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РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА

ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Детска градина „Зорница” -  гр. Плевен е общинско детско заведение, в което се 
отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 1 до 7 години. Цялостната 
дейност на детската градина през учебната 2017/2018 година протече в съответствие 
със залегналите в годишния план стратегии, цели и задачи и произтичащите такива от 
действащите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на 
образованието, респ. предучилищното образование, на национално, регионално и 
общинско ниво. В детската градина бяха обхванати 151 деца, разпределени в 4 групи за 
деца от 3 до 7 години и 2 групи детска ясла, деца от 1 до 3 години, по възрастов 
признак. Липсата на свободни места във всички групи на детската градина, при 
списъчен брой на децата над норматива, е показател за интереса към дейността ни в 
квартала и предпочитанията на родителите, т.е. детската градина има своето утвърдено 
място и име.

Яслените групи се сформират от значително по-малък брой деца, който до края 
на учебната година неизменно надвишава норматива по различни причини. Средната 
месечна посещаемост на групите в яслата, както и персоналната такава, е непостоянна. 
Причините са честа заболеваемост, породена от възрастта на децата и разширяване на 
контактите им в детското заведение, незадължителният характер на посещаемостта, 
социалният статус на родителите (един или и двамата безработни), утвърдилата се вече 
тенденция услугите на детската ясла да се търсят от родителите след навършване на 2- 
годишна възраст на децата, общото намаляване на децата в ранна и предучилищна 
възраст в града и пр. Основателна и важна причина е и фактът, че ежегодно е възможно 
сформирането само на една първа възрастова група (3-4-годишни) и децата от двете 
яслени групи са основното й попълнение, което налага ограничаване на приема още в 
яслата. Невъзможността деца, посещавали яслата, да бъдат приети в първа група през 
следващата учебна година смятам за неразумен, неуправляем и напълно излишен риск 
за репутацията на детското заведение. И през настоящата учебна година приетите в 
първа група деца са с 2 над норматива (25 деца), но не мисля, че това е повод и разумен 
довод за провокиране на конфликт с родителите.

Утвърдена е система за организация на цялостната дейност, съгласуваност на 
действията и отчетност на резултатите, което реално се развива и усъвършенства в 
условията на прилагане на система на делегиран бюджет.

Управлението и цялостната дейност на детската градина са приведени и 
продължават да се преустройват в съответствие със Закона за предучилищното и 
училищното образование, държавните образователни стандарти и общинските 
поднормативни актове, колективните трудови договори на браншово и местно ниво и 
последвалите ги изменения и допълнения.

Положителните резултати са по посока на:
• Привеждане в съответствие с нормативната база на образователния процес и 

организацията на дейността в детската градина
• Затвърдяване на имиджа на детската градина в непрекъснато променящи се 

условия на работа, преобладаващи негативни обществени настроения и 
непрекъснато повишаваща се, често неоснователна, взискателност на родителите

• Осигуряване на условия за усъвършенстване и обогатяване на компетентностите 
на педагогическите специалисти чрез квалификация на различни нива
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• Разнообразяване и обогатяване на формите за приобщаване и сътрудничество с 
родителите

• Организация на позитивна среда
• Прилагане на политики и мерки за намаляване на риска от преждевременно 

напускане на образователната система от деца в задължителна предучилищна 
възраст

• Предприемане на мерки и действия за превенция и интервенция в случаи на 
насилие и тормоз в детската градина

• Подбор и назначаване на квалифицирани педагогически специалисти и 
служители с компетентности за работа в детска градина

• Сътрудничество в дейността и постигане на синхрон в работата на 
ръководството на детската градина, Настоятелството и обществения съвет като 
орган за подпомагане на развитието на детската градина и граждански контрол 
на управлението му

• Активно поддържане на сайта на детската градина
Основни проблеми, които не получиха решение са:
• Активна работа по проекти, подпомагащи дейността на детското заведение
• Включване в инициативи и мероприятия на общинско и областно ниво
• Участие в конкурси на национално и международно ниво
• Реновиране на сградния фонд и МТБ

Педагогическият екип е с изграден собствен стил на работа, има потенциал и 
възможности за адекватна реакция и справяне с предварително планирани, текущи и 
възникнали през годината проблеми. На всички педагогически и медицински 
специалист е предоставена творческа свобода за лична изява в реализирането на целите 
на образователния процес, за изпробване и внедряване на адаптирани и собствени 
модели на взаимодействие с децата и семействата. Екипът отговорно отстоява 
професионалните си ангажйменти и развитие като залог за развитие на детското 
заведение.

Като приоритети в дейността през 2018/2019 учебна година се очертава:
• Продължаващо преустройство в управлението на детската градина, 

организацията и осъществяването на образователния процес в съответствие с 
текущите промени в нормативната база

• Извършване на самооценяваие на качеството на детската градина и приемане на 
мерки за неговото повишаване

• Създаване на условия за прозрачност в дейността и контрол върху управлението 
на детската градина чрез активно взаимодействие с обществения съвет

• Осигуряване на условия и възможности за поддържане и повишаване на 
професионалната квалификация и компетентности на педагогическите и 
медицинските специалисти

• Разпространяване на опита, успешни идеи и добри практики чрез участие в 
професионални форуми на различно ниво

• Мотивиране на колегията за кариерно развитие
• Включване, разработване и работа по проекти
• Привличане като съмишленици на възможно най-голям брой родители, 

съпричастни към проблемите на детската градина и с готовност за съдействие
• Обогатяване игровата и дидактичната база за децата чрез проектни дейности с 

Настоятелството
• Привличане на финансови средства за подпомагане на дейностите в детското 

заведение
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• Активно поддържане на сайта на детското заведение като форма за реклама, 
прозрачност на дейността и общуване с родителите и обществеността

• Ремонтни дейности -  възстановяване целостта на сенници и фасада; боядисване 
на помещения

За учебната 2018/2019 година в детското заведение са приети до момента 139 деца, 
разпределени по възрастов признак както следва: ясла (2 групи) -  33 деца; първа 
възрастова група -  27 деца; втора възрастова група -  25 деца; трета подготвителна 
възрастова група -  25 деца и четвърта подготвителна възрастова група -  29 деца. През 
годината е възможен ограничен прием на деца в яслените групи, родени през 2017 
година.

РАЗДЕЛ II

МИСИЯ

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на 
обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културните 
различия

ВИЗИЯ

Утвърждаване на детската градина като модерна и авторитетна институция, като 
желана от децата жизнена среда за социално и личностно развитие чрез осъвременяване 
на образователно-възпитателния процес, демократично управление и работещи модели 
на общуване с родителите и обществеността

ЦЕЛИ

• Превръщане на детското заведение в желана територия за децата и родителите
• Обхващане и задържане в образователната система на децата в задължителна 

предучилищна възраст
• Предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата в съответствие с 

индивидуалните им образователни потребности
• Създаване на предпоставки за подготовка на децата за учене през целия живот 

чрез предоставяне на равен достъп и качествено предучилищно образование, 
основано на нормативните изисквания и отговарящо на очакванията на 
обществото и потребителите на образователната услуга

• Изграждане на навици за здравословен начин на живот и отговорно поведение
• Подобряване качеството на обучение и възпитание чрез повишаване личната 

мотивация на учителите и екипната работа при вземане на решения; кариерно 
развитие на педагогическите специалисти

• Координация и сътрудничество в работата на учители, медицински 
специалисти, родители по проблеми, засягащи личността на детето

• Повишаване качеството на управленската дейност чрез въвеждане на 
съвременни технологии в образователния процес и мениджмънта

• Утвърждаване на цялостна политика в детската градина, насочена към 
противодействие на насилието и тормоза
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• Създаване на условия за развитие на работещи партньорства и добра 
координация на различни институционални нива за успешно реализиране на 
националната и общинската образователна политика в областта на ПУВП

