диана Гечева – старши учител 

Членове: Стефка Стоянова  –  учител 

Даниела Василева–  учител 

 

 

10. Екип управление качество на образованието 

Председател: Стоянка Чирпанлиева – старши учител 

Членове: Мария Георгиева–  учител 

Стоянка Кондова –страши  учител 

 

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

Председател: Петя Златева –  учител 

Членове: Марияна Василева –  учител 

Даниела Василева– учител 

 

 

   

12. Отговорник за водене на протоколи за педагогическия съвет 

Стоянка Чирпанлиева –  старши учител 

 

13. Отговорник за водене на протоколи за педагогически съвещания 

Виолета Димитрова–  учител  

Диана Гечева – старши учител 

 

14. Отговорник за водене на летописна книга 

Виолета Димитрова – учител 

15. Отговорници  на методичните кабинети : 

 Всички учители  

16. Отговорник за координиране на защита на личните данни- Таня Желязкова – пом.възпитател 

  

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 – старши учител 

  

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

  

Председател: Милена Атанасова–  учител 

Членове: Стефка Стоянова –   учител 

Красимира Гьорина – учител 

   

 

21.Координатор за участия в конкурси сътезания и др.  

  

Диана Гечева и отговорниците на филиали  

  

 22. Отговорник - водене на сайта на ДГ,Изворче ”- Виолета Димитрова 

   

 

  

 Медицински и помощен състав в яслена група: 

 

Яслена група  Медицински сестри Детегледачки  

Мъничета Лариса Пенева , Стойка Тодорова Миряна Тенева 

 

Педагогически и непедагогически състав в детската градина:   

 

Група  Учители  Помощник-възпитатели 

І , ІІ „Изворче“Кабиле Виолета Димитрова, Марияна Василева Таня Красимирова/Таня Желязкова 

І , ІІ „ Пчелички“Х-во Милена Атанасова, Красимира Гьорина Пепа Тодорова 

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



 

ПГ„Калинки “ (5г.), (6г.)Х-во Моника Нейчева,  Мария Георгиева Семка Кирова 

Разновъзрастова гр. 

„Маргаритки“ Безмер 

Даниела Василева, Стоянка Кондова Донка Момчилова  

Виолета Влаева 

Дияна Карагьозова 

Разновъзрастова гр. „Пролет“ 

Дражево 

Петя Златева,Стефка Стоянова  Гита Дякова/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 2022/2023 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:  

- Утвърждаване на линията на съвременен мениджмънт на детската градина основана на прозрачност на управлението и 

предвидимост на развитието на предучилищното образование  

- Разгръщане на творчеството и новаторството, включително предприемчивостта  

- Въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението. Прилагане на авангардни 

образователни технологии и европейски компетенции. 

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

- 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 и международни  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 и СТЕМ; 

- 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 2022/2023 година детската градина ще работи с 6 градински групи и 1 яслена група .Приети са  130 деца  по 

списък .  

Разпределени са както следва :   

 

   

№ 

по 

ред 

Група /населено място Общ брой 

деца 

Деца по възраст 

1гр 

 

2гр 3гр 4гр. 

1 Гр.Изворче с.Кабиле  19 11 8   

2 Яслена група 

Мъничета с.Кабиле  

8     

3 Гр.Пролет с.Дражево  21 4 6 6 5 

4 Гр.Калинки с.Х-во 20   10 10 

5 Гр.Пчелички с.Х-во 20 11 9   

6 Гр.Слънчице с.Кабиле 22   13 9 

7 Гр.Маргаритки 

с.Безмер  

20 5 4 6 5 

ОБЩ БРОЙ        130  31 27 34 28 

19 

В  основната сграда  в с.Кабиле и с. Дражево  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 13.5 щат .  

 

  

  

  



  

  

  

   

     

  

   

 

Раздел втори 

 

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛТА И ПОДЦЕЛИТЕ 

 

Месец септември 2022 г.  

 

   

 

  

Дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1. Педагогическа дейност     
I.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  
 

1.Анализ на относно готовността за успешно 

започване на новата учебна година 

2.Обсъждане и приемане на годишния план за 

учебната 2022/2023 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.Актуализиране  на длъжностните 

характеристики: 

4.1. -педагогически персонал 

09.2022 г. Директор, 

учители 

Педагогически 

съвет 

 



4.2. -непедагогически персонал 

4.3. -пом.възпитатели 

4.4. -огняр,съвместяващ длъжността работник-

подръжка 

5. Приемане  на Становище на Обществения 

съвет за съгласуване на : 

- Актуализирана Стратегията за развитие на ДГ 

за периода 2020-2024г и План за действие към 

нея 

- Актуализирана Програмната система на ДГ за 

периода 2020-2024г  

6.Приемане на екип за подкрепа на 

личностното развитие 

7. Приемане на координатор за приобщаващо 

образование 

8.Приемане на  координационен съвет по 

Механизъм за противодействие на училищния 

тормоз 

9. Приемане на координатор за работа с деца в 

риск 

10.Организационни моменти за проследяване 

постиженията на децата на входно ниво 

11.Приемане на екип за диференцирано 

заплащане  и карта с критерий за 

педагоическите специалисти 

12.Приемане на други вътрешни документи от   

задължителната  документация на детската 

градина: 

12.1.Сведение за организиране дейността на 

децата в Списък – Образец №2, деца със СОП 

13.3. Актуализирана Програмна система на 

ДГ“Изворче“ за периода 2020/2024  , като част 

от Стратегията за развитие на детската градина 

13.1. Мерки за повишаване качеството на 



възпитание, обучение и социализиране на 

децата 

13.2.Годишно тематично разпределение за 

всяка възрастова група. Взаимодействие с 

програмите по «Гражданско образование, 

здравно образование, екологично и 

интеркултурно образование»,БАК 

13.3. Целодневна организация на учебния ден в 

учебно време за периода 15.09.2022-

31.05.2023г за всяка група, в съответствие с 

ДОС. Целодневна организация в неучебно 

време за периода 01.06.2023-14.09.2023г. 

