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 УВОД 

Детската градина е неделима част от съвременната образователна система. Тази роля се обуславя 

и от значимостта на функциите, които изпълнява тя, а именно: 

- социално-културна 

- възпитателно-образователна 

- здравно-хигиенна 

- социална функция. 

І.  Организация и управление 

I. Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата 2020/2021 

учебна година 

1. Мисия на детското заведение: 

Да се поставят основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили 

своята национална, културна и родова идентичност. Да се възпитават хора на бъдещето: знаещи, 

можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм 

и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство 

от широки интереси, знания, умения, компетентности, умеещи да взаимодействат с околните.   

2. Визия на детското заведение: 

Утвърждаване на детска градина №1 „Здравец“ като желано и любимо място за децата, 

осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и 

модернизация на процесите. Утвърждаване детската градина като среда за културна и 

възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, 

родители и ученици.   

3. Цели и задачи: 

Главна Цел: 

Поставяне детето в центъра на възпитателно-образователния процес. 

Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, 

гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да 

разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си отговорност за променянето му.  

Подцели: 



1. Запазване броя на групите в детската градина и привличане на повече деца с цел 

увеличаване списъчния състав на групите. Повишаване редовната посещаемост на децата по 

групи. 

2. Опазване здравето на децата и създаване условия за безопасно пребиваване в детската 

градина. 

3. Изграждане на политика за привличане и задържане на децата, подлежащи на 

задължителна предучилищна подготовка. 

Основни задачи: 

 1. Подобряване и обогатяване на МТБ  чрез участие в проекти, свързани с  подобряване 

условията на възпитание и обучение. 

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

3. Подпомагане, консултиране и мотивиране на младите учители. 

4. Ефективно провеждане на задължителна подготовка три години преди постъпване в първи 

клас. 

5. Утвърждаване на игровите форми  като основни  в детското заведение.  

6. Изграждане у  децата уважение към природата, опазване на природните богатства и 

екологосъобразна ориентация на детската личност. 

7. Организиране и координиране на квалификационни форми за професионално израстване на 

всеки член на екипа.  

8. Осигуряване на безопасни и здравословни условия за възпитание, обучение и труд,  

информираност на децата за действия при бедствия и БДП. 

Реализиране на целите и задачите  чрез: 

 - личностно-ориентиран педагогически процес - детето е в центъра на процеса, като активен 

негов участник; 

- осигуряване на равен шанс на всички  деца във възпитателно-образователната дейност на 

Детска градина №1 «Здравец»; 

- изграждане на физически и психически здраво, дееспособно, самостоятелно и с необходимото 

самочувствие дете; 



-  изграждане на емоционална интелигентност и пластичност у децата чрез ситуационен подход 

- рефлексия, вътрешна мотивация и пренос на знания; 

- приобщаване към национални традиции и културни ценности. 

 

ІІ.1.Приоритети на детското заведение  за учебната година: 

 1. Личността на детето да бъде  център на педагогическото взаимодействие. 

  2. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес чрез мотивиране на деца и 

възрастни  за творческа дейност. 

  3. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за 

емоционалната и познавателна интелигентност за развитие на всяко дете. 

 4. Повишаване качеството на педагогическия и административен контрол.  

ІІ.2.Перспективи: 

1. Издигане на качествено ново ниво на взаимодействието дете - учител - родител. 

2. Приемане на различията и зачитане на човешките права на всяко дете. 

3. Ориентиране на възпитателно-образователния процес на всички нива към развитие потенциала 

на детето. 

4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени към 

дейността на Детска градина №1 «  Здравец». 

5. Стремеж към пълняемост на групите и добра средна месечна посещаемост.  

 ІІ.3. Капацитет и  организация на учебната 2020/21г. 

1. Брой деца: 

По капацитет:88 

По списък 72 

2. Брой групи: 

По план: 4 

По образец:4 



3. Работни екипи: 

І гр. -   Мария Стоянчева, ,  Мира Миркова  / пом. възпитател – Нериман Хаджисалиева/ 

ІІ гр. – М. Георгиева, Р. Адамска,  /пом.- възпитател – Красимира Михалева/; 

ПГ-5 -  Г. Ангелова, Ст.  Йорданова, / пом. възпитател –  Ива Михайлова/; 

ПГ-6. – Г. Миткова,  Я. Христова,/ пом.-въпитател – Светлана Байчева/; 

4. През учебната 2020 / 21 година, ДГ „ Здравец“ ще използва  учебно познавателните книжки и 

Програмна система „ Приказни пътечки „ на изд. „ Клет „. 