СТРАТЕГИИ

• Защита правата и личностното достойнство на всяко дете съобразно 
Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за защита правата на детето 
в РБългария

• Разгръщане на потенциала на всяко дете за личностно развитие при опазване на 
детската самоценност

• Формиране у децата на нагласи за учене през целия живот
• Поставяне на детето в активна позиция по отношение на усвояваните знания, 

умения и отношения
• Предоставяне на подкрепа за личностното развитие и приобщаващо 

образование в съответствие с индивидуалните образователни потребности на 
всяко дете

• Обогатяване на творческата и професионална дейност на учителите чрез 
прилагане на иновационни форми и методи на работа

• Разгръщане на творчество и новаторство в работата на учителите
• Обогатяване и осъвременяване на МТБ
• Ритуализация на живота в детското заведение; Утвърждаване у децата облика 

на детското заведение и чувството за принадлежност към него

ПРИОРИТЕТИ

• Провеждане на държавната и общинската политика в областта на 
предучилищното образование

• Създаване на материални, психолого-педагогически и здравословни условия за 
отглеждане, възпитаване, социализиране и обучение на децата

• Осигуряване на равен достъп, равнопоставеност и качествено предучилищно 
образование за всички деца

• Обхват и задържане в образователната система на децата в задължителна 
предучилищна възраст

, • Приоритетно реализиране на „учене в действие” и „учене чрез правене” при
използване на игровата дейност за постигане на съвкупност от компетентности -  
знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето 
към училищно обучение

• Утвърждаване на ИКТ в организацията, управлението и контрола на 
образователния процес

• Професионално и кариерно развитие на педагогическите кадри
• Повишаване ефективността на управлението и качеството на образователния 

процес чрез усъвършенстване на организационно-методическата и контролната 
дейност, административното, финансово-стопанското и информационно 
осигуряване на дейността

• Реализиране целите на гражданско образование
• Координиране на дейностите за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на децата
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• Сътрудничество и координиране на дейностите за противодействие на 
насилието и тормоза в детската градина

• Провеждане на последователна политика за интегриране на деца от уязвими 
групи

• Изява на деца и учители чрез участие в конкурси на различни нива.
• Включване в Национални програми и Европейски образователни проекти
• Осъвременяване и обогатяване на МТБ
• Координиране на действията с други институции за усъвършенстване на 

системата на делегиран бюджет

РАЗДЕЛ III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати от образователния процес 

Образователна дейност
1. Проследяване на постиженията на децата по образователни направления

Срок: 20.10.2018 год. Отг: учителите по групи
20.05.2019 год.

2. Усъвършенстване на. планирането на образователния процес в съответствие с 
програмната система
Срок: постоянен Отг: учителите по групи

3. Активно използване на иновативни форми и технологии за взаимодействие с 
децата
Срок: ежедневен Отг: учителите по групи

4. Активно и целесъобразно използване на ИКТ в учебния процес
Срок: постоянен Отг: учителите по групи

5. Осъществяване на дейности за предоставяне на подкрепа за личностно 
развитие на децата
5.1. Систематизиране на наличната информация за детето (портфолио, входно 

ниво, наблюдение)
Срок: 15.10.2018 г. Отг: учители в групите

5.2. Развитие и подобряване на екипната работа между учителите и другите
педагогически специалисти -  обмен на информация и добри практики 
Срок: през периода Отг: екип за личностно развитие

5.3. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните трудности; 
прилагане на скрининг тест за определяне на риска от обучителни 
трудности при децата на 3 г. -  3,5г.
Срок: 30.10.2018 г. Отг: учители първа група

5.4. Осигуряване на занимания по интереси
Срок: през периода Отг: учители в групите

5.5. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за 
предоставяне на подкрепа за личностно развитие
Срок: през периода Отг: директора

5.6. Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и
отношения между всички участници в образователния процес 
Срок: през периода Отг: директора
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5.7. Дейности за предоставяне на подкрепа за личностно развитие
> Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти
> Индивидуална работа с детето за изпълнение на ДОС
> Занимания по интереси
> Грижа за здравето
> Поощряване на децата с морални и материални награди за положени 

усилия и успехи в конкретна дейност
> Дейности по превенция на насилието и тормоза
> Дейности по мотивация и преодоляване на проблемно поведение
> Дейности за превенция на обучителни затруднения
> Логопедична работа
Срок: през периода Отг: учители в групите и педаг. специалисти

6. Активно използване на възможностите, предоставени от МОН и други
институции за работа по проекти, свързани с подобряване качеството и 
разнообразяването на образователния процес и осъвременяване на МТБ 
Срок: през периода Отг: директора

7. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, 
с хронични заболявания, от уязвими групи и надарени деца

Отг: директора

Административна дейност

1. Актуализиране на програмната система като цялостна концепция за развитие на 
детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща 
цел
Срок: 10.09.2018 г. Отг: директора

2. Разработване на цялостна политика за противодействие на насилието и тормоза
в детската градина
Срок: 10.09.2018 г. Отг: координационен съвет

3. Изготвяне на годишен план и приложени към него планове за работа през 
учебната 2018/2019 година
Срок: 10.09.2018 г. Отг: директора

4. Актуализация на Правилника за дейността на детската градина и вътрешни 
актове
Срок: 15.09.2017 г. Отг: директора

, 5. Изготвяне на сведение за организацията и дейността в ДГ „Зорница“ /Списък-  
Образец №2/ за учебната 2018/2019 година и придружаващите го документи 
Срок: 30.09.2018 г. Отг: директора

6. Осигуряване на учебни помарала за децата в 1-ва и Н-ра възрастова група
Срок: м.09.2018 г. Отг: учителите по групи

7. Осигуряване на допълнителни комплекти учебни помагала (при нужда) за деца в 
трета и четвърта възрастови групи
срок: 10.10.2018 г. Отг: директора

8. Изготвяне график за дежурните групи през учебната година
Срок: 15.09.2018 г. Отг: Цв. Къновска

9. Изготвяне на общо седмично разписание на основните форми на педагогическо 
взаимодействие с децата по групи
Срок: 15.09.2018 г. Отг: Д. Михова, Цв. Къновска

10. Преглед на наличността на задължителната документация за началото на 
учебната година
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Срок: 05.09.2018 г. Отг: директора
11. Преглед и допълване на професионално портфолио съгласно ДОС за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти
Срок: 30.10.2018 г. Отг: учителите индивид.

12. Създаване в първа група, обогатяване и подреждане в останалите групи на 
детското портфолио
Срок: 30.09.2018 г. Отг: учители в групите

13. Планиране на:
- възможен прием на деца в групите за учебната 2018/2019 г.
Срок: 30.09.2018 г. Отг: директора

- възможен прием на подлежащи на задължителна подготовка и деца в първа 
възрастова група за учебната 2019/2020 година -  м.01.2019 г.
- брой педагогически и непедагогически кадри, подлежащи на пенсиониране 
през 2019 година- м.12.2018г.
- нужда от педагогически и други кадри до края на учебната 2018/2019 г. -  
30.09.2018 г.

- необходимост от задължителна учебна и друга документация -  15.09.2018 г.
Отг: директора

14. Заявка за задължителна учебна документация за края на учебната 2018/2019 год. -
Срок: м.11.2018 г. Отг: директора

15. Заявка за задължителна учебна документация за началото на 2019/2020 година
Срок: м.03.2019 г. Отг: директор

16. Сключване на договори за осигуряване на познавателни книжки и учебни 
помагала за трета и четвърта подготвителни възрастови групи през учебната 
2019/2020 година
Срок: м.04.2019 г. Отг: директора

17. Изготвяне на щатно разписание за 2019 година
Срок: 20.01.2019 г. Отг: директора

18. Оценяване на постигнатите резултати от труда на учителите през учебната 
2017/2018 година съобразно раздел V на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за 
нормиране и заплащане на труда -  Условия и ред за определяне на 
допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на 
педагогическите специалисти
Срок: 30.09.2018 г. Отг: директора

, 19. Изготвяне на проекто-бюджет на детската градина за 2019 година
Срок: м.12.2018 г. Отг: директор, гл.счетов.