13.4План-програма за здравно, екологично, 

интеркултурно и гражданско образование за 

всяка група 

13.5. Вътрешни правила   за обхващане и 

задържане в образователната система на деца в 

задължителна предучилищна възраст 

13.6.Механизъм за училищен тормоз на децата. 

План за работата на координационния съвет 

13.7.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 

13.8.Правилник за дейността на ДГ 

13.9.План за сигурност при противодействие 

на тероризма.Инструктаж за поведение 

действие на децата и персонала 

13.10.План за действие при подготвен или 

извършен терористичен акт. 

13.11. План-програма за превенция на ранното 

напускане на децата от детска градина 



13.12.Мерки за приобщаващо образование . 

13.13.План-програма за взаимодействие със 

семейството и  споразумение за 

сътрудничество.  

 13.14.Вътрешни правила за методичните 

кабинети 

13.15.Вътрешни правила за подбор на персонал 

13.16.Инструктаж за достъп на ДАНС 

13.17.Квалификационен план на ДГ. Правила за 

квалификационна дейност 

13.18.План за пропускателния режим. 

Приемане на правилник за пропусквателния 

режим. 

13.19. Приемане на план-график за провеждане 

на консултации с родителите на децата за всяка 

група. 

13.20.Приемане на график за провеждане на 

родителски срещи за всяка група. 

14. Приемане на информация за публикувани 

материали в сайта на ДГ за уч.2022-2023г   

15.Приемане на Решения на ПС  

16.Приемане на картата за ДТВ на учители  

 17.Приемане ан правила за работа в условията 

на Ковид  

18.Приемане на проектна дейност в детската 

градина. 

 

 

ІІ.Педагогически контрол – текущ  

1.Организация на предметната среда – всички 

групи 

2.Осигуряване на ВОП с необходимата 

дидактична и игрова база – всички групи 

3.Документация, досиета на новоприети деца в 

30.09. 2022 г Директор   



групите 

 

ІІІ. Квалификация  

1. Запознаване и обсъждане на 

заповеди, Наредби и  насоки във връзка 

с Covid 19 

2. Информационно осигуряване -

самообразование: интересни

 публикации, запознаване с нови 

нормативни  документи. 

3. Повишаване на ПКС и ОКС 

 

25.09. 2022 

   

 

15.09.2022  

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

КК 

Педагог. 

специалисти 

  

  

ІV. Консултации 

1. Програма, хорариум, седмично 

разпределение по ОН. 

2. Хорариум и седмични програми по групи 

3. Тематично разпределение по 

образователни    направления за 

всички възрасти. 

 

През цялата 

година 

 

10.09.2022 

г. 

 

Учителите      по 

групи 

  

  

  Учителите                по 

групи 

 

  

V. Работа по БДП: 

1. Участие в „Дни на 

безопасността на пътя” – 

състезателни и ПИ 

 

20.09.2022 г Учителите         по 

групи, КБДП 

 

  

Организационно-педагогическа 
дейност 

Срок Отговорник Форма Забележка 

І.Педагогическо съвещание 

1. Запознаване педагогическия екип с 

препоръките за работа през предстоящата 

учебна година на РУО и          Община Тунджа.  

3. Актуализиране на списъчния състав по 

групи. 

 
 

20.09.2022г.  

 

15.09.2022 г. 

 

 
 

Директор 

  



4. Подготовка за педагогически съвет – 

определяне дата. 

5. Изготвяне график за родителски срещи 

по групи 

 

12.09.2022 г. 

   

  

 

ІІ.Взаимодействие с родители 

1. Родителски срещи по групи 

 Информация за ДОС и учебните 

програми и  помагала. 

 Информация за целите, дейностите и 

приоритетите на ВОП в ДГ и съответната 

група. 

 Организационни въпроси 

3. Попълване на Декларации, касаещи 

посещението на                          децата в ДГ 
 

  

  

  

25.09.2022 г. 

 

 
 

30.09.2022 г 

  

 

  

 Учителите по  

групи, Директор 

 

Учителите  по 

групи 
 

  

ІІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Изготвяне здравни досиета на новоприетите 

деца 

2. Проверка хигиенното състояние на ДГ. 

Тема: Санитарен минимум в детската 

градина. Хигиена  и естетика на бита. 
 

30.09.2022г. 
Периодичен   

  
 
  

 30.09.2022 г 

  
  

мед. сестри ДГ 

  

ІV. Ранен Скрининг 

 Изготвяне на списък с децата, които 

подлежат на  ранен скрининг. 

 Съставяне на прогнозен график в каква 

последователност ще преминат децата 

тестването. 
-Информиране на родителите на 
род. срещи и  осигуряване на 
декларация за родителско 
съгласие 

 

  

 30.09.2022 г. 

 

30.09.2022г. 

 

30.09.2022 г 

  
 

 ЕПЛР 
 

ЕПЛР 
 

ЕПЛР 

  

Административно – Срок Отговорник Форма Забележка 



стопанска дейност 

1. Актуализиране ПВТР, ПДДГ и ПБУВОТ 

2. Изготвяне Заповеди, съгласно 

НАРЕДБА № 8 за информацията и 

документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

3.Актуализиране на нормативни документи   

4. Изготвяне на ГКП за 2022/2023 г. 

