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I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

Правилното планиране, създадената система за организация, осигуреното единство и непре-
къснатост на образователно-възпитателен процес, както и съгласуваната отчетност на резултатите 
бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на управление, организация, структура и ме-
тодика на обучение през учебната 2020 /2021г. В ДЕТСКАТА ГРАДИНА се обучаваха 216 деца, 
разпределени в 8 групи. 

         ДГ № 84 „Детелина” продължи своето развитие и утвърждаване като ДЕТСКА ГРАДИНА с 
добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с про-
менящата се роля на учителя и помощник- възпитателите - да бъдат консултанти и партньори на 
детето в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. 

     1.Силни страни в дейността на ДГ № 84 „Детелина”: 

 Детското заведение работи с пълен капацитет групи.Децата са физически и психически 
здрави и правилно развити.Преместване на деца има само при промяна местоживеене на 
семейството. 

 Приемственост между ясла и детска градина,както и между детската градина и училищата в 
района.Осигуряване на стимулираща среда за развитие на всяко дете. 

 Прозрачност в работата на целия екип и пълна информираност на родителите. 
 Гарантиране на детското право на избор на дейност. 

 Единодействие в работата на целия персонал в стремежа да се защити визията за 
ДГ№84„Детелина” като образователна институция, която дава добра подготовка на децата, 
и в която се надграждат традициите и се спазват определен ред и правила на поведение. 

 Качественото планиране на дейностите е решаващо условие за усъвършенстването на орга-
низацията, структурата и управлението на ДГ № 84. 

 Системен контрол и прозрачност в работата и организацията от страна ръководството. 

 Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежеднев-
ната работа. 

 Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на 
делегирания бюджет. 

 Ентусиазирано участие на деца, учители и родители в обновяване на занимални; специали-
зирани кабинети, салони и двор, което доведе до създаване на приветлива и естетична 
среда. 

 Работа в екип,честност и справедливост спрямо партньора от екипа в групата,взаимно ува-
жение и разбирателство. 

 Компетентен екип от отлично подготвени медицински специалисти.Следи се за здравослов-
ното състояние на децата и контрол по спазването на здравно-хигиенни норми и изисква-
ния.Има строг пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим,хигиенни условия и ра-
ционално хранене. 
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 Подобряване на материално-техническата база по групите и в административните каби-
нети, обогатяване на библиотечния фонд; 

 Поддържане на УЕБ-страница. 

 Изградена система за външно видеонаблюдение и осигурена‘‘жива‘‘охрана / на 4ч./. 
2. Слаби страни, проблеми:  

 Търсене на нови форми на взаимодействие, превръщането им в приоритет. 
  Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по отноше-

ние прилагането на нови, иновативни методи и подходи, и повишаване на квалификаци-
ята.  

  Търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми и такива към 
МОН 

      3. Извод: Чрез създадената ефективна организация и прилагане принципа на субсидиарността, 
детската градина до голяма степен е в състояние да решава проблемите си. Отговорно е отношени-
ето на целия екип за толерантно общуване с деца и родители и повишаване конкурентноспособ-
ността на детската градина.  

 

ІІ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

1. Структура: 
    Структурата на ДГ № 84„Детелина” се определя от принципа на делегиране на права и вътреш-
ната свобода за инициатива на персонала. Съобразена е изцяло със Стратегическата рамка на ЕК и 
българската стратегия за учене през целия живот. 

2. Управление: 

   Стратегическото и финансовото управление на ДГ № 84 „Детелина” са в правомощията на Дирек-
тора и Педагогическия съвет. Те определят общата структура на ДГ № 84, приемат Правилника за 
дейността му, разработват институционалната и обществена политика, определят образователната, 
финансовата и стопанската стратегия; привличат средства за неговото развитие. 

                                                    МИСИЯ  НА ДГ №84 „ДЕТЕЛИНА” 

-Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете за достигане на ДОС,     социа-
лизация и развитие. 
- Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си. 
- Да стимулира и убеждава родителите и обществеността ,че детската градина е значима и необхо-
дима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст,като родителя ,,да израс-
тва,, заедно с детето. 
- Ранно формиране на мотиви за учене,гарантиращи трайно положително отношение 
към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рам-
ките на взаимодействието между семейството,детската градина като институция,училището,общ-
ността и обществото като цяло. 

