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I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

Цялостната дейност на ДГ “Райна Княгиня” гр.Мартен е насочена към изпълнение на 

Годишния комплексе план, превърнала се в управленско решение за педагогическия и 

непедагогическия екип. С активното участие на всички служители от детската градина, 

планът бе изпълнен при активното и коректно взаимодействие между членовете на екипа от 

детската градина, родители, местни организации и други органи, с които детската градина е 

във взаимни връзки и отношения.  

Реализирането на основната цел през изминалата учебна година, определена в 

Годишния комплексен план, бе осъществено при възможно ефективно използване на 

материалните фактори и средства, и с прилагането на педагогическите похвати, прийоми, 

методи, принципи и условия за това. 

През изпеклата учебна година в детската градина се работи по издателство “Анубис”. 

В детската градина бе оптимизирана системата за организация по всички видове 

дейности/игра, обучение и труд/, както и съответстващата й такава за съгласуваност и 

отчетност на резултатите; осигурено бе единство и непрекъснатост на възпитателно–

образователната работа в групите през отчетения период. 

Екипът от педагози отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните си 

задължения и ангажименти през учебната година. На всички мед.сестри и учители,  

назначени на различни учителски длъжности – учител, старши учител и главен учител – бе 

осигурена творческа среда за възможно най-всеобхватно реализиране на целите и задачите от 

Програмите за възпитателно – образователна работа с всички възрастови групи в детската 

градина и яслена група към детската градина, за изпълнение на държавните образователни 

изисквания. Особено внимание бе обърнато на перспективното планиране на целите и 

задачите за успешно реализиране на програмното съдържание и акцента върху играта и 

народното творчество като основна дейност в детската градина. 

Реализирането на планираните дейности в областта на педагогическата, 

организационно - педагогическата и административно – стопанска дейност беше точно и 

задълбочено и съответстваше на законоустановените  изисквания. 

В рамките на първия етап от тематичната проверка бяха представени чудесни открити 

практики във всички групи с ясни цели и задачи по конкретни ситуации/по всички 

образователни направления/ кореспондираха отлично с целите на проверката за възпитаване 

у детето способност за възприемане и прежиряване на красотата, формиране на усет към 

красивото чрез изкуството, проява на любов и интерес към различните видове изкуства, 

развиване на естетически вкус и възпитаване на естетика и любов към хората, животните, 

чудесата на природата. 

В детската градина професионално бе прилагана една добре работеща система за 

организационна, планираща, управленска и контролна дейност, базираща се на доброто 

планиране и свързана с: 

 Подготовката и провеждането на Педагогическите съвети; 

 Провеждането на възпитателно-образователната работа; 

 Квалификационна дейност; 

 Контролна дейност 

 Работа с непедагогическия персонал 

 Хигиената, здравеопазването, закаляването и здравното обслужване; 

 Работа с родителите, месната общност, читалищната дейност 

 Празниците и развлеченията 
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Силни страни, постижения и резултати: 

• Опитен екип, с нарастваща професионална отговорност; бързо адаптиращи се 

новозназначени педагози 

• Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни 

направления. 

• Създадени много добри условия за индивидуално развитие на всяко дете и група в 

ДГ, съгласувана свобода и творческа дейност на деца и педагози. 

• Отлично поддържане на  помещенията в санитарно-хигиенно отношение 

• Значително подобрена и обогатена материално - техническа база по групи, 

площадка за игра, музикален кабинет, физкултурен салон, кабинет по БДП. 

• Наличие на добри взаимодействия и взаимоотношения в екипите по групи/ 

оказване на помощ на младши учителите. 

•  Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост. 

•  Много добро хранене  

• Много добра подготовка за училище 

• Усвояване и покриване на ДОИ и стандарти. 

• Изградени традиции в живота на детската градина 

 

Слаби страни, проблеми: 

• Разгръщане на работата с родителите, търсене на нови форми на взаимодействие, 

превръщането им в приоритет. 

• Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по 

отношение прилагането на нови, иновативни методи и подходи. 

