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ГЛАВА ПЪРВА 
 

I. АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

    

                     1.Силни страни, постижения и резултати:  
• Децата са обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда. Обособени, удобни и светли помещения за всяка група. Модерна и 

функционална база. Детската градина разполага с музикален, физкултурен салон. Има обширен, озеленен двор, спортни площадки с 

ударопоглъщащи настилки. Има логопедичен кабинет, в който работи специалист от Държавен логопедичен център, здравен кабинет. Във всяка 

група има интернет,  лаптопи и преносим проектор. Обособено помещение за съхраняване на сценични костюми и декори, които се обогатяват 

постоянно.  

• Детското заведение работи с пълен капацитет групи.   

• Динамично, гъвкаво, иновативно и оптимално управление съобразено с потребностите на децата и техните родители и обществените изисквания 

към детската градина.  

• Изграден е позитивен, организационен климат в условията на сътрудничество, ефективна комуникация и отношение на загриженост между всички 

участници.  

• За подкрепа на индивидуалните потребности на всяко дете работят психолог, логопед и ресурсен учител от РЦПППО.  

• Работят учители с богата професионална, информационна култура, висока степен на професионална рефлексия и професионални умения. 

• Отличен избор на организация, методи и средства на обучение за осигуряване на качествено образование.  

• Екипна работа между учителите на детските групи.  

• Създадени са условия за улеснен преход от семейна среда към детската градина и училище.  

• Много добро хранене и санитарно-хигиенно поддържане.  

• Грижа за здравето, чрез която децата получават достъп до медицинско обслужване и здравна профилактика.  

• Осигурена е възможност за допълнителни дейности по интереси по избор на родителите под формата на ДОД.  

• Проведени общи празници:за откриване на учебната година, Ден на будителите, Ден на християнското семейство, Коледа, Първи март, Трети март, 

посрещане на пролетта, Празник на буквите, Първи юни. Във всички групи са проведени празници с родителите. Проведен концерт модерни и 

народни танци и открити уроци по всяка допълнителна педагогическа дейност.  

• Работата по проект „Децата са бъдещето на света“, финансиран от дирекция “ПИСТ”, Столична община.  

• Участие в програми „Училищен плод” и „Училищно мляко”. 

• Участие в традиционното шествие и празник, организиран от  район „Люлин“  

• Участие в национален конкурси, ръководени от г-жа Р.Тодорова- учител по музика и заемане на призови места и награди. 
• В градината има външно видео наблюдение и дневна физическа охрана.  

• Партньорско участие на родителите в организацията и управлението на детската градина. 

 

     2. Слаби страни, проблеми:  
• Обогатяване на основните форми и средства за сътрудничество и взаимодействие на детска градина и родители.  

• Недостатъчно сътрудничество и комуникация между педагогическите специалисти и помощен персонал. 



• Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип. 

• Недостатъчна сезонна естетична украса във фоайетата. 

• Търсене и реализиране на средства по Европейски програми и проекти. 

 

    3. Извод:  
• Избор на още по-подходяща организация, методи и средства насочени към качеството на образованието.  

• Участие в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността на детската градина.  

• Обогатяване на игровата и дидактичната база.  

• Дооборудване на физкултурния салон с уреди и пособия.  

• Допълване с новоизлязла литература. Абонамент за специализирани педагогически издания.  

• Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на детската градина. 

 

II. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА на 

ДГ № 57 „ ХОСЕ  МАРТИ”  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год. 

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
Мисията, която детската градина изпълнява е да осигури цялостно развитие на детето, изпълнение на ДОС за предучилищно образование, 

запазвайки ценността на детството и осигурявайки приемствеността в подготовката за училище.  

Политиката на детското ни заведение като институция в системата на предучилищното и училищното образование е да поддържа съпоставима с 

европейските измерения образователна система, която да бъде решаващ фактор за изграждане на обществото на знанието.  

Осигуряваме среда за учене, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на децата, както и възможности за опазване 

на психическото и физическото им здраве.  

Стимулираме развитието на децата и творческите им заложби чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.  

Постоянно използваме съвременните информационни технологии в обучението, показваме и утвърждаваме нови модели на взаимоотношения и 

поведение.  

Все по успешно работим за интегрирането на деца със специални образователни потребности; създаваме условия за работа в многокултурна среда.  

Усвояване на система от знания, норми, ценности, които ще бъдат необходими за преминаване на детето към училищното образование,  

за да бъде успешен човек и добър гражданин. 

     ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
     Детето и детството винаги са стояли на вниманието ни като първостепенна грижа за бъдещето.  

     Детската ни градина се стреми да отговори на обществените потребности за цялостното формиране и развитие на детето, с помощта на 

семейството и всички предучилищни институции. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в 

дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културните различия. Деца образовани, компетентни, щастливи деца, знаещи и можещи, 

деца с култура и ценности полезни за тях и обществото.  

     Стремим се да изградим оптимална среда за развитието на интересите и способностите на децата и висок стандарт на грижа за всяко дете.  

     Любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване. Чрез прилагане на съвременни иновативни средства за възпитание и 

обучение на децата, екипно с учители и родители за постигане на максимален възпитателен и образователен ефект. Социализация на децата чрез 

средствата на играта, творческите изяви и отношение към детето като към специална личност изискваща любов, внимание и индивидуален подход.  

     Конкурентно способна детска градина, която има основна цел да осигури щастливо детство на всяко дете.   



 

     С повишаване качеството и повишаване на доверието към детската градина тя се е превърнала в привлекателно място за развитие на личността на 

детето, център за образователна, културна и социална дейност.    

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Разгръщане на творческия потенциал и компетентност на педагогическия екип за утвърждаване традициите на добрите 

практики съвременни изисквания в съответствие с нормативната уредба и гарантиращи хармония, култура на поведение,творческа 

самоизява и развитие на детската индивидуалност. 

 

     СТРАТЕГИИ  
      1. Утвърждаване на линията на съвременен мениджмънт на детската градина основана на прозрачност на управлението и предвидимост на 

развитието на предучилищното образование.  

      2. Разгръщане на творчеството и новаторството, включително предприемчивостта.  

      3. Въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението. Прилагане на авангардни образователни технологии и 

европейски компетенции.  

      4. Личностно – ориентиран и резултативно обоснован възпитателно – образователен процес.  

      5. Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им, съобразени с ДОС.  

      6. Квалификация на учителите съобразно актуалните и специфични потребности на детската градина. Повишаване компетентността на 

педагогическите кадри и гъвкавост в подходите съобразно потребностите на децата и изискванията на времето.  

     7. Утвърждаване на учителите като професионалисти със свое собствено мнение, изградено на база професионални анализи и прогнози и 

потвърдено от техните високи резултати в практиката.  