20. Изготвяне график за отпуските през 2019 година
Срок: м.04.2019 г. Отг: В.Гергова, Ир. Янкова

21. Сключване на договори по обезпечаване и поддържане на дейностите в детското 
заведение
Срок: при изтичане на предходен Отг: директор, гл.счетов.

22. Навременно изготвяне на месечни, тримесечни, шестмесечни и годишен 
финансов отчет за изпълнение на бюджета
Срок: периодично и м. 12.2018 г. Отг: гл.счетоводител

Социално-битова и стопанска дейност

1. Продължаващо технологизиране на основните процеси в детската градина 
Срок: при нужда/възможноег Отг: директор, гл.счетов.
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2. Определяне и йерархично подреждане на приоритетите за поддържане, 
обогатяване и осъвременяване на МТБ
Срок: м.09.2018 г. им .01.2019 г. Отг: директор, гл.счетовод.

3. Изготвяне план-график за поддържане на хигиената в сградата и двора на 
детската градина и работа при утежнени зимни условия
Срок: 30.10.2018 г. Отг: П.Каменова

4. Техническо обезпечаване на неотложни потребности на образователния процес
Срок: м. 12.2018 г. Отг: директор, гл.счетов.

5. Планиране на строително-ремонтни дейности през 2019 година
Срок: м. 12.2018 г. Отг: директор, гл. счетов.

6. Провеждане профилактични филтърни прегледи на децата
Срок: ежедневен Отг: мед. специалисти

7. Провеждане на дейности по годишна инвентаризация
Срок: м.11 и 12.2018 г. Отг: гл. счетоводител

8. Провеждане на учебни евакуации с деца и персонал
Срок: м. 10.2018 г. и м.04.2019 г. Отг: В. Гергова, Г. Крумова

9. Осигуряване на условия и предприемане на мерки за 100% събираемост на таксите 
Съгласно Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен
Срок: ежемесечен Отг: касиер, домакина

Организиране на празници и тържества

1. Откриване на учебната 2018/2019 година
Срок: 15.09.2018 г. Отг: М. Иванова, Цв. Цанова, Т. Георгиева

2. Ден на християнското семейство / Есенен празник
Срок: м. 11.2018 г. Отг: учители по групи

3. Коледен празник
Срок: 21.12.2018 г. Отг: комисия

4. „Моята България“
Срок: 03.03.2019 г. Отг: учители четвърта група

5. Баба Марта
Срок: 01.03.2019 г. Отг: комисия

6. Осми март
Срок: 10.03.2019 г, ■ Отг: учители и м.с. по групи

7. Пролетни празници в българския календар -  Лазарица, Цветница, Великден
Срок: м.04.2019 г. Отг: учителите по групи

8. Открити практики и съвместни развлечения с родителите
Срок: през периода Отг: учители по групи

9. Заключителен концерт на четвърта възрастова група
Срок: 31.05.2019 г. Отг: Цв. Цанова, Т. Георгиева, М. Иванова

10. Първи юни -  международен ден на децата
Срок: 01.06.2019г. Отг: М. Иванова

11. Летни празници и развлечения
Срок: м.06.- м.08.2019 г. Отг: работещите учители
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Организиране на изложби

1. „Моята лятна ваканция” -  детски творби и снимки
Срок: м.09.2018 г. Отг: Цв. Къновска, Т. Георгиева

2. Златокоса есен -  рисунки, апликации, модели от отпадъчни и природни материали
Срок: 15.11.2018 г. Отг: Св. Андреева, Ир. Янкова

3. Коледа е -  сурвакници, поздравителни картички, украса за елха и др.
Срок: 10.12.2018 г. Отг: Ир. Янкова, Цв. Къновска

4. Пъстър, пъстър Великден
Срок: м.04.2019 г. Отг: учители по групи

5. „Героите на свободата"(национални герои, паметници)
Срок: м. 12.2018 г. и м.02.2019 г. Отг: учители в III и 1Угрупи

6. Групови изложби, свързани с дейностите на децата
Срок: през периода Отг: учители и м.с. по групи

7. Тематична изложба „Децата за безопасност на движението!“ -  детски рисунки, 
макети, постери и др.
Срок: м.11.2018 г. ■ Отг: комисия по БДП

Провеждане на конкурси и състезания

1. „Пленер в детската градина” -  рисуване на открито
Срок: м. 10.2017 г. Отг: Г. Крумова, Т.Георгиева

2. Включване в общински конкурси за детско творчество и таланти
Срок: през периода Отг: учители по групи, М. Иванова

3. Участие в достъпни национални и международни конкурси за детско творчество
Срок: през периода Отг: учители по групи

4. Участие в конкурсите на сп.”Бърборино”
Срок: ежемесечен Отг: учители на III и IV гр.

5. Организиране на викторина „Моята пътна безопасност“ III и IV гр.
Срок: м.04.2017 г. Отг: Г.Нелковска, Цв.Цанова

6. Участие във форми с конкурсен или състезателен характер, организирани от
различни институции
Срок: през периода Отг: учители по групи

7. Участие на учители в конкурси, инициативи и форми за представяне на идеи,
. постижения и професионализъм

Срок: през периода Отг: директора

Посещение на културни институции, театрални постановки, куклени спектакли, 
концерти и др.сучебна цел

1. Посещение и сътрудничество с РБ „Хр. Смирненски” и достъпни обществени 
институции
Срок: през периода Отг: учители в трета и четвърта група

2. Посещения в Регионален исторически музей и Панорама „Плевенска епопея”
Срок: м.10.2017 г. и м.03-04.2018 г. Отг: учители в трета и четвърта група

3. Театрални постановки -  ДТ „Иван Радоев” -  Плевен
Срок: през периода Отг: директора

4. Куклени спектакли -  театър „Дани и Деси” -  Хасково
Срок: м.10.2017 г. и м.04.2018 г. Отг: директора
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5. Балетен спектакъл -  читалище „Съгласие”
Срок: м.04.2018 г. Отг: директора

6. „От извора” -  образователен концерт на Северняшки ансамбъл
Срок: м.02.2018 г. Отг: директора

7. Други изкуства, адаптирани за деца и с възможна организация извън ДЗ
Срок: през периода Отг: директора

Провеждане на спортни състезания, туристически походи и екскурзии

1. Спортни състезания между групите в детското заведение
Срок: м. 10.2017 г. Отг: временна комисия

2. Участие в общинско велосъстезание „По-бързи от вятъра”
Срок: м.05.2018 г. Отг: учители в четвърта група

3. Организиране на туристически поход в „Кайлъка” с деца и родители
Срок: м.04.2018 г. Отг: учители II, III и IV група

4. Съвместен спортен празник с родителите „На старта с мама и тати”
Срок: м.05.2018 г. Отг: комисия

Квалификационна дейност

Теми
• Реформи в образованието -  нормативна база, промени
• Емоционално здраве на децата
• Взаимодействие и сътрудничество с родителите 

Форми
• Самообразование
• Семинари
• Дискусии
• Тренинги
• Открита практика
• Лектория с родителите 

Дейности
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план 
на детската градина

Контролна дейност

Обект и предмет
• Учебно-възпитателната работа с децата и резултатите от нея
• Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите
• Работата на административния и обслужващия персонал
• Работата на медицинските специалисти
• Косвен контрол върху работата на организации, свързани с дейности в ДГ 

Форми
• Педагогически проверки

- Превантивни
- Текущи
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- Последващи
- Цялостна
- Тематична проверка

• Административни проверки
- Задължителна документация
- Друга документация -  техническа и технологична, документи за материални и 
стокови дейности, по финансовата дейност

• Проверки по спазване на:
-ПВТР
- Правилника за дейността на детската градина
- Спазване на Правилника за БУВОТ
- Организация на образователния процес
- Спазване на седмичното разписание на ситуациите и съответствие с тематичното 

разпределение в програмната система
- Спазване на графици
- Задължения по длъжностни характеристики

• Проверки по изпълнение на препоръки, дадени от РУ О на МОН и други контролни 
органи

Срокове
Контролната дейност се осъществява на базата на изготвен план за контролна 

дейност на директора, в който са упоменати сроковете.

