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Настоящият план е приет с решение на Приет на ПС, Протокол №№9/07.09.2021 г. 

Утвърден със заповед №РД-09-453/07.09.2021г. 



 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: 

 

Цялата планирана дейност на ДГ „Дружба”  е основава   на  принципите и насоките на 

Конвенцията за защита на правата на децата, ЗЗД, ЗПУО, Общинската стратегия за 

развитието на образованието, Европа 2020, Държавните образователни стандарти, Наредба 

5/03.06.2016 г.на МОН за предучилищно образование и други нормативни актове, касаещи 

предучилищното образование и политиките в подкрепа на детето. Тя е съобразена със 

Стратегията на ДГ за четиригодишен период – 2020/2024 г. 

 

Анализ върху състоянието и дейноста на детската градина през изтеклата 2021/2022г. 

 

І. Силни страни – постижения и резултати: 

- Функционалност на средата; 

- Използване на разнообразни форми на педагогическо взаимодействие; 

- Реализиране на проекти 

- Участие в много обществени изяви по случай празници и обичаи в гр.Асеновград; 

- Подходящ психо-физически климат в детската градина; 

- Добро хранене и санитарно-хигиенно подържане; 

- Осигурени условия за обучение по безопастността на децата по пътя. 

- Пълен капацитет на групите . 

- Мотивиран педагогически екип. 

- Гъвкава организация на формите и дейностите по всички  образователни направления. 

- Много добра подготовка за училище. 

-  Усвояване и покриване на ДОС. 
- ІІ. Слаби страни, проблеми: 
-  Поради спазване на протовоепидемичните мерки се реализираха по-малко съвместни 

изяви с участието на родители. 

- Допълнителна квалификация за разширяване на знанията при използване на ИКТ в 

образователния процес 

- Необходимост от частично обновяване на материалната база.  

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ:  

 

І. ЦЕЛ: Създаване на условия и предпоставки за усвояване знания за прилагане на различни 

стратегии, които да стимулират личните и социални компетентности на децата. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ: 
1. Личността на детето-център в педагогическото взаимодействие. 

2. Създаване на условия  и подкрепа на творческите способности на децата. 

3. Разширяване сферата на работа с родителската общност и общественост. 

 

 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Развиване на интересите, способностите и таланта на детето, съобразявайки се с 

индивидуалната динамика в неговото  развитие. 

2. Развиване на способност за концентрация, устойчивост на внимание, съхранявне на 

информация и способност за възпроизвежане. 

3. Изграждане на комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за 

ранна социализацияна децата, за тяхното здравословни, интелектуално и личностно 

развитие. 



4. Съсдаване на комфортна и топла атмосфера, в която децата да се чувстват обичани, ценени 

и уверени в себе си. 

 

5. Усъвършенстване на дейностите, организирани и провеждани в детската градина за 

осигуряване на добронамереност и уважение между дете-родител-учител. 

6. Осигуряване на условия за ефективна квалификация на педагозите. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: 

 

І. Организация на работата в детската градина по възрастови групи и учители: 

В детската градина  се работи с шест възрастови групи и учители, както следва: 

- първа възрастова група 3-4г. – Венцислава Димитрова/гл.учител; Величка Ковачева-

учител,титуляр /Я.Крушкова-учител, заместник/ 

- втора възрастова група 4-5 г.- Димитринка Калковска –ст.учител; Даниела Законова-

ст.учител; 

- трета „а“ възрастова група -5-6г. – Ема Хубенова-ст.учител;Йоанна Чорлова-учител  

- трета „б“ възрастова група -5-6г. – Светлана Петрова-ст.учител;Елена Рускова-ст.учител  

- трета смесена възрастова група -3-7г. филиал с.Избеглии- Стела Христева-ст.учител; 

Елеонора Забунова-учител 

- четвърта възрастова група - 6-7 г.- Мария Русева –ст.учител;Веселина Иванова-ст.учител 

 

ІІ. Комисии, екипи, работни групи, отговорници:    

1. Работна група за вътрешно  методическа квалификационна дейност: Венцислава 

Димитрова - главен учител и Даниела Законова –  старши учител. 

2. Работна група по празници и развлечения: Веселина Иванова – старши учител, Мария 

Русева – старши учител. 

3. Комисия по БДП – Ема Хубенова – старши учител/председател/, Йоана Чорлова - учител, 

С. Христева– старши учител  

4. Работна група за избор на дейности извън планираните ДОС – Димитринка Калковска – 

старши учител, Елена Рускова-старши учител. 