     8. Привличане на семейството като партньор в подготовката на детето за училище. Изграждане на активен модел на взаимодействие между детска 

градина и семейството. Споделена отговорност с родителите.  

     9. Партньорство и сътрудничество с културни и обществени институции.  

 

      ПРИОРИТЕТИ 

     1. Равен достъп до качествено образование – включващо обучение, възпитание, социализация за всяко дете. 

     2. Запазване и развитие на българската образователна традиция във възпитателно – образователната дейност. 

     3. Максимално развитие на потенциала на децата, възможност за пълноценна социална реализация, развитие на способностите и развитие на 

личността. Да се открие таланта на всяко дете и да се развива, да се подпомогнат децата,които се нуждаят от подкрепа. 

      4. Създаване на условия за развиващо обучение, което осигурява изява на детските способности и дарования. 

      5. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез български език. 

      6. Възпитаване на хуманизъм и толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност. 

      7. Повишаване на възможностите за проследяване и измерване на образователните цели. 

      8. Оптимизиране на условията и възможностите чрез формите и средствата на физическата култура и спорта децата да получат знания, умения и 

навици за системни занимания с физически игри и спорт. 

      9. Утвърждаване на демократичния стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода за вземане самостоятелно решения, залагащ на 

предприемчивостта и издигане авторитета на детската градина. 



      10. Търсене на широка обществена подкрепа за разбиране и споделена отговорност при осъществяване на пълноценна подготовка и гарантирано 

ценностно отношение към детето и детството. 

 

      ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  

     1. Качествен и равен достъп до предучилищното образование се стремим да развием интелектуално, емоционално, социално, духовно – 

нравствено и физически всяко дете. Успешна подготовка на децата за училище.  

     2. Формиране устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.  

     3. Ранно откриване заложбите на всяко дете и насърчаване развитието им.  

     4. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Възпитаване в патриотизъм.  Създаване на положителни емоции и 

обогатяване на творческото мислене на децата чрез празниците и развлеченията. 

     5. Формиране на толерантност и уважение към етническата, национална, културна, езикова и религиозна идентичност на всеки гражданин.  

     6. Познаване на националните, европейските и световни културни ценности и традиции.  

     7. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания.  

     8. Висок професионализъм от всички участници в отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата.  

     9. Повишаване качеството на образование и възпитание чрез системно използване на интерактивни методи във възпитателно – образователния 

процес.  

     10. Създаване на среда за повишаване компетенциите на децата с помощта на съвременни технологии и ефективна педагогическа среда.  

     11. Осигуряване на условия за социална и познавателна подготовка гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.  

     12. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. Изграждане на положително отношение към образованието у 

родителите.  

     13. Създаване на условия за ранно детско развитие – физическо, познавателно, езиково, духовно, нравствено, социално, емоционално, отчитайки 

значението на играта за подготовката им за училище. 

      ЦЕННОСТИ: 

 Екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности, толерантност. 

III. РЕЖИМ И УСЛОВИЯ НА РАБОТА 

 

 Детското заведение се състои от седем градински групи.  Приети са 181 деца. 

Педагогическият екип се състои от 16 педагози - 1 директор, 14 учителки, 1 учител по музика на цял  щат.Две трети  от педагогическия екип  

са дългогодишни и опитни  учители - с творчески  принос в професионалната практика, а по-младите педагози имат амбиции, желание и 

възможности за успешна професионална реализация. 

Непедагогическият екип се състои от 7 помощник- възпитатели, 1 готвач, 1 пом.готвач, 1 общ работник кухня, 2 чистача, 1 общ работник. 

Медицинският екип се състои от 2 квалифицирани  медицински сестри, които с обич, внимание и търпение се грижат за осигуряването и  

изпълнението на всички  хигиенни, медицински, здравно- просветни и профилактични дейности. 

Условията за възпитание и обучение в ДГ№ 57 са много добри, жизнената  среда  на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика 

и комфорт, интериора и подредбата на групите, салона и кабинетите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В 



подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на 

задължително училищно обучение. 

Осигурени са допълнителни дейности по желание на родителите - английски език, латино танци , народни танци,  приложни изкуства, футбол 

и плуване.  Детското заведение разполага с отделни салони по музика и физическо възпитание, както и с плувен басейн, кабинет по английски език,  

ателие за приложни изкуства, логопедичен кабинет,  които се използват рационално за разгръщане на творческия потенциал на децата. 

  

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И  

ПРИОРИТЕТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 год. 

IV.1. РАБОТНИ  ЕКИПИ 

 

ГРУПА УЧИТЕЛИ  И ПОМ.ПЕРСОНАЛ 

/име, фамилия, длъжност,/ 

Първа А група „Котенца” 1. Силвана Кьосева- учител ДГ 

2. Аделина Балабанова-  учител ДГ 

3. Нонка Биволарова-  пом.възпитател 

Първа Б група „Звънчета ” 1. Диана Ангелова- старши учител ДГ 

2. Цветанка Николова - старши учител ДГ 

3. Боянка Димитрова- помощник възпитател 

Втора А група „Зайо Байо” 1. Милена Петрова- старши учител ДГ 

2. Евелина Чованска- учител ДГ 

3. Сияна Манова- пом.възпитател 

Втора Б група „Мики Маус ” 1. Ангелина Симеонова- старши учител ДГ 

2. Стоянка Янева-  старши учител ДГ 

3. Ваня Иванова-  пом.възпитател 

Трета  група „Лъвчета” 

 

1. Здравка Иванова- старши учител ДГ 

2. Зорница Райкова- учител ДГ 

3. Мариета Танкова- пом.възпитател 

Четвърта А група „Мечо Пух” 

 

1. Адриана Добрева- учител ДГ 

2. Диана Занкова-  учител ДГ 

3. Радка Лиманова- пом.възпитател 

Четвърта Б група „Пчелички” 

 

1. Мая Димитрова- старши учител ДГ 

2. Катя Нешкова - учител ДГ 

3. Цветанка Щрекова - помощник възпитател 

 

        Забележка: В интерес на работата през учебната година, директорът  има право да извършва необходимите размествания по групите 

на учители  и непедагогически персонал. 

 



 

 

IV.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

МЕСЕЦ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

               ОТГОВОРНИК СРОК 

септември ● Откриване на учебната година 

● Сформиране на екипите за работа по групи и избор на комисии 

● Изготвяне план за работа на комисията по творческите въпроси, празници и 

развлечения. 

● Изготвяне на график за използване на физкултурния салон, опис на наличните пособия. 

● Изготвяне график за провеждане на родителските срещи и дневен ред 

● Изготвяне на график  за провеждане на ситуациите по музика и опис на  

наличностите в  музикален салон. 