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

Месец септември
1. Отчет за изпълнение на план -  графика за работа през лятото
2. Информация за нови и промяна в нормативните документи за системата на 

образованието
3. Приемане на вътрешноинституционални документи за формално съответствие с 

изискванията на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 
системата на предучилищното и училищното образование -  политики за 
превенция и интервенция; за личностно развитие на детето; за изграждане на 
позитивен организационен климат; процедури за действие в случай на тормоз и 
насилие

• 4. Приемане на годишен план за дейността на детската градина с приложени към 
него: План -  график за работата на педагогическия съвет; План за контролната 
дейност на директора; План за квалификационна дейност и механизъм за 
финансова подкрепа; План за дейностите по БДП

5. Приемане на организация на работа на детската градина
6. Приемане на организация на дневния режим
7. Предложение за педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, 

но детската градина може да осигури условия за организирането им на 
територията си

8. Утвърждаване на постоянни комисии
9. Приемане график за приемно време на директора и педагогическите специалисти
10. Актуализиране и допълнение на:

- Правилник за дейността на детската градина
Програмна система като част от Стратегията за развитие на детската градина 
Етичен кодекс

12



Месец октомври
1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Приемане на графици и тематични разпределения на педагогически дейности, 

за които са предоставени условия за организиране и които не са дейност на 
детската градина

3. Приемане план на Координационния съвет за работа по Механизъм за 
противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и 
училищното образование и оценка на ситуацията

4. Приемане на план за профилактика на болестите и промоция на здравето
5. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета за деветмесечието

Месец декември
1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Анализ на резултатите от постиженията на децата в началото на годината
3. Информация за здравословното състояние на децата

Месец януари
1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Анализ на отсъствията на децата и предприетите мерки в съответствие с 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и 
училищна възраст

3. Отчет на комисията по даренията за 2018 год.
4. Приемане на проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата 

по реда на ПМС № 129/11.07.2000г. през 2019 година
5. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 година и запознаване с 

проектобюджета на детската градина за 2019 година

Месец март -  тематичен педагогически съвет
Тема: „Тормоз и насилие в детската градина. Роля на Координационния съвет.

Резултати“

Месец май
1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Отчет за здравословното състояние на децата през учебната година
3. Отчет на дейността на постоянните комисии
4. Номиниране на учители за награждаване по повод 24 май
5. Определяне режима на работа и критериите за сформиране на сборните групи през 

лятото
6. Анализ на резултатите от постиженията на децата в края на годината

Месец юни
1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа, контролната дейност и 

изпълнението на годишния план
3. Презентиране на работата през годината по групи
4. Приемане на план за работа през лято 2019 година
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Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

Цели:
1. Изграждане на партньорски отношения чрез съвместни дейности с 

Настоятелството, Обществения съвет, родителите, социални партньори, 
институциите в образователната система, териториалните органи на 
изпълнителната власт, неправителствени организации и др. за формиране на 
ефективна образователна среда

2. Привличане и включване на Настоятелството, Обществения съвет и други 
партньорски организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти за 
реализиране на политики за развитието на детската градина в условия на повишена 
автономност

3. Формиране и реализиране на успешни модели на партньорство чрез създаване на 
атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в 
екипа

Интеграционни връзки
1. Активизиране на връзките и обмяна на опит със сродни детски градини
2. Обогатяване на съвместната дейност с културни институти
3. Развитие на интеграционните връзки с други образователни институции, частни и 

обществени образователни и издателски фирми с полезна за детската градина 
дейност -  Регионална библиотека „Христо Смирненски”, читалища, издателства за 
специализирана литература. Сдружения, РСПБЗН

4. Активизиране на съвместната дейност с Регионален център за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование / РЦПППО / -  Плевен

5. Използване възможностите и базата на РЗИ за изпълнение плана по превенция на 
здравето

6. Участие в проекти и програми на различно ниво за обмен на добри практики и идеи 
между учители, директори и специалисти, за обогатяване дейността на децата

7. Установяване на контакти с частни и общински фирми за подобряване на МТБ
8. Актуализиране връзките със:

- Гражданска защита
- Противопожарна охрана
- Център за работа с деца
- Нестопански организации
- Регионален исторически музей
- Читалища
- Медии

9. Съвместна дейност със:
- Общинска администрация
- РУО на МОН
- Настоятелство
- Обществен съвет 
-РЗИ
- Педагогически издателства
- НИОПП / Национален Институт за Образование и Приобщаващи Политики /
- Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера „Малки стъпки”
- Полиция
- „Тийм Превент България“ ООД - СТМ
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Цел: Създаване на общност от партньори, съмишленици, реализатори 
Задачи:

1. Изграждане на развиваща позитивна среда
2. Подпомагане на развитието, възпитанието, социализацията и обучението на децата
3. Популяризиране на формите, методите и резултатите от образователния процес
4. Утвърждаване имиджа на детското заведение сред обществеността
5. Сътрудничество и дейност за включване и работа по проекти

Дейности:
1. Осъществяване на взаимодействия с родителите за включване и задържане на 

децата в образователната система
Срок: постоянен Отг: директора

2. Осигуряване на условия за активна дейност на обществения съвет в детската 
градина
Срок: през периода Отг: директор; Г. Крумова

3. Планиране дейността на Настоятелството пред учебната 2018/2019 година
Срок: м.09.2018 год. Отг: Цв.Цанова; директор

4. Провеждане на анкета с родителите за проучване на интересите, мненията и 
предложенията им относно организацията и съдържанието на дейностите в 
детската градина
Срок: м.09.2018 год. Отг: Цв. Къновска; Т. Георгиева

5. Активиране на взаимодействието с родителските активи по групи за постигане на 
синхрон във взаимодействието между семейството и детската градина във 
възпитанието на децата
Срок: през периода Отг: у-ли и м.с. по групи

6. Активно включване на родителите в подготовката и провеждането на мероприятия 
в и извън детското заведение с децата
Срок: през периода Отг: у-ли и м.с. по групи

7. Анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на образователните 
услуги и цялостната дейност на детската градина
Срок: м.04.2019 г. Отг: раб. група за самооценяване

8. Поддържане на информационни табла за родителите в групите
Срок: през периода Отг: у-ли и м.с. по групи

• 9. Поддържане на информационен кът във фоайето за постиженията на децата 
Срок: постоянен Отг: Г. Крумова

10. Провеждане на родителски срещи:
10.1 .Месец септември 2018 год. - организационна

- Запознаване с Правилника за дейността на детската градина, програмната 
система и актуализациите в тях; изисквания за опазване здравето на децата; 
нормативни документи, касаещи взаимодействието детска градина -  
родители, техните права и задължения; етичен кодекс; единни правила за 
поведение и ценности

10.2. Месец януари 2019 год. -  тематична
- „Определение, проявление и последици от насилието и тормоза“

10.3. Месец април 2019 год.
- Готовност за приключване на учебната година; Подкрепа на децата в прехода 
от ДГ към училището / четвърта подготвителна възрастова група /
- График за работа през лятото / всички групи /

Взаимодействие с родителите
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- Изисквания за задължителна предучилищна подготовка / втора група /
10.4. Месец юни 2019 год.