ІІ.5. Анализ на педагогическия състав: 

№ длъжност брой магистър бакалавър Проф. 

бакалавър 

I 

П 

К

С 

II 

П

К

С 

III 

П 

К 

С 

IV 

П 

К 

С 

V 

П 

К 

С 

 

1 директор 1 1    1    

2. Старши 

учители 

5 3 1 1    4  

3. учители 3 3        

 

  С цел стимулиране на самоуправлението в ДГ №1”Здравец”се   формират следните    работни 

групи.  

                   І. ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ 

                   1.За организация на вътрешно институционалната квалификация .                                      

                                                                                                              Председател: Г .Миткова 

                                                                                                              Член: Я. Христова 

      2.За естетизация на интериора на детското заведение. 

            Председател : Г. Ангелова 

         Член :  Ст. Йорданова      

                  3.За взаимодействие със семейството и обществени организации. 

                                                                                                          Председател: М. Стоянчева 



           Член: М. Миркова 

         4.За организация на празници и тържества. 

                        

         Председател :Р. Адамска 

                                                                                                        Членове: М. Стоянчева, 

         Ст. Йорданова, 

         Я. Христова        

                 5. Етична комисия 

             Председател : Р. Адамска 

            Членове: Г. Миткова 

                            Ст. Йорданова 

                   6.    Комисия за приобщаващо образование. 

          Председател: М. Георгиева 

                                                                                                         Членове  :     М. Миркова 

                               Я. Христова 

      7.  Комисия по БДП. 

        Председател : Р. Адамска 

                                                               Член :            Г. Ангелова 

                  8. Комисия по поддръжка на МБ            

             Председател : Н. Станкова 

                   Членове:          И. Михайлова, 

                    Св. Байчева, 

                    Н. Хаджисалиева , 

                   Кр. Михалева 

                    9.За актуализация на правилниците за вътрешния ред и устройство и дейност на ДГ. 

                                                                                                          Отговорник:  П-л на СО     

                   10.     Комисия по ЗБУТ.       

                      Председател : М. Георгиева 



                                                                                                         Членове: Н. Станкова , 

                                                                                                                          Д. Василев 

        11. Комисия  за защита при БАК. 

        Председател : Я. Христова 

        Членове:        М. Георгиева, 

                    Р. Адамска 

        12. Комисия за дарения. 

                                                                                                        Председател : Р. Адамска 

                                                                                                         Членове : Ст. Йорданова, 

                                                                                                                          М. Стоянчева       

                13. Секретар на педагогическия съвет . 

                                                      Г. Миткова 

                14. Водене на летописна книга. 

                                                                                                     М. Миркова 

                15. Протоколчик на педагогическите заседания и квалификационни форми. 

        Я. Христова 

               

 

 

 

ІІ.3. ІV. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

ІV.1.Организационно-педагогически дейности 

Дейност Изпълнява Срок за 

изпълнен

ие 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

Прием и обхват на децата 

Организиране приема 

на деца за учебната 

2020/21 година: 

изготвяне на списъци 

по групи 

Директор, 

 учители 

09.2020г Пълен обхват на 

децата. 

Педагог. 

съвещание 

Социализиране и адаптиране на децата в детската общност. 

Приобщаване на 

децата към 

Учителки, 

Директор, 

2020/ 

2021 г. 

Създаване 

стимулираща 

Педагог. 

съвещание 



общочовешките и 

национални ценности, 

добродетели, култура 

и традиции. 

родители детското развитие 

предметно- 

пространствена 

интерактивна среда. 

 

Организация на педагогическото взаимодействие 

Изготвяне на седмично 

разпределение   за 

всички групи и 

организация за деня. 

Запознаване с 

организацията на 

дейността на ДГ№1 

«Здравец». 

Директор, 

Учителки  

09.2020г Изградени умения за 

планиране и 

осмисляне на  

ВОП  

Педагог. 

съвещание 

Нови форми за срещи с 

родителите. 

Учителки  на 

тримесеч

ие 

Придобиване на 

нови знания, умения 

и компетентности от 

педагози и родители 

Педагог. 

съвещание 

Попълване на 

паспортната част на 

дневниците;  входно  и 

изходно ниво на 

постиженията на 

децата.  

