
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ДЕЙНОСТ НАЧИН НА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

ФИНАНС
ИРАНЕ 

СРОК ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

Административн
о-управленска 

1. Популяри
зиране 
дейността 
и 
постижен
ията на 
детската 
градина 

Интернет 
страница на 

детската градина 
Сайта на детската 

градина 

собствен
о 

Учебна 
година-
отразяване 
открити 
практики;тъ
ржества 
съобразени 
с календара 
на 
празниците 

Чрез отразяване на 
добрите практики 
повишаване 
интереса към дг 

2.Участия в 
конференции, 
фестивали,излож
би 

Организиране 
изложби съгласно 
плана за 
Седмицата на 
четенето,Изложба 
„Улицата на която 
живея”-съгласно 
плана на 
комисията по БДП 
към дг 

собствен
о 

Всяка 
учебна 
година 

Създаване интерес 
към 

книгата,Обогатяване 
знанията за 

елементите на 
платното. 

3.Включване в 
различни 
проекти за 
набиране на 
доп. средства 

ИКТ Средства 
осигурен

и от 
МОСВ-
МОН 

2020/2021г 
2021/2022г. 

Обогатяване 
материалната база 
на детската 
градина,подпомага 
педагог. персонал в 
неговата основна 
дейност-
педагогическо 
взаимодействие 
осигуряващо учаща 
среда. 

4.Търсене на 
нови контакти с 

различни 
обществени 
организации 

Активно 
отбелязване на 
годишнините на 
читалище 
„Просвета”,кв.Цър
ква;Покана към 
бизнес 
институциите на 
територията за 
отбелязване на 
кръглата 
годишнина на дг 

собствен
о 

2020/2022г Да развие 
самосъзнанието за 
принадлежност към 
родното място и дг 



Възпитателно-
образователна 
дейност 
1.Използване на 
съвременни 
методи 

Педагогическото 
взаимодействие 
се организира в 
основните и 
допълнителни 
форми 

 Учебна 
година 

Поставяне в центъра 
на педагог. 
взаимодействие 
детската личност-с 
нейните 
индивидуални 
умения и 
способности  за 
постигане на трайни 
резултати,мислене и 
компетентности. 

2.Създаване на 
предпоставки и 
условия за 
пълноценна 
изява на 
творчеството и 
уменията на 
децата. 

Организиране на 
„учаща 
среда”,”учене 
чрез игра”-
Наредба №5 

 Учебно и 
неучебно 

време  

Осигуряват се 
условия за 
методическа помощ 
за постигане на 
високи резултати на 
база на 
индивидуалните 
способности на 
децата и техния стил 
на учене. 

3.Развиване на 
диагностична 
практика. 

Съобразно 
Програмната 
система на дг и 
др. програмни 
системи 

 2020/2022г Оценяване нивото 
на интелектуално-
практическите 
умения на децата 
съобразно 
възрастта. 

4.Въвеждане на 
нетрадиционни 
интерактивни 
техники. 

Въвеждане на 
конгнитивни игри 
за лесно и 
непринудено 
преодоляване на 
обучителни 
трудности и 
затруднения. 

 Учебна 
година 

Подпомагане на 
познавателната 
активност на децата 
и стимулиране 
желанието за  
„учебен 
труд”.Формиране на 
общоучебни 
умения. 

5.Сформиране 
на школи по 
интереси 

Съгласно Наредба 
№5  чл.22/1/ и 
чл.26 /1/. 

родители Учебно 
време 

Разширяване и 
усъвършенствуване 
отделни 
компетентности от 
посочените в 
чл.28,ал.2 в 
Наредба№5,които 
допринасят за 
личностното 
развитие и за 
разнообразяване 



живота на детето. 
 

Квалификацион
на дейност 
1.Разработване 
система за 
приоритетна 
квалификационн
а дейност 

Съобразно Плана 
за 
Квалификациите 

 За всяка 
учебна 
година 

Повишаване и 
поддържане 
базовата 
квалификация  и се 
създават условия за 
„учене през целия 
живот”. 

2.Осигуряване на 
условия за 
участия в 
квалификационн
и форми 

Съобразно Плана 
за квалификация 

 За всяка 
учебна 
година 

Повишаване и 
поддържане 
базовата 
квалификация  и се 
създават условия за 
„учене през целия 
живо 

3.Внедряване, 
съхранение и 
популяризиране 
добрия опит 

Вътрешна 
квалификация-
МО-семинари с 
участия на педагог 
специалисти;откр
ити 
практики/конфери
ране, 
анализ,препоръки
/ 

 Всяка 
учебна 
година 

Повишаване 
базовата 
квалификация на 
педагог персонал. 

4.Обмяна на 
опит 

Наставничество,об
мяна на мнения и 
начини за 
справяне на 
възникнали 
проблеми в 
процеса на 
работа. 

 Всяка 
учебна 
година 

Повишава 
квалификацията 

5. Включване на 
учителите в 
курсове за по-
висока ПКС 

Подпомагане от 
КНСБ към СБУ; 
ДИУ-информация 
и възможности за 
„учене близо до 
дома”; 

лично Всяка 
учебна 
година 

Повишава 
квалификацията 

Социално-
битова 
Дейност 
1.Обогатяване и 
поддържане на 
МТБ 
-

 
 
 
 
 
 
Проект ИКТ 

 
 
 
 
 
 
 

Всяка 
учебна 
година 

 



образов.компют
ърни програми 
 
-основно 
преустройство 
на дворното 
пространство 
 
-игри и 
дидактична база 

Интерактивна 
дъска 
 
Кандидатстване 
по проекти на 
ПУДОСС 
 
 
родители 

 
 
 
 
 
 
 

дарения 

2.Организиране 
на различни анти 
стрес дейности-
спорт,културни 
меропр. 

Спортен празник Проект”С
порт” 

Всяка 
учебна 
година 

Създаване на богат 
двигателен опит с 
развитие на 
въображението, 
мисленето и 
личностната изява 
на децата. 

Финансово 
осигуряване 
1.Финансиране 
от Общински 
бюджет 
2.Разработване 
на проекти 
3.Привличане на 
спонсори 

 
 
 
 
Подходящи за дг 
 

Одобрен
и 

спечелен
и проекти 

 Обогатяване и 
подобряване на 
материалната 
база,което е 
необходимо 
условие за 
пълноценно и 
качествено 
взаимодействие.Здр
ави,активни и 
щастливи деца. 
 
 

3.Реализиране 
на 
благотворителни 
прояви 

Организиране на 
„Работилнички с 
родителите” 

 Всяка 
учебна 
година 

Включва 
семейството в 
живота на дг 

Всичко това подлежи на промяна съобразно обстановката при ковид 19; 


