
Община Пловдив, Район „Северен” – ДГ„Космонавт” 
ул.„Гонда вода” №1, тел: 032/95-40-13, e-mail: kosmonavt@dg.plovdiv.bg 

код по Админ: 1690401 

  

           Настоящият план е приет с Решение на Педагогическия съвет - 

Протокол № 1/15.09.2020г. и утвърден със Заповед № РД-09-4/15.09.2020г. 

на Директора на ДГ „Космонавт”. 

           

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 

І. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „КОСМОНАВТ” ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 

2019/2020  ГОДИНА. 

1. Силни страни, постижения и резултати: 

 Децата са обучавани и възпитавани в 

безопасна и сигурна среда. Обновен е 

сградния фонд (подновени врати, подови 

настилки). Модерна и функционална база, 

методични кабинети, обширен и озеленен 

двор, с обособени съвременни площадки. 

МТБ се обогатява постоянно; 

 Детското заведение работи с пълен капацитет 

групи; 

 Динамично, гъвкаво, иновативно и 

оптимално управление, съобразено с 

потребностите на децата и техните родители и обществените изисквания 

към ДГ; 

 Изграден е позитивен организационен климат в условията на 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношение на загриженост 

между всички участници в ОВП; 

 Работят учители с богата професионална, информационна култура, 

висока степен на професионална рефлексия и професионални умения; 

 Отличен избор на организация, методи и средства на обучение за 

осигуряване на качествено образование; 

 Екипна работа между учителите по групи; 

 Създадени са условия за улеснен преход от семейна среда към детска 

ясла, детска градина и училище; 

 Много добро хранене и санитарно-хигиенна поддържане; 

 Грижа за здравето, чрез която децата получават достъп до медицинско 

обслужване и здравна профилактика; 

 Осигурена е възможност за допълнителни дейности по интереси; 



 Проведени общи празници: за откриване на НУГ, Ден на будителите, 

Ден на християнското семейство, Коледа, Нова година, Първи март, 

Осми март, първа пролет, Първи юни. Във всички групи са проведени 

празници с родителите. Проведени открити уроци по всяка 

допълнителна педагогическа дейност извън ДОС; 

 Участие в Проект по ФВ  (ПМС № 46/19.03.2020г. ) „ Спортът, приятел 

на здравето“; 

 Участие в Програмата на ДФЗ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

 Участие в седмицата на Пожарната безопасност съвместно с 

служителите на III РСПАБЗН; 

 Участие в Проект „Разказвачът на приказки представя…“; 

 Участие в конкурс: „Приказно детство“ съвместно с екипа на СУ „Хр. Г. 

Данов“; 

 Участие в благотворителна кампания за изграждане на детски 

онкологичен център на територията на гр. Пловдив, в размер на 1500 лв.; 

 Партньорско участие на родителите в организацията и управлението на 

детската градина; 

 Наличие на активен сайт на ДГ, поддържане на информационни табла 

във всяка група; 

 Много добра организация на работа на ДГ в условията на 

епидемиологична обстановка. 

 

2.  Слаби страни, проблеми: 

 

 Недостатъчни умения за работа по Европейски проекти, както и търсене 

и реализиране на такива средства; 

 Нарастваща необходимост от логопед в ДГ за осъществяване на 

професионална помощ на деца с такива проблеми; 

 Презентиране и популяризация на  собствен опит. 

 

След идентифициране на силните и слабите страни в цялостната 

дейност на ДГ ще акцентираме през учебната 2020/2021 год. върху: 

 

1. Превенция и обучение на децата по най-важните рискови фактори за 

здраве; 

2. Развитие на познавателните сили и интелектуални способности на 

децата; 

3. Изграждане на здравословна, разнообразна, мобилна и вариативна 

образователна среда; 

4. Осъществяване на възпитателна работа чрез мотивиране  на 

педагогическия и непедагогическия персонал; 

5. Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване 

на проблемите на детската градина. 
 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Брой групи - 11, брой деца в група: 



                    
Група Брой деца 
І А 28 
І Б 28 
ІІ А 29 
ІІ Б 30 
ІІІ А ПГ 30 
ІІІ Б ПГ 30 
ІV A ПГ  29 
ІV Б ПГ 28 
ІV В ПГ 26 
Яслена А 28 
Яслена Б 28 

 

 

2. Разпределение на екипите по групи за учебната 2020/2021г. 

 
ГРУПИ  УЧИТЕЛИ ПОМ.-ВЪЗПИТАТЕЛИ 

ПЪРВА „А” 
Таня Георгиева - учител 

Женя Вангелова - ст. учител Стоянка Христозова 

ПЪРВА „Б” 
Мариана Даскалова - ст. учител 

Теодора Попова - учител Ели Найденова 

ВТОРА „А” 
Анна Генчева - ст. учител 

Марина Маринова - учител  Гергана Манева 

ВТОРА „Б” 
Мариана Цеклеева - ст. учител 

Велина Вулева - учител  Олга Симеонова 

ПГ-5 „А” 
Йорданка Домусчиева - учител 

Цеца Кюрегян - учител  
Невена Стоянова 

ПГ-5 „Б” 
Стела Папазова - ст. учител 

Юлия Панайотова - учител 
Валентина Коларова 

ПГ-6 „А” 
Мариана Муерова - ст. учител 

Мадлена Николова - учител 
Таня Османова 

ПГ-6 „Б” 
Татяна Георгиева - учител 

Веселин Петров - учител 
Алина Алтунян 

ПГ-6 „В” 
Петя Костова - гл. учител 

Силвия Атанасова - учител 
Татяна Стойнева 

 Нина Тодева - ст. учител музика  

   