- Среща с родителите на деца, приети в първа група за учебната 2019/2020 г.
11. Изграждане на система за включване на семейството в образователния процес -

в ОФПВ и ДФПВ

12.

13.

14.

15.

16.

отг: учители в групите

Отг: Д. Михова

Отг: м.с. П. Каменова

Отг: м.с. П. Каменова

срок: ежемесечно
Лектория с родителите
- Типове родителско -  детски отношения

Срок: м.02.2018 г.
- Паразити /въшки/

Срок: м. 10.2018 год. ' Отг: м.с. П. Каменова
- Детски болести /шарка/ -  начин на заразяване, прояви, лечение

Срок: м.02.2019 год. Отг: м.с. П. Каменова
- Остри инфекции на горните дихателни пътища

Срок: м. 12.2018 год.
- Грип - профилактика

Срок: м.01.2019 год.
- Профилактика и лечение на чревните паразитози

Срок: м.04.2019 год. Отг: м.с. П. Каменова
Реализиране на съвместен проект между детската градина и семейството „Седмица 
на здравето“
Срок: 08 -  12.04.2019 г. отг: Ир. Янкова - координатор

Организиране на консултации и информационни срещи на родители и специалисти 
за обща и допълнителна подкрепа на деца с езикови и други проблеми в развитието

Срок: през периода Отг: директора
Провеждане на дарителска кампания за обогатяване и осъвременяване на книжния 
фонд в групите

Срок: м.09. -  м.12.2018 г. Отг: учители в групите
Включване в национални и местни благотворителни кампании с разбираеми от
децата цели

Срок: през периода Отг: Г. Крумова, Цв.Цанова

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на
труда и защита при природни бедствия

• 1. Задачи
• Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими 

за успешна адаптация
• Оценяване на конкретните особености на детската градина и авариите, 

които могат да възникнат в и около него
• Осигуряване знания за безопасно движение и поведение; за особеностите и 

опасностите на движението по пътя
• Поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи в случай на необходимост
• Формиране у децата на отговорно отношение към личната безопасност

2. Форми на работа
• Теоретично и практическо обучение на децата и персонала
• Превантивна работа
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3. Дейностите за реализиране на задачите са включени в плановете за БДП и за 
действия при възникване на бедствия, аварии и инциденти

Настоящият план и приложените към него:
• План - график за работа на педагогическия съвет
• План за контролната дейност на директора
• План за квалификационната дейност
• План за дейностите по безопасност на движението по пътищата

е утвърден със заповед № РД-08-80/14.09.2018 год. на директора на ДГ „Зорница” -  
Плевен.
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ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА" -  гр. ПЛЕВЕН

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР:. %
-//

/ В.Гергова

Приложение към годишен план за учебната 2018/2019 година 

Утвърден със заповед № РД-08-80 / 14.09.2017 год.

П Л А Н

ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА



Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

Месец септември

1. Отчет за изпълнение на план -  графика за работа през лятото
2. Информация за нови и промяна в нормативните документи за системата на 

образованието
3. Приемане на вътрешноинституционални документи за формално съответствие с 

изискванията на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 
системата на предучилищното и училищното образование -  политики за 
превенция и интервенция; за личностно развитие на детето; за изграждане на 
позитивен организационен климат; процедури за действие в случай на тормоз и 
насилие

4. Приемане на годишен план за дейността на детската градина с приложени към 
него: План -  график за работата на педагогическия съвет; План за контролната 
дейност на директора; План за квалификационна дейност и механизъм за 
финансова подкрепа; План за дейностите по БДП

5. Приемане на организация на работа на детската градина
6. Приемане на организация на дневния режим
7. Предложение за педагогически дейности, които не са дейност на детската 

градина, но детската градина може да осигури условия за организирането им на 
територията си

8. Утвърждаване на постоянни комисии
9. Приемане график за приемно време на директора и педагогическите 

специалисти
10. Актуализиране и допълнение на:
• Правилник за дейността на детската градина
• Програмна система като част от Стратегията за развитие на детската градина
• Етичен кодекс

Месец октомври

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Приемане на графици и тематични разпределения на педагогически дейности, 

за които са предоставени условия за организиране и които не са дейност на 
детската градина

3. Приемане план на Координационния съвет за работа по Механизъм за 
противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и 
училищното образование и оценка на ситуацията

4. Приемане на план за профилактика на болестите и промоция на здравето
5. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета за деветмесечието



Месец декември

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Анализ на резултатите от постиженията на децата в началото на годината
3. Информация за здравословното състояние на децата

Месец януари

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Анализ на отсъствията на децата и предприетите мерки в съответствие с 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна 
и училищна възраст

3. Отчет на комисията по даренията за 2018 год.
4. Приемане на проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта на 

децата по реда на ПМС № 129/11.07.2000г. през 2019 година
5. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 година и запознаване с 

проектобюджета на детската градина за 2019 година

Месец март -  тематичен педагогически съвет

Тема: „Тормоз и насилие в детската градина. Роля на Координационния съвет. 

Резултати"

Месец май

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Отчет за здравословното състояние на децата през учебната година
3. Отчет на дейността на постоянните комисии
4. Номиниране на учители за награждаване по повод 24 май
5. Определяне режима на работа и критериите за сформиране на сборните групи 

през лятото
6. Анализ на резултатите от постиженията на децата в края на годината

Месец юни

1. Отчет от директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет
2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа, контролната дейност и 

изпълнението на годишния план
3. Презентиране на работата през годината по групи
4. Приемане на план за работа през лято 2019 година



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” -  гр. ПЛЕВЕН

УТВЪРЖДАВАМ: /
ДИРЕКТОР:^=ку.

/ В. Гергова /

Приложение към годишен план за учебната 2018/2019 година, 
Утвърден със Заповед № РД-08-80 / 14.09.2018 год. на директора

П Л А Н

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
В детска градина „Зорница” -  гр. Плевен се осъществява външна (провеждана от 

обучителни институции) и вътрешноинституционална квалификационна дейност.
1. Методически екипи за осъществяване на вътрешноинституционална 

квалификационна дейност
• Квалификация на педагогическите специалисти
• Квалификация на медицинските специалисти в яслените групи
• Квалификация на непедагогическия персонал

2. Изградени са постоянни комисии:
• Постоянно действаща експертна комисия (ПДЕК) за организиране, 

обработване, експертиза, съхраняване и използване на документите в 
детската градина

• Комисия по етика
• Координационен съвет за противодействие на тормоз и насилие над и 

между деца
• Координиращ екип за организиране и координиране на процеса за 

осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие 
на децата

• Работна група за извършване на самооценка на качеството на 
образованието в детската градина

• Комисия за организация на квалификационната дейност
• Комисия за дейностите по БДП
• Комисия за регистриране на даренията
• Щаб за изпълнение на плана за действия при БАКП

3. Планът за квалификационната дейност през учебната 2018/2019 година е приет 
на заседание на педагогическия съвет на 13.09.2018 год. с протокол № 7.