Учителки  10.2020г. 

 

05.2021г. 

Планиране на 

дейности, които да 

разгърнат 

потенциала на детето  

за развитие на 

физическото, 

психическото и 

социално здраве. 

Протоколи от 

проверка 

Изработване  на 

портфолио на всяко 

дете от групата.  

учители 10.2020г. 

 

05.2021г. 

Отразяване на най-

важната информация 

за живота на детето в 

градината. 

Последен 

педагог  съвет 

Организация на материално –дидактичната среда 

Осъвременяване на 

интериора в групите и 

коридорите в детското 

заведение.  

Учителки 09.2020г. Подобрена 

материално--

техническа база 

Педагог. 

съвещание 

Обособяване на кътове 

за СХД, природни 

кътове, кътове за 

ритуализация по 

всички групи. 

Учителки 10.2020г. Възпитаване в 

естетически и 

патриотични чувства 

Педагог. 

съвещание 

Здравеопазване, профилактика на заболяваемостта на децата и хигиена 

Антропометрични мед.сестра 10.2020г. 

05.2021г. 

Актуализиране на 

данните. 

Педагог.съве

щание 



измервания на децата. 

Попълване на 

здравните досиета на 

децата. 

Хигиенни условия по 

групи - провеждане на 

текущ контрол. 

Мед. сестра постоянен Създаване на 

хигиенна среда в 

групите. 

протоколи 

Строг пропускателен и 

санитарно-

епидемиологичен 

режим. 

Мед. сестра постоянен Опазване здравето на 

децата. 

протоколи 

Ежевневен здравен 

филтър по групи 

Мед.сестра постоянен Опазване здравето на 

децата. 

Вписване в  

дневник 

Рационално хранене и 

качество на храната 

Мед. сестра постоянен Привикване към 

здравословно 

хранене. 

протоколи 

Оформяне на 

здравните досиета на 

децата. 

Мед.сестра 10. 

2020г. 

Добро състояние на 

здравната 

документация. 

картони 

Съхранение на 

здравните книжки на 

персонала. 

Мед.сестра постоянен   

Беседа с децата от 

подготвителните 

групи « Как да се 

храним 

здравнослово». 

Мед.сестра 11.2020г. Повишаване 

здравната култура на 

децата. 

Пед. 

съвещание 

Беседа с помощния 

персонал: «Работа с 

дизенфекционни 

препарати». 

Мед.сестра 02. 2021г. Профилактика на 

алергии. 

Пед. 

съвещание 

 Информация за 

родители и деца: – 

„Здравето – най-

ценното богатство”. 

Учителки 

Мед. сестра 

04.2021г. Повишаване на 

здравната  култура 

на деца и родители. 

Педагог. 

съвещание 

Изработване на  

програма за закаляване 

на децата по сезони. 

Учителки 

Мед.сестра 

уч.2020/ 

2021г. 

Повишаване 

съпротивляемостта 

на детския 

организъм. 

Педагог. 

съвещание 

Педагогически съвещания и общи събрания 

Дейност Изпълнява Срок за 

изпълне

ние 

Начин на отчитане 



Педагогическо съвещание   Вписване  

Обсъждане и приемане на насоки за 

новата учебна година . 

Уточняване на списъци по групи. 

Общи уточнения. 

Директор 09.2020г. Книга за протоколи 

Обсъждане на предстоящи тържества. 

Обсъждане на идейни предложения. 

Директор 

ДУ по 

групи 

10.2020г. Книга за протоколи 

Пълняемост на групите. Сливане на 

групи.  

Директор 01.2021г. Книга за протоколи 

Обсъждане на пролетни празници и 

обсъждане на идейни проекти. 

Директор  

 

 

03.2021г. Книга за протоколи 

Обсъждане на организационни 

въпроси, свързани с 24 май и І юни 

директор 05.2021г. 

 

Книга за протоколи 

Общи събрания    

Актуализация на ПВТР; ПУД; ЗБУТ; 

Изработване на Сгратегията за развитие 

на ДГ №1 «Здравец», Етичен кодекс,  

Насоки за новата учебна година. 

Директор 

 

09.2020г. Книга за протоколи и  

за пер. инструктажи 

Запознаване с План за защита при 

бедствия на пребиваващите в ДГ 

«ЗДРАВЕЦ». 

Директор 10.2019г. Книга за протоколи 

Разпределение на СБКО, отпуски–

лични  уведомления. 