 

 

     3.  Състав на работни групи и комисии 

 

1. Комисия за даренията: 

       Председател: Петя Костова - гл. учител 



       Членове: Мариана Муерова - ст. учител 

                       Мариана Цеклеева - ст. учител 

 

2. Комисия по безопасно движение по пътищата: 

     Председател: Анна Генчева – ст. учител 

     Членове: Марина Маринова - учител 

                     Теодора Попова - учител 

 

3. Хигиенна комисия: 

     Председател: Зорница Александрова - мед. сестра 

     Членове: Йорданка Домусчиева - учител 

                     Олга Симеонова - помощник-възпитател 

                     Диана Кривинедева - пом. готвач 

  

4. Комисия по квалификацията: 

     Председател: Цеци Кюрегян - учител 

     Членове: Мариана Даскалова - ст. учител 

                     Йорданка Домусчиева - учител 

                     Веселин Петров - учител 

 

5. Етична комисия: 

     Председател: Мариана Цеклеева - ст. учител 

     Членове: Мариана Даскалова - ст. учител 

                     Велина Вулева - учител 

 

6. Комисия за работа с родителите: 

     Председател: Мариана Муерова - ст. учител 

     Членове: Татянa Георгиева - учител 

                      Мадлена Николова - учител 

 

 

7. Комисия за празници и развлечения: 

     Председател: Нина Тодева - ст. учител музика 

     Членове: Стела Папазова - ст. учител 

                           Таня Георгиева – учител 

                           Силвия Атанасова - учител 

 

 

8. Комисия по БАК: 

     Председател: Слава Антова - директор 

     Зам. председател: Анна Генчева - ст. учител 

     Секретар: Цветанка Лазарова-Гозманова - техн. секретар 

     Членове: Юлия Папазова - учител  

                 

 

Отговорници по направления: 

Секретар на ПС - Петя Костова - гл. учител 



Протоколист на Общи и синдикални събрания - Мариана Даскалова - ст. 

учител 

     Протоколист на пед. съвещания - Петя Костова 

Протоколист на вътр. квалификация - Цеци Кюрегян - учител 

Летописна книга – Женя Вангелова – ст. учител 

Web-страница - Веселин Петров - учител 

 
 

4. График на срещите по ал.1, т.2, съгласно разпоредбите на чл.16, ал. 4 

от наредбата за приобщаващо образование 

 
 

№ 

 

 

Месец 

 

 

Тема и дейности 

 

1 Септември 

2020г. 

Преглед и обсъждане на информацията за обучението и 

развитието на децата – силни страни, затруднения, рискови 

фактори, готовност за училище. Създаване на условия за 

допълнително обучение по БЕЛ във всички възрастови 

групи.  

                                                  Срок: постоянен 

                                                  Отговорник: учители по 

групи 

2 Октомври 

2020г . 

Преглед и обсъждане на информацията /Доклад/ от Екипа 

за ОПЛР за конкретни деца. 

 

Отговорник: Координатор на                  

екипа за ОПЛР                                          
3 Ноември 

2020г. 

Отчет от учителите по групи за представяне на обща 

подкрепа за личностно развитие на децата.  

Преглед и обсъждане на информацията от Екипа за 

конкретно дете – постижения и непреодолени затруднения. 

                                                    

Отговорник: Координатор на                                

екипа за ОПЛР                                          

                                     

4 Декември 

2020г. 

Обсъждане на информацията – предложение от учителите 

по групи за представяне на подкрепа за личностно развитие 

на деца.  

Преглед и обсъждане на информацията от Екипа за 

конкретно дете – постижения и непреодолени затруднения. 

                                                   

Отговорник: Координатор на                                        

екипа за ОПЛР                                          
5 Януари 

2021г. 

Координиране предоставянето на общата и допълнителната  

подкрепа за личностно развитие на децата и от 

педагогическите специалисти в детската градина. 

Обсъждане на информацията – предложение от учителите 

по групи за представяне на подкрепа за личностно развитие 

на деца.  

                                                    

Отговорник: Координатор 



на                                        

екипа за ОПЛР                                          
6 Февруари 

2021г. 

Преглед и обсъждане на информацията от Екипа за 

конкретно дете – постижения и непреодолени затруднения. 

Изготвяне и представяне на педагогическия съвет 
обобщен доклад на процеса за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование в детската градина. 

                                                     

Отговорник: Координатор 

на                                        

екипа за ОПЛР                                          
7 Март 

2021г. 

Прилагане на методи и подходи за ефективна работа с 

децата с обучителни трудности във формите за общата 

подкрепа за личностно развитие. 

                                                     

Отговорник: Координатор 

на                                         екипа 

за ОПЛР                                          

8 Април 

2021г. 

Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти за придобиване и усъвършенстване на 

компетентностите, за идентифициране на потребностите и 

предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.  