II. ЦЕЛИ
1. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти и за мотивация за 
усъвършенстване на знания, умения и компетентности в контекста на ученето през 
целия живот

2. Създаване на условия за изява.на всеки член от екипа в индивидуални и групови 
проектни дейности

3. Изграждане на ефективна позитивна среда като водещо условие за качествен 
образователен процес и утвърждаване престижа на детската градина

Ш . ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Проучване на интересите и използване на съвременни квалификационни форми 

за стимулиране участието в квалификационна дейност на педагогическите и 
медицинските специалисти с цел кариерното им развитие чрез

2. Усъвършенстване на системата за вътрешноинституционална квалификация в 
детската градина -  приемственост, целенасоченост, перспективи за развитие

3. Насочване към проекти, свързани с реализиране целите на предучилищното 
образование и осъвременяване на образователната среда

4. Приобщаване на семейството като партньор на детската градина за повишаване на 
качеството на образователния процес



Щ . ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ:

А. Вътрешноинституционална квалификационна дейност

№ Тема Форма Срок Обучаващ Брой
участ
ници

1 2 3 4 5 6
1 Нормативна база на предучилищното 

образование
самообра
зование

м.09.2018 10

2 Вътрешноинституционални актове самообра
зование

м.09.2018 10

3 Въвеждащо обучение на новоназна
чени педагогически специалисти и 
служители

консулта
ция

при нужда В. Гергова 
м.с. Пенка 
Каменова

4 Ранно оценяване на риска от проблеми 
развитието и обучението на 3-годишни 
деца

споделяне 
на опит

м. 11.2018 Цв. Цанова 10

5 Педагогически стратегии на 
взаимодействието ДГ - семейство

тренинг м.10.2018 Цв. Цанова 10

6 Ролята на детската игра за стимули
ране на речевата активност и развитие 
на комуникативните умения

дискусия м.11.2018 Г. Нелковска 10

7 Агресията в света на децата 
(анкета с деца и родители)

дискусия м.12.2018 Ир. Янкова 10

8 Техники за овладяване на гнеза и 
раздразнението

тренинг м.12.2018 Д. Михова 10

9 Символни елементи в рисунките на 
децата

дискусия м.01.2019 Г. Кумова 10

10 Бърнаут -  синдром на професионал
ното прегаряне

тренинг м.02.2019 Цв. Къновска 10

11 Изграждане на позитивно отношение 
към природата

дискусия м.03.2019 Св. Андреева 10

12 Природата като средство за арт 
терапия

педагогич.
практикум

м.04.2019 Т. Георгиева 10

13' Играта като интерактивен метод на 
обучение

открита
педагогич.
практика

м.11.2018 
м.04.2019

всички
педагогич.
специалисти

7

14 Тормоз и насилие в детската градина. 
Роля на Координационния съвет. 
Резултати.

тематичен
педагог.
съвет

м.03.2018 Д. Михова 
Цв. Къновска

10

15 Адаптация на децата в ранна възраст ю 
условията на детската ясла

семинар м.11.2018 X. Тодорова 5

16 Психология на развитието на децата 
от 1 до 3 години

семинар м.01.2019 П. Русалинова 5

17 Ранното детско развитие: важни етапи, 
тревожни знаци

семинар м.02.2019 П. Каменова 5



18 Специфика на въпитателния процес в 
ранна детска възраст

семинар м.03.2019 Цв. Великова 5

19 Организация и осъществяване на открита м.04.2019 Медицински 4
възпитателния процес в яслена практика специалисти в
възраст група

20 Здравеопазване на децата поддържа-
- Режим на почистване, дезинфекция що обуче- м.09.2018 м.с. Пенка 11

и стерилизация ние Каменова
- Профилактика на респираторни м.12.2018 8
и 033

- Профилактика на чревните м.04.2019 10
паразитози

- Режим на почистване и поддържане м.05.2019 12
на двора

Б. Външна квалификационна дейност

№ Тема Форма Обучителна
институция

Срок Брой
участ
ници

1 2 3 4 5 6
1 Управление на средата за по-ефек

тивно противодействие на 
насилието и тормоза над и сред 
децата
(РД09-1144/25.01.2017 г.)

обучение С друж ение на 
помагащи  
специалисти в 
социалната 
сфера „Малки 
стъпки“- Плевен

м.11.2018 10

2 Ефективно партньорство между 
педагогическите специалисти и 
родителите
(РД09-528/22.01.2017 г.)

обучение Център за 
опит и идеи 
„Salve”

м.01.2019 10

3 Квалификационни форми на 
регионално ниво

Обучителни
семинари;
курсове;
пед.практика

РУО
Плевен

през 
периода 
и по план 
на РУО



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” -  гр. ПЛЕВЕН

на
УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОР:

и М  ПЛЕВЕ

П Р А В И Л А

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната 
дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците

1.2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната 
квалификация на персонала

1.3. Педагогическият и непедагогическият персонал на ДГ „Зорница” -  гр. Плевен 
има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да 
получава информация за възможностите за това

1.4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на 
квалификацията се договарят между директора на детската градина и обучаващата 
институция, а при квалификация със собствени средства -  между директора на 
детската градина и служителя

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

2.1. ' Педагогически персонал
2.2. Непедагогически персонал

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ

3.1. Адекватност на обучението
3.2. Актуалност на обучението
3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие
3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата 

длъжност
3.5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 

възможности и интереси на служителите
3.6. Ефективност на обучението -  резултатите от обучението да допринасят за повишаване 

на качеството на дейността на служителите



4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

4.1. Анализ на кадровия потенциал
4.2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация
4.3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация
4.4. Планиране на обучението
4.5. Финансово осигуряване на обучението
4.6. Организиране и провеждане на обучението
4.7. Анализ и оценка на ефективността на обучението

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

5.1. Квалификационната дейност в детската градина се ръководи от комисия, определена 
със заповед на директора

5.2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на ниво детска градина
се осъществява по план за квалификационната дейност, който се изготвя в началото на 
учебната година и се приема от педагогическия съвет като част от годишния план

5.3. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми 
на обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 
на образованието и науката и са вписани в информационен регистър в не по-малко от 
48 академични часа за всеки период на атестиране, което се доказва с документ за 
присъдени квалификационни кредити ( не по-малко от 3 за всеки период на тестиране)

5.4. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в рамките на 
вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа 
годишно

5.5. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:
5.3.1. Да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и 

равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти
5.3.2. Да даде възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите специалисти, за тяхното професионално и кариерно развитие
5.6. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира 

със съдействието на РУО -  Плевен, университети, колежи, квалификационни 
институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, 
участие в проекти и програми за квалификационна дейност

5<7. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, 
които работят в детската градина

5.8. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 
квалификацията:
5.6.1. По собствено желание
5.6.2. По препоръка на работодателя
5.6.3. По препоръка на експерти от РУО и оценяващи органи

5.9. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-правни, 
финансови и др.) се договарят между педагогическите специалисти и директора по реда 
на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО

5.10. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени 
директорът осигурява ползване на поисканата от учителя част от редовния платен 
годишен отпуск за съответната година

5.11. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически 
специалисти, когато:



5.11.1. Са въведени нови държавни образователни стандарти
5.11.2. Заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на предучилищното 

образование
5.11.3. Преминават на нова педагогическа длъжност
5.11.4. Заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския стаж по специалността 

за повече от три учебни години

6. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

6.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната 
си квалификация и да получава информация за възможностите за това

6.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО, университети, 
колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, 
неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационна 
дейност

6.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и 
квалификацията:
6.3.1. По собствено желание
6.3.2. По препоръка на директора
6.3.3. По препоръка на експерти в съответната област

6.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудово-правни, 
финансови и др.) се договарят между съответния служител и директора по реда на чл. 234 
от Кодекса на труда >•

7. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

7.1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационна степен (ПКС), имат 
право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на вътрешно ниво

7.2. На педагогическите кадри, придобили ПКС, се признава по-високо професионално ниво 
при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН

7.3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината по реда на 
Вътрешни правила за организация на работната заплата

7.4. Възможност за кариерно развитие
7.5. Допълнително заплащане за придобито ПКС

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

8.1. Средствата за квалификация се определят в размер на 1% от средствата за работна 
заплата на педагогическия персонал, както и средства за квалификация на 
непедагогическия, приети от Педагогическия съвет и утвърдени от директора

8.2. Вътрешната квалификационна дейност се финансира от бюджета на детската градина
8.3. Финансирането на външна квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета 

на детското заведение, дарения по волята на дарителя, средства от програми и проекти за 
квалификационна дейност и др.