Синд. 

лидер 

01.2021г. 

05.2021г. 

Книга за протоколи 

Запознаване с всички заповеди на 

Директора в началото на учебната 

година 

Директор 09.2020г. Книга за протоколи 

 

 

ІV.2.Педагогическа дейност 

 

Педагогически съвети 

Педагогически 

съвет 

1. Приемане на:     

Годишен план 

2020/2021год.; 

-План за 

калификационна 

дейност и правила за 

квалификация;  

 

 

Директор  

 

 

09.2020г. 

 

 

 

Разгръщане на 

процесите за 

организация и 

управление на 

дейността на 

учителите и на 

детската градина. 

 

 

Педагог.  

съвет 



-План за 

взаимодействие с 

родителите; 

-План  за дейностите 

по БДП; 

- План за работа на 

ПС; 

 

- План за защита при 

бедствия на 

пребивавещите в 

ДГ№1 «Здравец»; 

-Механизъм за 

противодействие на 

тормоза между децата 

в ДГ№1»Здравец»; 

*Правилник за 

дейността на ДГ №1 

«Здравец» 

*  Стратегия за 

развитие на ДГ №1 

„Здравец“ 

*Гласуване на 

работни групи и 

комисии; 

2.Запознаване със: 

- заповед за   избор  на 

секретар на ПС; 

- заповед за 

организацията на 

ВОП; 

- заповед за утвърдена 

организация на деня  

- Гласуване на 

решения на ПС 

 

 

Педагогически съвет 

1.Обсъждане 

изпълнението на 

решенията от 

предходния  ПС. 

2.Отчет на 

постиженията на 

децата по 

образователни 

направления –  

Директор,  

ДУ 

 

11.2020г. 

 

Постигане на 

личностен 

просперитет  на 

децата от ДГ№1“ 

Здравец“. 

Надграждане на 

знания, умения и 

отношения. 

Педагог. 

съвет 



качествен профил по 

групи /входно ниво/. 

3.  Обсъждане 

направените отсъствия 

на децата в 

подготвителните 

групи – отчет по групи. 

Приемане на мерки 

4.Гласуване на 

решения на ПС 

 

Педагогически съвет-  

1.Обсъждане 

изпълнението на 

решенията от 

предходния  ПС. 

2.Обсъждане на 

проблеми във ВОП и 

възможности за 

преодоляването им. 

3.Анализ на 

резултатите от 

изпълнение на 

планираните дейности 

в плана за дейност на 

ДГ. 

4.  Обсъждане 

направените отсъствия 

на децата в 

подготвителните 

групи – отчет по групи 

. 

5.Гласуване на 

решения на ПС 

 

директор 03.2021г. Повишаване на 

педагогическата 

компетентност на 

екипа. 

Педагог. 

съвет 

Педагогически съвет-  

1.Обсъждане 

изпълнението на 

решенията от 

предходния  ПС 

2.Избор на 

издателство за учебно 

познавателни книжки. 

3.Обсъждане 

направените отсъствия 

директор 04.2021г. Повишаване на 

педагогическата 

компетентност на 

екипа. 

Педагог. 

съвет 



на децата в 

подготвителните 

групи – отчет по групи. 

4. Набелязване на 

мерки. 

5. Гласуване на 

решения на ПС. 

Педагогически 

съвет. 

1.Обсъждане 

изпълнението на 

решенията от 

предходния  ПС 

2.Отчет за ВОП през 

учебната 2020/2021 

година по групи. 

3.Анализ на 

резултатите от 

извършената дейност 

на комисиите. 

4.Обобщен анализ на 

постиженията на 

децата по 

образователни 

направления /изходно 

ниво / в групите 

5. Приемане на 

предложения за 

проекто-годишен 

план. 

6. Гласуване на 

решения. 

 

 06.2021г. 

 

Разгръщане на 

процесите за 

организация и 

управление на 

дейността на 

учителите. 

 

Педагог. 

съвет 

 

 
 

П Р А З Н И Ч Е Н    К А Л Е Н Д А Р 

    

 Цел: Да се работи за комплексното развитие на музикалните способности на децата, 

основаващо се главно върху българския автентичен фолклор, съвременното творчество на 

български композитори и музикалното творчество на други народи. 

          Задачи:  



         1.Развитие на музикалната активност и познавателните  процеси при общуване с                                 

музикална творба. 