5. Комисия по финансовите въпроси: А. Русева - директор, Л. Петрова - касиер-домакин, Д. 

Калковска – старши учител 

6. Работна група по хигиена и здравеопазване: Директора, мед. сестра, Е.Забунова - учител. 

7. Работна група за работа със семейство и общественост: Антония Русева - директор, 

Венцислава Димитрова - главен учител 

8. Работна група по самооценяването: Венцислава Димитрова - главен учител, Димитринка 

Калковска - старши учител, Светлана Петрова - старши учител, Ема Хубенова - старши 

учител 

9. Екип за обхват на децата: Ема Хубенова-старши учител, Атанаска Апостолова - готвач  

10. Работна група за обща и допълнителна подкрепа: Веселина Иванова - старши 

учител/координатор/, Мария Русева – старши учител, Стела Христева – старши учител, 

Даниела Заковова – старши учител 

11. Екип за разработване, координиране и прилагане на институционалните политики на ДГ 

за подкрепа на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование: Даниела 

Законова – старши учител, Светлана Иванова – старши учител, Стела Христева - старши 

учител 

12.Комисия по етика –Антония Русева – директор /председател/, Венцислава Димитрова-

гл.учител /член/, Люба Петрова-кас.домакин/член/ 

13. Методичен кабинет  - Ема Хубенова – ст.учител, Йоана Чорлова  – учител 

14. Летописец - Мария Русева – старши учител 

15. Гардероб – Венцислава Димитрова  – главен учител; Янка Крушкова –  учител 

16. Работни групи по украси на фоайетата според сезона с учители, както следва: 



 

- Есен – Димитринка Калковска - старши учител ,  Мария Русева -  старши учител 

- Зима - Веселина Иванова - старши учител, Даниела Законова - старши учител, Венцислава 

Димитрова – главен учител 

- Битов кът – Йоанна Чорлова - учител, Ема Хубенова – старши учител 

- Пролет – Янка Крушкова- учител, Елена Рускова – старши учител,Светлана Петрова – 

старши учител 

- Великден – Даниела Законова- учител, Светлана Петрова – старши учител 

- Лято – Мария Русева – старши учител, Веселина Иванова – старши учител 

 

ІІІ. Протоколи: 

1. На педагогическите съвети: В. Димитрова - главен учител (при отсъствие – Я.Крушкова –

учител.) 

2. На общите събрания: Е.Хубенова - старши учител (при отсъствие – Й.Чорлова - учител). 

3. За квалификационна дейност: В. Димитрова - главен учител. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

Тематична проверка: 

Изготвен план за тематичната проверка за учебната година, приложно към настоящия 

годишен план /Приложение№1/                                          

                                                                                        срок за изпълнение: учебната година 

Квалификационна дейност:                                                           отг.директора,главен учител 

Изготвен конкретен план за квалификационната дейност в ДГ, приложен към настоящия 

годишен план /Приложение№2/                                   срок за изпълнение: учебната година  

отг.: главен учител, учителите по групи 

                               

Педагогически съвети: 

Изготвен конкретен план за работа на педагогическия съвет, приложение към настоящия 

план /Приложение№3/                                                         срок за изпълнение: учебната година  

отг.:директор, главен учител 

План на дейностите по безопасност на движение по пътищата: 

Изготвен конкретен план за дейностите по БДП за учебната година, приложен към 

настоящия годишен план /Приложение№4/                      срок за изпълнение: учебната година  

отг.:Комисия по БД, учителите по групи 

План за празници и развлечения: 

Изготвен конкретен план за празници и развлечения за учебната година, приложен към 

настоящия годишен план /Приложение№5/                     срок за изпълнение: учебната година  

отг.:Комисия по ПР, учителите по групи 

План за работа с родители: 

Изготвен конкретен план за работа с родители по групи  за учебната година, приложен към 

настоящия годишен план /Приложение№6/                     срок за изпълнение: учебната година  

отг.: учителите по групи 

План за контролната дейност на директора 

1. Изготвен конкретен план за контролната дейност на директора за учебната година, с който 

се запознават ПС и ОС.                                                        срок за изпълнение: учебната година 

отг.:директора 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими 

групи в ДГ „Дружба“-гр.Асеновград 

1.Изготвен конкретна програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими 

групи в ДГ „Дружба“   за учебната година                         срок за изпълнение: учебната година 

отг.:Координиращ екип 



 

Дейности, осигуряващи обща и допълнителна подкрепа в ДГ 

 

1. ,, Състезателни спортни игри”  -  с участието на деца със завидни спортни умения. 