ВИЗИЯ НА  ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

ДГ № 84 ,,Детелина,,да бъде : 
1. ДГ „Детелина” ще запази своя облик и традиции. Тя ще се развива като ДГ с предучилищна 
подготовка (5 – 6 г.) . 
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 2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококва-
лифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите 
на новия ЗПУО.  
3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, инди-
видуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп 
до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на ДГ. 
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на за-
ложените в нашата мисия приоритети.  
5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, 
ще осигурим висококвалифициран специалист: ресурсен учител, екип, който ще направи оценка и 
ще осъществи допълнителна подкрепа на деца , имащи необходимост от приобщаване и социали-
зация.  
6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на ДГ, в създаването на който участват ПС и 
Общественият съвет . 
 7. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на 
живот, като запазим традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, “Учи-
лищно мляко“, Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и 
спорт, както и ще се включим в нови такива. 8. Ще продължим да работим за превръщане на ДГ в 
притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потреб-
ности на децата и родителите в унисон с предизвикателствата на времето: - ДГ да бъде място, къ-
дето детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. - Предпочитана среда за 3–7-
годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и 
здравно-физическо развитие. - Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сът-
рудничество, педагогическа информация. - Средище на хора, които обичат децата и професиите 
си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална 
реализация и са удовлетворени от работата си. Водеща теза да е: „Щастливи деца, доволни роди-
тели, професионална удовлетвореност.” 

 

                           ОСНОВНА ЦЕЛ  НА  ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

        Главна ценност в образователната система е ДЕТЕТО и всяка идея за развитието на ДГ № 84 
трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност .Интересите на всички останали участ-
ници в образователния процес следва да бъдат подчинени и насочени към реализацията на тази 
ценност.Критериите за качеството на нашата работа ще бъдат достигнатите компетенции от всяко 
дете,съобразно ДОС за предучилищно образование и реализираните възможности за социализация 
и автономия на детската личност. 
 
                                              OСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

1. Прилагане на разнообразни възпитателно- образователни стратегии и техники , съобразени с възрасто-
вите и индивидуални характеристики на децата с оглед осигуряване възможности за развитие на всички 
деца в ДГ и постигане на ДОС.  
2. Непрекъснато повишаване професионалната квалификация на учителите в съответствие с потребнос-
тите , произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие , промяната в нагласите и мотива-
цията за учене. 
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 3. Създаване на позитивна образователна среда и активно взаимодействие с родителите за издигане ав-
торитета на ДГ за недопускане отпадане на деца от ДГ.  
4. Обогатяване и пълноценно използване на материалната база за доближаване до европейския стандарт 
и гарантиране правото на избор от децата в различни дейности 
5.Поставяне на детето в центъра на цялостната педагогическа дейност в ДГ.  
6. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 
              
                                                                      СТРАТЕГИИ 

В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

 Да се създадат условия и се осъществят дейности, които ще доведат до подобряване 
ефекта от възпитателна и образователна работа на всеки член на колектива с поверените 
ни деца и ще осигурят тяхната качествена подготовка за училище. 

 Защита личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в об-
ществото. 

 Обновяване и модернизация на материалната база. 
 Обновяване творческата дейност,чрез прилагане на нови форми и методи на работа. 

                                                                  
                                                                   ПРИОРИТЕТИ 
                                          В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

 Предоставяне на равен достъп до образование на всички деца. 
 Интегриране на децата със специални образователни потребности и обучителни затрудне-

ния.Създаване на подходяща подкрепяща среда за децата със СОП и осигуряване на ква-
лифицирани специалисти за успешна адаптация. 

 Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагоги-
ческите кадри. 

 Екологично възпитание на децата – доближаване до природата. 
 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване 

на проблемите на детското заведение и утвърждаване на училищното настоятелство като 
орган,подпомагащ цялостната възпитателно-образователна работа. 

 
              ДГ №84 „ДЕТЕЛИНА“започва работа с екип: 
             14 щатни бройки педагогически персонал 
             19   щатни бройки непедагогически персонал 
             6  служители медицински персонал 
 
                           ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДГ №84“ДЕТЕЛИНА“ 

 ДГ № 84 се помещава в специално построена сграда, съобразно всички санитарно-хигиенни изис-
квания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и 
пълноценен педагогически процес. Условията за възпитание и образование в ДГ №84 са много 
добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, 
интериора и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на 
децата. Обособени са кабинет по безопасно движение и ателие за приложни дейности, физкулту-
рен салон и музикален салон. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доми-
нираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително 
училищно обучение. 
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       Директорът на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет определят броя на  
 групите и броят на децата в група. През учебната 2020 /2021 г. детската градина работи със 6 гра-
дински и 2 яслени групи; има много чакащи за прием заявления в ИСОДЗ за ДГ № 84. Списъчният 
състав в група достига до 30 деца,само в IIIгр.,заварено положние / за градината/ и до 23 /за яслени 
групи/.. 
     Приети по списък са 216 деца за учебната 2020/2021г. Обхватът на децата е от 10 м. до постъп-
ването им в първи клас. Децата са разпределени по групи, според възрастта и съобразно желанието 
на родителите. 
    Педагогическата колегия ще осъществява своята образователно-възпитателна работа с учебни 
помагала „Приятели“ на издателство „Анубис“ и помагала ‘‘Златното ключе‘‘ на издателс-
тво Бит и техника с безплатни познавателни книжки от МОН за подготвителните групи. 
    Стимулирането на интересите и заложбите на децата над ДОС за ПО ще се осъществяват чрез 
организиране на занимания и сформиране на: 

групи по чуждоезиково обучение - английски език - 2 пъти седмично; 
групи по приложни дейности  - 2 пъти седмично; 
групи по плуване – 2 пъти седмично; 
групи за народни танци – 2 пъти седмично; 
групи по художествена гимнастика – 2 пъти седмично; 
групи по футбол - 2 пъти седмично. 

