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 I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА 

УЧЕБНА ГОДИНА.  
      През учебната 2021/2022 г. цялостната дейност на ДГ №57 „Хосе Марти” беше насочена към изпълнение на Годишния план, превърнал се в 

управленско решение за педагогическия и непедагогическия персонал. Планът беше изпълнен при активно и коректно взаимодействие между 

членовете на екипа в детската градина, родителите, обществените организации, и другите оорганизации, с които детската градина е във взаимни 

връзки и отношения.  

1. Силни страни, постижения и резултати:  
 Редовна посещаемост в детските групи.  

 Опитен, квалифициран и мотивиран педагогически екип.  

 Гъвкава организация на формите на педагогическо взаимодействие.  

 Много добра подготовка за училище.  

 Създаване на подкрепяща среда, толерантност и професионално отношение към деца със СОП.  

 Изградени традиции .  

 Добра функционална среда - две сгради, просторни, чисти и реновирани занимални.  

 Усвояване и покриване на ДОС.  

       Цялостната дейност в детската градина създаваше условия и предпоставки за стимулиране личните и социални компетентности на 

децата, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби, духовно, физическо и социално развитие на децата от три до седем годишна възраст. Играта като форма на организация в ДГ № 57 

допринесе за социално-психологическото развитие на децата. Прилагането на интерактивни методи на взаимодействие от учителите в ДГ 

подпомогнаха отключването на активността и личното творчество на децата. 

 

2. Деца и групи  
Обхват на децата и разпределението им по групи                                                                                                                                         Таблица № 1  

                                                                                                                        Деца и групи  

                                                                                                                        2022/2023 учебна година 

Целодневни 

групи 

Първа възрастова 

групи 2-4 г. 

Втора възрастова група 

4-5 г. 

Трета подготвителна 

възрастови групи 

5-6 г. 

Четвърта 

подготвителна 

възрастови 

групи 

6-7 г. 

7 53 55 57 21 

 

3. Анализ на кадровата осигуреност в детската градина:  

 1 директор   

 1 старши учител по музика  

 14 учители 

  



 

Образователен ценз:  

  

         Непедагогически персонал: помощник- възпитатели- 7, ЗАС- 1, домакин- 1, счетоводител- ½ щат, готвач- 1, помощник- готвач- 1, общ 

работник кухня- 1, общ работник- 1, Медицински персонал -  2 медицински сестри, здравен кабинет.  

През учебната 2022/ 2023 г. възпитателно-образователния процес в ДГ №57 се осъществяваше с учебни помагала на изд. „Бит и техника“ 

„Златното ключе“ и на изд.“Слово“ „Моливка“, одобрени от МОН. В началото на учебната година е направено годишно разпределение на 

темите и програмния материал залегнал в Наредба № 5 на МОН. Учебните помагала предлагаха диагностика, както за входно, така и за 

изходно ниво на децата по възрастови групи. Диагностичната дейност на децата, предвидена в учебното помагало „Златното ключе“ на 

издателство „Бит и техника“и „Моливко“ на издателство „Слово“ 

 е вградена в текущото педагогическо общуване, включена е в конкретни регламентирани ситуации заедно с другите дейности на децата. 

Тя се основава на разработена система от критерии, показатели и съответстващите им диагностични задачи.  

 

4. Разпределение на педагогически и непедагогически персонал в ДГ №57 „Хосе Марти“ през учебната 2022/2023 год. 

Администрация Счетоводител Маргарита Йоловска 

ЗАС Антоанета Кръстева 

домакин Жасмина Николова 

Медицински сестри на детското заведение  Кабинет  М.с. Павлина Добренова 

М.с. Елена Богданова 

Кухненски блок Готвач Евгения Иванова 

Помощншк-готвач Мариела Ранова 

Общ работник кухня Виолетка Георгиева 

Групи    

Първа  група „Лъвчета“ Здравка Иванова Мариета Танкова 

Зорница Райкова  

Втора А група „Мечо Пух“ Адриана Добрева Радка Шкендерова 

Диана Занкова  

Втора Б група „Пчелички“ Мая Димитрова Ваня Иванова 

Мирослава Рупчанска  

Трета А група „Котенца“ Аделина Балабанова Нонка Биволарова 

№ 

 
Длъжност Б

р

о

й 

ОКС ПКС Възрастова характеристика по години       Педагогически стаж в години 

Маги

стър 

Бакала

вър 

I II III I

V 

V До 30 31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

55 

56

-

60 

до 

5 

 

6- 

10 

11- 

15 

16- 

20 

21- 

25 

26- 

30 

31- 

35 

36- 

40 

над 

40 

1 Директор 1 1    1        1        1   

2 Ст.учители 5 3 1  2 1 2 
 

  
 

1 4 
 

1 
 

  1 1 1  2  

3 Учител 6 4 8    2 4 4 1 3     7 3        



Силвана Кьосева  

Трета Б група „Звънчета“ Цветанка Николова Боянка Димитрова 

Даниела Петрова  

Четвърта А група „Зайо Байо“ Евелина Чованска Сияна Манова 

Милена Петрова  

Четвърта Б група „Мики Маус“ Катя Нешкова Здравка Тодорова 

Михаела Трифонова  

Обслужващ персонал Общ работник Гълъб Крумов 

Чистач   

 

5. Материално-техническа и дидактична база- промени и подобрения:  
В детската градина се осъществи контрол на достъпа, чрез изградена система за видеонаблюдение на двора и осигурена физическа охрана.  

 

       II. СТРАТЕГИЯ, МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.  

1.Стратегията включва: 

1.1. Визия 

Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с 
гъвкавостта на модерните образователни технологии.  
 Децата да могат много повече от това - да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат. Искаме да мислят, да действат, да 

експериментират.  