● Изготвяне на седмично разписание 

●  Осигурявяне на канцеларски, учебни материали и помагала необходими за ВОР. 

● Осъвременяване на интериора в групите. Организиране на кътове по  

интереси. 

● „Очи за всички“-инициативи за запознаване с децата по света (педагогически  

ситуации и презентации). 

● „Познавате ли своето дете“- анкета с родителите на първа група „Котенца“ и 

 „Звънчета“ 

Уч-ли по групи, уч-л по Музика 

Учители по групи 

Учители по групи 

М.Димитрова 

Учител по групи 

Р.Тодорова- учител по музика 

 

 

Учители по групи 

Учители по групи 

 

Учители по групи 

 

Учители по групи, родители 

17.09.2020 г. 

16.09.2020 г. 

16.09.2020 г. 

 

 

20.09.2020 г. 

20.09.2020 г. 

16.09.2020 г. 

30.09.2020 г. 

30.09.2020 г. 

 

21-30.09.2020 г. 

 

30.09.2020 г. 

Октомври 

 

 

 

 

 

● Проверка на наличната МТБ и набавяне на необходимата за ВОР. 

● Изготвяне на график за провеждане на ДОД; 

● Оформяне и поддържане на разнообразна тематична украса в музикален салон,   

 фоайетата и групите. 

● „Седмица на детската книга“- съвместни инициативи с родителите за четене на приказки  

от цял свят 

● „Приказна кубка“- запознаване с децата по света, бит, костюми, характерни особености.  

● „Любими приказни герои“- съвместна инициатива с родителите- оцветяване на 

 керамични фигури от приказки. Изложба 

● „Седянка“- фолклорен концерт 

Учители по групи 

 

Всички учители 

 

Учители по групи 

 

Учители по групи 

 

 

Учители гр.“Пчелички“ 

м .10.2020 г. 

01.10.2020 г. 

Постоянен  

 

01-09.10.2020 г. 

 

12-16.10.2020 г. 

 

 

м.10.2020 г. 

ноември ● Отразяване резултатите от продуктивни естетически дейности, провеждани  

в ДГр. и семейството в гардеробните на всяка група 

● „Весели хвърчила“- съвместна инициатива с родителите по изработване на 

 Хвърчила. Изложба на изработените хвърчила. 

● „Претвори Родината в картини“- изработване на картини макети и др., показващи  

Учители по групи 

 

Учители по групи   

 

Учители по групи, учител по  

15.11.2020 г. 

 

06.11.2020 г. 

 

02-13.11.2020 г. 



културни и природни обекти. Изложба. 

● „Децата по света“- карнавал по групи 

музика  

16-20.11.2020 г. 

Декември 

 

 

● Провеждане на коледно тържество 

● „Коледни изкушения“- приготвяне на коледни сладки с родителите  

● „Коледна работилница“- открита практика (изработване на предмети и организиране на 

изложба изложба от съвместно изработени с родителите изделия)  

● „Чудото: Коледа“- концерт 

Учители по групи 

Учители гр. „Лъвчета“ 

Учители по групи, родители 

гр. „Пчелички“ 

учители гр.“Мечо Пух“,  

учител по музика, родители 

м.12.2020 г. 

м.12.2020 г. 

м.12.2020 г. 

 

м.12.2020 г. 

януари ● „Световен ден на прегръдката“- 21 януари 2020 г.- инициативи по групи 

● „Да прегърнем децата по света“- изложба на детски рисунки 

Учители и родители  

Учители по групи, родители 

31.01.2021 г. 

31.01.2021 г. 

февруари ● Подготовка за проект по физическа култура и спорт – ПМС №129 

● „Всичко за здравето, храненето и хигиената“- открита практика 

● „Светофар“- открита практика 

Директор 

Учители гр.“Зайо Байо“ 

Учители гр.“Звънчета“ 

28.02.2021 г. 

м.02.2021 г. 

м.02.2021 г. 

март ● Провеждане на инициативи и празници: 

      * „Правим подарък с татко за празника на мама“- открита практика; 

      * „Вълшебно цвете за мама”- концерт  

      *   „Златокоска и приятелите от гората“- концерт 

● „Световен ден на водата и нейното опазване“- инициативи по групи 

● „Любима приказка“- инициативи за световния ден на приказката, съвместно с родителите 

 

Учители група „Лъвчета“ 

Учители  група „Котенца“ 

Учители  по гр. „Зайо Байо“ 

 Учители по групи 

Учители по групи  

 

м.03.2021 г. 

м.03.2021 г. 

м.03.2021 г. 

25.03.2021 г. 

Април 

 

 

 

 

● „Пролетна въртележка““- провеждане на пролетните празници съвместно с  

родителите- Лазаровден, Цветница, Великден. 

● „На раздумка“- открита практика 

● „Да изчистим България заедно“-съвместна инициатива с родителите. 

● „Пролетно оживление“- празничен концерт 

Учители по групи и у-л по музика; 

Учители ПГ- 5 и 6 год.; 

Учители група „Мечо Пух“ 

Учители по групи, Родители 

Учители гр. „Звънчета“,  

родители 

м.04.2021 г. 

м.04.202 г. 

м.04.2021 г. 

м.04.2021 г. 

м.04.2021 г. 

Май ● Открити уроци на допълнителните педагогически услуги над ДОИ 

● „Весели хвърчила“- изложба и пускане на хвърчила  

●  Провеждане на празник „Довиждане с обич, моя детска градина” 

Учители по дейностите 

Учители по групи, Родители 

Учител по музика, учители ПГ 

Учители ПГ- 6 год.; 

Учител по музика, родители 

30.05.2021 г. 

30.05.2021 г. 

05.05.2021 г. 

До 26.05.2021 

 

IV.3. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

МЕСЕЦ АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

СЕПТЕМВРИ ● Изготвяне на Списък-образец № 2 

● Изготвяне на необходимата документация  

●Сключване на трудови договори с новопостъпилите 

Директор; ЗАС  

Директор 

Директор  

19.09.2020 г. 

16.09.2020 г. 

Текущ  



служители. 

●Актуализиране на служебните досието на персонала. 

● Изготвяне на втори екземпляр от заповедите за 

досието и допълнителни споразумения към трудовите 

договори 

● Изготвяне и актуализиране на списъците на деца по 

групи за учебната 2019/2020 г. 

● Изготвяне на  планове: 

- ГКП; 

- План за квалификационната дейност; 

- План по БДП; 

- Контролната дейност;  

- План за работата на ПС 

● Актуализиране на вътрешните правила ( ПВТР, ПДДГ, 

ПДБАК, ПБДП, ПЗБУВОТ) 

● Инструктажи по ЗБУТ 

● Изготвяне на: план за здравеопазването и 

профилактиката; план за промоция на здравето. 

