
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година 

 

 

Годишният план на Детска градина №12 „ Радост“  е разработен на основание ЗПУО, НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността, Стратегията за развитие и  Плана за дейността на детската година за учебната 2020/2021 г. 

За учебната 2020/2021г.  в Детска градина №12 „ Радост“   са записани  173 деца на възраст 3–7 години, по желание на 

родителите съгласно ЗПУО. Децата са разпределени в 7 групи и една ясла, като групите са сформирани на възрастов принцип съгласно 

Правилникът за дейността на Детска градина №12 „ Радост“   и правилата за прием на деца в Община Перник. Едната от групите във 

филиал Студена  е сборна, поради материалната база, с която разполага детската градина. Във филиала, намиращ се на ул.” В.Терешкова” 

№7 също има две сборни групи /1и2 и 3 и 4/ поради намалелият брой деца. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и 

социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето 

и Конституцията на Република България.  

Брой деца - Целодневни групи 

Ясла Първа 

възрастова 

група  - 3-

4г. 

Втора 

възрастова  

група – 4 -5 

г. 

Трета 

подготвителна 

възрастова  

група – 5- 6г. 

Четвърта 

подготвителна 

възрастова 

група – 6 -7г. 

 Централна сграда – ул. „Д. Благоев“ №153 

няма 19 28 25 21 



 Филиал – ул. „В. Терешкова“№7 

9 28 23 

 Филиал - Студена 

няма  

Смесена група - 20 

 

 

I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна 

година. 
            

SWOT и PEST анализ: 

В детската градина целогодишно се приемаха деца и обхвата е много добър. През учебната 2019/2020г. се отглеждаха и 

възпитаваха 173  деца на възраст от 3 до 7 годишна възраст. 

ДГ № 12 „ Радост“ функционира с общо 8 групи - 1 яслена и 7 целодневни. Групите са разпределени както следва: яслена и две 

смесени/първа и втора  и трета ,и четвърта целодневни групи в сградата на филиала; 4 целодневни в централната сграда и една сборна в 

с.Студена.  

Храната се приготвя в кухненски блок намиращ се в централната сграда на детската градина на ул. „ Д. Благоев” № 153, който 

изхранва и групите във филиала и в с.Студена. 

Дейността на Детска градина №12 „ Радост“   през предходната учебна 2019/2020 година се ръководеше от целта и желанието на 

колектива, детското заведение да бъде модел на модерно управление, включващо институционализираното гражданско - родителско 



участие. Работата на екипа бе ориентирана  към изграждането на ценностна система у подрастващите, чрез надграждане на познания 

и от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищното образование. 

1. Анализ на процеса на обучение на децата: 
            

             Педагогическият процес бе организиран в 8 възрастови групи и една яслена. Съдържанието бе подчинено на ДОС.  В началото 

на учебната година бе направено годишно разпределение на темите и програмния материал залегнал в Наредба№ 5 на МОН. Във всяка 

възрастова група учителите работеха с учебни комплекти, одобрени от МОН. През учебната 2019/2020г. възпитателно-образователния процес  

се осъществяваше по Програмна система „ Златното ключе”на изд. „Бит и техника” и учебни помагала на издателство. 

Учебните помагала предлагаха диагностика, както за входно, така и за изходно ниво на децата по възрастови групи. Диагностиката се 

осъществяваше с цел да се установи индивидуалното развитие на всяко дете и разработят корекционни развиващи програми за 

работа.  

 

Затруднения: липса на мотивация на родителите за редовна посещаемостта  на децата  в детската градина. 

 

 

2. Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата: 
 

            През годината бяха направени две диагностични процедури – входно и изходно ниво. От направената диагностика по групи се 

получи обективна информация относно детското развитие и като цяло за децата от детската градина. Почти всички деца показаха 

необходимите знания, умения, отношения като очаквани резултати от обучението и възпитанието по всички образователни 

направления.    