 Искаме да сме образователна среда провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание.  
Ценности – екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности;

1.2. Мисия 

Приемаме предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите 

и достиженията на модерното предучилищно възпитание, в която детето ще/ДА се чувства добре, ще има право на избор, ще получи 

обич, качествена подготовка за училище. Разбираме динамиката и променящите се възможности и търсим корективи с опитни 

професионалисти. Отхвърляме неработещите правила и прилагаме нови стратегии за постигане на видими резултати. На 

родителите осигуряваме сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто място. 

 

ОБЩА  ЦЕЛ: Да се създадат условия за съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детската 

градина. Търсене и изграждане на иновационна, постоянно променяща се среда, за осъществяване на позитивна възпитателна 

работа. Опазване живота и здравето на децата. Създаване на среда, която да насърчава независимостта, свободата и чувството за 

цел. Децата активни търсачи на знания. 

2. Цели:  

2.1. Качество и равен достъп до предучилищното образование. Организиране на възпитателно-образователна дейност съобразена със 

средата в която се намират децата и техните физически, умствени, психологически и социални особености. 



2.2. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес чрез системно използване на интерактивни методи. Усвояване на 

теоретични и практични умения от педагогическите специалисти в ДГ.  

3. Задачи:  
3.1. Постигане на оптимални резултати при възпитанието и обучението на децата в детската градина.Утвърждаване на съвременни и 

иновационни модели.  

3.2. Повишаване качеството и модернизиране на възпитателно-образователния процес. Създаване на естествена среда, в която децата 

пълноценно да реализират своите възможности.  

3.3. Зачитане неповторимостта на детската личност, надграждане на знания и умения с оглед максималното развитие на потенциала на 

всяко дете и възможност за социална реализация.  

3.4. Формиране на мотивационна готовност, насърчаване на детското любопитство и отношение към ученето. Добра подготовка на децата 

преди постъпване в училище.  

3.5. Създаване на условия за насърчаване на играта, двигателната дейност и дейностите на открито. Включване на спорта като важно 

средство за закаляване и укрепване здравето на децата в предучилищна възраст.  

3.6. Повишаване компетенциите на децата с помощта на съвременни технологии и ефективна педагогическа среда.  

3.7. Оптимизиране на взаимодействието детска градина-семейство. Съвместна работа с Родителското настоятелство, Обществения съвет, 

просветни и културни институции с цел повишаване ефективността на възпитателно-образователната работа.  

3.8. Възпитаване у децата чувство за принадлежност към народ и родно място. Формиране на ценностни добродетели, художествено-

творчески способности, емоционално положително отношение чрез традициите, фолклора и обичаите.  

3.9. Изграждане на нулева толерантност към всички форми на насилие и възпитаване на социални умения и нагласи, които не допускат 

агресия във взаимоотношенията.  

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

подкрепа индивидуалността на всяко дете.  

3.11. Осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование. Социализация, общуване и адаптиране на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания в ДГ.  

3.12. Мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. Обмен на добри педагогически практики в работата с децата от 

предучилищна възраст. Колегиалност и екипност в работата на колектива.  

3.13. Обогатяване на материално-техническата и игрово-дидактичната база. 

 

4. Приоритети на детската градина за учебната година:  
4.1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.  

4.2. Прилагане на иновационни техники и технологии във ВОП.  

4.3. Осигуряване равен шанс на качествено възпитание и образование.  

4.4. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход, основен фактор за социално 

развитие на децата, и професионална изява на педагогическия екип.  

4.5. Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната среда.  

4.6. Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание 

и обучение.  

4.7. Осигуряване на подкрепяща среда на деца с уязвимо положение, диференциране на грижите. 



4.8. Привличане на родителите за подпомагане образователно- възпитателния процес, чрез избор на форми за ефективно сътрудничество. 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

1. Организационно-педагогически и методически дейности:  

Дейност Изпълнява Срок за изпълнение 

Социализиране и адаптиране на децата в детската общност 

„Модел за адаптация при постъпване в детската градина“- запознаване на родителите от първа 

група 

Учители І гр. 30.09.2022 г. 

„Правилата на моята група” - Изготвяне съвместно с децата на правила за поведението им в 

групата с цел изграждане на неагресивна среда в ДГ .  

Деца, учители и 

родители  

30.10.2022 г.  

Създаване на социално-балансирана среда за развитие и самоутвърждаване на детската 

инициативност за разнообразна дейност.  

Учители  ежемесечен  

Организация на педагогическото взаимодействие 

Родителски срещи по групи  Учители м. септември  

Организиране на празници и развлечения в детското заведение.  Директор и учители  м. септември- м. май  

Самостоятелни дейности по избор на детето  Учители по групи  целогодишно  

Подготовка на децата  

Установяване на  постиженията на децата в началото на учебната година Учители по групи  20.10.2022 г.  

Открита практика в детската градина  Учители по групи  Ноември-май  

Установяване на  постиженията на децата в края на учебната година Учители по групи  31.05.2022 г.  

Допълнителни образованелни дейности 

Английски език „Вълшебната 

кутийка“ ЕООД 

2 год. 

Народни танци СД „Том и Джери“ 2 год. 

Плуване „УСК РИО“ 3 год. 

Футбол ДЮФК „Национал“ 3 год. 

Приложно изкуство АПИ „Цветни 

изненади“ 

2 год. 

Педагогически съвет 

 Приемане на:  

 Годишен план за дейността съгласно чл. 263 ал.1 т.5  

 Обсъждане и приемане на организацията на възпитателно- образователната работа през 

учебната 2022/ 2023 г. 

- Хорариум; 

- Седмично разписание; 

- Дневна организация на престоя на децата; 

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

- Програмна система. 

 План за работа на ПС през учебната 2022/20203 година;  

Директор  

Учители  

м. септември 



 План за дейностите по БДП през учебната 2022/2023 г.  

 План за квалификационна дейност през учебната 2022/2023 г. и Правилата за вътрешна 

квалификационна дейност и продължаваща квалификация. 

