
 

 

ДЕТСКА  ГРАДИНА   № 12 „РАДОСТ” 

гр.Перник, ул. Д. Благоев №153, тел:0889555649; 

e-mail:odz_12_radost@abv.bg 
 

 
 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор: ....................  

   / Петя Толева / 
 

 

 

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН 

ПЛАН 
 

за дейността на 

 

на ДГ № 12 „ РАДОСТ“ 

 

за учебната 2016/2017г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приет на заседание на Пед.съвет с Протокол № 1/10.09.2916 г. 
 

 



 

 
 

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА 

УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2016г.-2017г. 
 

 

 

• Кодекс на труда. 

• ЗПУО от 01.08.2016 г. 

• Закон за местното самоуправление и местната 

администрация. 

• Наредба №7 /29.12.2000г. за определяне броя на учениците 

и децата в групите и паралелките на училищата,детските градини 

и обслужващите звена. 

• Наредба №3 /2008г. за нормите за преподавателска работа и 

реда за определяне на числеността на персонала в системата на 

народната просвета. 

• Наредба №5 от 03.06.2016г за предучилищното 

образование. 

• Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищно образование. 

- Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищно 

образование. 

• Етичен кодекс на работещите с деца. 

• Вътрешна нормативна уредба - Правилници и планове 



 
 

Мисия на детската градина 

 

 Възпитателно - образователна среда стимулираща 

развитието на децата от предучилищна възраст, тяхната 

подготовка за училище и здравословен начин на живот. 

 

 

 

Визия на детската градина 

 

 Утвърждаване детската градина, като среда за културна 

и възпитателно-образователна работа, център за 

творчество и сътрудничество. 

 

Приоритети 

 

 Личността на детето – център в педагогическото 

взаимодействие.  

 Подкрепа на личността на детето в проявата на 

общочовешки и национални добродетели.  

 Играта – дейност от първостепенно значение за малкото 

дете. 

 Предоставяне на възможности за право на избор (дейности; 

игри; материали; партньорства и др.).  

 



 Работа съссемейството и подкрепа на родителите в 

качеството им на основни възпитатели на децата.  

 Качество на подготовката на детето към новата социална 

позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.  

 

  

Обща цел на организацията 
 

 Детската градина – образователно-възпитателна 

институция  за  деца,учители и родители ,осигуряваща  

подкрепящо развитие на актуалните им потребности. 

 

  

Задачи: 

 

1. Създаване на ключови компетентности за формиране  на 

условия за развиване на  доброто начало и позитивност  у детето, 

чрез утвърждаване на ценностите на съвременното общество. 

 

2.Подготовка  на детето  за следващия етап на образователно-

възпитателния процес. 

 

          3.Формиране на нагласи за учене през целия живот. 

 

         4.Затвърждаване  на нравствеността, креативно мислене, 

отношение към групата,общността и институцията . 



 

          5. Изграждане на партньорска среда от учители и 

служители в образователно –възпитателния процес-

подкрепящи,консултиращи,провокиращи и справедливи.  

 

          6. Интегрирано сътрудничество  с другите институции от 

публични сектори за постигане на целите на образованието и 

възпитанието.  

 



 

 I.АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 

 

 

 

1.Капацитет на детската градина 

 

 

 Детска градина №12 ''Радост” сенамира в кв. „Църква” нагр, 

Перник, Та е целодневнадетскаградина с 

общинскофинансиране. Разполага с три сгради (централна и 

филиал), коитоотстоятна 3 кмразстояниееднаотдруга. 

Филиалътфункционираот м. 12. 1973 г., а централнатасграда - 

от м, 12.1987 г. Отучебната 2013/2014 г. към ОДЗ-то е и 

филиала в с. Студена. Сградитесасъобразени с 

всичкисанитарно- хигиенниизисквания и 

условиязаправилноотглеждане и възпитаниенадецата, 

запровежданенакачествен и пълноцененпедагогическипроцес. 

Детскотозаведениесеотоплявасъссамостоятелнаотоплителнаси

стема. Двороветесаобширни. 

 

 ДГ № 12 функционира с общо 9 групи-1 яслена и 8 

целодневни. Групите са разпределени както следва: яслена и 

три целодневни групи в сградата на филиала; 4 целодневни в 

централната сграда и една сборна в с.Студена. Децата са 

общо2222…. 