8.4. Когато сумата за квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия 
лимит за квалификация в детската градина, финансирането се извършва с лично 
участие на служителя

8.5. При изявено желание от учител за участие в квалификационен курс на собствени



разноски, след съгласуване с директора, му се предоставя тази възможност
8.6. Разходите за придобиване на ПКС се поемат от съответния учител

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Правилата са утвърдени със заповед на директора № РД-08-80 / 14.09.2018 год. и 
подлежат на актуализация съобразно нормативната уредба в предучилищното и училищното 
образование и Вътрешните правила за работната заплата в детската градина.



ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЗОРНИЦА “ -  гр. ПЛЕВЕН

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/ В. Гергова /
/

Ущ • • »  • • • • • • {• •

Приложение към годишен план за учебната 2018/2019 година, 
Утвърден със заповед № РД-08-80 / 14,09.2018 год. на директора

П Л А Н

ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

на Верка Г еоргиева Гергова -  директор 
на Детска градина „Зорница“ -  гр. Плевен 

за учебната 2018/2019 година



Ц Е Л  :

Осигуряване на висока степен на съответствие между нормативните изисквания (закони, 
държавни образователни стандарти, юридически актове), очакванията на обществото и 
потребителите на образователните услуги в детската градина и реално постигнатите резултати

З А Д А Ч И :

1. Определяне на реалното състояние на управлението на детската градина и образователния 
процес и степента на съответствие с нормативните изисквания и държавните 
образователни стандарти

2. Създаване на условия и предпоставки за повишаване на качеството на цялостната дейност 
в контекста на стратегията и политиката на детската градина

3. Осъществяване на мониторинг на реалното състояние на образователния процес и 
своевременното трансформиране на регистрирани проблеми в управленски решения

4. Изграждане на ефективно партньорство между родителите и детската градина

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Обект:
• Дейността на педагогическите специалисти, медицински специалисти, административния 

и помощен персонал
• Правилното водене и съхраняване на задължителната документация
• Образователната работа на учителите по групи, съобразно държавните образователни 

стандарти
• Възпитателната работа на медицинските специалисти с децата от яслените групи
• Приложението и изпълнението на нормативни и поднормативни актове
• Изпълнението на препоръки от осъществен контрол

Предмет:
• Спазване на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 от 

03.06.2016 год. за предучилищното образование, държавните образователни стандарти и 
вътрешни актове

• Качество на изпълнение на задълженията по длъжностна характеристика
• Изпълнение на задачи, произтичащи от годишния план и решенията на педагогическия 

съвет
• Планиране на образователния процес
• Допълнителна работа на учителите с деца със СОП
• Организация, съдържание и проследяване на резултатите от образователния процес
• Повишаване на квалификацията на учителите, активност и креативност във вътрешно- 

методическата и квалификационната дейност
• Организация на работа и водене на задължителната документация
• Ритмичност на провеждане и проблеми на родителските срещи
• Обогатяване, модернизиране и опазване на МТБ
• Дейност и ефективност на вътрешните комисии
• Посещаемост на децата -  среднодневна и месечна; предприети мерки за обхват срещу 

отпадане и трайно непосещаващи деца
• Дейности на непедагогическия персонал



ФОРМИ НА КОНТРОЛ:

Контролната дейност се осъществява чрез цялостни, тематични и текущи проверки. 

МЕТОДИ НА КОНТРОЛ:

• Наблюдение и анализ на педагогически дейности
• Проверка на документацията
• Беседа / с учители, медицински специалисти, служители, родители, деца /
• Самооценка на учителя
• Анализ на резултатите на децата от предучилищното образование 

ВИДОВЕ КОНТРОЛ:

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

1.1. Превантивен контрол
Цел: Недопускане на нежелани отклонения при реализиране на целите

• Проследяване на посещаемостта в трета и четвърта възрастова група и - ежемесечно 
причини за отсъствията на децата

• Организация на работата съобразно изменения в нормативната база - м. 09.2018 г.
• Организация на средата съобразно възрастта, интересите и потребностите - м. 09.2018 г. 

на децата

1.2. Цялостна проверка
Цел: Установяване и повишаване ефективността от професионално-творческия труд на 

учителите за изпълнение на ДОС и подготовката на децата от четвърта възрастова 
група за успешно училищно обучение

Обект: учителите в IV група 
Срок: м.11.2018 г. -  Цв. Цанова 

м.04.2019 г. -  Т. Георгиева
1.3. Тематична проверка

1.З.1. Играта -  средство за комуникация, социализация и развитие на децата
Цел: Усъвършенстване на практическите компетентности на учителите за организация

и осъществяване на педагогическото взаимодействие с децата на базата на 
основната дейност в предучилищна възраст 

Обект: всички учители 
Срок: м.11.2018 г . ; м.04.2019 г.

1.4. Текущ педагогически контрол
Цел: Установяване на ежедневната готовност на учителите за реализиране на

съдържателен образователен процес
• Организация на средата - мобилност и функционалност
• Място на играта в педагогическия процес
• Индивидуализация и диференциация във взаимодействията с децата
• Планиране на образователни процес в съответствие с програмната система



• Проследяване и предприемане на действия срещу нередовно посещение и ранно 
напускане в подготвителните групи

• Обучение по БДП
• Обучение и подготовка за действия при БАКП
• Проследяване и оценяване на постиженията на децата, отразяване на резултатите
• Организация на възпитателната работа в яслените групи
• Взаимодействие с родителите -  форми, средства, тематика
• Изпълнение решенията на ПС и отправени препоръки от осъществен контрол 

Срок: през периода

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

Цел: Разкриване и предотвратяване на нежелани отклонения при реализиране на набелязаните 
цели и резултати

• Спазване на поетите задължения по длъжностна характеристика
• Правилно водене и съхраняване на задължителната документация, съобразно длъжността 

и вменени задължения
• Съответствие на сведенията за присъствие на децата в дневниците със заповедната книга - 

за храна и автоматизираната информационна система „Щастливо детство“
• Ежемесечни проверки за посещаемостта на записаните в групите деца и причините за 

отсъствията им
• Водене протоколите от педагогическия съвет
• Водене на летописната книга
• Извършване на инструктажите и водене на необходимата документация
• Спазване на ПВТР и други вътрешни актове
• Събираемост на таксите за ползване на детското заведение
• Изготвяне на финансови отчети
• Спазване на трудова дисциплина
• Изпълнение на препоръки, дадени от контролиращи органи
• Хигиена на здравето

- Здравно-хигиенни норми, съобразно Наредба №3 на М3
- Спазване на здравно-профилактична дейност
- НАССР -  дейности за осигуряване на безопасност на храненето 

Срок: през периода



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” -  гр. ПЛЕВЕН

УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОРЖ "

/ В. Гергова
'сВЬ*

Приложение към годишен план за учебната 2018 / 2019 година, 
утвърден със заповед № РД-08-80 / 14 .09.2018 год.