                                                                                     срок: м. октомври 2021 г. 

отг. Координатор ЕПЛР и учителите по групи 

2. „Обичам България” - изпълнение на песни  за България от вокална група при  ДГ 

,,Дружба” .                                                                   

                                                                                      срок: м. март 2022г. 

                                                                                      отг. Координатор ЕПЛР и учител,музика 

3. ,, Шарен, шарен Великден”- изложба  на рисунки с участието на деца  с изобразителни 

умения. 

                                                                                   срок: м.април 2022г. 

                                                                             отг. Координатор ЕПЛР и учителите по групи 

4. ,, Детство мое” - рецитал от стихотворения, посветени на детството, включване на 

деца с артистични заложби. 

                                                                                                                         срок: м. май 2022г. 

отг. Координатор ЕПЛР и учителите по групи 

 

5. Индивидуален план за работа с деца, изпитващи обучителни затруднения, при 

установяване на ниски резултати от проследяването на постиженията на децата. 

                                                                      отг. Координатор ЕПЛР и учителите в групата 

 

Дейности свързани с грижа за здравето  на децата 

                                               

Цел:  Формиране на съзнание и самосъзнание  и на морално-волеви  качества за предпазване 

на собственото си здраве и на другите.  

 

Задачи:  

1. Формиране на съзнание и самосъзнание  и на морално - волеви  качества за предпазване на 

собственото си здраве и на другите. . 

 2. Развиване на умения за създаване и поддържане на здравословен стил и поведение 

благоприятстващо здравето . 

3. Д а се усвоят практически умения на повишаване здравната култура на децата.   

 

Дейности: 

 

1. Информационни табла в групи и санитарни помещения                                                                                                                                                                                                                                                               

Срок  - м.октомври                                                              

          Отговорник - мед. сестра, учителите по групи 

 

2. Презентация на тема ,,Вирусите гоним“ -  пред децата от всички групи. 

    Срок - м.декември                                                                   

    Отговорник - мед сестра, учителите от четвърта възрастова група 

 

3. ,,Здравословно хранене в детската градина“ - запознаване  с модели за здравословно 

хранене  -   пред децата от всички групи.                                                                                                                                                                        

Срок - м.януари                                                                         

Отговорник – мед. сестра 

 

      
                                                           



План за насърчаване на грамотността в предучилищна възраст  за 2021/2022г. 

 

Цел: 

1. Постигане на равнище на грамотност, което ще осигути възможност за личностно развитие 

на децата за понататъщнто им развитие в образователната система.  

 

Дейности: 

1. „Нашата книга от приказки ” – изработване на книга по групи с рисунки на децата от 

любими приказки 

срок м. 11.2021г.  

отг.: учителите по групи 

 

3.”Любима приказка ми прочети” – четене на приказки по избор на децата от  всички  група. 

срок: м.02.2022г. 

отг.:учители по групи 

  

4. "Седмица на книгата"  - посещение в библиотека, четене, изработване на материали по 

темата от децата в трета и четвърта възрастови групи. 

срок м.04.2022г. 

                                                                                  отг.:учители от трета и четвъртите групи. 

 

           Пeдагогическа дейност 

 

Разпределяне на формите на педагогическо взаимодействие - съгласно програмна 

система на ДГ "Дружба"- гр.Асеновград, като част от Стратегията за развитието й. 

Броя на педагогически ситуации по възрастови групи и образователни направления, 

посочени в програмната система са съобразени с изисванията на Наредба№5/03.06.2016г. за 

предучилищното образование. 

При избора на познавателни книжки, които да спомагат за постигането на очакваните 

резултати, заложени в програмната система, педагогическия екип по групи се насочи към 

познавателните книжки на издателство „Бит и техника” за всички възрастови групи, 

разработени съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. по предучилищно 

образование. 

Седмичното разпределение на педагогическото взаимодействие по групи за учебната 

2021/2022 г. се приема на ПС и се утвърждава от директора на ДГ. 

 

Проследяване на разултатите от предучилищното образование 

     Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата във всяка 

възрастова група се определят от учителя в съответствие с очакваните резултати от 

възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по 

образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, 

изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. 