● Актуализиране на инструкции за работа при спазване 

на безопасни условия  за възпитание,  обучение и труд. 

● Избор и осигуряване на учебни помагала за първа и 

втора група. 

●Изготвяне на тематично седмичното разпределение за 

всички групи в детското заведение.  

●Проучване мнението на родителите за предпочитанията 

на децата за ДОД- писменно. 

● Провеждане на общо събрание: 

 Актуализираве на длъжностните характеристики. 

 Запознаване с вътрешните правила. 

● Проверка и контрол по поддържане на МТБ.  

● Водене на административната служебна 

документация, своевременно начисляване/последен 

работен ден на всеки месец/, събиране и отчитане на 

дължимите суми за месеца за ползване на детска 

градина /10 –то число на месеца/, ведомости на РЗ 

 ● Заявка за хигиенни консумативи  и др. материали. 

 

ЗАС 

ЗАС 

ЗАС 

 

 

Директор, ЗАС 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

ЗАС 

Медицински сестри 

 

ЗАС 

 

Учители по групи 

 

Учители по групи 

 

Учители по групи 

 

 

 

Директор 

 

Общ работник, домакин, 

мед.сестри 

 

ЗАС, счетоводител 

 

Домакин, счетоводител 

                         

16.09.2020 г. 

Текущ 

Текущ 

 

 

16.09.2020 г. 

 

16.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

16.09.2020 г. 

 

16.09.2020 г. 

16.09.2020 г. 

 

16.09.2020 г. 

 

30.09.2020 г. 

 

16.09.2020 г. 

 

30.09.2020 г. 

 

 

 

16.09.2020 г. 

 

Текущ 

 

 

Текущ 

 

Текущ 

 



●Актуализиране на декларациите за ползване на 

преференции от родителите за такса  

● Родителски срещи по групи -  запознаване на 

родителите с ПВР и раздел „Родители“ от ПДДГ, 

представяне на Програмната система, ДОС и 

учебните помагала/познавателни книжки  за 

съответната възрастова група; избор на родителски 

активи 

● Провеждане на Общо събрание 
  

ЗАС 

 

 

Педагогически екипи по групи 

 

 

 

 

Директор 

Текущ 

 

 

30.09.2020 г. 

НОЕМВРИ ● Практическо усвояване на плановете по БАК и ПАБ 

●Обогатяване гардероба на детската градина 

необходимите  карнавални костюми и реквизит  за 

тържествата 

Координатор БАК 

 

Директор 

18.11.2020  г. 

 

Текущ 

ДЕКЕМВРИ ● Провеждане на инвентаризация 

●Абонамент за периодични издания свързани с работата 

на ДГ  

● Обогатяване на МТБ 

Домакин,счетоводител, комисия 

Директор, счетоводител 

 

Директор, счетоводител 

15.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

 

постоянен 

ЯНУАРИ Провеждане на Общо събрание   

МАРТ ● Извършване проверка на състоянието на съоръженията 

за игра на двора. 

● Провеждане на Общо събрание 

Домакин, общ работник, 

мед.сестри, ЗАС, 

Директор 

30.03.2021 г. 

 

АПРИЛ ● Боядисване на съоръжения на двора 

● Практическо усвояване на плановете по БАК и ПАБ 

Общ работник, родители, учители 

Учители по групи, родители 

Учители по групи, родители 

Координатор БАК 

30.04.2021 г. 

15.04.2021 г. 

 

 

МАЙ ● Изготвяне на удостоверения за завършена ПГ 

● Организация на работата за летния период- график за 

персонално осигуряване на групите 

●  

Директор, Учители на ПГ-6 год. 

Комисия, председател на СО 

 

 

20.05.2021 г. 

30.05.2021 г. 

 

 

 

IV.4. ПЛАН  ЗА КОНТРОЛНАТА  ДЕЙНОСТ 

 

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК  

СЕПТЕМВРИ ● Задължителна документация 

     *Дневник на група 

         - титулна спраница 

Директор 30.09.2020 г. 

 

 



         - сведения за децата 

         - седмична праграма 

         - седмично планиране на ВОР 

● Книга за подлежащите на задължително обучение 

деца до 16 год.възраст 
● Трудова дисциплина 

● Интериор и готовност на групите за работа в 

съответствие с възрастовите особености. 
● Хранене 

      * Спазване на седмичното меню  

      * Качество и количество на приготвената храна. 

● Задължения по длъжностна характеристика на 

педагогически и непедагогически персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОМВРИ ● Спазване на хигиенно- санитарните изисквания 

     * Хигиена по групите, физкултурен и музикален салони 

● Работно време 

     * педагогически и непедагогически персонал;      

     * спазване график на работа на учител по музика; 

● Задължителна документация- педагогически персонал: 

     * Дневник на група 

        - седмично планиране; 

     * Досиета на децата 

     * Протоколи от проведени родителски срещи; 

● Задължителна документация- ЗАС 

     * Таксова книга  

     * Болнични листове 

● Наблюдение на : 

      * Педагогически ситуации по групи 

      * Дневен режим 

● Задължения по длъжностна характеристика- 

непедагогически персонал 

Медицински сестри, комисия 

 

 

Директор 

м.10.2020 г. 

 

 

м.10.2020 г. 

 

 

м.10.2020 г. 

 

 

м.10.2020 г. 

 

 

 

 

м.10.2020 г. 

 

НОЕМВРИ ● Задължителна документация- педагогически персонал: 

      * Дневник на група 

        - седмично планиране; 

        - отразяване на резултатите от постиженията на децата 

в началото на учебната година; 

● Задължителна документация- ЗАС 

Директор  

м.11.2020 г. 

 

 

 

 



      * Форма 76 

      * водене на досиетата на служителите. 

● Задължителна документация - домакин 

      * Складова наличност хранителни продукти; 

      * Изписване на хранителни продукти  

      * Складова наличност на почистващи и дезинфектанти 

● Задължителна документация ДОД 

       * Присъствена форма 

● Наблюдение на : 

      * Педагогически ситуации; 

 

 

м.10.2020 г. 

 

 

 

м. 11.2020 г. 

 

 

м.11.2020 г. 

ДЕКЕМВРИ ● Задължителна документация- счетоводител 

      * Приключване и отчитане на финансовата година; 

● Задължителна документация- педагогически персонал: 

      * Дневник на група 

        - седмично планиране ВОР; 

        - средна месечна посещаемост 

● Задължителна документация – домакин 

       * Проверка по изписване и влагане на хранителните 

продукти от домакина и главния готвач; 

        * Проверка на оклада; 

● Задължителна документация – медицински сестри           

       * преглед на здравните картони на децата. 