 Обсъждане и приемане на план за действие към Стратегия за развитие на детската градина.  

 Изходен здравословен статус на новоприетите деца; готовност на детското заведение за 

учебната година 2022/2023 г. - хигиена; несъбрани такси; осъществени ремонтни дейности 

през летния период. 

 Актуализиране на Правилник за дейността 

-Правила извънредна епидемична обстановка 

- Модел за работа със семействата и децата в период на адаптация от семейната среда 

-Правила за сформиране на сборни групи 

-Правила на групите  

 Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност  

 Правилник за вътрешен трудов ред 

 Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

 Етичен кодекс на училищната общност- ДГ № 57 „Хосе Марти“ 

 План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

 Приемане план за контролна дейност. 

 Информация за задължителна учебна и програмна документация, планиране на 

образователното съдържание 

 Планиране извършването на диагностичните процедури за входно ниво 

 Приемане на седмичното разписание и дневен режим по групи; 

 Избор на работни комисии; 

 Актуализиране на длъжностните характеристики във връзка с Наредба № 15; 

 Приемане програма за превенция на ранното напускане на детската градина; 

Приемане програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и от 

уязвими групи; 

 Приемане формите на обучения; 

 Приемане мерки за повишаване качеството на образование; 

 Утвърждаване програмите за обучение на децата на спечелилите фирми за ДОД, които 

не са дейност на детската градина. Решение за изразходване на отстъпките от събраните 

такси, които фирмите за ДОД ще превеждат по банковата сметка на детската градина. 

 Актуализиране на учителското портфолио. 

 Изготвяне на графици и разписания за салоните. 

Организационен педагогически съвет 

 Анализ на резултатите от провеждането на родителски срещи на групите. 

 Обсъждане на резултатите от  развитието на децата – входно ниво и приемане на мерки 

за подобряване на образователните резултати на децата. 

 Обсъждане на празничен календар на детската градина за учебното време на 2022/2023 

учебна година. 

Директор 

учители 

м.октомври 



 Обсъждане и приемане на План за работа на медицинските специалисти и План за 

закаляване. Профилактични мерки за преодоляване на простудни и инфекциозни 

заболявания през предстоящия зимен сезон 

 Обсъждане провеждането на скрининг на 3 год. деца. 

 Уточняване и разпределение на допълнителните дейности по часове и групи.  

Организационен педагогически съвет  
 Отчет на комисията по диференцирано заплащане на педагогическите специалисти.  

 Работа с родители - отчети по групи.  

 Организация и провеждане на Коледни празници.   

 Актуална информация за разпространение на грип и остри респираторни заболявания – 

промоция на здравето.  
 

Директор 

Учители 

 

 

м.с. П.Добренова 

м.с. Е.Богданова 

м.ноември 

 

Организационен педагогически съвет 

 Анализ на резултатите от образователната работа по групи за първото полугодие на учебната 

година. 
 Обсъждане на квалификационното ниво на педагогическата колегия. 

 Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора 

Директор 

учители 

февруари 

Организационен педагогически съвет 

 Отчет за здравословното състояние на децата през изминалата учебна 2022/2023 г. 

 Годишен доклад - анализ за дейността на детското заведение през изминалата учебна 

2022/2023 г. 

 Отчитане на резултатите от контролната дейност. 

 Обсъждане и приемане на карта за диференцирано заплащане на педагогическите 

специалисти, избор на комисия за оценка по показатели и критерии от картата през 

следващата 2022/2023 г. 

 Отчет - анализ на резултатите от образователната работа по групи за второто полугодие на 

учебната година. 
 Приемане на програма за първи юни  

 План за работа през летния период. 

 

 

Директор 

 

Директор  

 

 

 

Учители 

м. май 

Организация на материално-дидактичната среда 

„Библиотека на групата“- обогатяване базата с нова и актуална литература  Учители по групи  

Родители  

Октомври  

Поддържане на съвременен интериор за постигане на оптимални резултати във възпитателно – 

образовател-ната работа.  

Учители по групи  ежемесечно  

Осигуряване на нагледни средства и дидактични материали: 

- за обучение по БДП; 

- материали за работа с децата със СОП.   

Учители по групи  При необходимост 

Здраве и профилактика на заболяваемостта на децата 

Изготвяне План за здравеопазването и План за превенция на здравето.  Мед.сестри  м. септември  



Ежедневен филтър и дезинфекция на помещенията.  Учители, 

пом.възпитатели, 

мед.сестри  

ежедневно  

Периодично актуализиране на здравните книжки на персонала.  Мед.сестри  постоянен  

2. Административни дейности: 

Дейност  Изпълнява  Срок за изпълнение  
Изготвяне на Списък-образец № 2  

 Изготвяне на необходимата документация за РУО  

 Изготвяне на Годишен план 

Актуализиране на вътрешните правилници и планове(ПВТР, ПДДГ, ПБУВОТ,  

ПДБАК, ПБДП)  

 Инструктажи по ЗБУТ  

Директор  

Директора  

Медицинска сестра  

м.септември  

 Извършване проверка на радиаторите и топломери   

Практическо усвояване на плановете за евакуация БАК

Работник по 

подръжката  

Директор  

Председател  

БАК  

м.октомври  

 Преглед и актуализиране личните досиета на персонала  

 Актуализиране на Длъжностни характеристики  

Директор  м.октомври  

Провеждане на общо събрание за обсъждане на ПВР  Директор  м. септември  

Сформиране на постоянен екип за здравеопазване, хранене и хигиена на децата.  м.с. Добренова м. септември  

 Проверка на заповедната книга за храна и събираемостта на таксите.  

 Проверка на склада за храни и водената от домакина документация  

Домакина  

Директор  

постоянен  

Провеждане на инвентаризация на ДМА  Комисия  

Директор  

м.декември  

Обогатяване на МТБ  Директор, учители  постоянен  

 Проверка на реда за съхранение на документацията на ДГ№57.  