• Не достатъчна заинтерисованост  за търсене и реализиране на средства от проекти 

по европейски програми и такива към МОН 

•  Не голямо богатство и разнообразие от учебно - помощна литература, 

осигурявана и актуализирана през цялата учебна година. 

• Слабо издържана и актуална вътрешно - методическа и външно - методическа 

квалификационна дейност. 

• Липсва разбирането, че доброто общуване с децата и родителите е в основата на 

доверието, уважението, конкурентноспособността и престижа на детското заведение. 

• Наличие на добри взаимодействия и взаимоотношения в екипите по групи/ 

оказване на помощ на младши учителите. 

•  Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост. 

 

Извод: 

 

Чрез създаване на ефективна организация и прилагане принципа на субсидираността, 

детската градина до голяма степен е в състояние да решава проблемите си. Отговорно е 

решението на целия екип за толерантното общуване с деца и родители и повишаване 

конкурентноспособността на детската градина. 
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА на ДГ „Райна Княгиня“ 

за учебната 2016/2017 година. 

 

МИСИЯ 

 

•  Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение 

съобразно с ДОИ, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му 

възможности, а родителите сигурност и спокойствие, че детето им е на най- доброто място, 

обградено от професионалисти. 

• Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, 

съхранили своята национална, култура и родова идентичност. 

• Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, 

основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с 

критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, 

знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

 

ВИЗИЯ 

 

•  Предпочитана среда за децата от 3-7-годишна възраст, където се гарантира 

тяхното умствено, емоционално, социално - личностно, здравно и физическо развитие. 

•  Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. 

•  Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, 

квалифицирана педагогическа информация и помощ. 

• Утвърждаване на ДГ’Райна Княгиня’’гр.Мартен, като желано  и любимо място за 

децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добрите 

традиции и модернизация на процесите. 

• Утвърждаване детската градина, като среда за културна и възпитателно-

образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и 

ученици. 

 

ЦЕЛИ 

 

•  Целесъобразно управление на финансовия ресурс за обогатяване и доразвиване 

на материално - техническата база. 

•  Създаване на оптимални условия за повишаване качеството и ефективността на 

възпитателно - образователния процес (ясни принципи на работа, ресурс, образователна 

среда, квалификация, методи). 

•  Ефективно управление на човешките ресурси, стимулиране повишаването на 

личната подготовка и квалификация. 

• Максимално развитие потенциалът на всяко дете благодарение на приноса и 

опита на възрастните  - родители и учители. Да продължи работата на екипа по отношение 

възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, държавата. 

 

ЗАДАЧИ 

•  Подобряване и обогатяване на материално - техническата база в съответствие със 

съвременните изисквания за провеждане на ефективна възпитателно - образователна 

дейност. 
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•  Осигуряване на оптимални условия за организиране на разнообразни 

квалификационни форми за повишаване и поддържане на професионална компетентност и 

подготовка на педагогическия екип и разгръщане на творческия потенциал. 

•  Прилагане на комплексно и гъвкаво управление, чрез пълноценно използване на 

човешките ресурси в условията на динамично променящата се околна среда. 

•  Прилагане на интерактивни методи и форми за работа с деца, ориентирани към 

стимулиране на самостоятелност, себеизява и креативност. 

• Емоционален комфорт на деца и персонал 

• Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно- 

личностния подход, основен фактор за социалното развитие на децата, и професионална 

изява на педагогическия екип. 

 

СТРАТЕГИИ 

• Повишаване степента на свободата на детето във взаимоействието му със средата 

и повишаване на автономността му на база на разнообразна информация. 

• Поставяне в основите на възпитателни- образователния процес ценностите на 

гражданското общество, националните и културни традиции. 

• Постигане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага 

социална адаптивност, интелектуални и творчески изяви. 

• Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и 

социалните институции. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

•  Интегриране на децата със специално - образователни потребности 

•  Формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и 

културни различия 

• Личността на детето – център в педагогическото взаймодействие. 

• Предоставяне на възможности за право на избор/ дейности;  игри; материали; 

партньорства и др./ 

• Насърчаване на съзидателната енергия при утвърждаване на Аз-а 

• Проява на добрите начала и позитивното у детето 

• Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и национални 

добродетели 

• Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете. 

• Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи 

клас. 

• Качество на подготовката на детето към новата социална позиция “ученик” и 

безпроблемна адаптация в училище. 

• Подкрепа, консултиране при взаимодействие с колеги и родители. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ  
1. Брой деца:  
• по план – 144 
2. по списък – 140 
3. Брой на групите:  
• по план –7 
• една яслена  
• утвърдени – 5 
4. Разпределение по групи:  

Централна  сграда 
Детска ясла    мед.сестри: Румяна Дерменджиева 
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Ивелина Пенева 
Иванка Михова 

                           Чистач-хигиенисти:  Тонка Пенкова 
                                                                          Михаела Георгиева 

 
Първа група            Стела Райкова       старши учител 

Валентина Георгиева  учител 
Иванка Пенева    пом.възпитател 

 
Втора група   Виолетка Минчева  старши учител 

Петранка  Стефанова  старши учител 
Венета Добрева   пом.възпитател 

 
Трета група   Дияна Крумова   главен  учител 

Надка Ценова  учител  
Магдалена Янкова   по.възпитател  

 
Четвърта група  Ива Димитрова   учител 

Мариана Драгоманска учител 
Искра Замфирова  пом.възпитател 
 

Филиал с.Сандрово 
Смесена група    

Даниела Иванова  старши учител 
Теодора Стефанова     учител 
Маргарита Димитрова пом.възпитател 

Друг персонал:  
  Мед. сестра в кабинет към детското заведение: Снежана Неделчева 

Кухненски персонал: 
Гл.готвач    Татяна Тонева  
Пом.готвач  Катя Христова 
Огняр  Юлиян Николов 
Администрация: 
Директор   Цветомира Йорданова 
Гл.счетоводител Станислава Бонева 
Домакин   Галя Йорданова 

5. Отговорници по организация на дейностите: 

Дидактични материали: 

- математика и български език   Петранка Стефанова 

- околен свят                             Ива Димитрова 

Физкултуран салон:     Мариана Драгоманска 

Технически кабинет/БДП/:    Надка Ценова 

Библиотека:      Дияна Крумова 

Даниела Иванова 

Еко кът:       Виолетка Минчева 

Битов кът:      Виолетка Минчева 

Костюми:       Валентина Георгиева 

Летописна книга:    Стела Райкова 

Даниела Иванова 

Технически секретар на ПС:   Валентина Георгиева 

Тех.секретар на пед.съвещания:   Надка Ценова 

Тех.секретар на общи събрания:   Галя Йорданова 
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Хигиенен контрол и охрана на труда: Дияна Крумова 

Снежана Неделчева 

5.  Комисии: 