5. Изготвяне на Образец №2. 

6. Периодичен инструктаж на персонала 

за безопасни        условия на труд и ППО; 

7. Актуализиране на списъчния състав на 

групите. 

 

14.09.2022 г. 

 

20.09.2022 г.  

 

  

15.09.2022 г.  

 

  

   

15.09.2022 г. 

 

 

Директор  
 
  
 
  

 Учители  
 Комисии  

 
  
  
 

Учители  
 Комисии  

  

  

 

  

 

Месец  октомври 2022 г.    

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогически контрол - текущ     
1.Проверка задължителната документация по 05.10.2022 г. Директор Дневник, лични 

групи   досиета, 

2.Организация на педагогическата среда.   педагогическа 

Материална обезпеченост на ВОП. 15.10.2022 г.  документация в 

3.Адаптация на децата към условията и   групата. 

персонала в групата / ясла и първите групи/ 30.10.2022 г.  Наблюдения, 

ІІ.Квалификация   разговори с 

Вътрешно институционална квалификация   
05.10.2022 г. 

 родители 

1.Работа с електронен дневник  ЕУЕ, 
 директор 

практикум 

    

    



2.Запознаване с промените в Наредба № 5 за 10.10.2022 г.  Самообразование 

общообразователна подготовка;    

  Педагог.  
екипи 

 

    

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І.Педагогическо съвещание: 

1. Обсъждане на предстоящи месечни задачи, 

текущи въпроси. 

2. Приемане сценарий за есенен карнавал 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Разговор – беседа с децата по групи „Плодове 

и зеленчуци –познаваме ли ги добре?” 

3. „Лична хигиена и здраве на детето” 
4. Проверка хигиенното състояние в ДГ 

 

03.10.2022 г 

 

 
 

14.10.2022 г. 

 

25.10.2022 г. 
Ежедневно 

 

Директора 

 

 
 

Учителите по 

групи 

 
Мед сестри ДГ 

 

Съвещание 

 

 
 

Ситуации 

Семинар 

 
Проверки 

 



ІІІ. Взаимодействие с родители     
1. Участие в есенното почистване и      17.10. 2022 г. Пед. екипи 

организиране на акция „Да засадим цвете 
или......“. 

  

2. „Есенен карнавал”-карнавал 14. 10. 2022 г.  

  
3. Заседание на Обществения съвет  

 28. 10. 2022 г. 
Отговорник за 

обществен 

съвет 
   

IV. Работа по БДП: 

 Участия в конкурси и състезания в 

 
Учители ПГ 

детското заведение, общински и други   

мероприятия по правилата на безопасно 

движение по пътя. 

31.10.2022 г 
КБДП 

 Изготвяне на изложба от рисунки „Улично   

движение“.   

V. Ранен Скрининг   

 Тестване на децата, които вече са се   

адаптирали в детската градина и за които има 

родителско съгласие. 

 Обобщаване на резултатите. 

31.10.2022 г 
Ст.Кондова 

 

Ст.Чирпанлие

ва 

   

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І.Общо събрание - Запознаване с  Директора и Общо събрание  
актуализираните ПВТР, ПДДГ, ПБАК, бюджет 20.10. 2022 г. Председател  

на ДГ.  те на СО  

2. Проверка на дневниците по групи, 10.10. 2022 г.   

 заповедната книга за хранене.    
  

 



 

Директор 
  Огняр и  

3.Извършване проверка на радиаторите и  
топломерите. 

 

4. Изготвяне сведение за посещаемост на децата 

в детската градина за м. ІХ. 2022 г. 

5. Проверка на количеството и качеството на 

храната 

 

6. Проверка системата за пропускателния режим 

 

7. Практическо усвояване плановете за БАП 

 
 

10.10. 2022 г.  
  
 

10.10.2022 г. 

 

31.10. 2022 г. 

 

31.10.2022 г. 

 
      25.10.2022 

служители на 
ДГ   
 
  
 учители 
  
   
мед.сестри  
 
   
директор  
 комисии 

 



 

Месец ноември 2022 г.  

  

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогически съвет 18.11.2022 г. 
  
  

Директор, Пед. съвет  

1.Отчитане на проведените диагностични 
процедури 

 ЕУЕ  

в началото на учебната година  

2.Определяне на 

дейности, процедури, 

критерии, показатели 

и инструменти за 

самооценка на 

качеството на 

образователния процес 

в детската градина.  

3. Анализиране на 

резултатите от 

самооценяването и 

предлагане на мерки 

за внасяне на 

подобрения за 

повишаване на 

качеството на 

предоставеното 

образование. 
 

 

      Май 2023г. 

 

Комисия по 

качеството  

 

 

II. Педагогически контрол 
   

1.Цялостна проверка в 3 и 4 група. 30.11.2022 г. Директор Посещение на 

Цел:Усъвършенстване на педагогическите   пед. ситуации, 

умения на учителките при подготовка на децата за   разговори с деца 

училище. „Организация и ръководство на ВОП-   и учители, 



качество и резултати.”   детско 

   творчество 

   Посещение по 

   групи, анализ 

ІІI. Консултации с учителите 
   

-от ПГ групи по въпроси и резултати от 30.11.2022 г. Директор Консултации 

проверката;    

-събеседване с младите специалисти по изготвяне    

и попълване на ЗУД 30.11.2022 г.  Консултации 
    

ІV. Квалификация   
 

  

Вътрешноинституционални:    

 30.11.2022 г.  Практикум 

„ Корекционно-развиващите игри-важен фактор за 
приобщаващото образование на децата със СОП в 
условията на ДГ                   

   

    

 15.11.2020 г.   