 Изготвяне на щатно поименно разписание  

Директор  м.януари  

Привеждане в ред на Портфолията на децата.  Директор, учители по 

групи  

м. февруари  

Проверка на дневниците, заповедната книга за требване на храна и документацията на учителя  Директор  март  

Изготвяне на график за използване годишния платен отпуск на служителите  Председател СО  

Директор  

м. април - м. май  

Изготвяне на удостоверения за завършена подготвителна група  Директор  м. май  

Организация на работата за летния период - график за персонално осигуряване на групите  Директор  м. май  

Изготвяне на проект за годишен план за учебната 2023/2024 г.  Директор  м. май  

 

ІV. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДГ №57 „ХОСЕ МАРТИ“  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА.  

1. Основна цел:  



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

2. Основни задачи:  

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

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

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

 Да се предприемат своевременни коригиращи мерки при необходимост.  

 Да се създадат условия за регулиране на дейността на детската градина и саморегулиране/ самооценяване на работещите при 

непрекъснато повишаване на организационната култура на институцията и подобряване на качеството.  

 

3. Принципи на контролната дейност  
 Точност и компетентност.  

 Своевременност и актуалност.  

 Комплексност.  

 Целенасоченост и системност.  

 Мобилност.  

 Биезпристрастност и независимост.  

 Прозрачност и демократичност.  

 Ненакърняване на личното достойнство на проверявания.  

 Съпричастност и споделена отговорност на всички заинтересовани страни.  

 

4. Обхват и организация на контролната дейност 

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

СЕПТЕМВРИ ● Задължителна документация 

     *Ел.дневник на група 

         - 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 

 

Директор 

ОКТОМВРИ ● Спазване на хигиенно- санитарните изисквания 

     * Хигиена по групите, физкултурен и музикален салони 

● Работно време 

     * педагогически и непедагогически персонал;      

Медицински 

сестри, комисия 

 

 



     * спазване график на работа на учител по музика; 

● Задължителна документация- педагогически персонал: 

     * 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-организация и 

култура на хранене. 

Директор 

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 

      * 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; 

Директор 

ДЕКЕМВРИ ● Задължителна документация- счетоводител 

      * Приключване и отчитане на финансовата година; 

● 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 

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 

ФЕВРУАРИ ● Задължителна документация- педагогически персонал:  Директор 



      * Дневник на група 

        - седмично планиране; 

        - средна месечна посещаемост; 

        - присъствена форма; 

        - медицински бележки; 

 ● Наблюдение на : 

      * Режимни моменти 

      *  Педагогически ситуации  

● Задължения по длъжностна характеристика- непедагогически персонал-съблюдаване 

изискванията на РЗИ, охраната на труда, ПБЗН, съхраняване на препарати на недостъпни за децата 

места. 

 

 

МАРТ ● Задължителна документация – домакин 

       * Проверка по изписване и влагане на хранителните продукти от домакина и главния готвач; 

        * Проверка на оклада; 

 ● Спазване на хигиенно- санитарните изисквания 

     * Хигиена по групите, физкултурен и музикален салони 

Директор 

 

 

Мед.сестри, 

комисия 

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 

 

 

V. ПЛАН  ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ 



  ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ 

 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 

„Познавам ли своето дете“ м.9.2022 г. родители Учители на първа група 

 

Работна 

среща 

Споделяне на положителен опит и практически 

насоки за адаптацията на децата:„ Пътят от 

сълзата до усмивката”. 

м.10.2022 г. Учители Евелина Чованска 

Практикум „Златна есен плодородна“ м.10.2022 г. учители 

 

Учители по групи 

Дискусия „Агресията причини и фактори“ м.10.2022 г. Учители 

Пом.-възпитатели 

Мая Димитрова 

Семинар „Деца с изявени таланти“ м.10.2022 г. Учители, 

помощник- 

възпитатели 

Адриана Добрева 

Практикум 

/открита 

практика/ 

„Споделяне на своя професионален опит. Дни на 

отворени врати.“ 

м.10.2022 г.- 

м.05.2023 г. 

учители Учители по групи 

Академия за 

родители 

„Наръчник за родители“ м. 10.2022 г.  родители  

Кръгла маса „Спортът като инструмент за справяне с 

агресията“ 

м.11.2022 г. 16 бр. учители Аделина Балабанова 

Академия за 

родители 

„Детето и природата“ м.11.2022 г. Учители, 

родители 

 

Работна 

среща 

„Тестопластика за подобряване на 

концентрацията и вниманието на децата“ 

м.11.2022 г. Учители 

Помощник 

възпитатели 

Катя Нешкова 

Концерти 

 

„Коледни вълшебства“ м.12.2022 г. учители Р. Тодорова-учител по 

музика 

Учители по групи 

Практикум „Изработване на Коледна украса“   

м.12.2022 г. 

Учители 

Пом.възп. 

 



родители 

Семинар „Работа с интерактивни електронни средства в 

педагогическата ситуация. Интерактивни игри и 

методи“ 

м.01.2023 г.  

Учители 

Мирослава Рупчанска 

Семинар „Влиянието на съвременните модели на 

възпитание върху развитието на децата: 

състояние, проблеми и резултати“ 

м.01.2023 г. учители Милена Петрова 

Практикум „Мартеници за всички“ м.02.2023 г. Учители, 

родители 

Учители по групи 

Академия за 

родители 

„Защо играта на открито прави децата по-умни“ м.02.2023 г. родители  

Дискусия „Обогатяване на детските емоции и социална 

компетентност чрез художествената литература“ 

м.02.2023 г. Учители 

Помощник-

възпитатели 

Михаела Трифонова 

Работна 

среща 

„Игрите с пръсти за развитието на децата от 

детската градина“ 

м.02.2023 г. Учители 

 

Зорница Райкова 

Практикум „Здравословно хранене“ От м.10.2022 г. 