 

 Храната за централната сграда се приготвя в кухненски блок, 



който изхранва и групите във филиала и в с.Студена. 

В ДГ  №12 се примат деца от 10м до 7год възраст по желание 

на родителите /съгласно ЗПУО/,изразено с писмено заявление. 

Групите се оформят по възрастов признак, по желание на 

родителите и Правилата за прием в ДГ на Община Перник. 

Приемът в яслена група се осъществява постъпателно от 01.09. 

на всяка календарна година, а за децата навършили 3 годишна 

възраст в съответната година от 01 .06 последователно до 1.09-

месец. За деца подлежащи на задължително предучилищно 

обучение преди постъпването им в първи клас, приемът е от 

15.09.За останалите възрастови групи приемът е при наличие 

на свободни места към 15.09.-месец на текущата година. 

 

 

2.Кадрово осигуряване 

 

 

2.1. Кадрово осигуряване – педагогически персонал 

 

 

 

№ ДЛЪЖН

ОСТ 

БРОЙ ОКС ПКС 

МАГ

И 

СТЪР 

БАКА

ЛАВЪ

Р 

ПОЛУ 

ВИСШ

Е 

ОБРАЗ

ОВАН

ИЕ 

І І

І 

ІІ

І 

І

V 

V 

         

1 Директор  1   1     

2 Гл.учител  1      1  



3 Ст.учител  3     1 3 1 

4 Учител  7 3      1 

           

 

Разпределение на педагогическият персонал 

 

№ СГРАДА ГРУПИ УЧИТЕЛИ 

 

1 Централна сграда ПЪРВА М.Митова , М.Костадинова 

 ВТОРА Р. Кирилова и П.Бориславова 

 ТРЕТА С. Узунова, Е.Нешкова 

 ЧЕТВЪРТА Д.Милова, Н.Василева 

2 Пектин - филиал ЯСЛА  

 ВТОРА М. Асенова и В. Симеонова 

 ТРЕТА Н. Иванова и В. Найденова 

 ЧЕТВЪРТА С. Райчева и Л. Петрова 

3 Студена - филиал СМЕСЕНА В. Попова и Н. Спасова 

 

 

2.2. Кадрово осигуряване – непедагогически персонал 

 

 

№ ДЛЪЖНОСТ БРОЙ 

1. Гл. счетоводител 1 

2. Завеждащадм.служба  

3. Касиер 1 

4. Готвач 1 

5. Пом. готвач 1 

6. Пом. възпитатели 11 

7. Огняр  

8. Шофьор 1 

9. Работник кухня 1 

 

Темата по която ще работи обединеното детско 

заведение през тази учебна година е: 

 



„Приобщаване на децата към общочовешките и 

национални ценности, добродетели, култура и 

традиции“ 
Задачи: 

  1.Възприемане на конкретни норми на поведение във всекидневна 

и празничнасреда при общуване с другите. 

 

  2.Създаване на позитивна среда, стимулираща проявите на 

ценностни качества и добродетели у децата. 

 

  3.Осигуряване на  подходящи условия за себеизява, 

взаимопомощ, другарство, толерантност чрез включване в различни 

дейности и партньорства. 

 

  4.Създаване на приятелски взаимоотношения и сътрудничество 

между децата от детската градина / централна сграда, 

филиал“Църква“ и филиал Студена и техните педагози. 

 



 

II.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, 

ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 

 

І .АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

№ 

 
Видове административно – 

управленски дейности 

Отговор

ник 

Срок    

1.Педагогически съвети    

1.1 Избор на протоколчик  на ПС  

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

 

 

Гл. 

учител, 

 

 

 

Педаг. 

колектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.ІХ. 

2016г. 

 

   

1.2 Запознаване с нови нормативни 

документи в с-мата на образованието 

   

1.3 Актуализиране на Правилника за 

организиране на дейността на ДГ №12 

   

1.4 Актуализиране на: Правилника за 

вътрешния трудов ред 

   

1.5 Актуализиране на Правилника за 

безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в ДГ № 12 

 

   

1.6 Обсъждане и приемане на годишния план 

за възпитателно-образователна работа за 

учебната 2016/2017година. 

 

   

1.7 Приемане на плана за контролната 

дейност на директора 

   

1.8 Обсъждане и приемане  План по БДП.    