     Учебната 2021/2022 г. в ДГ № 84 ще има една подготвителна група за 6 годишни деца и две 
подготвителни групи за 5 годишни деца. 
     Педагогическият и медицински персонал е с необходимата квалификация. 
     Директорът е с висше образование-магистър и с Iво ПКС.Педагогическият екип се състои от 13 
учителки, от които: 9 магистри и 3-професионален бакалавър; учителят по музика е на цял щат,ба-
калавър ‘‘Вокална педагогика‘‘; педагогът на яслата е на половин щат / с магистратура/  
     Четири учителки – с V-та ПКС,пет учителки с IV-то ПКС,две от учителките все още не са при-
добили допълнителна ПКС. 
     Щатът на помощно-обслужващият персонал е попълнен от 19 човека. От тях 1магистър;1бака-
лавър;9- средно специално; 7 средно и 1 основно.  
Медицинските сестри  в ДГ № 84 са 6 щатни бройки. От тях 1 е с висше образование и 4 с полу-
висше и 2 мед.сестри със средно- специално образование.  
Те отговарят за здравето и отглеждането на децата от яслените групи, за хигиената и храненето в 
детската градина; за оказването на долекарска помощ на всички деца и т.н. 
   От 01.01.2009 г. детската градина е на делегиран бюджет. 
   
   Децата са разпределени по възраст както следва: 
   Детска ясла: 

   І-ва яслена група  - записани  22деца 

                                  мед.сестра Наталия  Иванова 
                                  мед.сестра  Маргарита Манолова 
                                  пом.възп . Елена Попова 

                                  пом.възп. Донка Миладинова 
    ІІ-ра яслена група –записани 23 деца 

                                  мед.сестра Силвия Радева 
                                  мед.сестра Кристина Велинова 
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                                  пом.възп. Даниела Карталска 

                                  пом.възп. Меглена Кирилова  
               Детска градина:  
                               I-ва група  -   записани 28деца 

                               ст.учител ДГ Мария Панчева 

                               учител ДГ Даниела Балабанова 

                               пом.възп. Гергана Цекова 

                               Iа група – записани 28 деца 

                               ст.учител ДГ Катерина Спасова 

                               ст.учител Деница Цекова 

                               пом.възп.Анна Григорова 

                               II-ра група –  записани  28 деца 

                               ст.учител ДГ  Емилия Колева 
                               ст.учител ДГ  Дияна Кючукова                               
                               пом.възп. Любка Петрова 
                               ПГ-5г. група –  записани  28 деца 

                               ст.учител ДГ  Надя Антова 

                               ст.учител ДГ Снежана Петрова 

                               пом.възп. Наташа Войнова 

                               ПГа-5г.група – записани 28 деца 

                               ст.учител ДГ Вергиния Георгиева 

                               учител ДГ Радостина Добранова 

                               пом.възп.Цветелина Иванова  
                               ПГ-6г. група- записани 30 деца  
                               ст.учител ДГ Мария Денчева 

                               учител ДГ  Петя Митова 

                                     пом.възп. Йорданка Дашева 
                                                                                                  
                               Старши учител по музика: Мирослава Иванова 

                               Пом.възпитател – коридор: Валерия Петрова 
   
    Комисии, групи: 

   Детска градина №84“Детелина“ като основополагащо звено на образователната система може да 
изпълни ефективно своята мисия  само ако отговори  адекватно на новите обществени потреб-
ности, свързани с подготовката на децата като пълноценни граждани,които да допринесат,съхранят 
и доразвият унаследените традиции на народа ни,формиращи ценностната  ни  ориентация и изг-
радят един свой по–добър свят. 
     
     Синдикална организация към ДГ№84: 

     Председател: Вергиния Георгиева  - учител 
     Секретар – касиер – Валерия Петрова – пом.възпитател 
 
                                          2. Работни групи : 
     2.1.  Здравеопазване: 

           Радка Стоянова / мед.сестра/ 
           Силвия Радева  / мед.сестра/ 
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           Надя Антова / ст. учител/ 
    2.2. Работа с родители 
           Петя Митова  / учител/ 
           Мария Денчева / ст.учител/ 
           Мария Панчева / ст. учител/ 
    2.3.    Празници,украса,интериор.     
            Емилия Колева / ст.учител/ 
            Наталия Иванова / мед.сестра/ 
            Р.Добранова / учител/ 
            Деница Цекова /ст.учител/ 
 2.4.Водене протоколи- педагогически съвети и съвещания. 
                 Катерина Спасова / ст.учител/ 
                 Мария Денчева /ст.учител/ 
 2.5. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита. 
        Ръководител – Ирена Махмуд /ЗАС/  
        Членове – Мария Панчева /ст.учител/ 
                           Борислава Митрева / служител чов.ресурси/ 
                           Кристина Велинова / мед.специалист/ 
                           Габриела Каменова /готвач/ 
  2.6. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства. 
           Ръководител – Илиана Костова /домакин/ 
           Членове – Кристина Велинова /мед.специалист/ 
                              Асен Андонов /р-к поддръжка/ 
                              Вергиния Георгиева /ст.учител/ 
                                                             