до  м.05.2023 г. 

учители Учители по групи 

Ролеви игри „Творческите игри и тяхната роля при формиране 

на познавателна активност у децата“ 

м.03.2023 г. учители Силвана Кьосева 

Академия за 

родители 

„Когато малкото дете изпадне в пристъп на гняв“ м. 03.2023 г. Учители, 

родители 

Учители по групи 

Дискусия  „Превръщане на детската градина в център за 

развитие, изява и творческо място за деца“ 

м.03.2023 г. учители Даниела Петрова  

Практикум „Лазаровден. Цветница. Великден“ м.04.2023 г. учители 

родители 

Учители по групи 

Семинар „Приобщаване на деца с различни етноси“ 

 

м.04.2023 г. учители Диана Занкова 

Практикум „Интеркултурното образование- реалност и 

перспектива 

м. 04.2023 г. учители Здравка Иванова 

 

Академия за 

родители 

„Подходящи домакински дейности за децата“ м.04.2023 г. Учители, 

родители 

 

Самоусъвър-

шенстване 

Отбелязване на „Световен ден/ седмица на…“ м.03.- м.05.2023 г. Учители, 

родители 

Учители по групи 

Практикум „Спортуваме за здраве“ м.10.2022 г.-05.2023 г. Учители, 

родители 

Учители по групи 

 

 



 ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и др.) 

Организатор  Тема Време на 

провеждане 

Целева група 

(брой) 

Финансиране  

Семинар Директор „Работа с електронен дневник“ м.09.2022 г. 16 бюджет 

 

Курс-практикум 

 

Директор 

 

 

„Орф Шулверк” 

 

м.11.2021 г. 

 

1 

Учители 

 

бюджет 

Семинар Директор „Терапевтични и музикотерапевтични 

подходи в процеса на обучение, възпитание и 

социализация на децата“  

м.11.2021 г. 16 Учители 

 

бюджет 

Семинар 

 

Директор „Подходи на изкуствотерапията в процеса 

на приобщаващото образование“ 

м.04.2022 г. 16 Учители 

 

бюджет 

 

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

 

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  теоретично-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:  

 „Спортуваме близо до природата“ 

- „Общуваме пълноценно с природата“- презентации свързани с различни спортове, здраве, забележителности в страната, туризъм и 

др. 

- „По-високо, по-бързо, по-силно“- мини детски олимпийски игри; 

- „Първи стъпки в оказване на първа помощ“- основни и елементарни знания за оказване на първа помощ; 

- „Да кажем „ДА“ на здравето“- изложба със снимки от всички дейности; 

- „Спортувам сред природата“- спортен празник на Витоша; 

 Седмица по месеци на: 

⁕ м. октомври 



- Седмица на усмивката- 03.10- 07.10.2022 г. 

⁕ м. ноември 

- Ден на народните будители- 01.11.2022 г. 

- Седмица на здравословното хранене- 07.11- 11.11.2022 г. 

⁕ м. декември 

- Седмица на бащата- 18.12.-22.12.2022 г. 

- Коледуване 

⁕ м. януари 

- Йордановден- водосвет- 06.01.2023 г.; 

- Международен ден на думата „БЛАГОДАРЯ“- 11.01.2023 г.; 

- Международен ден на „Снежният човек“- 18.01.2023 г. 

- Международен ден на прегръдката/ Бабинден- 21.01.2023 г. 

⁕ м. февруари 

- Ден на пчеларя- 10.02.2023 г.; 

- Международен ден на ДОБРОТО; 

- Дни в чест на Васил Левски- 20.02-21.02.2023 г. 

⁕ м. март 

- Баба Марта- 01.03.2023 г.; 

- Ден на Освобождението на България- 03.03.2023 г.; 

- Международен на хората със синдром на Даун- 21.03.2023 г.; 

- Световен ден на водата- 22.03.2023 г. 

⁕ м. април 

- Седмица на гората- 03.04.- 07.04.2023 г.; 

- Великденски празници- Лазаровден, Цветница, Великден- 10.04.- 13.04.2023 г. 

- Ден на земята- 21.04.2023 г. 

- 24 май ден да българската просвета и култура и славянска писменост. 

⁕ м. май 

- Дни на професиите- 02.05.-05.05.2023 г. 

⁕ м. юни 

- Международен ден на детето- 01.06.2023 г. 

- Седмица на водата- 26.06.-30.06.2023 г. 

 

VІ. ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ 

Тема и форма Изпълнява Срок за изпълнение 

Празници и ритуали на детската градина 

„Отново в детската градина” - откриване на 

учебната 2022/2023 година  

Учители четвърта група, ТГ „Карлсон“ 

Учител по музика  

15.09.2022 г. 

„Ден на народните будители“ Учители подготвителни групи 5 и 6 год. м.11.2022 г. 



„ Ден на Християнското семейство”  Учители  м.11.2022 г. 

„Дядо Коледа в детската градина” - 

посрещане на Дядо Коледа  

Учители  

Учител по музика  

м.12.2022 г. 

“Какво знам за Левски” – почитане паметта на 

Апостола на свободата  

Учители  м.02.2023 г. 

„Отбелязване Националния празник - 3 март”  Учители, Учител по музика  м.03.2023 г. 

„Баба Марта“ Учители, Учител по музика м.03.2023. 

„Великденски празници”- Лазаруване  Учители  м.04.2023 г. 

„24 Май - Празник на славянската писменост, 

на българската просвета и култура” - 
отбелязване празника  

Учители  м.05.2023 г. 

„Детство мое” - празник в детската градина.  Учители всички групи, учител по музика м.06.2023 г. 

Празници на детските групи 

„ Ден на Християнското семейство” Учители гр.“Звънчета“ м.11.2022 г. 