1.9 Обсъждане и приемане на карта за 

диференцирано заплащане на 

педагогическите специалисти, избор на 

комисия за оценка по показатели и 

критерии от картата 

   



1.10 Запознаване с плана за 

квалификационната и контролната 

дейност 

   

1.11 План за действие при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари 

   

1.12 Избор на комисии за уч. 2016 - 2017г..    

1.13 Отчет на Директора за първото 

полугодие на учебната 2016/2017 г. – 

насоки. 

 

Директор,  

Гл. 

учител 

м.І. 

2017 г 

   

1.14 Отчет на комисията за Работа с 

родителите и отчети по групи. работа с 

родители, обогатяване на МТБ 1 

полугодие 

 

Комисия 

за работа 

с 

родители 

 

м.І.2017г

. 

г. 

   

1.15 Анализ на дейността в яслените групи – 2 

полугодие 

Мед.сестр

и 

ясла 
 

м.VІ. 

2017г 

   

1.16 Доклад-анализ за контролната дейност на 

директора за уч.2016/2017 г.  

 

Директор м.VІ. 

2016 г. 

   

1.17 Отчет на УВР за 2 полугодие. Гл. 

учител 
м.VІ. 
2017г. 

 

   

1.8 Насоки за работа през летния период Директор м.VІ. 

2017 г. 

 

 

   

       

  

 

     

       

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 



№ Видове организационно -  

педагогически дейности 

Отговорник Срок 

2.1 Разпределяне на педагогически и 

непедагогически персонал по групи 

и назначаване при необходимост. 

Директор м.ІХ.201

6 г. 

2.2 Организиране приемът на деца за 

учебната 2016/2017 година. 

Директор, 

мед.сестра- 

ясла 

м.ІХ.201

6г. 

2.3 Изготвяне и адаптиране на 

седмичното разпределение по 

образователните направления към 

конкретните потребности на 

възрастовите градински и яслена 

групи. 

 

Главен 

учител,  

учители по 

групи, мед. 

сестри 

м.ІХ.201

6г. 

2.4 Уточняване на вътрешната 

квалификация за уч. 2016/2017 г. 

Директор, 

педагог. и 

непедагог. п 

–л 

м.ІХ.201

6 г. 

 

2.5 Организация на 

родителскитесрещи по групи 

Директор, 

учителки, 

мед.сестри, 

родители 

м.ІХ.201

6г. 

 

2.6 Попълване на паспортната част 

надневниците и входящониво. 

Оформяне на личните папки на 

децата по групи. 

Учителки, 

мед.сестри 

. 

м.ІХ.201

6г. 

2.7 Осъвременяване на интериора в 

групите, коридорите и кабинетите в 

детското заведение. Организиране 

на кътове по интереси. 

Учителки по 

групи 

м.ІХ.201

66г 

2.8 Измерване на физическата 

дееспособност на децата. 

Учителки по 

групи и 

мед.сестри 

. 

м.Х.2016 

г. 

2.9 Провеждане на родителски срещи 

по групи. 

Учителки и 

мед.сестри 

. 

м.ІХ.201

6г 



2.10 Проучванемнението на 

родителитеотноснопредпочитаният

а за допълнителнидейности в 

детската градина – писминно. 

Учителки по 

групи 

м. 

ІХ.2016г  

2.11 Диагностика на детското развитие 

– изходящо и входящо ниво. 

Учителки по 

групи 

м.Х.2016 

г. 

м.V.2017 

г. 

2.12 Строг пропусквателен и санитарно-

епидемиологичен режим, хигиенни 

условия и рационално хранене. 

Учителки по 

групи, 

Мед.сестри, 

Директор 

уч.2016/ 

2017 г. 

2.13 Осъществяване на по-тесни връзки 

с 16 ОУ. 

Учителки от 

ІV групи,Гл. 

учител. 

Директор 

уч. 2016/ 

2017г. 

2.14    

2.15    

 
3.ВЪЗПИТАТЕЛНО –ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 

№ Видове възпитателно – 

образователни дейности 

Отговорни

к 

Срок 

1.Организация на възпитателно - образователната работа 

през 

учебната 2016/2017год. 

1.3.1 Избор на учебнипомагала 

за децата от І и ІІ 

възрастовигрупи /ясла/. 

Учителки, 

мед.с-ри 

м.ІХ.2016 

г. 