                                              3. Комисии 

           3.1 Група по Условия на Труд: 
           1. Нели Николова /директор/ 
           2.Катерина Спасова /ст.учител/ 
            
          3.2 Комисия по даренията: 
            Членове :  2016/2019:                                                                                                                             
                                                  Даниела Балабанова/учител / 
                                                  Емилия Колева /ст.учител / 
                                                  Илиана Костова/домакин /  
                              2019/2022: Петя Митова  /учител / 
                                                  Анна Григорова/ пом.възп-л / 
                                                  Ирена Махмуд /ЗАС/ 
            3.3 Комисия по Пожарна и аварийна безопасност (ПАБ): 

             Членове: Асен Андонов /работник- поддръжка / 
                               Елена Попова/ пом.възпит-л/ 
                               Даниела Карталска / пом.възпит-л/        
                               Вергиния Георгиева/ст. учител/ 
                               Наталия Иванова/ мед.сестра/ 
            3.4 Комисия при защита при БАК: 
                            Членове: Нели Николова/ Директор/ 
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                             Деница Цекова /ст. учител/ 
                             Ирена Махмуд / ЗАС/ 
                             Иванка Стоева  / м.с. /    
                          Радка Стоянова/ м.с./ 
                             Асен Андонов / раб.-поддръжка /     
                             Илиана Костова/ домакин/ 
                             Силвия Радева  / м.с/ 
             3.5.Комисия за ДОД: 

                               Р.Добранова / учител/ 
                               В.Георгиева / ст.учител/ 
                               Д.Балабанова / учител/ 
             3.6.Комисия за квалификационната дейност: 
                               Даниела Балабанова /учител./ - председател 
                               Петя Митова / учител/ 
                               Деница Цекова /ст.учител/-протоколчик 
              3.7. Етична комисия: 

                      Председател: Нели Николова - директор 

                                  Надя Антова / старши учител/ 
                                  Вергиния Георгиева /ст.учител,п-л на СО/ 
                                  Валерия Петрова /пом.възпитател/ 
                                  Снежана Петрова /ст.учител/ 
                 3.8.Комисия по ремонти: 
                                   Мария Денчева /ст.учител/ 
                                   Мария Панчева /ст.учител/ 
                                   Асен Андонов /раб.-поддръжка/ 
                                   Петя Митова /учител / 
                 3.9.Комисия  Диференцирано заплащане: 
                                    Мария Денчева /ст.учител/ 
                                    Даниела Балабанова /учител/ 
                                    Вергиния Георгиева /ст.учител/ 
                  3.10.Комисия по назначенията: 
                                    Вергиния Георгиева /Председател на СО/ 
                                    Емилия Колева /ст.учител/ 
                                    М.Денчева /ст.учител/ 
                   3.11.Комисия БДП: 

                                      Председател:  Д.Цекова / ст.учител/ 
                                      Н.Антова / учител/       
                                      Д.Кючукова /ст.учител/ 
                                  

 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

                                                                              
         /Според условията в момента – присъствени или он-лайн/                            

   Запознаване с ЗПУО, Наредба № 5/03.06.2016 г. - ДОС за ПО, Правилника за дейността на ДГ №                     
84, с Програмна система “Приятели“ и седмичното разпределение на образователните направле-         

1. Родителски срещи по групите: 
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ния за групата, с дневния режим, с преподавателите за допълнителни образователни дейности и др. 
Избор на родители за родителски активи в ДГ № 84.Уточняване начин за комуникация с родителите. 
                                                         Срок:началото на учебна 2021/2022г. 
                                                              Отг. Директор и учители по групи 

2. Изграждане на социално балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията на сигур-
ност и подкрепа. Правила и изисквания на ДГ към родителите за пълноценната работа с децата. 
                                                          Срок: постоянен 