                                                    

Отговорник: Координатор 

на                                        

екипа за ОПЛР                                          

9 Май 

2021г. 

Извършване на оценка на риска от обучителни 

затруднения на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките 

на установяване готовността на детето за училище, като се 

отчита физическото, познавателното, езиковото, 

социалното и емоционалното му развитие.   

                                                     

Отговорник: Координатор 

на                                        

екипа за ОПЛР                                          

 

 

  

 

 

IIІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цели: Осъществяване на самостоятелна и активна политика в ДГ 

с европейска насоченост, отговаряща на динамичните изисквания на 

настоящето и  бъдещето, поставяща в центъра на образователния процес 

детето с неговите заложби, интереси и потребности. 

Задачи:  

1. Оптимизиране и иновиране на педагогическите технологии, методи, 

средства и организация на обучението и възпитанието на децата. 



2. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри, така че 

образователният продукт да отговаря на съвременните изисквания на 

обществото и на европейските образователни норми и ценности. 

3. Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на 

детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен 

и методически център за осъществяване на многостранни инициативи. 

4. Създаване на оптимални условия за развитие на работещи 

партньорства и добра координация на различни институционални нива за 

успешното осъществяване на националната и общинска образователна 

политика. 

5. Прилагане на интерактивни форми и технологии за партньорство с 

родителите за подпомагане образователно-възпитателния процес чрез избор 

на форми за ефективно сътрудничество. 

 
IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ  

 СЕПТЕМВРИ 

 Педагогическа дейност 

 

 1. Педагогически съвет 

1.1. Избор на секретар на ПС; 

1.2. Отчет за дейността през летния период и подготовката на НУГ; 

1.3. Методически насоки на работа през НУГ; 

1.4. Приемане на ПДДГ; 

1.5. Утвърждаване на Програмата, чрез която ще се осъществяват 

ДОС, програмна система, учебен комплект по възрастови групи, седмично 

разпределение; 

1.6. Приемане на дневен режим за всички възрастови групи; 

1.7. Определяне на педагогически екипи по групи; екипи – комисии; 

1.8. Уточняване състава на комисии и работни групи; 

1.9. Приемане на План на заседанията на ПС; 

1.10. Избор на дейности и форми за работа с деца над ДОС; 

1.11. Приемане Плана за квалификация на педагогическия екип. 

                                    Отг.: Директор    

 

 

   

2. Педагогически съвет 

2. 1. Приемане на ГКП за дейността на ДЗ; 

2. 2. Запознаване с Плана за КД на директора; 

2. 3. Приемане Правилника за БУВОТ; 

2. 4. Приемане Плана за празниците и развлеченията в ДГ; 

2. 5. Приемане План за работа на гл. учител; 

2. 6. Приемане Плана на Комисията по БДП за изучаване правилата за 

движение по пътищата; 

2.7. Приемане План за организиране на съвместна дейност с 

родителите. 



                                    Отг.: Директор    

         

           3. Педагогически контрол (текущ) 

3.1.Организация на педагогическата среда в детските групи (създаване 

на собствен облик на групата); 

3.2.Планиране, организиране, отразяване на форми по ДОС (дневник 

на групата, месечно разпределение). 

                                    Отг.: Директор   

   

Организационно-педагогическа дейност 

    

1. Работа с родители 

1.1.  Организиране и провеждане на родителски срещи по групи 

(запознаване с Правилника на дейността на детското заведение и 

програмната система, по която работи ДЗ, както и с учебния комплект, 

запознаване с плана за празниците и развлеченията, запознаване със списъка 

на доставчиците на допълнителни пед. услуги в ДГ); 

                             Отг.: Педаг. екипи  

 

1.2.  „Да си подадем ръка“ – създаване на библиотечен кът за обмен на 

книги, списания, статии за родители; 

                        Отг.: Педаг. екипи  

          1.3.  Педагогически консултации. 

              Отг.: Педаг. екипи 

         2. Хигиена и здравеопазване  

 2.1. Поддържане на текуща хигиена. 

 2.2. Оформяне на здравната документация по групи.  

 2.3. Проверка на състоянието на здравните книжки. 

        Отг. Мед. сестра/  

                                                          Срок: текущ 

 

 3 .Празници и развлечения  

    3.1. По групи, съобразявайки се с насоките за безопасност. 

                                                                 Отг.: КПР, уч. по групи 

      

 Административно-стопанска дейност 

 

1. Изготвяне на Списък - Образец 2; 

2. Утвърждаване Правилника за БУВОТ; 

3. Утвърждаване Правилника за вътрешния трудов ред; 

4. Проверка на склада с хранителни продукти. 

                 Отг.: Директор / Срок: текущ 

5. Извършване на инструктаж по ОТ;  

6. Актуализиране на дл. характеристики; 

7. Общо събрание: 

      7.1. Запознаване и приемане на Правилника за вътрешния трудов 

ред и Правилника за осигуряване на БУВОТ; 



      7.2. Избор на група по условия на труд; 

      7.3. Преподписване на длъжностни характеристики; 

      7.4. Определяне на зони в ДГ и отговорници за поддържането им. 