1.3.2 Адаптиране на 

разпределенията по 

образователни 

направления 

къмконкретните 

потребности на 

възрастовитеградинскигру

Учителки м.ІХ.2016 

г. 



пи 

1.3.3 Обсъждане на 

проблемивъввъзпитателна

та работа и възможности 

за преодоляването им 

Директор м.Ноемвр

и 

2016г. 

1.3.4 Изграждане на навици за 

безопасно движение и 

култура на поведение на 

улицата; действие при 

бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари. 

 

Учителки, 

Директор, 

родители 

уч.2016/ 

2017 г. 

1.3.5 Съвместни мероприятия 

сродители - организиране 

на празници, състезания, 

развлечения и др. 

учители, 

мед.сестри, 

родители 

уч.2015/6 

7г. 

  

 

 

  

    

2.Повишаване професионалната компетентност на 

педагогическия персонал – вътрешна квалификация 

2.3.1 Беседа- „ Заразните 

болести и как да се 

предпазим.“ 

Мед. сестра м.Х.2016 

г. 

2.3.2 Беседа – „Опасностите 

около нас –паразити. “ 

Мед.сестри 

ДГ и ясла 

 

м.2. 

2017г. 

3.3.3 Семинари по методически 

обединения 

Отговорниц

и по МО 

уч.2016/ 

2017г. 

3.3.4 Открита практика пред 

колеги 

Учителки 

по групи 

уч.2016/ 

2017г. 

3.4.5 Социалните умения в 

педагогическатапрактика.

Характеристика на 

видоветесоциални умения 

католична и 

Учителки 

по групи 

уч.2016/ 

2017г 



професионалнакомпетентн

ост. Приложение на 

видоветесоциалнакомпете

нтностпри взаимодействие 

с деца, родители и колеги 

3.5.6.    

3.Повишаване професионалнатакомпетентност на 

педагогическия персонал – външна квалификация 

3.3.1 Участие в разработване на 

проекти 

Директор, 

Гл. учител 

уч.2016/ 

2017г 

3.3.2 Защита на по-висока 

степен ПКС 

Учители с 2 

годишен 

работен 

стаж 

уч.2016/2

017г 

3.3.3    

 

 

 

 

  IІІ.АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

№ Видове стопански  

дейности 

 

Отговорник Срок 

 

1. Преглед и ремонт на 

материалната база в ДГ 

Пом. възп., 

мед.сестри, 

учителки 

м.ІХ.2016 

г 

2. Навременноосигуряване на 

ремонт на съоръженията и 

инсталациите в детското 

заведение и 

тяхнатаподдръжка. 

Директор, 

Общ работник,  

 

м.ІХ.2016

. 

3. Осигурявяне на 

канцеларски, 

учебниматериали, 

Касиер, 

мед.сестра 

м.ІХ.2016 

г. 



задължителна 

документация и лекарства. 

4. Санитарно–

хигиенносъстояние - 

указанията за 

дезинфекция, работни 

графици. 

Мед.сестри-ДГ м.ІХ.2016 

г. 

5. Обновяванена 

материалната база в 

групите. 

 

Директор, 

учителки, 

мед.сестри, 

родители 

Уч.2016/ 

2017г. 

6. Годишна инвентаризация 

по групи. 

Счетоводител, 

касиер 

м.ХІІ.201

6г. 

7. Провеждане  на 

периодичен инструктаж по 

безопаснос и охрана на 

труда 

 

Отг. БУВОТ 

На 

тримесеч

ие 

  

 

 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

 

 

 

№ Видове  дейности за 

работа с родителите 

 

Отговорник Срок 

 

1. Родителскисрещи по 

групите: 

– запознаване с Правилника 

за дейността на ДГ №12, с 

преподавателите за 

доп.дейности, с ВОР на 

групата и др. 

Директор, 

Учителки, 

Мед.сестри 

Уч.2016 / 

2017 г. 

 

2. Оформяне на родителски 

табла с актуална 

педагогическа информация 

Директор, 

Учителки, 

мед.сестри 

Ежедневен 



3. Осъществяване на 

адекватниконтакти с 

родителите. 

Учителки, 

Мед.сестри 

Презцялата 

година 

4. Приобщаване на 

родителитекъмсъвместни 

творчески изяви и 

мероприятия с децата, 

организирани от детската 

градина, Общината и др. 

Учителки, 

Педагог, 

Учител по 

музика 

Уч.2016/ 

2017г. 