Директор 20.12.2020 г. 

 

05.12.2020 г. 

 

 

 

15.12.2020 г. 

 

 

 

10.12.2020 г. 

 

ЯНУАРИ ● Спазване на хигиенно- санитарните изисквания 

     * Хигиена по групите, физкултурен и музикален салони, 

пералня, кухня. 

● Текущ контрол по ЗУД – книга за дарения, летописна 

книга и др. 

Медицински сестри, комисия 

 

 

Директор 

м.01.2021 

 

 

м.01.2021 г. 

 

ФЕВРУАРИ ● Задължителна документация- педагогически персонал: 

      * Дневник на група 

        - седмично планиране; 

        - средна месечна посещаемост; 

        - присъствена форма; 

        - медицински бележки; 

 ● Наблюдение на : 

      * Режимни моменти 

      *  Педагогически ситуации  

● Задължения по длъжностна характеристика- 

 Директор 

 

 

 м.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



непедагогически персонал 

МАРТ ● Задължителна документация – домакин 

       * Проверка по изписване и влагане на хранителните 

продукти от домакина и главния готвач; 

        * Проверка на оклада; 

● Задължителна документация- ЗАС 

        * Спазване сроковете за събиране и отчитане на 

таксите  

 ● Спазване на хигиенно- санитарните изисквания 

     * Хигиена по групите, физкултурен и музикален салони 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестри, комисия 

м.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

м.03.2021 г. 

АПРИЛ ● Задължителна документация- педагогически персонал: 

      * Дневник на група 

        - седмично планиране; 

        - средна месечна посещаемост; 

        - досиета на децата. 

● Наблюдение на : 

        * основни форми на педагогическо взаимодействие; 

        * открити моменти на ДОД  

Директор 

 

 

 

МАЙ ● Задължителна документация- педагогически персонал: 

      * Дневник на група 

        - седмично планиране; 

        - средна месечна посещаемост; 

        - присъствена форма; 

        - медицински бележки; 

        - отразяване на резултатите от постиженията на децата 

в края на учебната година; 

        - Отразени дата и №  на удостоверенията за завършена 

ПГ.   

        - Детско портфолио. 

     ● Спазване на хигиенно- санитарните изисквания 

     * Хигиена по групите, физкултурен и музикален салони 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицински сестри, комисия 

 

 

 

IV.5. ФИНАНСОВА  ДЕЙНОСТ 

 

ФИНАНСОВА  ДЕЙНОСТ ОТГОВАРЯ СРОК 



● Изготвяне на оперативни документи Директор, 

счетоводител 

м.септември 2020 г. 

 

● Изготвяне на отчет за касовото изпълнение на 

бюджета 

Директор, 

счетоводител 

м.септември 2020  г. 

м.декември 2020 г. 

● изготвяне на отчет за изпълнението на 

бюджета за тримесечие и представяне в 

счетоводството на р-н „Люлин”   

Директор, 

счетоводител 

На тримесечие 

● Представяне на информация за изпълнението 

на бюджета / изразходваните средства по 

параграфи / 

Директор, 

счетоводител 

м.септември 2020 г. 

м.декември 2020 г. 

м.март.2021 г. 

м.юни 2021 г. 

● Изготвяне на план на бюджетната сметка 

разпределен по единната бюджетна 

класификация за 2021 г. 

Директор, 

счетоводител 

м.февруари 2021  г. 

 

 

IV.6. ПЛАН  ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ 

 

IV.6.1.  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ 

IV.6.1.1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Вътрешноучилищна квалификационна дейност  

Форма 

(семинар 

тренинг и др.) 

Тема  Време на провеждане Целева група 

(брой) 

 

Отговорници за 

провеждането на формата 

 

Академия  за 

родители 

„Познавате ли своето дете?“ м.9.2020 г. родители Учители първа група 

 

Работна среща „Храненето- важен фактор за здравословно детство“. 

„Рационалното хранене на децата през различните 

сезони“ 

м.10.2020 г. Учители Медицински сестри 

Семинар „Децата и азбуката на пътната безопасност“ м.10.2020 г. учители 

 

Ангелина Симеонова 

 

Дискусия „Иновативни практики за подобряване 

взаимодействието с родителите“ 

м.10.2020 г. учители              Стоянка Янева 

Кръгла маса „Формиране, координация и мотивация на екипите в 

детската градина“ 

м.10.2020 г. Учители 

Пом.възпитатели 

Мая Димитрова 



Практикум 

/открита 

практика/ 

„Да покажем най-доброто от себе си“ м.10.2020 г.- 

м.05.2021 г. 

учители Учители по групи 

Академия за 

родители 

„Как да научим децата да работят в екип“ м. 10.2020 г. учители Катя Нешкова 

Дискусия „Игрова технология за осъществяване на 

образователния процес в детската градина“ 

м.11.2020 г. 16 бр. учители  Аделина Балабанова 

 

Академия за 

родители 

„Могат ли децата без играчки“ м.11.2020 г. Учители, родители Евелина Чованска 

Практикум Проектна дейност на педагогическата колегия, 

свързана с развиване и популяризиране на 

откривателското учене чрез ролеви игри, 

структурирани дискусии, експерименти и 

практическа дейност с децата в педагогическото 

взаимодействие.  

м.10.2020 г. 

м. 05.2021 г. 

15 

Учители 

Учители по групи 

 

Ролеви игри 

„Приказки от цял свят“ – 

 опознаване на далечни народи и култури,  четене на 

приказки, куклени етюди, драматизаци, изложба на 

рисунки детско творчество с участието на родителите  

м.11.2020 г. учители 

родители 

Учители по групи 

Концерти 

 

„Ой Коледо, мой Коледо” м.12.2020 г. учители Р. Тодорова-учител по музика 

Учители по групи 

Практикум „Весела сурвачка“ 

„Коледни изкушения“ 

  

м.12.2020 г.  

м.12.2020 г. 

Учители 

Пом.възп. 

родители 

Учители по групи 

Семинар „Изготвяне на електронни дидактически материали и  

електронни ситуации, чрез съвременните 

възможности на дигиталните технологии.“ 

м.01.2021 г.  

Учители 

Зорница Райкова 

Семинар „Създаване и поддържане култура на толерантност в 

образователната институция“ 

м.01.2021 г. учители Диана Ангелова 

Практикум „Работилница за мартеници“  м.02.2021 г. Учители, родители Учители по групи 

Академия за 

родители 

„От колко играчки има нужда детето. По-малко и по- 

прости играчки за развито въображение“ 

м.02.2021 г. родители Цветанка Николова 

Работна среща „Бедствията и децата на ХХІ век“ 

 

м.02.2021 г. Учители 

Пом.възпитатели 

Милена Петрова 



Практикум  „Заедно с мама и татко“- изработване на пана, 

рисунки, фигури и др 

От м.10.2020 г. 