 

V. Празници и развлечения 

1. Есенен пазар 

2. Добротата тръгва от семейството -отбелязване по 

групи 

 

25.11.2022 г. 

Учителите 

по групи 

 

 

Развлечение 

 
Развлечение 

 

 

 

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогически съвещания: 

1. Обсъждане на предстоящи месечни задачи, 

текущи въпроси. 

03.11.2022 

г., 

При 

необходимост- 

вс. сряда 

 

21.11.2022 г., 

 
 

25.11.2022 г., 

 

 

 
 

 

Периодично  

  

 При 

необходимост 

Директор Пед. 

съвещание 

 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Обогатяване с материали в къта за здравето 

”Нашето здраве и околната среда” 

 
Мед. сестри ДГ 

 
Оформяне кът 

 

2. Профилактика на грипа 

 

Мед. сестри ДГ 
Беседа с 

персонала 

ІIІ. Работа с родителите 

1. Изложба от картини на тема: „Цветовете на 

есента” 

  

Учителите по 

групи 

  

Изложба от 

изделия, 

изработени у 

дома от прир. 
материали 

IV. Работа по БДП: 

 Обогатяване на кътовете по БДП с нови  

актуални, дидактични материали и пособия. 

Предс. на 

КБДП, 

учителите по 

групи 

 

 

Провеждане на дейности по обезопасяване  района 

около ДГ при зимни условия: почистване и 

опесъчаване при  необходимост. 

  

Огняри , 

Работник 

поддръжка 

Почистване, 

опесъчаване, 

обезопасяване 



 

V. Ранен Скрининг 

 Изготвяне на план-график за даване на 

обратна връзка за резултатите на детето на 

родителите. 

 Извеждане на цели и дейности спрямо 

резултатите от тестването на децата. Препоръки. 

 
 

След 

приключване 

на скрининга 

 
 

Учителите, 

провеждащи 

скрининга 

 
 

Срещи/тел. 

разговори с 

родители 

 

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1. Административен контрол на дневници – 

присъствие на деца, молби за отсъствия; проверка 

заповедна  книга 

2. Зареждане на пожарогасителите 

 

3.Проверка на изпълнението на решенията 

на  ПС. 
 

30.11.2022 г. 

 
 

10.11.2022 г. 

 

 
30.11.2022 г. 

Директор 

 

домакини, 

Комисия БАК 

Директор 

 

Директор  

Проверка 

 

 

 
 

Проверка 

Проверка 

 

 

 



  

  

   

  

Месец декември 2022 г.   

  

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогически контрол 

1. Проверка на качеството и ефективността на 

дневния режим. 

 
 

ІІ. Консултации 

- С учителите- наставници относно изпълнение 

Плана за наставничество. 

 

ІII. Квалификации 

Вътрешноинституционална: 

 

„Игротворения с природни материали за развитие 

у децата на креативно мислене и екологично 

отношение“ 

 
ІV. Празници и развлечения 

1. Край елхата - в яслена група 

2. Коледна приказка – в останалите групи  

 

 

15.12.2022 г. 

 

 

 

05.12.2022 г. 

 
 

 

15.12.2022 г. 

 

 
 

20.12.2022 г. 

 

Директор, 

 
 

 

Директор 

 

Учителите по 

групи 

 

Педаг. Екипи  

Петя Златева, 

Красимира 

Гьорина 

  

  

Педаг. екипи 

Посещение на 

разл. режимни 

моменти, 

разговори с 

деца и учители 

 

Събеседване 

 
 

Семинар   

Празници по 

групи 

 
 

 

 

Организационно-педагогическадейност Срок Отговорник Форма Забележка 



1. Обсъждане на предстоящи месечни задачи, 

текущи въпроси. 

 

2. Предварителна подготовка и обсъждане на 

сценариите за празниците по групи. Съобразеност 

с възрастовите особености на децата. 

02.12.2022 г., 

При 

необходимост- 

всяка сряда 

 

09.12.2022 г. 

Директор 

 

 

 
Педагог. 
екипи 

Педагогически 

съвещания 

 
 

Събеседване 

 

Здравеопазване и здравна просвета 

1. Грипни епидемии 

2. Детското зимно облекло. Знаем ли как трябва 

да се обличаме през зимата? 

3.Санитарно – хигиенно състояние на помещения 

и температура 

 

-„Зеленчуци който не яде“- обогатяване 

представите на децата за здравословното хранене 

и за ползата от плодовете и зеленчуците 

 

05.12.2022 г. 

 

15.12.2022 г. 

Ежедневно 

20.12.2022 г. 

Мед. сестри ДГ 

 

Мед. сестри ДГ   

  

Мед. сестри ДГ 

 

 
Педагогически 

екипи 

Лекция 

Презентация. 

Разговор – 

беседа с децата 

Проверка 

 
 
 

МПИ, 

викторини 

 

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1. Административен контрол – дневници и 

друга   задължителна документация 

2. Изготвяне сведение за посещаемост на 

децата за м. ноември 

 

3. Новогодишно художествено оформление на 

интериор в ДГ 

 

4. Провеждане на инвентаризация на ДМА. 

30.11.2022 г. 

 

01.12.2022 г. 

 

12.12.2022 г. 

 

12.12.2022 г. 