5. Подобряване на 

материално-техническата 

база в детската градина и по 

групи с творческото участие 

на целия екип и помощта на 

родители, спонсори, фирми. 

Директор, 

Родители, 

Спонсори 

 

Уч.2016/ 

2017 г. 

 Подпомагане на детското 

заведение за поддръжка, 

обогатяване и 

модернизиране на 

материално-техническата 

база . 

Стимулиране вниманието и 

интереса на родителите за 

повишаване здравната  

култура на децата и 

приложение на уменията за 

здравословен начин на 

живот в дейностите и 

живота на децата 

Директор, 

Родители, 

Спонсори, 

Дарители 

 

 

Мед. сестри 

Уч.2016/ 

2017 г. 

 

 

 

 

Уч.2016/ 

2017 г. 

    

 

 

V.ПРАЗНИЧНИ ИЗЯВИ ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 

№ Видове Отговорник Месец 



 

1. Откриване на учебната 

година 

3гр.-пи на ЦС и 

ф-ли 

септември 

2. Театрални постановки Директор постоянен 

3. Изложби – есенна, коледна, 

и др. 

Творч. ком. постоянен 

4. Ден на християнското 

семейство 

Узунова,Нешко

ва-3 гр. 

ноември 

5. Коледни празници Райчена,Найде

нова-4 гр. 

декември 

6. Празник за зъбките Спасова,Попов

а-смесена 

февруари 

7. Посрещате та Баба Марта Всички групи март 

8. Трети март Милова,Василе

ва-4 гр. 

март 

9. Пролетен празник Бориславова,Ки

рилова-2-гр. 

април 

10. Именуване на малки трупи. 1 и 2-ра групи май 

11. Тържествозаизпращане на 

ПГ 

4гр-пи на ЦС и 

ф-ли 

май 

12. Празник на детето Всички групи 1 юни 

    

    

    

    

    

 

VI.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ 

 

 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ФОРМИ В ДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ДЕНЯ 

 
 В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15. 09.2016 ГОДИНА  ДО 31. 05. 2017 ГОДИНА 

 
 

Часови Основни моменти в Основни игрови  форми по 



интервал организацията на 

седмичното 

разпределение 

задължителни образователни 

направлениявучебното време на 

деня 

7.00-8.30 Прием на децата Комуникативни игри за 

социализиране и сдружаване 

 Утринно раздвижване Подвижни и спортно-подготвителни 

игри 

8.30-9.00 Закуска  

9.00-10.00  

 

Задължителни основни 

организационни форми по 

образователни направления 

Реализиране на динамични преходи 

от игрово-познавателни форми по 

направленията в сутрешния режим/ 

до 2-3 ситуации/, чрез игри с екипен 

характер и с проектна ориентация- 

комуникативни, емоционално-

филтриращи, 

засдружаване,когнитивно-

информативни: дидактични, 

театрализирани, изобразителни и 

обучаващи игри, фолклорни и 

обредни игри, игри-експерименти, 

игри с електронни ресурси и книжки 

10.00-10.30  

Подкрепителна предиобедна 

закуска 

 

10.30.-

12.00 

Игри и свободно реализирани 

дейности по избор /открито и 

на закрито/ допълнителни 

услуги: работа в еко-зона,  

разходки, екскурзии, детски 

студия, детско 

експериментиране, 

артистични презентации и 

приложно изкуство, детски 

спортове 

По избор – индивидуални и групови 

игри за функционално делово 

сътрудничество. 

 

Наблюдения, разходки, екскурзии, 

работа по проекти, екипна работа, 

детско презентиране, игри-

инсценировки 

12.00-13.00 Обяд  

13.00-15.00 Следобедна почивка/ сън Подготовка за сън и релаксация при 

съдействието на учителя 

15.00-

15.30. 

Следобедно раздвижване Подвижни игри и игри за 

емоционално филтриране, 

комуникативни и за сдружаване и 



коопериране 

 Подкрепителна следобедна 

закуска 

 

15.30-16.30 Задължителни основни 

организационни форми по 

образователни направления 

В диференцирани тематично по 

образователни ядра основни 

форми за свободно изрзяване на 

компетенции по желание на децата 

/ приобщаване 

16.30-19-00  

Дейности по избор на децата 

Игри за функционално-делово 

партниране, приобщаване, 

социално обвързване, емоционално 

филтриране и изграждане на екп 

 

  

Изпращане на децата 

Форми на общуване и работа с 

родителите и консултации при 

издаване на децата, съобразно 

силните им страни, открити 

моменти  и празници                                                        

 

 

 

VII.СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ 

 

 

 

Брой педагогически ситуации седмично по възрастови групи и 

образователни направления съгласно Наредба № 5 / 03.06.2016 

г. за предучилищно образование 

 

Образ. 