                            Отг.: Директор   

      

ОКТОМВРИ 

 

 Педагогическа дейност 

          1. Квалификация         

 1.1. Обсъждане на новоизлязла специализирана литература, 

периодични издания; 

 1.2.   Изготвяне на библиографска справка по темата на тематичната 

проверка; 

                                                     Отг.: Гл. учител  

 1.3. Здравно възпитание – актуалност, основни познания, исторически 

корени, здравето, като колективно явление; 

                                   Отг.: КК – Петя Костова 

 1.4. Изготвяне на програма за подготовка на децата от II гр., ІІІ и ІV ПГ 

за действие при БАК; 

                                   Отг.: Пед. екипи  

 1.5. Проучване на детското познавателно развитие чрез провеждане на 

диагностични процедури за входно равнище. 

      Отг.: Директор  

  

 2. Педагогически контрол 

2.1. Проверка на ЗУД – дневници, досиета и др.; 

 2.2. Проверка на капацитета по групи; 

 2.3. Проверка на диагностични процедури за входно равнище – 

документиране.  

 2.4. Адаптация на новопостъпили деца в новата социална среда. 

          2.5. „Първи след мама”- адаптация на децата в яслените групи. 

              Отг.: Директор  

 

 Организационно-педагогическа дейност 

          1.Педагогическо съвещание 

 1.1.Организация на новата учебна година. 

           

                                                  Отг.:  Директор 

           

2. Работа с родители 

2.1. Оформяне на родителски кътове по входовете и фоайетата; 

     Отг.:  Пед. екипи  

 

2.2. Обогатяване на базата по групи; 

     Отг.: УН   

2.3. Открити ситуации по групи. 

     Отг.: Пед. екипи  



 

3. Хигиена и здравеопазване  

3.1. Проверка на антропометрични измервания на децата и 

отразяването им в медицинските документи. 

3.2    Изготвяне на справка за хранителен продуктов набор. 

3.3    Проверка хигиенното състояние на детското заведение.Отг. Мед. 

сестра 

4.Празници и развлечения 

     4.1 По групи, съобразявайки се с насоките за безопасност. 

                                                                 Отг.: КПР, уч. по групи 

 

Административно-стопанска дейност 

1. Проверка на хранителния склад. 

2. Проверка на работното време на служителите. 

3. Сключване на договори с фирми за извършване на педагогически 

услуги извън ДОИ. 

     Отг.: Директор / Срок: м. октомври 

4. Приемане на план за работа при зимни условия. 

     Отг.: Директор, ЗАС 

5. Закупуване на учебни пособия за групите. 

6. Осъществяване на контрол върху качеството на хранителните 

продукти.     Отг.: Домакин / Ден на доставката 

7. Организиране на взаимни посещения на помощник-възпитателите в 

групите,с оглед обогатяване впечатленията и уеднаквяване на критериите за 

хигиена, ред и естетизация. 

                                                   Отг.: Мед. сестра 

 

 

 

 

 

НОЕМВРИ 

 

Педагогическа дейност 

1. Педагогически съвет 

1.1. Модел на превенция и обучение на децата по най-важните рискови 

фактори за здраве; 

         1.2. Обсъждане и анализиране на резултатите от вх. диагностика.                                          

1.3. Отчет изпълнение решенията на ПС. 

1.4. Обсъждане на текущи проблеми.  

     Отг.: Директор  

2. Квалификация 

2.1.Мястото на музикалните и музикално-подвижните игри в 

допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. 

               Отг.: Н. Тодева 

2.2. Открита практика по групи. Взаимни посещения. 

                                                             Отг.: Пед. екипи  



3. Педагогически контрол 

3.1. Текуща проверка на ЗУД; 

3.2. Развитие на мотивационната, емоционалната и волева сфера на 

децaта от III и IV ПГ; 

3.3. Тематичен контрол. 

                Отг.: Директор 

 

Организационно - педагогическа дейност 

 1. Работа с родители 

 1.1. Празнуване деня на Християнското семейство; 

     Отг.: Пед. екипи, у-л муз./Срок: ноември 

          1.2. Участие на родители в ателиета по групи; 

                                                             Отг.: Пед. екипи 

         1.3. Консултиране на родителите посредством индивидуални 

разговори, информационни табла, анкети; 

         1.4. „Моето семейство-традиции и съвременност”- изложба на детски 

рисунки, посветена на Деня на християнското семейство. 

                                      Отг.: Пед. екипи, у-л муз. 

 2. Хигиена и здравеопазване 

 2.1. Провеждане на текущ контрол по хигиенното състояние на ДЗ; 

      Отг.: Директор   

 2.2 Реализиране на оздравителни и закалителни мероприятия – 

контрол на температурата в занималните и спалните, проветряване, 

закаляване.     Отг.: Мед. сестра 

          3.Празници и развлечения 

          3.1. Ден на християнското семейство (ІІІ ПГ, ІV ПГ) 

                                                        Отг.: КПР, Пед. екипи, у-л муз. 

 

         Административно - стопанска дейност 

1. Проверка на документацията на ЗАС; 

 2. Проверка за спазването на работното време; 

 3. Проверка на складове за хранителни продукти и консумативи; 

      Отг.: Директор / Срок: текущ 

 4. Изготвяне на график за снегопочистване; 

      Отг.: ПКБАК  

          5. Абонамент за специализирани издания.         Отг.: ЗАС 

 6. Проверка на документацията по НАССР система; 

          7. Организация на профилактични прегледи на персонала. 