„Народни будители“ Учители гр. „Зайо Байо“  

„Коледни вълшебства“ Учители гр. „Пчелички“ м.12.2022 г. 

„Опълченците на Шипка“ Учители гр.“Мики Маус“ м.02.2023 г. 

„Аз обичам България“ Учители гр. „Котенца“ м.03.2023 г. 

„Пролетно събуждане“ Учители гр. „Лъвчета“ м.04.2023 г. 

„Здрав бъди с много песни, танци и игри“ Учители гр. „Мечо Пух“ м.04.2023 г. 

„Довиждане детска градина“ Учители гр. „Зайо Байо“, гр. „Мики Маус“ м.05.2023 г. 

   

Открита практика 

„Посланник на ДОБРОТО“ Учители гр. „Мики Маус“ м.10.2022 г.- м.05.2023 г. 

„Правилата знаем, заедно играем“- БДП Учители гр. „Котенца“ м.10.2022 г. 

„Вкусна есен“ Учители гр. „Зайо Байо“ м.10.2022 г. 

„Зная правилата, приятел към колата“- БДП Учители гр. „Мечо Пух“ м.11.2022 г. 

„Тестопластика“ Учители гр. „Мики Маус“ м.02.2023 г. 

„С обич най-голяма за мама“ Учители гр. „Лъвчета“ м.03.2023 г. 

„Пролет красива и цветна“ Учители гр. „Пчелички“ м.04.2023 г. 

„С буквите аз мога“ Учители гр. „Мики Маус“ м.03.2023 г. 

„Пролетен венец“ Учители гр. „Звънчета“ м.04.2023 г. 

„Забавна математика“ Учители гр. „Зайо Байо“ м.04.2023 г. 

  м.05.2023 г. 

   

 

VІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 



ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ В ПРОЦЕСА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

         ЦЕЛ: 
          Постигане  на  споделена отговорност за разгръщане   потенциала на всяко дете чрез  равнопоставеност на семейството като 

уникална възпитателна среда и детската градина като специфичен образователен феномен. 
ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване доверието в образователната система, разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина 

и семейството. 
 2. Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на 

детето,чрез взаимодействие между детската градина и семейството. 
 3. Детската градина- отворена система за провокиране на родителска активност  и обогатяване на родителската теоретико-

практическа  компетентност. 
4. Семейството- активен  участник  при организиране и провеждане на празниците  и откритите форми на работа – изграждане на 

позитивна среда за развитие на доверие и отговорност между детската градина и семейството. 
5. Да се  съдейства за активната ангажираност  на родителите при обогатяване на материално-техническата база и опазване на 

имуществото на детската градина. 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

        Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството. 

        Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие. 

        Споделена отговорност за развитието и просперитета на детето. 

        Гарантиране на равен шанс на детето при постъпването му в училище. 

        Споделена отговорност за съхранението на детето и детството като ценност. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
1.     Индивидуални форми на сътрудничество с родителите: 
• Разговори – информиране на родителите за детското развитие и поведение, за придобити умения по образователните направления 
• Индивидуални консултации / относно затруднения при отглеждането и възпитанието на детето/ 

  
2.     Групови форми на сътрудничество с родителите: 
• Родителски срещи 
• Информационни табла за родителите 
• Празници и развлечения 
• Открити педагогически практики 
• Дискусионни форми 
• Тренинги ; решаване на казуси / относно домашното възпитание на детето; взаимоотношението родител-дете; обогатяване с нови 

психолого-педагогически знания/ 
• Практикуми 
• Участие на родителите в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 



          • Взаимодействие с родителската общност с основна цел да се създадът условия, улесняващи детската адаптация и даващи 

възможност за пълно разгръщане на личностния потенциал на децата . 

ВИДОВЕ  ДЕЙНОСТИ 

РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ 

м.09.2022 г. 

І  

ІІ а и ІІ б  

ІІІ а и ІІІб  

ІVа и ІVБ  

Дейности Изпълнява Срокове 

Изграждане на позитивна среда в детската занималня. 

Изработване на стратегия за     създаване на позитивна среда в 

детската занималня заедно с децата. Планове на педагогическите 

екипи по групи и на работната група по интериор и естетика в ДГ. 

Всички групи 1 ,2, ПГ-5 г. и 6 г. постоянен 

Системно предоставяне на актуална и здравна информация, 

съобщения, детско творчество, правила по групите, входове, 

фоайета за визуална връзка с родителите.  

Учители в групи  Постоянен  

Разработване на модел за по- лесна адаптация на децата при 

постъпване в детската градина. 

Директор, учители  м.09.2022 г. 

„Седмица на професиите“ Всички групи 

 

м.Х.2022 г.- ІV.2023 г. 

Взаимодействие „детска градина – начално училище“ 

Посещение в училище Директор ДГ  

Директор училище, учители ПГ 

м.май 

Извънредни родителски срещи - по възникнала необходимост 

или при инициатива на родителите .  

Директор ДГ,  

учители в групи  

2022/2023 учебна година.  

Разработване и реализиране на проекти, в които участва детската градина  

1.Координация на разработването и реализирането на 

дейностите по проекти  

- Проект за кандидатстване за предоставяне на средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2023 г. 

- Проект към СО „Спорт и младежки програми“ 

 

Подобряване на материално-

техническата база  

постоянен  

2. Други дейности в зависимост от конкретиката на детската 

градина и нейните приоритети  

Постигане целите и задачите от 

Годишния план  

м.септември - м.май  

 

VІІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАТОРА 

 

ДЕЙНОСТ:  ИЗПЪЛНЯВА :  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :  



1. Изготвяне на годишен план за дейността на 

координатора в детската градина. 

Съгласуване с Директора.  

Координатор  Месец Септември 2022 г.  

2. Анализиране на резултатите от входящ 

мониторинг съвместно учителите в детските 

групи.  