                                                          Отг. Директор,учителки по групи и мед.сестри 

3. Засилване на сътрудничеството и взаимодействието с родителските активи по групи.                 
                                                          Срок: целогодишно 
                                                          Отг. Учителки по групи и мед.сестри 
4. Информиране на родителите за промените в детското развитие и поведение, както и за придоби-
тите или в процес на придобиване на умения по отделните образователни направления. 
                                                           Срок: по утвърден график 
                                                           Отг. Учителки по групи и мед.сестри 
5. Популяризиране дейността на обществения съвет на ДГ №84‘‘Детелина‘‘. 
                                                            Срок:целогодишно 
                                                            Отг:Членовете на ОС,Директор 
6. Съвместно честване на празници и развлечения в ДГ, участие при подготовката и провеждането 
на състезания, открити ситуации, тържества, празници ,Училище за родителии др./при възможност 
в ситуация на пандемия/ 
                                                             Срок: целогодишно 
                                                             Отг.: учителки по групи,мед.сестри,учител по музика 
7. Включване на родителите на децата от ПГ групите в основната форма на работа на учителя – 
ситуацията /он-лайн/. 
                                                              Срок: целогодишно 
                                                              Отг. Учителки по групи,мед.сестри 
8. Предоставяне на информация, на родителите за резултатите от постиженията на децата в про-
цеса на социализацията, възпитанието и обучението им в детската градина чрез социални прило-
жения за общуване. 
                                                               Срок:целогодишно 
                                                               Отг: учителки по групи,мед.сестри 
9. Запознаване на родителите с портфолиото на детето им и препоръки за насърчаване и мотиви-
ране на детето им за дейности стимулиращи личностното, емоционално и социалното му развитие. 
                                                               Срок: целогодишно 
                                                               Отг.: учителки по групи 
10. Участие на родителите  в подпомагане на ДГ за поддръжка, обновяване и модернизиране на 
материално- техническата база с труд и организирани бригади. 
                                                                Срок: при необходимост през учебната година 

                                                                Отг.: Директор,родители,учители. 
 

 
МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1.Педагогически съвет. 
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1.Приемане на ГКП. 
2.Актуализиране и приемане на Правилници: Правилник за  дейността на ДГ , ПВТР , ПБУВОТ , 
БДП и Етичния кодекс на училищната общност в ДГ№84 ‘‘Детелина‘‘. 
3. Избор на комисии, секретар на ПС. 
4.Приемане- План за контролната дейност на директора и План за квалификационната дейност . 
5. Избор на комисия –диференцирано заплащане /председател и членове/. 
6.Уточняване списъчния състав на групите,екипите в тях и приема на нови деца. 
 2. Текуща проверка. 
  Интериорни решения по групите, 
                                                                 Срок: 20.09.2020г. 
                                                                 Отг. Директор 
  
                ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1.Изясняване на потребностите от педагогически и помощен персонал за учебната 2021/2022 год. и 
назначения по необходимост.Припомняне начините на работа и подходите в ситуация на работа в 
COVID-19.Използване на лични предпазни средства и дезинфектанти.  
                                                      Срок: м.09.2021год. 
                                                      Отг.: Директор 

2. Oткриване на учебната година. 
                                                      Срок: 15.09.2021 г. 
                                                      Отг.: Е.Колева; М.Иванова,М.Денчева 

3. Педагогически съвещания – всяка сряда от месеца 
4. Оформяне на родителски табла и входните фоайета,организиране на интериора по групи, офор-
мяне списъчен състав на групи. Организиране кътове по интереси.                                             
Подготовка на материалната среда в групите,които работят. 
5. Контакти с родителите чрез Вайбър , Фейсбук групите или електронен дневник. 
                                                       Срок:м.09-м.10.2021год. 
                                                       Отг.Учителки по групи 

6. Попълване на паспортната част на дневниците.Оформяне лични папки на децата и детско порт-
фолио.                                            Отг.:учителки,мед.сестри 

                                                        Срок:м.09.2021г. 
7. Антропометрични измервания на децата. 
                                                        Отг.: учителки и мед.сестри по групи 

                                                        Срок: м.09.2021 год. / м.04.2022 год. 
8. Измерване физическата дееспособност на децата. 
                                                        Отг.: м.с. Стоева, м.с.Стоянова , учителки по групи 

                                                        Срок: м.10.2021 г. / м.04.2022год. 
9. Предложения за вътрешноинституционална квалификация и такава – извън ДГ за уч. 2020/2021 
г.  
                                                        Отг.Директор, педагог. и непедагог. п -л  
                                                        Срок: м.09. 2021 г 

10.Хигиена и здравеопазване: 
10.1 Здравна просвета: ‘‘COVID-19 – нормален живот в световна пандемия‘‘.  
                                                         Отг.: м.с. Стоянова 
                                                         Срок: м.09.2021 г.  
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АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Актуализиране на : 
  А ) Правилник за дейността на ДГ. 
  Б)  Правилник за вътрешния трудов ред. 
  В ) Правилник за БУВОТ. 
  Г ) Вътрешни правила за организиране на работна заплата на работещите  по трудово правоотно-
шение в ДГ № 84,съвместно със Синдикалната организация към ДЗ. 
 Д) Изготвяне и актуализиране на списъците на деца по групи за учебната 2021 / 2022 г., персонал 
по групи. 
  Е) Стратегията за развитие на ДГ; 
  Ж) Актуализиране на плана за евакуация и проиграване на пробна евакуация на децата и служи-
телите от ДГ. 
                                                           Срок: м.09.2021г./ м.04.2022год. 
                                                           Отг.: педагози,мед.сестри,помощен персонал 
  З) План за защита от бедствия на пребиваващите в ДГ№84. 
  И) План за действие при терористичен акт. 
  К) Правилник за пропусквателния режим. 
                                                  Срок: 20.09.2021г.  
                                                         Отг. Директор, Ил.Костова-домакин 