                                                                               Отг.: Директор  

  

          ДЕКЕМВРИ 

         Педагогическа дейност 

 1. Педагогически контрол 



 1.1. Проверка планиране на УВР в дневника. 

 1.2. Спазване хорариума от ситуации и седмично разпределение по 

групи. 

 1.3. Проверка водене на ЗУД – дневник.  

                              Отг.: Директор 

         1.4. Текущ контрол по БДП на тема: «Изграждане на навици за безопасно 

движение и култура». 

            Отг.: Директор  

         1.5. Организиране на ВОП в I и II група. 

                                                                                        Отг.: Директор  

2. Квалификация 

2.1.Здравно възпитание и ролята на мед. сестра в неговата реализация.

                                                  

 

                                                                   Отг.: С. Атанасова и мед. сестра 

 

Организационно-педагогическа дейност 
1. Организация на коледно тържество с децата. 

     Отг.: КПР, у-л муз.  

 2. Хигиена и здравеопазване 

 2.1. Провеждане текущ контрол на кухня, складове, пералня. 

 2.2. Проверка храненето на децата. 

      Отг.: Директор    

 3. Работа с родителите  

 3.1. „Здравна рубрика“ - „Вирусни инфекции“ 

              Отг.: мед. сестра 

 3.2. „Коледни работилници“ - практикум 

      Отг.: Пед. екипи, род. активи 

        4.Празници и развлечения 

         4.1. По групи, съобразявайки се с насоките за безопасност. 

                                                                 Отг.: КПР, уч. по групи 

         Административно-стопанска дейност 

1. Проверка на хранителния склад; 

2. Проверка спазването на работното време; 

     Отг.: Директор  

3. Приключване и отчитане на финансовата година;    

                                                    Отг.: ЗАС   

4. Проверка по плана за зимната подготовка; 

     Отг.: ПК БАК 

5. Спазване графика за смяна на спалното бельо. 

     Отг.: Пом. персонал   
  

ЯНУАРИ 

 Педагогическа дейност 

 1. Педагогически съвет 



 1.1. Отчитане на дейностите през първото полугодие-постижения, 

слабости, предложения 

          1.2. Отчитане изпълнението на решенията от предходни ПС. 

      Отг.: Директор 

1.3 Информация от учителите: 

       1.3.1. Относно готовността на децата за училище от ПГ. 

        1.3.2. Относно нивото на усвояване на компетентности на децата  

от I и II група по ОН. 

 

2. Квалификация 

2.1. Формиране на здравни навици и умения в контекста на семейните 

отношения.               

                                                         Отг.: М. Муерова 

         3. Педагогически контрол 

 3.1. Текущ контрол по ЗУД – книга за дарения, летописна книга, 

протоколи от родителски срещи и др.; 

       Отг.: Директор  

 3.2. Текущ контрол по организиране на игровата дейност: създаване 

на подходяща игрова среда, използване на наличната материална база, 

равнище на формиране на игрови умения; 

       Отг.: Директор 

          3.3. Тематичен контрол; 

                                                                       Отг.: Директор  

           3.4.  Развитие на мотивационната, емоционалната и волева сфера на 

децата  от  ІІІ и ІV ПГ.                                 Отг.: Директор  

 

Организационно-педагогическа дейност 

1. Текущ контрол по пълняемост на групите – капацитет, обхват по 

списъчен състав. 

2. Проверка по спазване на ПВТР.  

      Отг.: Директор / Срок: текущ 

3. Хигиена и здравеопазване 

    3.1. Обсъждане на информация за хигиенното състояние на ДЗ. 

      Отг.: Мед. сестра  

4. Работа с родители 

    4.1. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески 

проблеми в периода на детството; 

    4.2. Мини проекти със съдържателни характеристики 

      Отг.: Пед. кипи 

5.Празници и развлечения 

    5.1. По групи, съобразявайки се с насоките за безопасност. 

                                                                 Отг.: КПР, уч. по групи 

Административно-стопанска дейност 

1. Изготвяне на щатно разписание, актуализация на списък Образец 2 

и други справки и документи. 

2. Контрол по дейностите извън ДОС. 

3. Текущ контрол на ЗАС. 



 4. Текущ контрол на кухня – изпълнение изискванията на НАССР. 

 5. Проверка на изпълнение на задачи по плана за зимна подготовка.м 

 6. Провеждане на общо събрание за обсъждане на текущи въпроси. 

       Отг.: Директор / Срок: текущ 

 ФЕВРУАРИ 

 Педагогическа дейност 

 1. Педагогически контрол 

 1.1. Извършване текуща проверка по ЗУД – дневници, досиета и др.  

       Отг.: Директор / Срок: текущ 

         1.2. Организация на дейности извън ДОС. 

                                                                  Отг.: Директор / Срок: текущ 

         2. Квалификация 

 2.1. Принципи на правилното хранене. 

                                                                  Отг.: М. Даскалова 

 

 2.2. Провеждане на обучение по безопасност на труда на служителите 

в кухнята и пералнята в ДЗ. 