до  м.05.2021 г. 

учители Учители по групи 

Семинар „Ранно формиране на мотиви за учене и осигуряване 

на плавен преход от детската градина към 

училището“ 

м.03.2021 г. учители Адриана Добрева 

Академия за 

родители 

„4 стъпки за овладяване на детската истерия“ м. 03.2021 г. Учители, родители Учители по групи 

Практикум „Земята в цветове“ м.04.2021 г. учители 

родители 

Учители по групи 

Семинар „Култура на общуването- учител-дете, родител-дете, 

дете-дете“ 

м.04.2021 г. учители Диана Занкова 

Практикум „Без паника“- правилни действия при бедствия м. 04.2021 г. учители Здравка Иванова 

 

Академия за 

родители 

„Как да развиваме детският интелект“ м.04.2021 г. Учители, родители Силвана Кьосева 

 

Самоусъвър-

шенстване 

„Да съм здрав и силен“- спортни игри и забавления 

съвместно с родителите 

м.03.- м.05.2021 г. Учители, родители Учители по групи 

Практикум „Весели хвърчила“- изработване, пускане и изложба 

на хвърчила 

м.10.2020 г.-05.2021 г. Учители, родители Учители по групи 

Самоусъвър-

шенстване 

„Споделяне и обсъждане на добрите практики“ м.05.2021 г. учители Учители по групи 

 

IV.6.1.2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, тренинг 

и др.) 

Организатор  Тема Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 

Финансиране  

 

Курс-практикум 

 

Директор 

„Орф Шурверк” 

 

„Музикално-педагогическа работилница” 

 

м.11.2020 г. 

 

1 муз. 

Учител 

 

бюджет 

Семинар Директор „Професионалният стрес – блокатор на успеха 

или двигател на развитието?”  

м.11.2020 г. 16 Учители 

 

бюджет 

Семинар 

 

Директор „Eмоционалната интелигентност – условие 

за успешна професионална изява на педагозите, 

м.01.2021 г. 16 Учители 

 

бюджет 



за ефективна комуникация с децата/учениците и 

родителите и за превенция на агресията” 

 

 

При възникнала необходимост  Планът за квалификация  може да бъде актуализиран, допълван и променян през учебната година. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IV.6.1.3. ВЪТРЕШНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 

     Вътрешната проектна дейност  по групи са неразделна част от непрекъснатата професионална квалификация  на педагогическата колегия. 

     Чрез тях се надгражда съдържанието по образователни направления и се предлага широк културен поглед на участниците в предучилищното 

образование в нестандартни форми на взаимодействие между учители-деца-родители. 

      Реализираните проекти са достатъчно стабилна  теоритечно-методична познавателно-практическа основа за създаване на иновативна система в 

детската градина и подпомага автономността и изграждане на собствен уникален облик на учителите във всяка група.  

      Педагогическите специалисти ще работят по посока на утвърждаване традициите на добрите практики съвременни изисквания в 

съответствие с нормативната уредба и гарантиращи хармония, култура на поведение, творческа самоизява и развитие на детската 

индивидуалност. Учителите ще разгърнат своя творчески потенциал и компетентност по следните теми:  

 

 „Традиции, багри, красота пред очите на нашите деца“ 

 „Светът на книгата е и мой свят“ 

  „Децата по света“ 

 „Любими приказни герои“ 

 „Да прегърнем децата от света“ 

 

IV.7. ПЛАН  ЗА  БДП 
2. Основна цел : 

Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване  на възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина. 

Изграждане на елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване на децата като пешеходци. 

3. Основни задачи : 

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

   2. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение. 

   3. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от детската градина до дома им. 

   4. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния 

процес. 

   5. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно овладяване на правилата по БДП. 

4. Задачи: 

1. Начално ориентиране в пътната среда, посочване и обясняване на мястото на движение и участниците в него. 



2. Различаване и назоваване средствата за регулиране на движението и местата за пресичане на пътя. 

3. Запознаване на децата с  видовете различните превозни средства . 

4. Запознаване с опасностите на пътя  и начини за предпазване от тях, разпознаване на елементите на улицата като опасни и безопасни в близост до 

дома и детската градина. 

5. Систематизиране на представите на децата за участниците в движението и прилагане на алгоритъм за безопасно пресичане в игрова обстановка.  

6. Запознаване с основни пътни знаци. Ориентиране в графични рисунки, схеми на маршрут. 

7. Запознаване с безопасните места и начини за пресичане. 

8.Затвърждаване на уменията на децата да разпознаване естествените елементи на пътно-транспортната обстановка – пешеходци, превозни средства, 

пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението. 

9. Назоваване и отграничаване същността на обектите – характеристика, понятия. 

10. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация съобразно получените знания и опит. 

 

IV.8. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 

 

МЕСЕЦ ПЕДАГОГИЧЕКИ  СЪВЕТ ОТГОВОРНИК 

СЕПТЕМВРИ ● Избор на секретар на ПС 

● Определяне на педагогическите екипи в групите- представяне на новите членове; 

● Обсъждане и приемане на организацията на възпитателно-образователната работа 

през учебната 2020/2021 год. 

     - хорариум; 

     - седмична програма; 

     - дневен режим; 

     - годишно разпределение на часовете за работа на учителя по музика; 

     - програмна система. 

● Приемане на ГКП 

● Приемане на План за работата на ПС 

● Приемане на План за квалификационната дейност и правила за вътрешно-  

квалификационна дейност и продължаваща квалификация. 

● Приемане на план по БДП; 

● Приемане на План за  контролната дейност на директора. 

● Приемане на План за работата с родителите.  

● Актуализиране и приемане  на Правилник за дейността на ДГ; 

● Приемане на  Стратегията на ДГ №57 и плана за действие за периода 2020-2024 

год.; 

● Утвърждаване на Етичен кодекс; 

● Приемане на План за БАК. 

● Изготвяне на график за използване на физкултурния  и музикален салон; 

 

Директор 

 



● Изготвяне на график за провеждане на ДОД; 

● Избор на комисии;  

● Насоки за попълване на дневниците, постиженията на децата по образователни 

направления и родителските срещи и уточняване на дати и начин на провеждането 

им. 

● Организация на работата по Проект „Децата са бъдещето на света“ 

● Разни-  обсъждане на текущи проблеми; Гласуване на решенията. 

НОЕМВРИ ●  Приемане план за провеждане на  празниците и развлеченията. 

● Информация за проведените родителски срещи. Представяне на протоколи от 

родителските срещи.  

● План за закаляване през есенно-зимния сезон. 