 



 

 
 

 

4. Анализ на педагогическия състав: 

 

№ Длъжност Брой 

ОКС ПКС 

Магистър Бакалавър 

Професиона 

лен 

бакалавър 

І ІІ ІІІ ІV V 

 директор 1 1   1     

 учител 10 8       3 

 
старши 

учител 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

  2  
 

 главен учител 
 

1 

 

1 

 

 

 
 

  1   

 
 

 
 

КОМИСИИ И ГРУПИ: 

 

 

 

Комисия за работа с родители Председател:  

Членове:  

   Попова; Михайлова; Юлиянова; 



Комисия за работа по проекти Узунова; Ангелова;Нешкова; 

Комисия по приемане на дарения Председател Милова;: 

Членове: Соколова;Попова; 

 

Синдикална организация Председател В.Попова:; секретар:В.Симеонова; 

секретар по фин.въпроси:Десислава Стефанова; 

 

Комисия ДТВ Председател:Милова  

Членове: Соколова;Попова; 

                                                 

Творческа комисия Василева;Бориславова;Стефанова;Спасова;Григо

рова; 

Комисия по комплексна грижа Василева,Симеонова,Соколова,Юлиянова 

Комисия по БДП Председател: Спасова 

Членове: Ангелова;Василева; 

 

Етична комисия във връзка с изпълнение 

на Етичния кодекс в ДГ №12 

Председател:Д.Милова; 

Членове: 

 1.Б.Соколова 

                                2.;.Попова; 

  3.Ц.Идакиева 

   

 

 

II. Цели, задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата учебна година 
 

Основна цел: Превръщане на ДГ №12 „Радост” в динамично развиваща се, работеща и ефективна организация. 

Подцели: 



1.Равен достъп до предучилищно образование за всяко дете; 

2.Подкрепа на личностното развитие; 

3.Развитие на материално-техническата осигуреност за подобряване на физическата среда в детската градина; 

4.Активизиране работата на родителската общност. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на 

образователни цели. 

Основни задачи: 

1.Непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максималното развитие на потенциала на всяко дете и 

възможност за социална реализация; 

2.Създаване на благоприятна среда; 

3.Педагогическо взаимодействие, ориентирано към детето; 

4.Подобряване на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни 

потребности; 

5.Търсене и въвеждане разнообразни форми на интеркултурно образование; 

6.Осъвременяване и обогатяване на квалификационната дейност на педагогическия персонал; 

7.Избор на форми за ефективно сътрудничество и изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на 

база взаимно разбиране, доверие и уважение в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие. 

 

 Приоритети на детската градина за учебната година: 



1.Повишаване качеството на предучилищното образование, чрез създаване на привлекателна образователна среда, в 

която детето активно да участва и пълноценно да реализира своите възможности; 

2. Повишаване информираността на родителите за ползата от предучилищното образование; 

3.Укрепване здравето на детето; 

4.Утвърждаване на творческа атмосфера, гарантираща свобода и зачитане на чуждото мнение. управление и 

повишаване на професионалните компетентности на персонала; 

5.Активизиране работата на родителската общност. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на 

образователни цели. 

 

Глобалната тема, по която ще работи детската градина през учебната 2020г. – 2021г. е: 

 

„Играта в детската градина – фактор за личностно и социално развитие“ 

 

1. Цел и задачи: 

             Цел: Прилагане на играта, като водеща форма във ВОП. 

           Задачи: 

1.Придобиване на знания, развиване на сръчности, обогатяване и разширяване на интересите чрез игри. 

2. Формиране на колективни отношения у децата от предучилищна възраст в игрите. 

3.Развиване комуникативни умения чрез игра.  



4.  Социално развитие на детето в играта. 

3.Подходи: 

3.1.Педагогически : 

 ситуационен 

 игрови 

 позиционен 

 проектен 

3.2.Психологически : 

 личностно-ориентиран, 

 индивидуален; 

 субект- обект; 

 субект- субект. 

 

 

 

 

 Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 
 

Дейности за постигане на реални резултати от ВОП. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната 

среда: 

 

 Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост; 



 Психолого-педагогическа, възпитателна и методическа работа с децата.; 

 Здравно образование и възпитание; 

 Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в ДГ; 

 Вътрешен контрол - форми, обекти, срокове и отчетност; 

 Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС. 

Основните цели и приоритетите се реализират чрез дейността на ДГ в следните направления: 

 Възпитателно-образователна работа; 

 Ефективна дейност на педагогическия съвет; 

 Качествен педагогически и административен контрол; 

 Квалификационна дейност на педагогическия и непедагогическия персонал; 

 Обогатяване на дидактично-игровата и МТБ в ДГ; 

 Взаимодействие на ДГ с родители,общественост и социални партньори. 