 2.Заверка на Списък – Образец №2. Изготвяне на щатно разписание. 
                                                          Срок:30.09.2021г. 
                                                          Отг.Директор,ЗАС 

  3.Периодичен инструктаж за здраве и безопасност при работа. 
                                                          Отг : Р.Стоянова/ м.с./  
    4.Общо събрание: 
    4.1.Запознаване с измененията в ПВТР и ПДДГ, ПБУВОТ. 
    4.2.Актуализация на Етичния кодекс. 
    4.3.Запознаване колектива с актуализираните ВПРЗ 
    4.4. Отчет за Бюджета /до м.09.2020г./ 
                                                      Срок: 30.09.2021г. 
                                                       Отг.Директор,счетоводител 
 
     5.Организация и инструктажи по ПАБ. 
                                                         Срок:м.09.2021г. 
                                                         Отг.Директор ; Комисия ПАБ 

 
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически контрол: 
  Адаптация на новоприетите деца за участие в групата. 
                                                         Срок: 30.10.2021 г. 
                                                         Отг. М.Панчева , Д.Балабанова 
                                                                 К.Спасова , Д.Цекова 
   2.Диагностика входно ниво. 
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                                                          Срок: 31.10.2021 г. 
                                                          Отг.Учители по групи 

    3. Текуща проверка: 

     Водене на задължителна учебна и планова документация по групи. 
                                                               
                                                            Срок: 18.10.2021 г. 
                                                            Отг.Директор 
     
      4. Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, 
възпитание и подготовка на децата за училище. 
                                                             Срок:м.10.2021 г. 
                                                             Отг.учители,мед.сестри, директор 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

1.Педагогически съвещания всяка сряда. 
                                                                Срок:постоянен 
                                                                Отг.Директор 
2.Хигиена и здравеопазване. 
                                                                   
                                                                 Срок:20.10.2021г. 
                                                                 Отг.учители по групи и мед.сестри       
  
 3.Организиране на спортно-състезателна дейност с участието на родителите на ПГ-5 год. 
групи:‘‘Мама,татко и аз‘‘. 
                    ????                                         Срок:25.10.2021г. 
                                                                    Отг.:учители по групи 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 
    1.Административен контрол: 
    1.1.Досиета на децата по групи. 
    1.2.Попълване на дневници. 
    1.3.Медицински досиета на децата. 
                                                              Срок:20.10.2021г. 
                                                              Отг.Директор ; мед.сестри 
     2.Изготвяне на справки и заявки.     
     3.План за осигуряване на ПАБ през есенно-зимния сезон. 
     3.1. Извършване на техническа проверка за безопасна експлоатация на ел.инсталации и съоръ-
жения. 
     3.2. Извършване на инструктаж на целия персонал за есенно-зимния сезон.  

Срок:30.10.2021г. 
                                                                      Отг.Комисия за ПАБ  
     4. Попълване на картите за допълнителното  
 трудово възнаграждение на педагогическите специалисти /диференцирано заплащане/. 
                                                                       Срок: м.10. 2021 г. 
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                                                                       Отг. Комисията 
                                           
                                                                                                                                

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

      1.Педагогически съвет: 
      1.1.Отчитане резултатите от диагностичните процедури – входно ниво. 
                                                                    Срок: 30.11.2021 г. 
                                                                    Отг.Учит. по групи 
      1.2.Приемане план за здравна профилактика и просвета. 
      1.3.Контрол при хранене на децата. 
                                                                   Срок:23.11.2021 г. 
                                                                   Отг. м.с.Стоева ; м.с.Стоянова 

       1.4.Планиране на Коледни празници. 
                                                                    Срок: 30.11.2021г. 
                                                                    Отг. Учит.по групи , М.Иванова 
       2.Педагогически контрол: 
       Усвоените от децата навици за съответната възраст - предпоставка за по-нататъшно пълно-     
ценно развитие и укрепване.                          
                                                                    Срок:м.ноември 2021г. 
                                                                    Отг.Директор 
      Попълване на учителското портфолио,в съответствие с изискванията на Наредба15/ 22.07.2019г 
     
                          

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

      1.Педагогически съвещания. 
      Сценарий за Коледни тържества.Организация план-график за посрещане на Дядо Коледа. 
                                                                    Срок:м.11.2021г. 
                                                                    Отг.Учит. по групи;музикален ръководител 
                                                                                        
2.Хигиена и здравеопазване: 
2.1 Здравна просвета  - ‘‘Алергиите:защитна реакция или досаден проблем?!‘‘ 

                                                                       Срок:15.11.2020г. 
                                                                       Отг.: Ив.Стоева 
2.2.План за закаляване на децата . 
                                                                       Срок: м.11.2020г.          
                                                                       Отг.: м.с.М.Манолова 
                                                                