● Обсъждане и избор на украса за предстоящите Коледни и новогодишни 

празници. Подготовка за Коледна благотворителна разпродажба.  
 

Р.Тодорова- уч-л по музика 

Учители по групи 

 

Мед.сестри 

Учители по групи 

ЯНУАРИ 

 

● Отчет за изпълнението на взетите решения на предишния ПС.  

● Анализ на резултатите от постиженията на децата в началото на учебната година. 

● Анализ на здравословното състояние на децата. 

●Избор на учебни помагала от програмните системи за учебната 2021/2022 г. 

● Обсъждане на текущи проблеми; 

Директор 

Учители по групи 

Мед.сестри 

Учители по групи 

МАРТ ● Информация за здравословното състояние на децата. 

● Анализ на резултатите от изпълнение на мероприятията в ГКП и Стратегията 

● План за закаляване на децата през пролетно-летния сезон; 

● Откриване на кампания свързана с екологичното възпитание на децата: 

- пролетно почистване; 

- съвместни дейности с родителите- боядисване на уреди, засаждане на растителност 

и др. 

Мед. сестри 

Медицински сестри 

Директор 

Мед.сестри 

МАЙ ● Доклад-анализ за дейността на детската градина за 2018/2019 год. 

● Анализ на резултатите от контролната дейност 

● Анализ на резултатите от постиженията на децата в края на учебната година и 

готовността им за училище. Отчет-анализ за училищната готовност на децата от ПГ 

● Изготвяне на  проект на ГКП  за учебната 2021/2022 год., предложения 

● Информация за дейността на комисиите за учебната 2020/2021 г.  

● Отчет на резултатите от работата с деца, на които е предоставена допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

● Организация на работата през летния сезон. 

● Обсъждане на текущи проблеми 

 

Директор 

Директор 

Учители по групи 

 

 

Комисии 

Координатор ЕРЛП и 

Учители по групи 

 

 

 



IV.9. ПЛАН  ЗА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛИТЕ 

  

МЕСЕЦ РАБОТА  С  РОДИТЕЛИТЕ  ОТГОВОРНИК 

СЕПТЕМВРИ ● „Заедно ръка за ръка“- провеждане на родителски срещи 

● „Как да научим децата да общуват и работят в екип“- създаване на норми на 

поведение, актуализиране на правила в групите. 

 ● „Познавате ли своето дете“- анкета с родителите на І- ва група  

● Предоставяне на актуална информация на информационните табла 

● Отразяване резултатите от продуктивни естетически дейности, провеждани в 

ДГр. и семейството на информационните табла на всяка група 

● Съвместно участие в празници   

Учители по групи 

Учители по групи 

 

учители първи групи 

 

учители по групи 

 

учители по групи, родители 

ОКТОМВРИ ● „Седмица на детската книга“- четене на приказки 

● „Работилница за вълшебства“- оцветяване на гипсови фигури, изработване и 

пускане на хвърчила. 

● „Седянка“- празничен концерт 

● Отразяване резултатите от продуктивни естетически дейности, провеждани в 

ДГр. и семейството на информационните табла на всяка група 

Родители  

Учители по групи 

 

Учители гр.“Пчелички“ 

Учители по групи 

НОЕМВРИ ● „Претвори Родината в картини“- изработване на картини, макети и др. 

● „Децата по света“- карнавал  

● Отразяване резултатите от продуктивни естетически дейности, провеждани в 

ДГр. и семейството на информационните табла на всяка група 

Учители по групи 

Учители по групи 

Учители по групи 

Родители, учители 

ДЕКЕМВРИ ●„Коледни изкушения“ -  съвместна дейност на деца, учители, родители- 

приготвяне на коледни сладки и др. 

● Съвместно участие в подготовката на Коледните празници 

●„Чудото Коледа“- празничен концерт 

● Отразяване резултатите от продуктивни естетически дейности, провеждани в 

ДГр. и семейството на информационните табла на всяка група 

 Учители по групи, родители 

 

Учители по групи 

Учители гр.“Мечо Пух“ 

ЯНУАРИ ● „Детски снежни веселби“- отбелязване на световния ден на снега; забавни 

игри, бой със снежни топки, пързаляне с шейни,  конкурс за  снежен човек и др. 

● Отразяване резултатите от продуктивни естетически дейности, провеждани в 

ДГр. и семейството на информационните табла на всяка група 

Учители по групи, родители 

ФЕВРУАРИ ●„Да прегърнем децата по света“- изложба на детски рисунки  

● „Светофар“ 

Учители по групи, родители 

Учители гр.“Звънчета“ 

МАРТ 

 

● „Вълшебно цвете за мама“- празничен концерт  

●„Работилничка на мартенички”-  съвместно изработване на мартеници и 

организиране на изложба. 

● „Правим подарък с татко за мама“ 

Учители гр.“Котенца“,  

родители 

 

Учители гр.“Лъвчета“ 



● „Седянка“- празничен концерт 

●  „Цветна обич за мама”-  открита практика 

● Театрална постановка  

● „В света на математиката“-открита практика 

Учители гр.“Пчелички“ 

Учители гр.“Мики Маус“ 

 

Учители гр.“Пчелички“ 

АПРИЛ ● „Пролетна седянка“- концерт 

● „Българските пролетни празници” – Лазаровден, Цветница, Великден- 

изработване на венци, боядисване на великденски яйца и др. съвместно с 

родителите.  

● „Златокоска и приятелите от гората“- празничен концерт 

 ● „Пролетно оживление“- празничен концерт 

● „На раздумка“- открита практика - открита практика  

● „Шарен Великден“- открита практика  

 Учители гр.“Лъвчета“ 

 

Учители по групи, родители 

 

Учители група „Зайо Байо“ 

Учители група „Звънчета“ 

Учители група „Мечо Пух“ 

Учители група „Котенца“ 

МАЙ ● „Весели хвърчила“- пускане на изработени хвърчила 

● „Довиждане с обич, моя детска градина“ 

● „Детство мое“- подготовка на празника на детето 1 юни 

Учители по групи 

Учители ПГ-6 год., учител по музика 

Учители по групи, учител по музика 

 

IV.10. ХИГИЕНА  И  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

ХИГИЕНА  И  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТГОВОРНИК СРОК 

● Ежедневно извършване на сутрешен  филтър 

при приемане на децата 

Мед.сестри Постоянен 

● Да се следи здравословното състояние на 

децата при престоя им в ДЗ и да се вземат 

адекватни мерки при необходимост 

Мед.сестри Постоянен 

● Оформяне на списък с деца с хронични 

заболявания, изискващи даване на определени 

медикаменти по лекарско назначение и 

описване на необходимите мерки при подобни 

случаи на видно място в мед. кабинет и 

приемане на декларации от родителите на тези 

деца за съгласие с медикаментозно лечение(при 

нужда). 