 

Форми за проследяване на постиженията: 

 

1. Проследяването на резултатите от постиженията на детето се осъществява от 

учителите на съответната група в началото и в края на учебната годината чрез диагностични 

игри и упражнения. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в 

дневника на групата и се запознават родителите срещу подпис.Междинните постижения на 

децата се обсъждат на ПС и при необходимост се предлагат мерки за повишаване на 

резултатите. 

 2. Портфолио 



    В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско 

портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и 

продължава до края на четвърта група. Портфолиото онагледява етапите, през които 

преминава детето и помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки 

относно по-нататъшното личностно развитие на детето, като по този начин може да 

подпомогне и родителя.  

За разлика от другите методи за оценяване, които дават информация за моментното 

състояние, портфолиото отразява развитието на детето, като процес. За да се постигне този 

ефект, материалите включени в портфолиото се събират по време на целия престой на детето 

в детската градина. 

Съдържанието на портфолиото на детето в т.ч информацията, материалите, събирането и 

съхранението на хартиен носител се определят с решение на педагогическия съвет. 

В края на предучилищното образование портфолиото се предава на родителите. С 

оглед индивидуалните особености в развитието и постижения на детето в предучилищна 

възраст, които са отразени в неговото портфолио, е желателно родителят да запознае 

началния учител с портфолиото на детето си. По този начин се осигурява приемственост и 

продължаващо взаимодействие между родителите и новата образователна институция – 

училището. А по отношение на детето – да се намали тревожността и стреса при 

предстоящата му адаптация в новата училищна среда. 

 

 

График на учителя по музика - 12 часа седмично 

 

вторник и четвъртък -10 часа (по два в група)  в гр.Асеновград 

 

 ВТОРНИК                                       ЧЕТВЪРТЪК  

9.00ч. - ІV гр.                     9.00ч. – IV  

9.30ч. - І гр.                       9.30ч. - I 

9.50 ч. –ІI гр.                    9.50ч. – II  

10.10 ч. – ІІІ ”б” гр.        10.10ч. – II”а” 

           10.30ч. – ІІI „a“ гр.           10.30ч.- III ”б”     
                           
четвъртък и петък работи в трета смесена възрастова група в село Избеглии – общо 2 

часа в следобеден режим  
 

 

Материално и ресурсно осигуряване: 

1. Своевременно отстраняване на всички текущи ремонти. 

                                                                                                                                 срок: постоянен 

 отг: директора, касиер-домакин, огняр 

2. Поддръжка и ремонт на наличната материална база. 

                                                                                                                                  срок: постоянен 

 отг: директора, касиер-домакин, огняр 

3.Закупуване на познавателни книжки и пособия за децата.  

срок: постоянен 

 отг: директора, касиер-домакин,  

4.Дарителство, спонсорство, проектна дейност – при възможност за осъществяване 

срок: постоянен 

 отг: директора, касиер-домакин,счетоводител  

Административно - стопанска дейност 

1. Изготвяне на Списък - образец 2 за учебната 2021/2022 г.; 

2. Осигуряване на ЗД и канцеларски материали; 



3. Организация на работата в групите и график за дежурства на персонала; 

4. Контрол на документацията на учителите, касиер-домакина и счетоводителя;  

5. Административен контрол за спазване на вътрешни правилници, длъжностни 

характеристики, функционални графици и КТ; 

6. Изготвяне на доклад-анализ за финансовото състояние и    функционирането на системата 

за ФУК в ДГ и представяне пред Първостепенния разпоредител; 

7. Изготвяне на доклад за контролната дейност на директора; 

8. Инструктаж по ОТ – в началото на учебната година; 

9. Електронен обмен на данни; 

10. Работа с Обществен съвет към ДГ.                                      срок: през учебната година                                                
отг.директора, отг.лица по заповед 

11. Обогатяване на материалната база; 

 срок: през учебната година 

отг.:директора и комисия по финансовите въпроси 

12. Изготвяне на щатно разписание и поименно разписание на длъжностите при настъпила 

промяна. 

               срок: през учебната година 

отг.касиер-домакина, директора 

  

ККооннттрроолл  ппоо  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ннаассттоояящщиияя  ппллаанн  щщее  ооссъъщщеессттввяявваамм  ллииччнноо..  

Планът е приет на педагогически съвет с Протокол № 9/ 07.09.2021г., влиза в сила от 

15.09.2021г.,Утвърден със Заповед № РД-09-453/07.09.2021г. 

 

 

Антония Русева/п/ 

Директор на ДГ "Дружба" 
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