        2.Да се създават условия за възпитаване на разнообразни музикални потребности, които да 

послужат като основа за     изграждане на музикална култура у децата. 

       3.Да се възпитават музикални компоненти – музикална ориентираност, музикална 

образованост, за успешно овладяване на музикалните понятия и по-висок етап на музикално 

мислене. 

            ЕСЕНЕН  ЦИКЪЛ 

             М. септември 

             1. „ Отново заедно“ –тържества за първия учебен ден, по групи / видеоклип/ 

                                                                                                     Срок: 15.09.2020год. 

                                                                                                     Отг:    ДУ по групи  

             М. октомври 

           1.” Златокоса есен”- изложба от рисунки, апликации на децата  

                                                                                                     Срок:20.10.2020г. 

                                                                                                     Отговорник: ДУ на ПГ-5г. 

            2. „31 октомври –международен ден на Черно море“ -   рисуване  по пясъка, разходка до  

               морето. 

               Срок : 30.10.2020г.                                                                                                                                                                                       

                                                                                                       Отг .ДУ на ПГ- 6г. 

            3. Международен ден на Черно море-31.10.2020г. – развлечение. 

               Срок: 30.10.2020г. 

               Отг: ДУ на първа група 

          М .ноември               

         1. “Българският дух е жив“ - изложба от портрети на бележити българи за 1 ноември 

                                                                                                     Срок: 28.10. 2020 г. 



                  Отг: Я. Христова 

          ЗИМЕН  ЦИКЪЛ 

           М. Декември 

           1. „Коледни звънчета  звънят“ – Изложба от  картички, рисунки на децата. 

                                                                                                      Срок: 10.12.2020г. 

                                                                                                     отг: ДУ на ПГ-5г- 

            М. Януари 

          1. „Край бащиното огнище“- четене на приказки . 

                                                                                               Срок: м. януари 2021г. 

                        Отговорник: ДУ на ПГ-5г.    

                                                                                                

         М. Февруари 

          1..”В памет на Левски – презентация 

                                                                                                 Срок: 19.02. 2021 г. 

                                                                                           Отговорник: ДУ на ПГ- 5. 

         ПРОЛЕТЕН  ЦИКЪЛ 

         М. март 

         1.“ Баба Марта бързала !”-развлечение 

                                                                                                Срок: 01.03.2021г. 

                                                                                               Отговорник : ДУ на ПГ-5 гр.  

         2.”Поклон пред героите” – поднасяне на цветя през паметника, съвместно с родителите. 

                                                                                                Срок: 03.03.2021г. 

                                                                                               Отговорник: ДУ на ПГ-6 

         3.” Благодаря ти мамо !”-празничен  поздрав  от децата. / видеоклип/ 



                                                                                               Срок:08.03.2021г.                                                

                                                                                               Отговорник: ДУ на ПГ-5и ПГ-6г. 

         4. „Пролет здравей“- развлечение. 

             Срок: 22.03.2021г. 

              Отг: ДУ на втора група 

           М. април 

          1.  Седмица на детската книга   -маратон на четенето . 

                                                                                                 Срок : 15-19.04.2021г. 

                                                                                                 Отг:  ДУ по групи 

          3. „ 22 април –ден на земята“- изложба от рисунки. 

                                                                                                   Срок : 20.04.2021г. 

                                                                                                   Отг : ДУ на ПГ-5г. 

         4.  ” Великден  е “ развлечения по групи 

                                                                                                  Срок: април 2021 г. 

                                                                                                  Отг: ДУ на първа и ПГ-5г. 

        М. май 

       1. „Празник на буквите.”-празничен рецитал / видеоклип / 

                                                                                                 Срок: 22.05.2021г. 

                                                                                                 Отг.: ДУ на ПГ-5г. 

       2. “ Заедно и в училище  “-изпращане на ПГ-6г. 

                                                                                                  Срок : 31.05.2021г. 

                                                                                                  Отговорник: ДУ на ПГ-6г. 

         М. юни 

        1.„ Спортувам с мама и татко“- игри с родителите 

                                                                                              Срок : 01.06.2021 г. 



                                                                                              Отг:  ДУ на II гр. 

     Годишният план  на ДГ №1 “ Здравец”  за учебна 2020 /21 г.  е приет на  ПС проведен на 

14.09. 2020 год.,  с протокол №  9  и е утвърден от директора със заповед № 12 /15.09.2020г. 