 

 

 

 
 

Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 
 

1. Организационно-педагогически и методически дейности. Работа на педагогическия екип за изпълнение на ЗПУО 

и ДОС, отнасящи се до предучилищното образование: 

 

 

 

 



 

 

Дейност 

 

Срок за 

изпълнение 

 

Отговорник 

Индикатори 

Целева група Измерител 

Прием и обхват на децата 

Изготвяне и актуализиране на 

списъците на деца по групи за 

учебната 2020/2021 г. 

М.09.2020г. Директор 

 

165 деца,  

 

Налична ЗУД 

Разпределение на  

персонала по групи. 

М.09.2020г. Директор 14 учители, 

8 пом. възпитатели 

Налична ЗУД 

Изготвяне на седмичното 

разпределение за всички групи в 

детското заведение. 

М.09.2020г. 14 учители, 14 учители, Налична ЗУД 

Избор на учебни помагала за 

децата от 1 и 2 възрастови групи  и 

ясла. 

М.09.2020г. 8 учители; 

Мед. сестри 

6 деца в ясла Налична ЗУД 

Уточняване на вътрешната 

квалификация за уч. 2020/2021 г. 

М.09.2020г. Директор; 

Гл. учител 

14 учители Плана за нвалификация 

Организация на педагогическото взаимодействие 

Използване на индивидуална и 

групова организация на работа. 

От м.09. 2020г. до 

м.05.2021г. 

Учители 14 учители Стриктно водене на дневниците по 

групи 

Изпълнение на ДОС чрез 

реализиране на позитивно 

педагогическо взаимодействие 

деца – учител. 

От м.09. 2020г. до 

м.05.2021г. 

         

Гл.учител,учители 

14 учители Осъществяване на заложените в 

годишните разпределение 

дейности. 

Създаване условия за От м.09. 2020г. до Учители по групи 14 учители + деца по Осъществени заложените в 



предизвикване на интерес към 

ОВП у децата чрез разнообразни 

форми за преподаване и проверка 

на усвоените знания и 

компетентности в съответствие с 

новите образователни стандарти. 

 

м.05.2021г. групи тематичните разпределения 

дейности свързани с 

предизвикване на интерес в децата. 

Повишаване качеството на труда 

на детския учител и лично 

ангажирано участие в живота на 

детската градина чрез използване 

на демократичния подход в 

отношенията, достигане до ясно 

изразено желание за 

професионално-творческо 

От м.09. 2019г. до 

м.05.2020г. 

Учители 14 учители Проведени заложеният брой 

квалификации в Плана за 

квалификационната дейност 

Организация, управление и 

съдържание на педагогическото 

взаимодействие в групите: 

- основни и допълнителни 

форми; 

- други режимени момент в 

детските групати; 

- празници и ритуали в детската 

група. 

Ежедневен 

От м.09. 2020г. до 

м.05.2021г. 

Учители 14 учители Изпълнени заложените дейности в 

тематичните разпределения. 

Контрол на индивидуалните 

постижения на децата и 

резултатите от образователния 

процес в групата: 

- входно ниво; 

 

     

 

 

 

15.10.2020г. 

 

Учители Деца по групи Анализ от проведената 

диагностика. 



- изходно ниво; 

 

- училищна готовност на 

децата от IVПГ 

20.05. 2021г 

 

20.05. 2021г 

     

Подготовка на децата за училище 

Средна месечна посещаемост в 

група 

 

 

Обхват и посещаемост на децата, 

подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка 

ежемесчен 

 

 

 

Учители 

 

Учители III ПГ5г. и IV 

ПГ6г. 

14 учители  

 

 

 

6 учители 

 

Поддържане на здравословна среда 

     

Организация на материално-дидактичната среда 

Системно предоставяне на 

актуална информация, съобщения, 

детско творчество, правила по 

групите, входове, фоайета за 

визуална връзка с родителите, сайт 

и страница на ДГ. 

Постоянен 

От м.09. 2020г. до 

м.05.2021г. 

Учители по групи 14 учители Протоколи от контролна дейност. 