направление 

I група 

/15-20 

минути/ 

II група 

 /15-20 

минути/ 

III подг. 

група 

 /20 -30 

минути/ 

IV подг. 

група 

/20 -30 

минути/ 

Мини

м. 

бр.пед

аг. 

Мак

с.П

С 

+2/5

Мини

м. бр. 

педаг. 

ситуа

Макс

. 

+2/5б

р 

Мини

м. 

бр. 

педаг. 

Мак

с. 

+2/5

бр 

Мини

м. 

бр. 

педаг. 

Макс

. 

+2/5б

р. 



ситуа

ции 

бр ции ситуа

ции 

ситуа

ции 

1. Български 

език и 

литература  

1  2  2  3  

2. 

Математика  

1  1  2  3  

3. Околен 

свят 

1  2  2  2  

4. 

Изобразителн

о  

изкуство 

2  2  2  2  

5. Музика 2  2  2  2  

6. 

Конструиран

е и 

технологии  

1  1  2  2  

7. Физическа 

култура 

3  3  3  3  

Минимален 

общ брой 

педагогичес

ки ситуации 

11  13  15  17  

Целодневна 

организация 

11 16 13 18 15 20 17 22 

 

 

 

 

 



  

 

Квалификационно-методически дейности за повишаване на 

професионалните компетентности на учителите, организирани от 

детската градина. 
 

 

Тема и форма 

 
Участници 

 
Срок за 

изпълнен

ие 

Очаквани 

резултат

и 

Начин на 

отчитане 

на 

резултати

те 

Семинар -  

”Художествени

те произве-

дения и ролята 

им при 

възпитаване на 

нравствените 

качества и 

добродетели у 

подраства-

щите.“ 

Педагогическа 

та колегия 

м. X. 

2016г. 

МО- БЕЛ 

 

надгражда

не 

Дискусия, 

казуси, 

беседа, 

Открита 

практика 

 

     3 група 

ЦС – 

УЗУНОВА 

 

м. XI. 

2016г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Открита 

практика 
3 група 

Филиал-

НАЙДЕНОВА 

м. XI. 

2016г 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Открита 

практика 

 

6г група 

Студена- 

ПОПОВА 

 

м. XI. 

2016г 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Открита 

практика 
 

2 гр. –ЦС- 

БОРИСЛАВО

ВА 

м. XI. 

2016г 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

 

Открита  м. XI. надгражда Дискусия, 

VIII .КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 



практика 2 гр. –ЦС- 

КИРИЛОВА 

2016г не оценъчна 

карта 

 

Открита 

практика 
ПГ Ф-Л 

РАЙЧЕВА 

м. XI. 

2016г 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Семинар – 

„Дидактичните 

и музикално-

подвижните 

игри – основен 

метод за 

развитие на 

емоционално-

познавателната 

култура на 

децата при 

овладяването 

на елементарни 

математически 

представи“; 

Педагогическа 

та колегия 

м. I. 2017г 

МО-

Математи

ка 

надгражда

не 

дискусия , 

казуси, 

беседа 

 

Открита 

практика 
 

ЯСЛЕНА гр.- 

филиал 

м. I. 2017г надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

 

Семинар - 

”Семейството и 

средата като 

фактори за 

социалното 

формиране на 

детето.” 

 

 

Педагогическа 

та колегия 

м. II. 

2017г 

МО-

Околен 

свят 

надгражда

не 

Дискусия, 

казуси, 

беседа 

Открита 

практика 
Iгрупа 

ЦС - 

МИТОВА 

м. II. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

 

Открита 

практика 

 

Iгрупа- ЦС - 

м. II. 