Директор, 

 

Екипи по 

групи 

 

Домакини 

,директор 

Проверка на 

документация 

по групи 

Проверка на 

документация 

 

 

 
Инвентаризация 

 

 

 

   

  



  Месец януари 2023 г.   
Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогически контрол 

1. Квалификацията на учителите – мотивация за 

работа, професионална компетентност и 

кариерно развитие – новоназначени колеги. 

2. Проверка и оценка на качеството на месечното 

планиране. Диференциация и интеграция. 

 

ІІ. Консултации 

1. Събеседване с младите специалисти по текущи 

проблеми. 

III. Квалификации 

Вътрешноинституционална: 

 „Приказкотерапията и емоционалната 

компетентност на децата“ 

 
 

20.01.2023 г. 

 

30.01.2023 г. 

 

 
 

30.01.2023 г. 

 
 

20.01.2023 г. 

 

Директор 

 

 

 
 

Директор 

 
  

Милена 

Атанасова, 

Виолета 

Димитрова 

 

Наблюдение на 

реж. моменти 

 

Проверка на 

документация 

по групи 

Събеседване 

Дискусия 

 

Организационно педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогическо съвещание. 

1. Обсъждане на предстоящи месечни задачи, 

текущи въпроси. 

2.Споделяне на впечатления от организацията и 

провеждането на празниците. 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Снабдяване с лекарства и превързочни 

материали и актуализация наличните картони на 

децата 

2. Беседа с децата 

Тема: Знаем ли как да се храним през зимата? 

 

08.01.2023 г. 

 

09.01.2023 г. 

 
 

 
16.01.2023 г. 

 

 
30.01.2023 г. 

Директор 

 

Педагогическите 

екипи 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

Съвещание 

 

 

 

 
 

 

 
Беседа 

 



ІІІ. Взаимодействие с родителите 

„Рецептите на баба"- организиране на 

състезание за най - вкусно ястие, приготвено по 

стара рецепта с помощта на баба 

 

30.01.2023 г. 

 

Педагог. екипи 

 

По групи 

 

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1. Проверка на трудовата дисциплина 

2. Административен контрол на задължителната 

документация 

3. Опазване и съхранение на зачисленото 

имущество 

 

30.01.2023 г. 

 
30.01.2023 г 

Директор 

 
Директор, 

домакини 

Проверка 

Проверка на 

документация 

по групи 

Проверка 

 

 

  

Месец февруари 2023 г. 

  

  

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогически съвет   

Директор  

Директор 

 

 

 

 
 

Предс. на EУЕ  

 

 

Педагог. екипи 
Педагогически 

  

Отчет за първото полугодие на учебната година 10.02.2023 г. Педагогически 

съвет 

ІI. Педагогически контрол- текущ   

1.Индивидуална и групова организация на ВОП в 20.02.2023 г. Наблюдение 

първа група - /навици/  на реж. 
моменти 

1. Организация на материално-дидактичната   

среда в групите 26.02.2023 г. Проверка 

ІІI. Консултации 
  

- Адекватно използване на интерактивни методи 

и форми 

26.02.2023 г. Обмяна на 
опит 

IV. Квалификации 
  

Вътрешноинституционална:   



„Умения за живот. Развитие на личностните и 
социални умения на децата“ 

Директор  

 ЕУЕ 
 

Педагог. екипи 

ІІI и IV групи 

 
 
 

III и IV групи 

 17.02.2023 г. семинар 

 

- Аз обичам България 

 
V. Работа по БДП: 

 

28.02.2023 г. 

 

Изработване 

на албуми и 

табла групите 

1. Среща на децата с представител на КАТ на тема: 

,,Улицата има важни правила‘‘ 
25.02.2023 г. Среща- 

разговор 

VI. Празници и развлечения 
  

- Васил Левски – нашият национален герой 20.02.2023 г. 
Празник 



 

 

  

  

 

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогическо съвещание 

1. Подготовка за педагогически съвет. 

2. Обсъждане на предстоящи месечни задачи, текущи 

въпроси. 

3. Обсъждане организацията за посрещане на Баба 

Марта 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Обогатяване на здравното табло с материали 

-2.Тема: Правилната стойка. Профилактика на 

гръбначните изкривявания в детската възраст. 

Профилактика на гръбначните изкривявания 

3.Тема: Времето и моето облекло. 

Беседа с персонала: 

4. Тема: 24.03.2023г. Международен ден за борба с 

Туберкулозата. Раздаване на брошури. 

5. Отчитане хигиената по групи 

ІІІ.Взаимодействие с родители 

-"Опити с мама и тати  " - споделяне на   опити с  

родителите. 

03.02.2023 г. 

 

 
24.02.2023 г. 

 

 
Периодично 

15.02.2023 г. 

20.02.2023 г. 

 

24.02.2023 г. 

 

10.02.2023 г. 

26.02.2023 г. 

 

Директор 

 

 
ЕУЕ 

 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 
 

ЕУЕ 
, Педагог. екипи 

 

Съвещание 

 

 

Съвещание 
 

 

 
 

Презентация 

Беседа 

Проверка 

Споделяне на 
опит 

 

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1.Контрол за изпълнение на графика за 

хигиенизиране на помещенията и дворните площи 

2.Проверка сведението за посещаемост на децата за 

месец януари. 

3. Проверка на пропускателения режим 

4. Проверка на спазването на правилника за 

вътрешния ред и трудовата дисциплина. 
5. Проверка на изпълнението на решенията на ПС. 