     

 

 

1. Административни дейности: 

 

Дейност 

 

Срок за 

изпълнение 

 

Отговорник 

Индикатори 

Целева група Измерител 



Изготвяне на Списък-образец № 

2 

 

М.09.2020г. Директор 165 деца Налична ЗУД 

Изготвяне на необходимата 

документация за РУО 

М.09.2020г. Директор  Налична ЗУД 

Вписване на децата от ПГ в 

книгата на задължително 

подлежащи на ПО 

 

М.09.2020г. Гл. учител Децата от 3 група Налична ЗУД 

Изготвяне на Годишен план на 

вътрешните правилници и 

планове(ПВТР, ПДДГ, 

ПБУВОТ, ПДБАК, ПБДП) 

 

М.09.2020г. Директор  Налична ЗУД 

Инструктажи по ЗБУТ 

 

На всеки 6 

месеца 

Учители – определени 

със заповед на 

 Служители  Книгата за периодичен 

инструктаж 

Попълване на картите за 

допълнителното трудово 

възнаграждение на 

педагогическите специалисти 

/диференцирано заплащане/. 

М.10.2020г. Комисия определена със 

заповед от директора 

14 учители Протокол 



Актуализиране на инструкции 

за работа при спазване на 

безопасни условия  за 

възпитание,  обучение и труд. 

М.10.2020г. Директор 

Група за БЗУВОТ 

Служители  Протокол от ПС 

Сключване на договори с фирми 

за извършване на дейности 

извън ДОС 

М.10.2020г Директор 

 

 

Родители по групи 

 

Заявления и наличие на  

Договори 

 

Обогатяване на МТБ с нагледни 

дидактични материали 

 

От м.09.20г. до 

м.05.2021г. 

Директор 

Учители по групи 

14 учители Добре обособени занимални 

снабдени с компютър, принтер, 

телевизор 

Изготвяне на щатно поименно 

разписание 

М.09.2020г. Директор Служители Налична ЗУД 

Изготвяне на удостоверения за 

завършена подготвителна група 

 

М.05.2020г. Директор 

 

деца от ПГ Коректно водена Книга за 

издадени удостоверения. 

Организация на работата за 

летния период – график за 

персонално осигуряване на 

групите 

 

М.05.2021г. Директор 

 

14 учители+ 8 пом. 

възп. + 2 мед. сестри 

Протокол от заседание на ПС 



 

 

2. Социално-битови и стопански дейности: 

 

Изготвяне на проект за годишен 

план за учебната 2021/2022 г. 

М.05.2021г. Директор 

 

 Протокол от заседание на ПС 

 

Дейност 

 

Срок за 

изпълнение 

 

Отговорник 

Индикатори 

Целева група      Измерител 

Профилактика на ел. уреди 

и  отоплителните инсталации. 

 

М.10.2020г. огняр – раб. поддръжка  Прокол с констатации 

 

Изготвяне на план за работа при 

зимни условия 

 

М.11.2020г. Директор 

 

Служители  и деца Налична ЗУД 

Изготвяне на график за 

снегопочистване пред входа на 

основна сграда и филиали и 

площадките за игра 

М.11.2020г. Директор 

 

Служители  Налична ЗУД 

Монтиране и поправяне на 

съоръжения за игра на двора и 

почистване на тревните площи. 

М.04.2021г. Помощния персонал 

Раб. поддръжка 

  

Практическо проиграване на 

плановете по БАК 

М.10.2020г. и 

м.04.2021г. 

Председател БАК 

 

 служители  и 165 деца 2 бр.протоколи 

Провеждане на инвентаризация М.12.2020г. Домакин 

Счетоводител 
 Налични документи по 

инветаризация 



 

 

1. Празници и ритуали в детската градина: 
 

 

Дейност 

 

Срок за изпълнение 

 

Отговорник 

Индикатори 

Целева група Измерител 

Откриване на 

учебната година  
16.09.2020г. Учители по групи 14 учители + деца по 

групи 

 Снимков материал и отразяване в 

сайта на ДГ 

Посрещане на Дядо 

Коледа 

М.12.2020г. Учители по групи 14 учители + деца по 

групи 

Снимков материал и отразяване в 

сайта на ДГ 

Посрещане на Баба 

Марта. Даряване на 

01.03.2021г. Учители по групи 14 учители + деца по 

групи 

Снимков материал и отразяване в 

сайта на ДГ 

     

Хигиена и здраве  

     

Ежедневен филтър и 

дезинфекция на 

помещенията. 