- Оформяне на списък с деца с алергични 

заболявания, доказани с документ от 

специалист. 

  

Мед.сестри 
 

м.Септември 

● Да се следят сроковете за здравните книжки 

на персонала, съхранявани в мед. Кабинет 

Мед.сестри Постоянен 



● Оформяне на здравното досие на децата по 

групи. 

Мед.сестри Постоянен 

● Поддържане на хигиената в групите, 

физкултурния и музикалния салони 

Мед.сестри Постоянен 

● Обсъждане на рационалното хранене  и 

качеството на храната 

Мед.сестри Постоянен 

● Изготвяне на план за закаляване през есенно-

зимния сезон 

Мед.сестри м.Октомври 

2020 г. 

● Провеждане на закалителни процедури  Мед.сестри, учители Постоянен 

● Отразяване на антропометричните 

измервания на децата в медицинската им 

документация. 

 

Мед.сестри  
м.Октомври 

2020 г. 

● Беседа с помощния персонал за използването 

на дезинфекционните препарати 

Мед.сестри м.Ноември 

2020 г. 

● Отчет на заболяемостта Мед.сестри м.Март 2021 г. 

● Изготвяне на план за закаляване през 

пролетно-летния сезон 

Мед.сестри м.Март 2021 г. 

● Контрол по отчитане на температурата на 

храната, дневника за хигиенно състояние. 

Мед. Сестри Постоянен 

● Проследяване на извършването на пръскане 

на групите и двора против кърлежи, насекоми и 

др. 

 

Мед.сестри  
 

Два пъти в годината 

● Подаване на своевременни заявки за 

лекарствени и превързочни консумативи, 

необходими в ДЗ. Следене да правилното им 

изразходване. 

 

Мед.сестри 
 

Постоянен  

● Комуникация  с родителите за спазване на 

здравните и хигиенни изисквания в ДЗ. 

 

Мед.сестри 
 

Постоянен  

IV.11. КОМИСИИ  В  ДГ  № 57 

 

Дейност Председател Членове 

1.Комисия за образователна и 

квалификационна дейност  

Ангелина Симеонова-ст.учител  М.Димитрова- ст. учител 

 Диана Занкова- учител 

 Ст.Янева- ст.учител 



2. Комисия за организиране на празници, 

тържества, развлечения, украса, интериор 

Р.Тодорова-ст.учител по музика  А.Добрева          

 Ев.Чованска 

 Здр.Иванова 

 С.Кьосева 

 К.Нешкова 

 

3. Комисия по рационалното хранене и 

здравеопазване  

Павлина Добренова- мед.сестра 

 

 Ел.Димитрова- мед.сестра 

 Ж.Николова- домакин 

 Евгения Иванова- гл.готвач 

4. Комисия по хигиена Ел.Димитрова- мед.сестра 

 

 Павлина Добренова- мед.сестри 

 З.Райкова- учител 

 Цветанка Щрекова- пом.възп. 

 Ваня Иванова- пом.възп. 

5. Комисия по ЗБУОВТ  
 

За работодателя 

Председател: 

 Павлина Добренова- 

мед.сестра 

 

 Елена Димитрова- мед.сестра 

 Антоанета Кръстева- ЗАС 

 Жасмина Николова- дома 

За служителите 

 З.Райкова-ст.учител 

 Цв.Николова-ст.учител 

6.Комисия по етика /за разглеждане на сигнали, 

жалби и проекто-предложения при възникнали 

спорове с персонал, родители, деца/-  

М.Димитрова- учител 

 

 Ад.Балабанова- учител 

 Цв.Щрекова- пом.възп. 

7.Комисия за дарения  

 

Здр.Иванова-ст.уч-л 

 

 Д.Ангелова-ст.уч-л 

 Ж.Николова- домакин 

8.Учебна комисия по БДП  

 

М.Петрова- ст.уч-л 

 

 М.Димитрова-ст. уч-л 

 А.Добрева-уч-л 

9. Комисия БАК Ем.Караиванова-директор 

 

 Ж.Николова- домакин 

 А.Кръстева- ЗАС 

 М.Димитрова- ст.уч-л 

 Елена Димитрова- мед.сестра 

 Ел.Тодорова-ст.уч-л 

 Цв.Николова- ст.уч-л 



10.Комисия ПАБ Ем.Караиванова-директор 

 

 Г.Крумов-общ р-к   

 Евгения Иванова- гл.готвач 

 А.Симеонова- ст.уч-л 

 Здр.Иванова- ст.уч-л 

 П.Добренова- мед.сестра     

  Ел.Димитрова-мед.сестра 

11.Комисия за превенция на деца в риск и деца 

със СОП 

А.Добрева учители, работещи с деца със СОП 

12.Комисия за изготвяне на функционални 

графици музикален и физкултурен салон и 

ДОД за ползване на помещенията 

Р.Тодорова- ст.учител по музика 

 

 Ев.Чованска- учител 

 А.Балабанова- учител 

13.Комисия по превенция отпадане от ДГ Ж.Николова-домакин  

14.Постоянна комисия по чл. 42 от Закона за 

Националния архивен фонд  

Ж.Николова-домакин А.Кръстева- ЗАС 

15. Превенция на насилието над деца Д.Ангелова- ст.уч-л 

 

 К.Нешкова- учител 

 З.Райкова- учител 

16. Разпределение на ДТВ в края на годината Ем.Караиванова- директор 

 

 А.Симеонова-ст.учител СО 

 Здр.Иванова - старши уч-л 

 А.Добрева- учител 

 Нонка Биволарова - пом.възпитател 

17. Оценяване на педагогическите специалисти Ем.Караиванова-директор 

 

 Ангелина Симеонова- старши учител, СО 

 Здр.Иванова- ст. учител 

 Ст.Янева- ст.учител 

 Адриана Добрева- учител 

18. Стоково- материални ценности. Бракуване Ем.Караиванова- директор 

 

 М.Йоловска- счетоводител 

 Ж.Николова- домакин 

 Здр.Иванова- ст.учител 

19. Комисия по подбор и назначаване на 

персонал и назначаване 

Ем.Караиванова- директор  А.Симеонова- ст.учител 

 А.Добрева- учител 

 М.Димитрова- ст.учител 

20. Комисия по водене на летописната книга Д.Занкова- учител  Ст.Янева-ст.учител 

 А.Балабанова-учител 

 

                           



        Годишният комплексен план на ДГ № 57 е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол № 1/ 23.09.2020 г. и утвърден със Заповед на 

директора №110-032/ 24.09.2020 г. 

        Годишният комплексен план е отворена система и при възникнала необходимост  може да бъде актуализиран  през учебната година. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         