28.02.2023 

 
 

03.02.2023 

 
 

20.02.2023 

Директор, 

домакини 

 
 

Директор 

Директор 

Директор 

 

Проверка 

 
 

Проверка 

Проверка 

Проверка 

 

Проверка 

 



Месец март 2023 г.  

 

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

I. Педагогически контрол- текущ  

10.03.2023 г. 

 
 

30.03.2023 г. 

 
 

26.03.2023 г. 

 

 

 

26.03.2023 г. 

 
 
 

17.03.2023 г. 

 

 

30.03.2023 г. 

 

 
30.03.2023 г. 

 

01.03.2023 г. 

 

Директор 

 
 

Директор 

 

 

 

 
 

ЕУЕ 

 
 

 

Предс. на КБДП, 

Педагог. екипи 

 

Предс. на КБДП, 

Педагог.eкипи 

Наблюдение на  
1. Играта и интерактивността в обучението режимни 

 моменти, 

2.Индивидуална и групова организация на ВОП в 
Проверка 

първа група - /навици/ Проверка 

3.Организация на материално-дидактичната среда в 

групите 
Проверка, 

наблюдения 

ІІ. Консултации  

-Предварителна подготовка и обсъждане  

сценариите за предстоящите празници. 
Съобразеност с възрастовите особености на децата. 

Обсъждане 

III. Квалификации  

Вътрешноинституционална:  

„Когнитивното развитие на деца в предучилищна 
възраст чрез конструктора на LEGO“ 

Семинар 

 
 

IV. Работа по БДП:  

1. Организиране изложба на детски рисунки и  

макети на тема ,,Улично движение‘‘ 
2. Запознаване на родителите чрез табла и 

Изложба 

публикации за превенция на  децата за безопасно 
поведение на улицата. Фейсбук групи 

V. Празници и развлечения  

-Посрещане на Баба Марта  



- Трети март- национален празник на България 

- Пролетен празник за мама 

03.03.2023 г. 

25.03.2023 г. 

Педагог. eкипи по групи  

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогическо съвещание 

1. Обсъждане на предстоящи месечни задачи, 

текущи въпроси. 

2. Приемане график и обсъждане организация за 

провеждане на празниците през м. април 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Обогатяване на здравното табло с материали 

2.Тема: Времето през пролетта и моето облекло 

ІІІ. Взаимодействие с родители 

"3 март - Национален празник на България" – 

споделяне на преживявания от празника – 

снимки, видеоклипове 
 

„Водата – извор на живот”- Световен ден на водата 

 

05.03.2023 г. 

05.03.2023 г. 

 

24.03.2023 г. 

Периодично 

20.03.2023 г. 

 
 

06.03.2023 г. 

 

22.03.2023 г. 

 

Директор  

 

ЕУЕ  
Директор  

  

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

 

Педагог. 

Екипи  

 
 

Педагог. екипи  

 

Съвещание 

 

Съвещание 

Съвещание 

 

Презентация 

 

Фейсбук групи 

Споделяне на 

впечатления 

Изложба от 

рисунки, 
аплик.и макети 

 

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1.Контрол за изпълнение на графика за 

хигиенизиране на помещенията и дворните площи 

2.Проверка сведението за посещаемост на децата за 

месец февруари. 

3. Проверка за съхраняване на МБ в метод. кабинет 

4. Проверка на санитарно-хигиенните условия 

28.03.2023 г. 

 

03.03.2023 г. 

 

20.03.2023 г. 

Директор 

Директор 

Директор  

домакин 

  Мед. сестри 

ДГ, 
 

Проверка 

Проверка 

Проверка 

Проверка 

 

 

  

  

  

 



 

Месец април 2023 г.  

 

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

I. Педагогически съвет 

1. Отчитане изпълнението на решенията от 

предходния ПС. 

2. Дискусия за толерантното поведение 

3. Избор на помагала за работа с децата от 

подготвителните групи за следващата учебна  

година. 

II. Педагогически контрол 

1. Организация, ръководство и реализиране на 

педагогическия процес в ПГ- проверка 

2. Педагогическо взаимодействие в условията на 

играта ,СТЕМ и електронно-комуникативната 

образователна среда за развитие на детето - 

тематичен контрол 

3. Организация на храненето и прилагане на етикет 

на поведение 

ІIІ. Консултации 

- С педагогическите екипи по въпроси и резултати 

от тематичната проверка 

-Предварителна подготовка и обсъждане 

сценариите за предстоящите пролетни празници. 

Съобразеност с възрастовите особености на децата. 

 

IV. Квалификации 

Вътрешноинституционална: 

Игрите с пръсти и детското развитие 

 

V. Работа по БДП: 

1. - Седмица на безопасното поведение на пътя - 

Дни на отворените врати по БДП 

 

 

 

 

20.04.2023 г. 

 
 

30.04.2023 г. 

 

20.04.2023 г. 

 

 
 

30.04.2023 г. 

 
 

24.04.2023 г. 

 

 
30.04.2023 г. 

 

 
 

09.04.2023 г 

 

 

 

Директор 

 
 

  

Директор 

Директор 

            ЕУЕ 

Директор,  

 

            ЕУЕ 

 

 , Педагог.eкипи 

 
 

Педагог. eкипи на 

IV групи 
 

 

 

 

Педагог. Eкипи  

 

  

 

 

 

 

Педагогически 

съвет 

 
 

Наблюдение на 

режимни 

моменти, 

Проверка 

Проверка, 

наблюдения 

 

Събеседване 

Обсъждане 

 

 
 

Тренинг  

 



 

VI. Празници и развлечения 

- Цветница- празник на цветята 

- Седмица на детската книга и изкуствата за деца 
- Седмица на Земята 

 

05.04.2023 г. 