Постоянен 

От м. 09.2020г. до 

м.09.2021г. 

Мед.специалисти 

Пом.възпитатели 

7 пом.възпитатели 

2 мед.специалисти 

Чек листи 

Хигиенно състояние на 

детската група 

Постоянен 

От м. 09.2020г. до 

м.09.2021г. 

Пом. възпитатели  

Мед.специалисти 

7 Пом. възпитатели Поддържане на здравословна среда и 

месечен отчет на медицинските 

специалисти с цел диагностика  и одит на 

средата. 

Периодично 

актуализиране на 

здравните книжки на 

персонала 

Постоянен 

От м. 09.2020г. до 

м.09.2021г. 

Мед.специалисти  служители Актуални здравни книжки 

     



децата с мартеници 

Отбелязване на Денят 

на детето 

01.06.2021г. Учители по групи 14 учители + деца по 

групи 

Снимков материал и отразяване в 

сайта на ДГ 

Тематични празници 

и тържества на всяка 

група. 

 

От м.10.20г. до 

м.05.21г. 

Учители по групи 14 учители + деца по 

групи + родители 

Снимков материал и отразяване в 

сайта на ДГ 

 

 

2. Взаимодействие със социалните партньори на детската градина: 

 

 

Дейност 

 

Срок за изпълнение 

 

Отговорник 

Индикатори 

Целева група Измерител 

Взаимодействие „детска градина – родители“ 

Работа на обществения съвет/родителски активи 

По плана за 

подобряване 

сътрудничеството и 

взаимодействието и 

на директора и 

родителите, на 

учителите и  

родителите 

От м.09.2020г. до 

м.05.2021г. 

Директор  

Учители по групи 

 Учители + родители Изпълнени заложените дейности в 

плана 

     

Взаимодействие „детска градина – начално училище“ 

Запознаване с 

учителите на 

бъдещите 

м.04.2021г. Директор  

Учители на ПГ групи 

  деца от ПГ и 

родителите 

Протокол от родителска среща 



първокласници. 

     

Взаимодействие с културни институции 

Не е планирано     

     

Взаимодействие с неправителствени организации и бизнес-организации 

Не е планирано     

     

Медийно отразяване на дейността на детската градина 

Включване на ДГ в 

различни инициативи 

с цел повишаване 

имиджа на ДГ и 

професията”учител” 

и отразяване в сайта 

на ДГ. 

От м.09.2020г. до 

м.05.2021г. 

Учители, медицински 

специалисти, пом. 

възпитатели 

14 учители + 2 

мед.специалисти+8 

пом. възпитатели 

Минимум по 1 празник или 

развлечение по група и включване 

в общи такива. 

     

 

 

1. Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и други дейности – конкурси, 

състезания и други: 

 

 

Дейност 

 

Срок за 

изпълнение 

 

Отговорник 

Индикатори 

Целева група Измерител 

Участие в детската 

маскарадна щафета  

М.01.2021г. Директор  

Учители на ПГ 

 4 учители + деца от  

ПГ 

 Снимков материал и 

отразяване в сайта на ДГ 



групи 

     

 

2. Участие в национални програми и проектни дейности на детската градина: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишният план на детска градина „РАДОСТ“, като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за периода от 

2020 до 2024, е приет. на педагогическия съвет – Протокол № 1/14.09.2020г г.  

При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран през учебната година. 

 

 

 

 

Тема на проекта и цели 

на проекта 

Финансира се от 

… 

Участници. 

Отговорник/координатор 

за детската градина 

Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

Национални и международни проекти на детската градина 

Европейският ден 

на спорта в училище и 

детската градина 

 

 *събитието се 

организира от 

сдружение “БГ Бъди 

активен“ 

 Координотор: 

- С. Узунова  

Участници: 

 – децата и  учителите 

на 2, 3 и 4 възрастови 

групи при ДГ№12 

25.09.2020г. - Приобщаване децата към 

спорта. 

     

Участие на детската градина в национални програми 

Не е планирано     

     



 

 

 

 