5.1.Комисия по Квалификации и информационно осигуряване 

Председател:  Дияна Крумова -  гл.учител 

Членове:   Ива Димитрова – учител 

Искра Замфирова – пом.възпитател 

5.2 Комисия по изкуства, празници, развлечения 

Председател:  Дияна Крумова – гл.учител 

Членове:   Даниела Иванова– ст.учител 

Всички учители по групи 

5.3 Комисия за работа с родители 

Председател:  Петранка Стефанова - ст.учител 

Членове:   Валентина Георгиева – учител 

                             Марияна Драгоманска - учител 

5.4 Комисия за работа на ПС  

Председател:  Стела Райкова– ст.учител 

Членове:   Надка Ценова - учител 

Мариана Драгоманска - учител 

5.5 Комисия по приемане и разходване на даренията 

Председател:  Дияна Крмова – гл.учител 

Членове:   Галя Йорданова - домакин 

Венета Добрева – пом.възпитател 

5.6 Комисия по безопасно движение по пътищата 

Председател:  Дияна Крумова – гл.учител 

Членове:              Ива Димитрова - учител 

Мариана Драгоманска - учител 

Даниела Иванова – ст.учител  

5.7 Комисия по безопасни условия на труд 

Председател:  Цветомира Йорданова - директор  

Членове:   Дияна Крумова – гл.учител 

Виолетка Минчева – ст.учител 

Даниела Иванова – ст.учител 

Юлиян Николов – огняр 

Галя Йорданова – домакин 

5.8 Постоянна комисия за защита при БАК 

Председател:  Цветомира Йорданова – директор 

Членове:   Дияна Крумова – гл.учител 

Венета Добрева - пом.възпитател 

Юлиян Николов – огняр 

Снежана Неделчева – мед.сестра 

5.9. Комисия по контрол на храната 

Предсдател:  Снежана Неделчева - мед.сестра в кабинет 

Членове:   Ивелина Пенева – мед.сестра ясла 

    Виолетка Минчева – ст.учител 

    Валентина Георгиева – учител 

    Магдалена Янкова – пом.възпитател 

    Иванка Пенева – пом.възпитател 

5.10 Комисия по поддържане и организиране на МТБ 

Председател:  Валентина Георгиева - учител 
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Членове:               Виолетка Минчева – ст.учител 

                             Ива Димитрова - учител 

5.11 Художествено естетическа комисия: 

Председател:  Надка Ценова - учител 

Членове:   Стела Райкова – ст.учител 

Петранка Стефанова – ст.учител 

Теодора Стефанова - учител 

5.12 Комисия по етика  

Председател:  Дияна Крумова – гл.учител 

Членове:   Петранка Стефанова – ст.учител 

Магдалена Янкова – пом.възпитател 

Румяна Дерменджиева – мед.сестра в детска ясла 

Галя Йорданова – домакин 

5.12 Комисия за подкрепа на личностното развитие  

Председател:  Виолетка Минчева – ст.учител 

Членове:   Надка Ценова -учител 

Валентина Георгиева - учител 

Ива Димитрова - учител 

Даниела Иванова – ст.учител 

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ” ГР.МАРТЕН  

1. Административна дейност 

1.1. Изготвяне правилници на ДГ, ВТР, БУВОТ, БАК 

Срок:   м.септември 2016г.  

Отговорник:  Цв.Йорданова - Директор 

1.2. Графици за работно време и почивките 

Срок:   м.септември 2016г.  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор 

1.3. Длъжностни характеристики, функционални графици 

Срок:   м.септември 2016г.  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор 

1.4. График за дейностите извън ДОИ 

Срок:   м.септември 2016г.  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор 

1.5. Изготвяне месечни и седмични планове и разпределения 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  учители по групи 

1.6. Изготвяне Списък – Образец №2 

Срок:   м.септември 2016г.  

Отговорник:  Ст.Бонева – Гл.счетоводител 

1.7. Изготвяне щатни разпределения и други финансови документи 
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Срок:   периодичен  

Отговорник:  Ст.Бонева – Гл.счетоводител 

1.8. Преглед на защитните средства при БАК 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Г.Йорданова – Домакин 

1.9. Инструктаж по БХТ и ПО 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Д.Крумова – Гл.учител 

1.10. Проверки на списъчните състави по групите 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор 

1.11. Контрол за спазване на функционалните графици и ПВТР 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор 

1.12. Справки средна месечна посещаемост 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Г.Йорданова – Домакин 

1.13. Преглед и заверка на документацията на детската градина 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор 

 

2. Социално – битова и стопанска дейност 

2.1.  Обогатяване, разнообразяване, актуализиране на предметната среда, кътове и 

кабинети 

Срок:   постоянен  

Отговорник:  Цв.Йорданова – Директор, учители по групи 

2.2 Заявка към Община Русе за Капиталови разходи 

Срок:   м.август 2017г.  

Отговорник:  Ст..Бонева – Гл.счетоводител 

2.3 Текущи ремонти 

Срок:   постоянен  

Отговорник:  Ю.Николов - огняр 

2.4 Инвентаризации 

Срок:   м.декември 2016г.  

Отговорник:  Ст..Бонева – Гл.счетоводител 

2.5 Закупуване на материали по заявка и при необходимост 

Срок:   периодичен  

Отговорник:  Г.Йорданова – Домакин 

2.6 Преглед на сградния фонд и МТБ за планиране на ремонти 

Срок:   м.април 2017г.  