Координатор, учители, специалисти РЦПППО  Месец октомври 2022 г.  

3. Провеждане на срещи за екипна работа на 

координатора и учителите, както и други 

специалисти с цел обсъждане на 

констатациите, налични медицински 

документите на децата, изследвания и 

консултации с оглед идентифициране на 

потребности от предоставяне на обща 

подкрепа за личностно развитие на деца или 

от насочване към извършване на оценка на 

индивидуалните потребности за предоставяне 

на допълнителна подкрепа за личностно 

развитие в ДГ. 

Координатор, учители  Месец октомври 2022 г.  

4. Провеждане на регулярни срещи :  

а) преглед и обсъждане на информация за 

обучението и развитието на деца .  

б) Определяне на конкретни дейности за 

отделни деца , насочени към превенция на 

насилието и преодоляване на проблемното 

поведение.  

в) Определяне на конкретни дейности за 

отделни деца , насочени към превенция на 

обучителните затруднения.  

специалисти РЦПППО Месец октомври 2022 г.  

5. Обсъждане с учителите в детските групи 

техните наблюдения и анализи по отношение 

на възпитателно-образователния процес, 

развитието и участието на деца в дейността на 

групите.  

Координатор, учители, специалисти РЦПППО  2022/2023 учебна година  

6. Координиране дейността на екипите за 

подкрепа за личностно развитие на децата , 

включително работата им с родителите във 

връзка с подкрепата за личностно развитие на 

децата в детската градина .  

Координатор, учители в групи, ресурсен 

учител, родители.  

2022/2023 учебна година  

7. Обмен на информация и на добри 

педагогически практики с педагогическите 

Координатор, педагогически специалисти.  2022/2023 учебна година.  



специалисти в ДГ с цел подкрепа на всички 

учители за подобряване на работата им с 

децата в групите.  

8. Изготвяне на Доклад до Директора за 

дейността на Координатора през първата 

половина на учебната година.  

Координатор  Месец февруари 2023 г.  

9. Анализиране на резултатите от изходящ 

мониторинг съвместно учителите в детските 

групи.  

Координатор, учители  Месец май 2023 г.  

10. Координиране процеса на предоставяне на 

общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на децата в детската 

градина .  

Координатор, учители в детските групи  2022/2023 учебна година.  

11. Организиране и координиране на 

дейности във връзка с провеждане 

събеседване и насочване на деца в определена 

подготвителна група на задължителното 

предучилищно образование на малолетни и 

непълнолетни чужденци, търсещи или 

получили международна закрила, при 

приемането им за обучение в детска градина .  

Координатор, учители, учители РЦПППО, 

Директор 

2022/2023 учебна год.  

12. Взаимодействие с родители - изграждане 

на партньорство между родители и детската 

градина.  

Осигуряване на двустранен поток от 

информация, за цялостното развитие на 

децата, за техните интереси, потребности и 

поведение; обмяна на знания и опит за 

резултати, които имат положително влияние 

върху процеса на възпитание и обучение при 

деца.  

Учители в групите, родители  2022/2023 учебна година.  

13. Изготвяне и представяне Доклад до 

Директора за дейността на координатора в 

детската градина за втората половина на 

учебната година.  

Координатор  Месец май 2023 г.  

 

ІХ. ОБЩИ СЪБРАНИЯ –  Отчет на делегиран бюджет за тримесечието, график и покана на Обществения съвет 

М.Септември 2022 г. 

- Насоки и указания за цялостната дейност в ДГ №57 през новата учебна година. Запознаване с Правилника за дейността приет 



на Педагогически съвет. 

- Утвърждаване на ПВТР и ПДДГ в ДГ №57. 

           - Запознаване с Годишен план за контролна дейност 

- Актуализиране на длъжностни характеристики , функционални графици, етичен кодекс 

- Приемане на актуализирания план по БАК, ППО и БУВОТ. Връчване на заповеди по организацията и контрола им 

- Определяне начина за ползване на СБКО, текущи въпроси. 

- Отчет на разходваните средства деветмесечие; 

- Комисия по ЗБУОВТ от страна на служителите; 

- Актуализация и приемане на Етичния Кодекс. Избор на комисия по етика. 

 

М. Декември 2022 г. 

- Отчет на финансовото състояние на ДГ № 57 
- Насоки за работа при зимни условия 

- Приемане на график за ползване на отпуск за 2022 г. по време на коледните празници 

- Текущи 

 

М. Март- 2023 г. 

- Приемане на бюджет 2023 г.  

- Отчет за разходването на средтвата от бюджета за първо тримесечие на ДГ № 57 
- Информация за предстоящи ремонтни дейности на основание препоръки на ГБУВОТ 

- Текущи 

 

м. Юни – 2023 г. 

- Отчет на работата на колектива през 2022 /2023 уч. год. 
- Доклад-анализ на контролната дейност на директора в частта му – административно- стопански контрол. 

- Утвърждаване на графици за отпуски и запознаване на родителите с организация на летния период. 

- Приемане план за лятната работа и разпределение на общите задачи. 

- Отчет за разходването на средтвата от бюджета за второ тримесечие. 

           
Х. 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.09.2022 г. 

● 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.10.2022 г. 

● Провеждане на закалителни процедури  Мед.сестри, учители Постоянен 

● Отразяване на антропометричните 

измервания на децата в медицинската им 

документация. 

 

Мед.сестри  
м.10.2022 г. 

● Беседа с помощния персонал за 

използването на дезинфекционните 

препарати 

Мед.сестри м.11.2022 г. 

● Отчет на заболяемостта Мед.сестри м.03.2023 г. 