15.04.2023 г. 

 Празници 

по групи 

Изложба на 
детски творби 

 

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогическо съвещание 

1. Подготовка на педагогически съвет 

2. Предстоящи месечни задачи 

3. Организация на Великденските празници. 

 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Контрол върху имунизационния статус на всички 

деца. 

 

2. Провеждане на текущ контрол на хигиенното 

състояние на ДГ. 

 

2. Първа помощ при спешни случаи при игри на 

открито. 

 

ІІІ. Взаимодействие с родители 

1. Анкета с родители на ПГ „Подготовка на 

бъдещия първокласник” 

 

2. Заседание на ОС за обсъждане на текущи 

въпроси. 

 

3. Среща с учители от близките училища. 

 

07.04.2023 г. 

24.04.2023 г. 

 

 

20.04.2023 г. 

 

Периодично 

 

 
 

25.04.2023 г. 

 
 

30.04.2023 г. 

 
 

10.04.2023 г. 

 

25.04.2023 г. 

 

Директор  

 ЕУЕ 

 

 
Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

 
 

Мед. сестри ДГ 

 
 

Педагог. екипи на 

IV групи 

Директор, 

ЕУЕ 

 

 Педагог. екипи 

на  IV групи 

 

Съвещание 

Съвещание 

 

 
Проверка 

Проверка 

Практикум 

Анкета 

Заседание 
 
 
 

Среща- 

разговор 

 



Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1. Пролетно почистване и боядисване на дворните 

съоръжения съвместно с родители и помощно- 

обслужващ персонал. 

2. Разсаждане на цветя, оформяне на градинките 

пред централен вход, оформяне на храсти и клони 

на дървета в двора на ДГ. 

3. Административен контрол на дневници, молби за 

отсъствия. 

 

 

28.04.2023 г. 

 

 
 

20.04.2023 г. 

 
 

30.04.2023 г. 

 

 

 
 

Педагог. екипи, 

Работник 

поддръжка  

 

     Домакини  

Директор 

 

 

Почистване, 

освежаване 

 
 

Почистване, 

освежаване 

 

Проверка 
 

 

 

 

 

   

 

  

Месец май 2023 г. 

  

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

I. Педагогически контрол  
 

30.05.2023 г 

 
 

20.05.2023 г. 

 

 
 

 

 

   
Провеждане и регистриране на диагностичните   

процедури - изходно ниво по групи в дневниците. Педагог. eкипи Проверка 

ІI. Консултации   

-Предварителна  подготовка и обсъждане 

сценариите за  предстоящите  празници. 

Предс. на КХТД Обсъждане 

Съобразеност с възрастовите особености на децата 

при извършване на диагностиката за представите и 

уменията на децата по БДП. 

Предс. на КБДП  

ІIІ. Квалификации   

Вътрешноинституционална: 

Народни музикални игри – извор на народна мъдрост 
Предс. на КК Семинар 



и богатства 
 30.05.2023 г 

 
 

20.05.2023 г. 

 
 

30.05.2023 г. 

 

20.05.2023 г 

 

 

 
 

   

 

2. Запознаване с новостите при учебните помагала 
ЕУЕ  

Предс. на КК 
Събеседване 

Обмяна на опит 

IV. Работа по БДП:   

1. Обобщаване на резултатите от диагностичните 

процедури по БДП. 

2. Отчитане на резултатите от проведена с 

родителите на децата от ПГ анкета ,,Познава ли 

Вашето дете правилата за движение по улицата?‘‘ 

Педагог. eкипи, 

Предс. на КБДП   

Педагог. eкипи, 

Предс. на КБДП 

Отчитане на 

диагностика  

 Обобщаване 

и отчитане 

VI. Празници и развлечения 
  

 
  



 

- Цветен бал на зеленчуците и плодовете 

 

- Довиждане  ДГ! 

30.05.2023 г. 

 

30.05.2023 г. 

Педагог. eкип 

Педагог. 

eкипи на 

IV групи 

 

Детски 

празници 

 

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогическо съвещание 
05.05.2023 г. 

28.05.2023 г. 

28.05.2023 г. 

 

 

20.05.2023 г. 

 

10.05.2023 г. 

 

 
 

Периодично 

Директор Предс.   

ЕУЕ 

 
 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

 
 

Мед. сестри ДГ 

 

 

 

Педагог. екипи на 

IV групи 

 

Директор, 

отворовник 

ОС 

Съвещание  

1. Предстоящи месечни задачи 
2. Подготовка на педагогически съвет Съвещание 

3. Организация за Празника на детето 1 юни.  

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 
 

1.Актуализиране на плана за закаляване през лятото  

2. Правилно ли мием зъбите си? 10 правила за 

правилно миене на зъбите. 

Беседа с децата, 

стих.”Зъбки”, 

„Чук и Пук” 

3. Провеждане на текущ контрол на хигиенното Проверка 

състояние на групите, общите части, двора и  

площадките на ДГ.  

ІІІ. Взаимодействие с родители 

1."Зная и спазвам правилата" 

 
Състезателни 

игри- БДП по 

2. Заседание на Общ. съвет за обсъждане на текущи възр. групи 

въпроси. 
Заседание 

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

1. Организация за нов прием и изготвяне списъци с 

децата -  яслена група и другите групи 

30.05.2023 г. Директор Заседание  



2. Проверка на книгата за спонсорство и дарения. 

3. Контрол на дневници, молби за отсъствия - за 

месец април. 