Отговорник:  Г.Йорданова – Домакин 

2.7 Хигиенизиране на всички помещения, филиал с.Сандрово и дворни площи 

Срок:   постоянен  
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Отговорник:  С.Неделчева – мед.сестра в кабинет 

 

3. Квалификационна дейност 

Цели 

 Усъвършенстване на професионалните компетентности на детските учители 

 Повишаване на общата педагогическа и методическа подготовка. 

 Стремеж към положителни промени в развитието на децата 

Задачи 

 Да се разработи система за квалификационна дейност и кариерно развитие в 

годишния комплексен план 

 Поддържане и мотивация на кариерното развитие и самоусъвършенстване на 

педагогическите специалисти 

 Стимулиране самоподготовката и обмена на педагогическа информация 

 Създаване на атмосфера на гъвкавост, гласност и откритост  при постигане на 

успехи и срещане на трудности 

Основни приоритети 

 Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие 

 Подобряване на формите за работа и взаимодействие между учител- дете- родител 

Организиране на дейността  

Вътрешна квалификационна дейност 

 Главният и старшите учители, както и педагогическите кадри, имат право да 

ръководят дейности за повишаване на квалификацията на равнище детска градина 

 Запознаване, обсъждане на учебните помагала и избор на най-подходящите за 

работа с деца от детската градина и ПГ 

Срок:   м.март 2017г. 

Отговорник: Главен учител 

 Обогатяване библиотечния фонд с методична и дидактична литература 

Срок:   постоянен 

Отговорник: Главен учител 

 Абонамент на специализирани издания 

Срок:   м.ноември – м.декември 2016г. 

Отговорник: Домакин 

 Проучване на детското познавателно развитие чрез провеждане на диагностични 

методи – входно равнище за степен на развитие по ДОИ 

Срок:   м.октомври 2016г. 

Отговорник: Директор, учители по групи 

 Запознаване с промените в нормативната уредба 

Срок:   периодично 

Отговорник: Директор 

 Провеждане на обучение по теми избрана от педагогическия екип 

Срок:   м.май 2017г. 

Отговорник: Директор 
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 Провеждане на вътрешна квалификация на педагогическия персонал за учебната 

2016 / 2017година 

 Адаптация на 3-4 годишните деца в детската градина 

  месец Ноември                                     Отг: Стела Райкова         Валентина Георгиева   

 Семейството и средата като решаващи фактори за социалното формиране на детето от 

предучилищна възраст 

 Месец Януари                                        Отг: Ива Димитрова      Мариана Драгоманска 

 

 Развиване на социални умения у децата в детската градина в партньорство с 

родителската общност 

месец Февруари                                    Отг: Даниела Иванова     Теодора Стефанова 

 

        

 Форми на педагогическо взаимодействие с родители- форми на сътрудничество, 

детската градина училището 

Месец Март                                           Отг: Дияна Крумова    Надка Ценова 

 

 Детската градина и семейството – отговорни за физическото развитие на децата и 

опазване на тяхното здраве  

Месец Април                                         Отг: П.Стефанова     В.Минчева 

 

 

Външна квалификация: 

 Педагогическият екип сам да предлага и търси теми за подобряване  и 

повишаване квалификацията си 

Финансирането на квалификационната дейност се осигурява в рамките на бюджета на 

детската градина или допълнителни програми и проекти 

 

4. Контролна дейност 

ЦЕЛ 

Определяне степента на съответствие между изискванията и условията заложени в 

нормативните документи и в документацията на детската градина/ стратегия, годишен план, 

ПВТР, правилника за дейността на детската градина/ и реалното състояние на дейността през 

2016 /2017 година 

ЗАДАЧИ 

1. Определяне степента на съответствие на реалните постижения от ОБП със 

заложените в ДОИ 

2. Установяване на отклоненията и причините за тях и решенията за избягването им. 

3. Анализиране планирането на учебно-възпитателната работа и използваните учебни 

помагала като фактор за достигане на ДОИ. 
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4. Проучване на равнището на квалификация на учители и пом.възпитатели и 

определяне на формите за нейното повишаване 

5. Проучване на състоянието на МТБ и дидактичния инструментариум като 

предпоставка подобряване на ОВП и достигане на ДОИ. 

ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Цялостната административно-стопанска дейност на ДГ 

2. Учебно-възпитателна и педагогическа дейност на ДГ 

ПРЕДМЕТ 

1. Прилагане и изпълнение на ДОИ и на нормативните актове в системата на средното 

образование 

2. Спазване на ПВТР  

3. Спазване изискванията на трудовата дисциплина 

4. Организиране на педагогическата дейност 

5. Изпълнение на препоръките към работата на учителите дадени от експерти в РИО 

6. Дейността на административния и помощния персонал 

7. Правилното водене на задължителната документация 

ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

1. Административен 

2. Финансов 

3. Педагогически 

ПЛАН 

Административен  контрол 

1. Проверка на воденето и присъствието на децата     постоянен 

2. Проверка на работата на педагогическия персонал по график  постоянен 

3. Проследяване процеса на снабдяване, съхраняване, приготвяне и  

транспортиране на храната         постоянен 

4. Проверка на спазването на трудовата дисциплина     постоянен 

5. Проверка на спазване на ПВТР        постоянен 

6. Проверка на спазването на Правилника по ЗБУТ     тримесечно 

7. Проверка на състоянието на МТБ и необходимостта от обновяване  ноември 2015г. 

8. Проверка на санитарно-хигиенните условия      постоянен 

Финансов контрол 

1. Проверка на документите свързани със събиране на такси   тримесечно 

2. Проверка на Книгата за дарения        месечно 

3. Проверка на документооборота        текущ 

4. Проверка на реализирането на Счетоводната политика    януари, юни 

5. Проверка и оценка на СФУК, на системата за оценка на риска 

и извършването на плащанията        януари, юни 

6. Проверка на изпълнението на бюджета       текущ 

7. Проверка на изразходването на средствата за закупуване на  

литература, помагала, консумативи, стопански инвентар, 

канцеларски материали         всяко 

тримесечие 

Педагогически контрол 

Тематична проверка  

Обект: Педагогически умения, педагогическа компетентност и творчество на учителя 



                     ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН за дейностите в детската градина  

                     през учебната 2016 / 2017 година 

   
   

13 

Предмет: Организация на образователната среда и създаване на положителна нагласа 

            По график: октомври - май  

Цялостна проверка 

Планиране и реализиране на ефективен педагогически процес 

Децата и учителите от всички групи 

            По график: октомври – май 

Текущ контрол 

Проверка на качеството и ефективността на дневния режим 

            Периодично 

5. Теми и график на заседанията на ПС 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 І. Заседание на ПС – срок 14 септември 

 1. Избор на секретар (протоколчик) на ПС. 

 2. Актуализиране на стратегията за развитие на детската градина. 

 3. Приемане/актуализиране „Правилник за дейността на детската градина“. 

Приемане на годишния комплексен план. 

 4. Приемане/актуализиране „Правилник за здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд“. 

Приемане на плана за квалификация на педагогическия персонал. 

 5. .Запознаване с правилника за вътрешния трудов ред. 

 6. Запознаване с плана за тематична проверка и плана за контролна дейност на 

директора.  

 7. Уточняване състава на комисии и работни групи. 

 8. Приемане на годишния комплексен план. 

 9. Избор на програма за работа с децата, седмичния хорариум и седмичната програма 

по групи. 

 10. Избор на дейности и форми на работа с децата над ДОИ. 

 11. Приемане на дневен режим за всички групи. 

 12. Анализ на състоянието на воденето на документацията на детската градина. 

 

 ІІ. Заседание на ПС – срок м. ноември 

 1. Обсъждане на проблеми по възпитателната работа в детската градина. 

 2. Обсъждане и приемане на резултатите от диагностиката на резултатите на входното 

ниво. 

 3. Приемане на план-сценарий за посрещане на Дядо Коледа – определяне на 

дейностите и отговорниците. 

 4. Обсъждане обогатяване информацията в сайта на детската градина. 

 

 ІІІ. Заседание на ПС – срок м. януари 

 1. Отчитане изпълнение на решенията от предходни ПС. 

 2. Отчитане резултатите от ВОП по групи. 

 3. Приемане на план-сценарии и определяне на дейностите и отговорниците за 

тържествата – Баба Марта, 8 март, Първа пролет и т.н. 