       Отг.: Директор  

2.3. „Кой пресича правилно?” (открита практика) - обучаващи  

ситуации по БДП. 

       Отг.: у-ли  ІІ гр. и ІІІ ПГ  

  

Организационно-педагогическа дейност 

1. Педагогическо съвещание  

1.1. Организиране празниците от пролетния цикъл – приемане на 

графици за провеждане на тържествата за Баба Марта, 8-ми март и Пролетта. 

      Отг.: Работна група  

2. Хигиена и здравеопазване   

 2.1. Текущ контрол по хигиенното състояние на ДЗ. 

       Отг.: Мед. сестра  

 3. Работа с родители 

 3.1. Провеждане на родителски срещи за решаване на организациони 

въпроси и текущи задачи в групата (честване Празника на Мама); 

       Отг.: Пед. екипи 

         3.2. „Как да научим децата да спазват правила“ 

                                                                       Отг.: КРР 

         3.3. „Здравна рубрика“ – информационни кътове по групи; 

       Отг.: Пед. екипи 

         3.4. „Да играем на театър“ – куклени етюди с участие на родители; 

       Отг.: Пед. екипи 

         3.5. „Бели и червени“ – практикум за изработване на мартеници. 

       Отг.: Пед. екипи 

 

          4. Празници и развлечения 

     4.1. По групи, съобразявайки се с насоките за безопасност. 

                                                                 Отг.: КПР, уч. по групи 



         Административно-стопанска дейност 

1. Проверка на хранителния склад – срокове на годност, начин на 

съхранение на продуктите, размер на запасите. 

       Отг.: Директор, ЗАС, мед. сестра 

 2. Проверка за спазване на работното време. 

       Отг.: Директор / Срок: текущ 

 МАРТ 

 Педагогическа дейност 

1. Педагогически съвет 

1.1. Отчитане изпълнението на решенията от предходни ПС. 

1.2. Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора. 

1.3. Избор на помагала за работа с децата от ПГ за следващата учебна 

година. 

1.4. Отчитане дейността на отделните комисии . 

       Отг.: Директор 

 2. Педагогически контрол 

 2.1. Проверка на задължителната документация по групи. 

 2.2. Текуща проверка по образователно направление физическа 

култура: организация провеждане на утринна гимнастика и подвижни игри, 

съобразяване натовареността на децата съобразно индивидуалните и 

възрастовите особености. 

       Отг.: Директор 

2.3. Тематичен контрол. 

                          Отг.: Директор  

 3. Квалификация 

 3.1.  Копинг – стратегии на педагогическите специалисти. 

                                                                       Отг.: В. Вулева 

 Организационно-педагогическа дейност 
 1. Отговорности и компетентности на екипите при провеждане на 

пролетните празници: Баба Марта, Трети март, Осми март, Първа пролет. 

       Отг.: КПР 

 2. Работа с родители 

 2.1. Организация на съвместни дейности с родители, деца и учители с 

цел социализация на детската личност. Провеждане на съвместни празници 

и ателиета.             Отг.: Пед. екипи 

 3. Хигиена и здравеопазване  

 3.1. Обсъждане и приемане на информация за състоянието на 

хигиената и рационалното хранене в ДЗ. 

       Отг.: Мед. сестра 

         4.Празници и развлечения 

          1. „Баба Марта троп, троп, троп” 

2. „Осми март е ден на мама” - по групи 

3.  „Пътят на боклука” – екологична приказка  по групи 

                                                                 Отг.: КПР, Пед. екипи 

 Административно-стопанска дейност 

1. Контрол на месечния отчет на ЗАС.  

2. Озеленяване на двора. Засаждане на цветя. 



3. Проверка на склада с хранителни продукти и таксовата книга на ЗАС. 

4. Проверка на документацията за охрана на труда. 

5. Проверка за спазването на работното време от персонала. 

       Отг.: Директор  

 6. Обогатяване на МТБ. 

       Отг. ПЕ по групи  

 АПРИЛ 

 Педагогическа дейност 

 1. Квалификация 

 1.1. Особенности на двигателната активност на децата. 

                                                                  Отг.: В. Петров 

          1.2. „Внимание! Улица!” (открита практика) 

       Отг.: Уч. ІV ПГ  

          1.3. Открита практика по групи   

 2. Педагогически контрол 

 2.1. Проверка на планиране в дневниците. 

       Отг.: Директор  

1.2. Формиране на социални умения и социална интелигентност в процеса 

на подготовка за училище на децата.  

                                                                  Отг.: Директор  

 

 Организационно-педагогическа дейност 

 1. Работа с родители 

 1.1.  „Подарете на детето си книга – подарете му празник” – (Втори 

април – международен ден на детската книга). 

       Отг.: ПЕ по групи / Срок: 2-ри април 

 1.2.  „Книжки сладкодумки” – ситуации с участие на родителите за седмицата 

на детската книга. 

       Отг.: Педаг. екипи  

1.3. Организация на изложба от произведения на децата, посветени 

на празника Великден. 

                                                             Отг.: Педаг. екипи 

 1.4.   „Шарен Великден“ – практикум. 