2017г . 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

 

Открита 

практика 

 

 Iгрупа- Ф-Л 

м. II. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 



АСЕНОВА- карта 

 

Открита 

практика 

 

Iгрупа- Ф-Л –  

Симеонова 

м. II. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

 

Открита 

практика 

 

ПГ група 

Студена- 

СПАСОВА 

 

м. III. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Открита 

практика 
 

ПГгрупа- ЦС- 

МИЛОВА 

м. III. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

 

Открита 

практика 

ПГ група- ЦС м. III. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Открита 

практика 
 

ПГ група-

Филиал-

ПЕТРОВА 

 

м. III. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 

Семинар - 

”За детските 

интереси и 

дейности в 

ранна детска 

възраст.” 

 

Педагогическа 

та колегия 

  м.IV. 

2015г 

 

МО- 

Дейности 

 

надгражда

не 

Дискусия, 

казуси, 

беседа 

Открита 

практика 

3 група ЦС   м.IV. 

2017г. 

надгражда

не 

Дискусия, 

оценъчна 

карта 
 



 

ІІІ. 3. Участие на учителите във форми за повишаване 

на образователно-квалификационна степен, 

 

 

 

ІІІ. 2. Участие в дейности за повишаване на 

професионалните компетентности на учителите извън 

детската градина 
 

Тема и 

форма 

Участници 

Начин на 

участие 

Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

БДП всички .2017 г надграждане сертификати

;дискусия 
     

     

 

 

  

На областно ниво 
 

Тема и 

форма 

Участници 

Начин на 

участие 

Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

Участие на 

педагогичес

ката колегия 

в семинари, 

кръгли маси   

Презентации 

Методическ

и разработки 

2016г/2017г. надграждане

, 

 иновации  

дискусия  

     

     

 

 

На национално и /или международно ниво 
 

Тема и 

форма 

Участници 

Начин на 

участие 

Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

Участие  в 

извънградск

и 

конференци

и 

Презентации  

 

Методическ

и разработки 

 

Доклади 

2016г/2017г. надграждане

, 

иновации 

публикации  

     

     

     
 



І. ЦЕЛ: 
 

 Осигуряване на оптимални условия в детската градина за 

осъществяване на държавната политика в областта на образованието и 

приоритетите на детската градина; 

 Прилагане и спазване на държавните образователни изисквания и 

реализация на програмите за възпитание, съгласно съществуващите 

нормативни документи; 

 

ІІ.  ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Да се осигури  творческа свобода на учителите за пълно реализиране 

целите на       възпитателно-образователния процес. 

2. Да се създадат  условия за повишаване детската активност във 

възпитателно-образователния процес. 

3. Да се осъществява взаимовръзка между общностната принадлежност, 

речевото изразяване и комуникация, като се гарантира на всички деца 

равнопоставеност и осигуряване на: 

- социални способности за общуване и комуникация; 

- социално ориентирано поведение в природата и в обществото; 

- речева, когнитивна и психомоторна компетентност; 

 

ІІІ.  ПРИНЦИПИ 

 

      1. Точност и компетентност; 

      2.  Комплексност; 

      3.. Целенасоченост и системност; 

      4.  Безпристрастност и независимост; 

      5. Прозрачност и демократичност; 

      6.  Ненакърняване на личното достойнство на проверявания; 

       

ІV. ОБХВАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

ІV.1.  Педагогически контрол 

                

Текущи проверки: 

 

1. Организация на материално-дидактичната среда в групите. 

Срок: постоянен 

 

IX .КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ 

 



2. Планиране на образователното съдържание в детските групи. 

Срок: всеки месец 

 

3. Организация, управление и съдържание на педагогическото 

взаимодействие в групите: 

- задължителни регламентирани педагогически ситуации; 

- задължителни нерегламентирани педагогически ситуации; 

- друг режимен момент в групата; 

                                                                 Срок: постоянен 

 

4. Организация на допълнителните дейности: 

- наблюдение на занимания с децата; 

                                                                     срок: два пъти годишно 

- контрол на индивинуалните постижения на децата и резултатите от 

образователния процес в групата – входно; изходно ниво; училищна 

готовност 

                                                         срок: два пъти годишно 

 

Тематичен контрол: 

 

„Приобщаване на децата към общочовешките и 

национални ценности, добродетели, култура и 

традиции“ 
Задачи: 

  1.Възприемане на конкретни норми на поведение във всекидневна 

и празнична среда при общуване с другите. 

 

  2.Създаване на позитивна среда, стимулираща проявите на 

ценностни качества и добродетели у децата. 