                     ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН за дейностите в детската градина  

                     през учебната 2016 / 2017 година 

   
   

14 

 4. Обсъждане на резултатите от междинната диагностика на постиженията на децата от 

всички групи. 

 

 ІV. Заседание на ПС – срок м. март 

 1. Отчитане изпълнение на решенията от предходни ПС. 

 2. Обсъждане на казуси и идеи за повишаване ефективността на работа  

равнище на постиженията на децата по групи. 

 

 

 V. Заседание на ПС – срок 30 май 

 1. Отчет на изпълнение на решенията от предходния ПС. 

 2. Отчитане на дейностите на отделните комисии. 

 3. Отчитане на резултатите от ВОП по групи. 

 4. Отчитане на резултатите от изходящата диагностика – по групи и за детската градина 

като цяло. 

 5. Отчитане на резултатите от квалификационната дейност в детската градина. 

 

 VІ . Заседание на ПС – срок м. юни 

 1. Отчет на резултатите от тематичната проверка и контролната дейност на директора. 

 2. Приемане план и график за лятната работа на детската градина. 

 3. Избор на комисия за изготвяне на предложения за годишен план през новата учебна 

година. 

 4. Приемане на график за извършването на ремонтни и други дейности от битов 

характер. 

 5. Анализ на състоянието на воденето на документацията на детската градина. 

 

6. Общо събрание 

Месец септември 

1. Избор на секретар на общите събрания 

2. Запознаване с Правилника за ВТР      

3. Запознаване с Правилника за БУВОТ  

Месец октомври 

4. Отчитане изпълнението на бюджета на ДГ 

Месец Януари 

5. Решение за начина на разходване на средствата от СБКО за 2016г. 

Месец май 2016 

6. Отчет на изпълнение на бюджета 

7. Отчет на Комисиите по хигиена, хранене, БУВОТ, БАК 

7.План за организиране на празници и развлечения в ДГ за учебната 2016 /2017г. 

1. Откриване на новата учебна година  

м.09.2016г. – Стела Райкова, М.Драгоманска, Ива Димитрова 

2.Златокоса есен– развлечение , изложба на есенна тематика с участието на 

родители 
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м.10.2016г. – В.Минчева  П.Стефанова   

2. „ Ден на Будителите – 1 ноември“ 

м.11.2016. – М. Драгоманска, Ива Димитрова 

3. „1-ви  Ноември – ден на Будителите 

м.11.2015г. – Д.Крумова, Н.Ценова  

4. „ Аз имам права “- празник 

-м.12.2016г. Н. Ценова, Д.Крумова 

5. „Весела  Коледа“ – работа с родители включени в дейности свързани с подготовка 

за  празника 

м.12.2016г. – Н.Ценова, Д.Крумова 

6. „Баба Марта  бързала мартенички вързала“ – развлечение 

м.03.2017г. – Ст.Райкова, В.Георгиева 

7. „ Обичам моята родина “ – 3ти март 

м.03.2017г. –  М.Драгоманска, Ива Димитрова 

8. „Пролетно пробуждане“ – пролетни празници 

-Лазаровден, Цветница 

               - „ Весели яйца” – великденска  изложба 

-Гергьовден 

м.03-04.2017г. – Учителите по групи 

9. „ На червено спри“ – празник развлечение по БДП 

м.04.2017г.- учители по групи 

10. „Ден на земята“ 

м.04.2017г. – Н.Ценова, Д.Крумова 

11. Юбилеен концерт – ДГ „ Райна Княгиня’’ – 35 години 

М.05.2017г. Директор , учители по групи  

12. „24-май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“ 

м.05.2017г. – П.Стефанова, В.Минчева 

13. „Довиждане детска градина“ 

м.05.2017г. – Ива Димитрова,  М.Драгоманска 

14.  „1ви юни – Ден на детето“ 

м.юни 2017г. – Ст.Райкова, В.Георгиева 

 

 

 

 
Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет с Протокол  №1 

/15.09.2016 г. и утвърден със заповед № 005 / 15.09.2016 г. 
 

 

 