       Отг.: Педаг. екипи  

1.5. „Моето дете – първокласник“ – тематични родителски  

       Отг.: Педаг. екипи  

1.6. Пътна безопасност за  децата ни – тематична работна среща. 

       Отг.: Педаг. екипи  

 

 2. Хигиена и здравеопазване 

 2.1. Провеждане на текущ контрол по хигиенното състояние на ДЗ. 

       Отг.: Мед. сестра 

         3.Празници и развлечения 

         3.1. „На зелено премини” – по групи 

                                                                 Отг.: КПР, у-ли по групи 

 

         3.2. „Майсторете ръчички за радост на всички”- Великденски базар 



                                                                       Отг.: У-ли по групи, КПР 

  

 Административно-стопанска дейност 

 1. Проверка на ПРК на ЗАС. 

 2. Проверка на ведомостта за заплати. 

 3. Проверка на работното време. 

 4. Проверка на склада с хранителни продукти. 

       Отг.: Директор  

 

  

 

МАЙ 

 Педагогическа дейност 

 1. Педагогически съвет 

1.1.Приемане на Доклад-анализ за дейността на ДЗ през учебната 

2017/2018г.  

1.2. Отчитане резултатите от квалификационната дейност. 

1.3. Отчитане резултатите от изходящата диагностика. 

1.4. Приемане на план и график за лятната работа в ДГ. 

1.5.  Избор на комисия за изготвяне на предложения за ГКП за новата 

учебна година. 

1.6. Приемане на график за извършване на ремонти и други дейности 

от битов характер. 

2. Педагогически контрол 

      2.1. Изграждане на  навици за безопасно движение и култура.                                                                                                                 

Отг.: Директор                  

2.2.Тематичен контрол. 

                                          Отг.: Директор 

2.3. Регистриране на изходно равнище в дневника по групи. 

                   Отг.: Директор  

 

3.Квалификация 

3.1.Открита практика по групи.              

                    Отг.: Педаг. екипи  

3.2 Саморегулиране на емоциналното състояние и превенция. 

                                                                          Отг.: Ст. Папазова 

                                               

Организационно-педагогическа дейност 

1. Пегагогическо съвещание 

 1.1. Разглеждане на организационни въпроси относно провеждането на 

Първи юни – празника на детето – връчване на сертификати, грамоти. 

                    Отг.: Раб. група  

 2. Работа с родители 

 2.1. Изпращане на децата от ПГ в 1-ви клас – «Довиждане ДГ!» 

                    Отг.: Педаг. екипи на ПГ 

 2.2. Среща-разговор с родителите на децата от ПГ с учители от училищата 

«Н. Вапцаров», «Христо Ботев», «Христо Г. Данов» 



                    Отг.: Педаг. екипи на ПГ 

          2.3. „Здравна рубрика“ – информационни кътове. 

                    Отг.: Педаг. екипи  

2.4. „Готовност на децата за училище“ – анкета. 

                    Отг.: КРР 

 

 3. Хигиена и здравеопазване 

 1. Извършване на антропометрични измервания на децата. 

       Отг.: Мед. сестра 

          4.Празници и развлечения            

          4.1.''Довиждане, ДГ''- празник на ІV П Групи. 

                                                                  Отг.: КПР, Педаг. екипи на ПГ 

          4.2. „Играй с нас”- спортни игри – по групи 

                                                                   Отг.: КПР, у-ли по групи 

 

 

Административно-стопанска дейност 

 1.  Актуализиране графика за платен годишен отпуск на 

педагогическия и непедагогическия персонал. 

 2.  Проверка спазване на работното време. 

 3.  Проверка склада с хранителни продукти. 

 4.  Проверка документацията на ЗАС – болнични, справки до НОИ, 

НАП и др. 

       Отг.: Директор 

 

  

 

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ  
1. Организация на работата през летния период: 

                    1.1. изпълнение на графика за отпуски; 

                    1.2. предстоящи текущи ремонти. 

2. Празници и развлечения: 

      2.1. Първи юни - ден на детето. 

                           Отг.: КПР 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
ДГ „Космонавт”- гр. Пловдив, ул.„Гонда вода” №1 
  

 

            Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - 

Протокол № 1/15.09.2020г. и утвърден със Заповед № РД-09-4/15.09.2020г. 

на Директора на ДГ „Космонавт”. 

           

          

       ПЛАН 

        ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  

             СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 
 

I. Заседание на ПС - срок  - м.септември 2020г. 

1. Избор на секретар на ПС. 

2. Отчет за дейността през летния период и подготовката на НУГ. 

3. Методически насоки за работа през НУГ. 

4. Приемане на ПДДГ. 

5. Утвърждаване на Програмата, чрез която ще се осъществяват ДОС, 

програмна система, учебен комплект по възрастови групи, седмично 

разпределение. 

6. Приемане на дневен режим за всички възрастови групи. 

7. Определяне на педагогически екипи по групи; екипи-комисии. 

8. Уточняване състава на комисии и работни групи. 

9. Приемане план на заседанията на ПС. 

10. Избор на дейности и форми за работа с деца над ДОС. 

11. Приемане плана за квалификация на педагогическия екип. 

 

II. Заседание на ПС - срок - м. септември 2019г. 

1. Приемане на ГП за дейността на ДЗ. 