3. Практикум  - проиграване на ситуирани действия при екстремални условия/пожар/.   
Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари.                                                                  
                                                                     Срок:м.11.2021 г.. 
                                                                     Отг.учителки по групи ;м.с.Р.Стоянова , м.с.Стоева 
                                                                           

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
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 1.Административен контрол: 
    1.1.Текущи проверки: 
    1.2.Трудова дисциплина 

    1.3.Установяване ниво на ефективност на медицинския контрол.Организация на храненето. 
    1.4.Хигиена на детското заведение. 
                                                                 Срок:постоянен 
                                                                 Отг.Директор , м.с.Стоянова,м.с. Стоева 
                                                  

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

                       
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически контрол: 
   Текущ контрол по график – дневници,планиране. 
                                                        Срок:постоянен 
                                                        Отг.Директор 
        

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

     1.Педагогически съвещания: 
       
      Уточняване начина на организиране  на коледни тържества. 
                                                  Срок:м.12.2021г. 
                                                  Отг.Учит. по групи 
      2.Работа с деца и родители: 

      Съвместна художествено-творческа дейност с родителите по групи ако условията позволяват.                                                      
                                                      Срок:м.12.2021 г. 
                                                      Отг.Учит.по групи ; муз.р-л  
     3.Коледни тържества – Посрещане на Дядо Коледа. 
                                                     Срок:м.12.2021 г. 
                                                     Отг.  Учит.по групи ; муз.р-л 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

     1.Административен контрол: 
     1.1.Начисляване,събиране,внасяне на такси и водене на финансовата документация. 
                                                       Срок:10.12.2021г. 
                                                       Отг. ЗАС 
     1.2.Годишна инвентаризация. 
     1.3.Осигуряване на работно облекло на служителите в ДГ № 84/непедагогически персонал/,ра-
ботещи по трудовоправно отношение. 
                                                        Отг. ЗАС ; домакин 
                                                        Срок:м.12.2021 г.                                                   
                                                       
                                                       МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 
                                                   
                                                ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

    1.Педагогически съвет. 
      1.1.Реализиране на ДОИ в работата през първото полугодие – отчет по групи.Насоки за работа    



Детска градина № 84 ”Детелина” 
гр.София 1632, район “Овча купел“, ул.”Детелина” № 1 

тел./факс: 02/956 10 69; 0879297789; e-mail: detelina@dg84.eu,  https://www.dg84.eu 
 
през второто полугодие. 
      1.2.Изготвяне график на откритите практики /ако пандемичните условия позволяват/. 
       
                                                       Срок:30.01.2022г. 
                                                       Отг. Директор 
  2.Педагогически контрол: 
         2.1.Дневници по групи 
         2.2 Детско порт-фолио 
                                                         Срок: 30.01.2022г. 
                                                         Отг.: Директор 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически съвещания: 
     Текущи въпроси 
  2.Засилен медицински контрол: 
    Здравно състояние и профилактика на острозаразните вирусни инфекции. 
                                                       Срок:м.01.2022г. 
                                                       Отг.:м.с.И.Стоева ; м.с. Р.Стоянова 
 
       3.Сътрудничество и взаимодействие с 88-мо, и 149-то СУ , детските градини в район „Овча      
купел“ и с читалищата в района.                                        
    
 

АДМИНИСТРАТИВНО –СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ 

  1.Административен контрол: 
   Спазване на Правилника за дейността на ДГ,ПБУВОТ,ПАБ. 
  2.Изготвяне на справки и заявки. 
  3.Проверка на документация свързана с финансовата дейност. 
    3.1 Книга за заповеди за храна. 
    3.2.Таксова книга. 
    3.3.Дневници по групи 
    3.4.Ведомости за заплати.          
                                                        Срок: Постоянен 
                                                        Отг.Директор,ЗАС и  домакин 
   4.Такси – отчет за събираемост. 
                                                        Срок:Постоянен 
                                                         Отг. ЗАС        
                                                    

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически контрол: 
     Текущ контрол по график 
                                                         Срок: м.02.2022 г. 
                                                         Отг.Директор          
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 1.Педагогически съвещания. 
  1.1.Сценарии за мартенски тържества. 
  1.2 Текущи въпроси. 
                                                          Срок:27.02.2022г. 
                                                          Отг.Учит. по групи; муз.р-л    
   

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Административен контрол: 
    1.1.Трудова дисциплина. 
    1.2.Требвателни листове 
    1.3.Пропускателен режим. 
    1.4.Наличност в хранителния и хигиенния склад. 
                                                          Срок:Постоянен 
                                                           Отг. Директор, домакин       
  2.Изготвяне на справки и заявки. 
                                                          Срок:Постоянен    
                                                          Отг:Директор,ЗАС, домакин 
                                                    

МЕСЕЦ  МАРТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
      1.Педагогически съвет: 

1.Информация за здравословното състояние на децата.  
                                                       Отг.мед.сестри 
                                                       Срок: 31.03.2022г. 
2. Приемане план за провеждане на пролетни празници . 
                                                        Отг.уч.по музика 
                                                        Срок:21.03.2022г. 