4. Проверка на състоянието на МТБ и 

необходимостта от обновяване. 

5. Проверка на изразходването на средствата за 

закупуване на литература, консумативи, 

стопански инвентар, канцеларски материали. 

6. Периодичен инструктаж на персонала по 

БУВОТ и ПО. 

7. Изготвяне на справки за ремонтите в детската 

градина. 

30.05.2023 г. 

30.05.2023 г. 

 

30.05.2023 г. 

 

20.05.2023 г. 

 

30.05.2023 г. 

 

25.05.2023 г. 

 

 

 

 

25.05.2023 г. 

Директор 

Директор 

 

 

Директор 

Предс. на СО 

домакини 

Директор 

 
 

Проверка 

Проверка 

 

Проверка  

Изготвяне на 

график 

 

Периодичен 

инструктаж 

 

Справка 

 

 

  

   

   

 

    



Месец юни 2023г.  

  

 

Педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

I. Педагогически съвет 

1. Приемане на Доклад – анализ за дейността на 

детската градина през учебната 2022 / 2023 г. 

2. Отчитане на резултатите от изходящата 

диагностика – по групи и за детската градина като 

цяло 

3. Отчитане на резултатите от квалификационната 

дейност в детската градина. 

4. Отчет на резултатите от цялостната проверка и 

контролната дейност на директора и ЗДУТД. 

5. Проблеми и постижения на резултатите от ВОР 

през учебната година по групи и Комисии. 

6. Анализ на резултатите от дейностите по хигиена, 

здравеопазване и безопасни условия на труд и 

възпитание. 

7. Избор на Комисия за изготвяне на предложения 

за ГКП през новата учебна година 

8. Приемане на график за извършването на 

ремонтни и други дейности от битов характер 

9. Насоки за работата през летния сезон. 

10. Решения на педагогическия съвет 

ІI. Педагогически контрол -текущ: 

1.Синхронизиране на изискванията на двете 

учителки /заместници/смесване на групи 

помощник-възпитателя 

  2.Организация на предметната среда - 

съответствие между среда и възрастови особености 

3.Социално-психологически комфорт на децата в 

групата (смесени) 

 
 

10.06.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
15.06.2023 г. 

 

10.06.2023 г. 

 

30.06.2023 г. 

 

Директор, ЕУЕ 

Предс. на 

Комисии в ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Директор 

 

 

 

Педагогически 

съвет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Консултации 

 



 

4.Общуване на учителите /заместници/ с деца, 

родители и провеждане на занимания на открито. 

 

ІIІ. Работа по БДП:Улицата  има строги правила 

 

IV. Празници и развлечения 

 

1.Първи юни - Ден на детето! 

2.Еньовден – празник на билките 
3.Здравей, лято! 

30.06.2023 г. 

 
 

30.06.2022 г. 

 

 

 
01.06.2023г. 

22.06.2023г. 

30.06.2023г. 

 
 

 

 Педагог. eкипи 

Предс. на КБДП 

 

 
 

Педагог. eкипи  

 

 
 

Състезателни 

игри- БДП по 

възр. групи 

 
 

Развлечение  
 

 

Организационно-педагогическа дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

І. Педагогическо съвещание 

1. Предстоящи месечни задачи 

2. Организация и провеждане на предстоящия съвет 

3.Организация по съхраняване, приемане, 

предаване на МДБ на учителите-заместници за 

летния период. 

 

ІІ. Здравеопазване и здравна просвета 

1. Осигуряване на качествен ежедневен контрол 

относно хигиенното състояние на детското 

заведение, прием на открито, филтър, закаляване. 

2. Хигиена на храненето през летния период. 

3.Материали за закаляването в кът “Здравето и ние” 

4.Изготвяне на анализ за резултатите от дейността 

по здравеопазване. 

 

5. Слънцето, морето и детето 

05.06.2023 г. 

10.06.2023 г. 

 

20.06.2023 г. 

 

 

 

Периодичен 

Периодичен 

 

10.06.2023 г. 

 

Периодичен 

 

Директор 

Директор 

 

 

 

 Мед. сестри 

ДГ Мед. сестри 

ДГ 

 

Мед. сестри ДГ 

Мед. сестри ДГ 

 

Съвещание 

Съвещание 

 

 

 
 

Проверка 

Проверка 

Проверка 

Закаляване на 

децата 

 



ІІІ. Взаимодействие с родители 

Заседание на Обществения съвет 

15.06.2023 г. Директор, 

Отговорник 

ОС 

Заседание  

Административно –стопанска дейност Срок Отговорник Форма Забележка 

 

1. Оформяне на служебна документация– отпуски, 
трудови договори и др. 

 

2. Проверка за спазване на работното време на 

персонала. 

 

3.Проверка на воденето на дневниците и 

присъствието на децата. 

 

 

  

20.06.2023 

г. 

30. 06.2023 г 

 
 

30. 06.2023 г 

 
 

 

 

Директор 

домакин 

 

Директор 

 

 
 

Директор 

 
Проверка 

Проверка 

 

Проверка 

 

 



 

 

  

  План за контролната дейност 

 

На директора на ДГ „Изворче”с.Кабиле 

За учебната 2022/2023 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 2022/2023 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 технологията  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                                                                                     

 
 
 

 

 

 



   

  

  

Работа с родители  

   

 

 Видове дейност  Отговорник  срок 

 Родителски срещи по групи:  

-запознаване с ПДДГ с ОВП и др. 

Учители по групи  Уч.2022/2023г. 

 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.комитети  

През цялата година  
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