П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА



ЦЕЛ:

Изграждане на елементарни представи за безопасност на движението по пътищата и
придобиване на начални умения за безопасно предвижване като пешеходци и
участници в пътното движение

ЗАДАЧИ:

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 
адаптация към условията на движението по пътя

2. Развиване на сензориката на децата

3. Запознаване на децата с основните опасности и действия за тяхното 
предотвратяване и опазване на живота

4. Осъществяване на ефективно обучение по безопасност на движението във 
всички групи и формиране на система от специални знания, умения и навици 
за адекватно поведение и адаптация към условията на движението по пътя

5. Интегриране на обучението по БДП в образователния процес.

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:

1. Изготвяне и приемане на план за работата на комисията през учебната 
година.
Отг: председател на комисията

2. Изготвяне на график за провеждане на педагогически ситуации в групите 
Отг: комисията

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ:

1. Реновиране на площадката за обучение по БДП.
' Отг: комисия по БДП

МЕСЕЦ НОЕМВРИ:

1. Децата за безопасност на движението -  обща изложба 
Отг: комисия по БДП

2. Обогатяване на учебната база по БДП с демонстрационни табла и помагала за 
децата на хартиен, аудио и видео носители.
Отг: учители в групите



МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:

1. Дейности по обезопасяване на района на детското заведение при зимни условия. 
Отг: директор

2. Представяне на учебни филми по БДП в групите 
Отг: учителите в групите

МЕСЕЦ ЯНУАРИ:

1. Изготвяне на постери с детски рисунки, апликации, колажи на тема „Улицата 
има правила“
Отг: комисия по БДП

2. Провеждане на „Седмица на безопасно движение“ -  организиране на 
състезания в групите, свързани с основните правила по БДП
Отг: учители в групите

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ:

1. Организиране на среща с представители на сектор „Пътна полиция“ към 
Областна дирекция на МВР - Плевен
Отг: учители в групите

2. „Пешеходци и автомобили“ -  изработване на колективни изделия -  рисунки, 
макети — изложба от произведенията
Отг: комисия

МЕСЕЦ МАРТ:

1. Организиране и провеждане на игри във всички групи за възпитаване на 
транспортна култура у децата 
Отг: учители в групите

МЕСЕЦ АПРИЛ:

1. Организиране на състезание -  викторина между трета и четвърта група 
„Движението на улицата има свои правила“
Отг: председател на комисия

МЕСЕЦ МАЙ:

1. Отчет на дейността на комисията по БДП.
Отг: председател на комисия



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” -  гр. ПЛЕВЕН

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА -  2018 / 2019 година

Група м.10.2018 iw.ll.2018 м.12.2018 м.02.2019 м.03.2019 м.04.2019 м.05.2019
1 2 3 4 5 6 7 8

Първа
(СС)

Моят дом Пътувам с 
мама и татко

Моите
играчки

Разпознавам 
звук и цвят

С мама и татко 
на разходка

Втора
(СС)

Къде играят 
децата

Нашата улица Светофар - 
другар

Пресичам
безопасно

Моят
велосипед

Трета
(СС)

Кварталът, в 
който живея

Могат ли хората 
без превозни 

средства

Познавам ли 
пътните знаци

Какво трябва 
да знае 
малкият 

пешеходец

Какво трябва 
да знае 
малкият 

велосипедист

На
площадката по 

БДП

Четвърта
(СС)

Градът, в който 
живея

На улицата Изправност на 
велосипеда

Кои знаци 
познава 

велосипедиста

На
площадката за 
велосипедисти

Моят път до 
детската градина

Пътувам с 
автобус



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА" -  гр. ПЛЕВЕН

Приложение към годишен план за учебната 2018/2019 година 

Утвърден със заповед № РД-08-80 / 14.09.2018 год.

П Л А Н
ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА



Ц е л : Създаване на общност от партньори, съмишленици, реализатори 

З а д а ч и :

1. Изграждане на развиваща позитивна среда

2. Подпомагане на развитието, възпитанието, социализацията и обучението на 
децата

3. Популяризиране на формите, методите и резултатите от образователния процес

4. Утвърждаване имиджа на детското заведение сред обществеността

5. Сътрудничество и дейност за включване и работа по проекти 

Д е й н о с т и :

1. Осъществяване на взаимодействия с родителите за включване и задържане на 
децата в образователната система

Срок: постоянен Отг: директора

2. Осигуряване на условия за активна дейност на обществения съвет в детската 

градина

Срок: през периода Отг: директор; Г. Крумова

3. Планиране дейността на Настоятелството пред учебната 2018/2019 година

Срок: м.09.2018 год. Отг: Цв.Цанова; директор

4. Провеждане на анкета с родителите за проучване на интересите, мненията и 

предложенията им относно организацията и съдържанието на дейностите в 

детската градина

Срок: м.09.2018 год. Отг: Цв. Къновска; Т. Георгиева

5. Активиране на взаимодействието с родителските активи по групи за постигане 
на синхрон във взаимодействието между семейството и детската градина във

възпитанието на децата

Срок: през периода Отг: у-ли и м.с. по групи

6. Активно включване на родителите в подготовката и провеждането на 
мероприятия в и извън детското заведение с децата

Срок: през периода Отг: у-ли и м.с. по групи



7. Анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на 
образователните услуги и цялостната дейност на детската градина

Срок: м.04.2019 г, Отг: раб. група за самооценяване

8. Поддържане на информационни табла за родителите в групите

Срок: през периода Отг: у-ли и м.с. по групи

9. Поддържане на информационен кът във фоайето за постиженията на децата

10. Провеждане на родителски срещи:
10.1. Месец септември 2018 год. - организационна

- Запознаване с Правилника за дейността на детската градина, програмната 

система и актуализациите в тях; изисквания за опазване здравето на децата; 

нормативни документи, касаещи взаимодействието детска градина-  

родители, техните права и задължения; етичен кодекс; единни правила за 

поведение и ценности

10.2. Месец януари 2019 год. -  тематична

- „Определение, проявление и последици от насилието и тормоза"

10.3. Месец април 2019 год.

- Готовност за приключване на учебната година; Подкрепа на децата в прехода от ДГ
към училището / четвърта подготвителна възрастова група /

-График за работа през лятото / всички групи/

- Изисквания за задължителна предучилищна подготовка / втора група /

10.4. Месец юни 2019 год.

- Среща с родителите на деца, приети в първа група за учебната 2019/2020 г.

11. Изграждане на система за включване на семейството в образователния процес

в ОФПВи ДФПВ

Срок: постоянен Отг: Г. Крумова

срок: ежемесечно отг: учители в групите



12. Лектория с родителите

- Типове родителско -  детски отношения

Срок: м.02.2018 г. Отг: Д. Михова

- Паразити/въшки/

Срок: м.10.2018 год. Отг: м.с. П. Каменова

- Детски болести /шарка/ -  начин на заразяване, прояви, лечение

Срок: м.02.2019 год. Отг: м.с. П. Каменова

- Остри инфекции на горните дихателни пътища

Срок: м.12.2018 год. Отг: м.с. П. Каменова

- Грип - профилактика

Срок: м.01.2019 год. Отг: м.с. П. Каменова

- Профилактика и лечение на чревните паразитози

Срок: м.04.2019 год. Отг: м.с. П. Каменова

13. Реализиране на съвместен проект между детската градина и семейството 

„Седмица на здравето"

Срок: 08 -  12.04.2019 г. отг: Ир. Янкова - координатор

14. Организиране на консултации и информационни срещи на родители и 

специалисти за обща и допълнителна подкрепа на деца с езикови и други 

проблеми в развитието

Срок: през периода Отг: директора

15. Провеждане на дарителска кампания за обогатяване и осъвременяване на 

книжния фонд в групите

Срок: м.09. -  м.12.2018 г. Отг: учители в групите

16. Включване в национални и местни благотворителни кампании с разбираеми 

от децата цели

Срок: през периода Отг: Г. Крумова, Цв.Цанова