     3.Актуализиране графика на откритите практики.  
                                                              Отг.директор 
                                                              Срок: 30.03.2022г.                                                                                                                                                          
                                                         
                                     ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

    1.Педагогически съвещания: 
     Резултати от текущ контрол. 
                                                                 Срок:м.03.2022г. 
                                                                 Отг.Директор 
  2.Здравеопазване – здравна просвета:     
   Тема : ‘‘Помощ – боли ме главата! ‘‘. 
                                                                 Срок:14.03.2021г. 
                                                                 Отг : м.с.Н.Иванова  
  3.Съвместна дейност с деца и родители:                      
    3.1. Народни обреди и изработване на мартеници. 
                                                                   Срок: м.март 
                                                                   Отг.: Учит. по групи 
    3.2.‘‘Баба Марта‘‘ – общо  тържество. 
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                                                                    Срок: 01.03.2021г. 
                                                                    Отг.: учители по групи; музик.р-л 
                                       

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

1. Изготвяне и представяне на справки и заявки в срок. 
                                                                     Срок:постоянен 
                                                                     Отг. Директор,ЗАС 
   2.Проверка на дейностите извършвани от кухненския персонал по системата за безопас-
ност на храните/НАССР/.    
                                                                       Срок: постоянен 

                                                                       Отг.: м.с.Р.Стоянова , м.с.Ив.Стоева        
                                                       

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически контрол: 
  1.1. Текущ контрол по график. 
  1.2.Дневници по групи 
                                                                     Срок:постоянен 
                                                                     Отг.: Директор 
                                                                           

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически съвещания: 
     Информация за резултати от текущ контрол. 
                                                                     Срок:постоянен 
                                                                     Отг.: Директор 
  2.Празници и развлечения. 
     Пролетни християнски празници – Лазаровден,Цветница,Великден-общо тържество или по 
групи.  
                                                                      Срок:м.април 
                                                                      Отг.уч.по групи; уч.по музика 
   
   3.Дни на „открити ситуации“ по групи./Ако пандемичната обстановка позволява/ 
                                                                  Срок:м.април,2022г. 
                                                                  Отг.: учит.по групи 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ 

  1.Административен контрол: 
  1.1. Документация ЗАС и домакин. 
                                                                     Срок:постоянен 
                                                                     Отг.  Директор 
   1.2. План за осигуряване ПАБ през пролетно-летния сезон: 
                                                                     Срок:30.04.2022г. 
                                                                     Отг.Директор,домакин 
               

МЕСЕЦ  МАЙ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

  1.Педагогически съвет: 
   1.1.Приемане на отчет за изпълнение на КГП. 
   1.2Анализ на резултатите от диагностичните процедури по установяване на изходно ниво по 
групи. 
   1.3.Годишен анализ на контролната дейност на директора. 
   1.4.Приемане план за лятната работа. 
                                                                   Срок: м.май 2022г. 
                                                                   Отг.Директор,учит.по групи  
      2.Педагогически контрол:                                                     
      2.1.Текущ по график. 
      2.2.Диагностика изходно ниво ПГ. 
      2.3.Дневници. 
                                                                    Срок:м.май 2022г. 
                                                                    Отг.:Директор 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

    1.Здравеопазване: 
    1.1.Здравна просвета“Пазете здравето!‘‘Годишните медицински прегледи са важни!“ 
                                                                     Срок: 30.05.2022г. 
                                                                     Отг. м.с.И.Стоева 
    2.Изпращане на бъдещите първокласници – тържества в ПГ групи. 
                                                                   Срок:м.май ,2022г. 
                                                                   Отг.учит. ПГ групи ,музик.р-л 
 

АДМИНИСТРАТИВНО –СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

     1.Административен контрол: 
    1.1.Трудова дисциплина 
    1.2.Здравни книжки на персонала 
    1.3.Състояние на МТБ. 
                                                                Срок:постоянен 
                                                                Отг.Директор; домакин,                                       
                                                                мед.сестри;В.Георгиева 
      2. Доклад – анализ за контролната дейност на директора. 
                                                                  Срок: м.май,2022г.    
                                                                  Отг.Директор 
      3.Изготвяне на проект- план за новата учебна година. 
                                                                  Срок:м.май, 2022г. 
                                                                  Отг.директор,учители 
      4.Избор на работна група – диференцирано заплащане. 
                                                                   Срок:м.май, 2022г.       
                                                                    Отг. учители 
   
                                                            
          ЗАБЕЛЕЖКА: Всички планове и програми се прилагат към годишния план. 
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Годишният план остава отворен за иницииране на нови идеи и дейности, възникващи в хода 
на учебната година. 
 
 
           Годишният план за учебната 2021 / 2022 година е приет на заседание на педагогически 
съвет, Протокол № 1 / 16.09.2020 година. 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