 

  3.Осигуряване на  подходящи условия за себеизява, 

взаимопомощ, другарство, толерантност чрез включване в различни 

дейности и партньорства. 

 

  4.Създаване на приятелски взаимоотношения и сътрудничество 

между децата от детската градина / централна сграда, 

филиал“Църква“ и филиал Студена и техните педагози. 
 

 

 



 

М Е Т О Д И: 

           

          1. Наблюдения и анализ на  педагогически ситуации. 

          2.. Социологически методи - анкети, беседи с родители. 

          3. Самоконтрол и оценка. 

          4. Проверка на документацията. 

          5. Анализ на продуктите на детското творчество. 

 

КРИТЕРИИ ЗА КОНТРОЛ: 

 

        1.Начин на поднасяне информацията  на децата в зависимост от 

възрастта им;  

        2. Принципи на подбор на образователно-възпитателното съдържание – 

интегративно-ситуационен; научност и адаптивност; системност и 

последователност; индивидуалност; 

        3. Съответствие между планиране и изпълнение; 

        4. Предварителна подготовка за ситуацията; използване на дидактични 

материали; нагледни материали; пособия; 

         5.. Използвани  методи, средства и похвати за поднасяне на достъпна за 

децата информация; използване на дидактични материали; 

6. Приложение на интерактивни методи при поднасяне на 

информацията; оригиналност и творчество; 

           7. Организация на предметно-пространствената среда за конкретния 

вид ситуация; 

 8. Осъществяване позитивна работна атмосфера и ефективна 

организация за самостоятелна работа на децата; 

            9. Методическо майсторство на учителката при поднасяне на 

определения вид дейност – игра или ситуация; 

           10. Осъществяване на интеграция между образователните направления; 

           11. Постигане на единство между възпитателни и образователни цели. 

 

Последващ контрол 

 



1. На изпълнението на дадените препоръки от директора 

2. На изпълнението на решенията на педагогическия съвет 

3. На изпълнението на дадените препоръки от РУО на МОН 

 

Превантивен контрол 

 

1. На новоназначени учители. 

2. При промяна на нормативната уредба в образованието. 

3. При промяна на длъжността или актуализация на длъжностната 

характеристика 

 

 

Административен контрол 

 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ; 

  

- Проверка на воденето и съхранението на задължителната 

документация в групата – дневници, досиета на децата, дидактична 

база; 

 - Средна месечна посещаемост в групата; 

- Обхват и посещаемост на децата подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка; 

- Спазване длъжностната характеристика и всички нормативни 

документи касаещи дейността на детската градина; 

 

НА  МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРНОСАЛ: 

 

- Водене на необходимата документация –картони на децата, 

дневници, здравна просвета, закаляване на децата; 

- Опазване и съхранение на зачисленото имущество; 

- Съблюдаване изискванията на Наредба № 6 за качествено и 

калорично хранене на децата при калкулиране на храната; 

- Спазване на длъжностната характеристика и всички нормативни 

документи касаещи дейността на детската градина; 

 

НА   АДМИНИСТРАТИВНИЯ  ПЕРСОНАЛ; 



 

- Водене на необходимата документация – счетоводни документи, 

баланси, фактури, платежни нареждания и т.н. 

- Спазване графиците за своевременно събиране и отчитане на такси и 

финансови средства; 

- Опазване и съхранение на зачисленото имущество; 

- Спазване на длъжностната характеристика,  и всички нормативни 

документи касаещи дейността на детската градина; 

 

НА  ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛКИТЕ: 

 

- Водене на необходимата документация – следене и маркиране на 

стерилизаторите, изключване на ел.системата и др.; 

- Опазване и съхранение на зачисленото имущество; 

- Организация на храненето на децата; 

- Хигиенно състояние на групата; 

- Спазване длъжностната характеристика и всички нормативни 

документи касаещи дейността на детската градина; 

 

ІІІ.2.5. НА РАБОТЕЩИТЕ В КУХНЕНСКИЯ БЛОК: 

 

- Водене на необходимата документация – спазване изискванията на 

Системата за самоконтрол, НССР системата, Наредба № 6 за 

качествено и калорично хранене на децата; 

-  Организацията на подготовката, приготвянето и разпределението на 

храната; 

- Опазване и съхраняване на зачисленото имущество; 

- Спазване длъжностните характеристики и всички нормативни 

документи касаещи дейността на детската градина; 

 

 

 



 