● Изготвяне на план за закаляване през 

пролетно-летния сезон 

Мед.сестри м.03.2023 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 

При нужда 



● 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  

 

ХІ. КОМИСИИ  В  ДГ  № 57 

 

Дейност Председател Членове Членове 

1.Комисия за образователна и 

квалификационна дейност  

Мая Димитрова – старши учител  Зорница Райкова- учител 

 Диана Занкова- учител 

 Зорница Райкова- учител 

 Диана Занкова- учител 

2. Комисия за организиране на празници, 

тържества, развлечения, украса, интериор 

Р.Тодорова-ст.учител по музика  Аделина Балабанова – учител 

 Даниела Петрова - учител 

 Михаела Сакарова - учител 

 Катя Нешкова- учител 

 Аделина Балабанова – учител 

 Даниела Петрова - учител 

 Михаела Сакарова - учител 

 Катя Нешкова- учител  

 

3. Комисия по рационалното хранене и 

здравеопазване  

Павлина Добренова – медицинска 

сестра 

 Елена Димитрова - мед. сестра 

 Жасмина Николова- домакин 

 Евгения Иванова- главен готвач 

 Елена Димитрова - мед. сестра 

 Жасмина Николова- домакин 

 Евгения Иванова- главен готвач 

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

 

 Даниела Петрова – учител 

 Боянка Димитрова- пом.възп 
 Павлина Добренова- мед.сестри 

 ………- учител 

 ……………- пом.възп. 

 ….- 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 

 Диана Занкова- учител 

 Силвана Кьосева- учител 

 Елена Димитрова- мед.сестра 

 Антоанета Кръстева- ЗАС 

 Жасмина Николова- дома 

За служителите 

 ………..-ст.учител 

 ………..-ст.учител 

6.Комисия по етика /за разглеждане на 

сигнали, жалби и проекто-предложения при 

възникнали спорове с персонал, родители, 

деца/-  

Михаела Трифонова-Сакарова- 

учител 

 

 Здравка Иванова – учител, СО 

 Здравка Тодорова – помощник възпитател 
 …………- учител 

 …………- пом.възп. 

7.Комисия за дарения  

 

Здр.Иванова-ст.уч-л 

 

 Милена Петрова – старши учител 

 Жасмина Николова – домакин 
М.Петрова- ст.уч-л 

 Ж.Николова- домакин 



8.Учебна комисия по БДП  

 

М.Петрова- ст.уч-л 

 

 Мая Димитрова – старши учител 

 Адриана Добрева – учител 
 М.Димитрова-ст. уч-л 

 А.Добрева-уч-л 

9. Комисия БАК Ем.Караиванова-директор 

 

 Жасмина Николова – домакин 

 Антоанета  Кръстева – ЗАС 

 Мая Димитрова – старши учител 

 Елена Димитрова- мед. сестра 

 Даниела Петрова – учител 

 Цветанка Николова – старши учител 

 Ж.Николова- домакин 

 А.Кръстева- ЗАС 

 М.Димитрова- ст.уч-л 

 Елена Димитрова- мед.сестра 

 ……..-ст.уч-л 

 Цв.Николова- ст.уч-л 

10.Комисия ПАБ Ем.Караиванова-директор 

 

 Гълъб Крумов - общ работник   

 Евгения Иванова – главен готвач 

 Росица Тодорова – старши учител 

 Здравка Иванова – старши учител 

 Павлина Добренова – мед. сестра     

  Елена Димитрова - мед. сестра 

 Г.Крумов-общ р-к   

 Евгения Иванова- гл.готвач 

 …..- 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 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 

 

 Евелина Чованска – учител 

 Аделина Балабанова – учител 
 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 Антоанета Кръстева – ЗАС 

М. Йоловска – счетоводител 

А.Кръстева- ЗАС 

15. Превенция на насилието над деца …………- ст.уч-л 

 

 Михаела Сакарова – учител 

 Зорница Райкова – учител 
 К.Нешкова- учител 

 З.Райкова- учител 

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

 

 Здравка Иванова- старши учител, председател СО 

 Адриана Добрева – учител  

 Радка Шкендерова – помощник възпитател 

 ЗДр.Иванова-ст.учител СО 

 ……….- старши уч-л 

 ………….- учител 

 ……. - пом.възпитател 

17. Оценяване на педагогическите 

специалисти 

Ем.Караиванова-директор 

 

 Здравка Иванова – старши учител, председател  

СО 

 Мая Димитрова – старши учител 

 Аделина Балабанова – учител 

 Здр.Иванова- старши учител, СО 

 ……………- ст. учител 

 ……………- ст.учител 

 ……………..- учител 

18. Стоково- материални ценности. 

Бракуване 

Ем.Караиванова- директор 

 

 М. Йоловска – счетоводител 

 Жасмина Николова – домакин 

 Здравка Иванова – старши учител 

 М.Йоловска- счетоводител 

 Ж.Николова- домакин 

 Здр.Иванова- ст.учител 



19. Комисия по подбор и назначаване на 

персонал и назначаване 

Ем.Караиванова- директор  Здравка Иванова – старши учител, председател 

СО 

 Мая Димитрова – старши учител 

 Адриана Добрева – учител 

 Здр.Иванова- ст.учител, председател на СО 

 А.Добрева- учител 

 М.Димитрова- ст.учител 

20. Комисия по водене на летописната книга …………- учител  Аделина Балабанова – учител 

 
 ………………-ст.учител 

 ……………….-учител 

21. Оценяване на непедагогическия персонал   Здравка Иванова – старши учител, председател на 

СО 

 Мая Димитрова – старши учител 

 Елена Димитрова – мед. Сестра 

 Аделина Балабанова - учител 

  

22. Провеждане инструктажи на персонала в 

детското заведение 

А.Кръстева- ЗАС    

23. Секретар на Педагогическия съвет    

24. Протоколчик на общите събрания Ж.Николова   

25. Председател на СО Здр.Иванова   

 

                           

        Годишният комплексен план на ДГ № 57 е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол № 1/ 20.09.2022 г. и утвърден със 

Заповед на директора №655-019/ 26.09.2022 г. 

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

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

 