2. Запознаване с плана за  контролната дейност на директора. 

3. Приемане Правилника за БУВОТ. 

4. Приемане план за празниците и развлеченията в ДГ. 

5. Приемане план за работа на главния учител. 

6. Приемане плана на Комисията по БДП за изучаване правилата за 

движение по пътищата. 

7. План за организиране на съвместна дейност с родителите. 

 

III. Заседание на ПС - тематично - срок - м. ноември 2020г. 

1. Модел на превенция и обучение на децата по най-важните рискови 

фактори за здраве; 

2. Отчет изпълнение решенията на ПС. 

3. Обсъждане и анализиране на резултатите от входящата диагностика. 

4. Обсъждане на текущи проблеми.  



 

  

IV. Заседание на ПС - срок - м. януари 2021г. 

1. Отчет на дейностите през първото полугодие - постижения, слабости, 

предложения. 

2. Отчитане изпълнението на решенията от предходни ПС. 

3. Информация от учителите: 

    3.1. Относно готовността на децата за училище от ПГ; 

     3.2. Относно нивото на усвояване на компетентности на децата от първа 

и втора група по ОН. 

 

V. Заседание на ПС – срок - м. март 2021г.  

1. Отчитане изпълнението на решенията от предходни ПС. 

2. Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора. 

3. Избор на помагала за работа с децата от ПГ за следващата учебна година. 

4. Отчитане дейността на отделните комисии. 

 

VI. Заседание на ПС – срок - м. май 2021г. 

1. Приемане на Доклад-анализ за дейността на ДЗ през уч. 2020/2021г. 

2. Отчитане резултатите от квалификационната дейност. 

3. Отчитане резултатите от изходящата диагностика. 

4. Приемане на план и график за лятната работа в ДГ. 

5. Избор на комисия за изготвяне на предложения за ГКП за новата учебна 

година. 

6. Приемане на график за извършване на ремонти и други дейности от битов 

характер. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



ДГ„Космонавт”- гр. Пловдив, ул.„Гонда вода” №1 
 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - 

Протокол № 2/16.09.2020г. и утвърден със Заповед № РД-09-23/16.09.2020г. 

на Директора на ДГ „Космонавт”.    

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 
Планът е разработен съгласно Концепция за възпитание и обучение 

по БДП от 2003г.; Стратегия за подобряване на БДП 2011-2020г.; Система 

за организация и управление на дейностите по БДП, утвърдена със Заповед 

№РД-09-1289/31.08.2016 г.; Програма по БДП от 17.09.2018 г. 

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО 

БДП. 

Поставяне на основите на гражданските компетентности на детето 

като пълноценен участник в пътното движение, притежаващ знания, умения 

и отношение към спазването на обществените правила за улично движение 

и норми за лична и колективна безопасност. 

 

ЦЕЛ: Изграждане на елементарни представи и понятия за уличното 

движение и придобиване на начални умения и опит за спазване на правилата 

за безопасно придвижване като пешеходци. 

Възпитаване на транспортна култура. 

ЗАДАЧИ:  

1. Повишаване квалификацията на учителите при прилагане на 

„Програма за възпитание и обучение по безопасност на 

движението по пътищата” при децата от предучилищна възраст. 

2. Формиране на система от специални знания, умения и отношение, 

необходими за успешна адаптация към условията на движението 

по пътя. 

3. Овладяване от децата на система от специални знания, умения и 

навици за безопасно движение по пътищата в планираните области 

на компетентност и тематични направления за всяка възрастова 

група. 

4. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното 

предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 

характер,  предизвикани от уличното движение. 

5. Ефективно използване на съвременните информационни и 

мрежови технологии за повишаване на качеството на 

възпитателно-образователни технологии и методи, обогатяване на 

учебното съдържание. 



 

ДЕЙНОСТИ: 

 

- Сформиране на комисия по БДП  

       Срок: м. 09.2020г. 

       Отг.: директор, гл. учител 

 

         -  Изготвяне на план за работа за 2019/2020.  

 Срок: м. 09.2020г. 

        Отг.: ПКБДП 

          -  Осигуряване на необходимите средства и материали за провеждане 

на възпитателно-образователния процес с децата по предвидените теми; 

Срок: м. 10.2020г. 

        Отг.: директор и ПКБДП 

 

          - Интеграция на учебното съдържание с другите направления от 

програмата; 

        Срок: текущ 

                Отг.: Педаг. екипи 

 

          - Съвместна работа с родителите за уеднаквяване на изискванията за 

безопасно движение по пътя. 

        Срок: текущ 

        Отг.: ПКБДП, ПКРР 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. Работа с децата 

1. Планиране на задължителен хорариум часове за годината на теми. 

  

ПЪРВАГРУПА 

 

Област на 

компетентност 

Тематично 

направление 
Тема 

Очаквани резултати и 

нови понятия 

„Пътна среда“ 

 

„Елементи, обхват 

и вид на пътя“ 

„Домът в 

който 

живея“ 

Има представа за сградите и 

пътя пред дома си. 

Ориентира се по сградите и 

пътя пред дома.  

Различава кое се движи и 

кое не се движи на пътя.  

Определя подвижни и 

неподвижни елементи. 

*Дом, път, движи се, не се 

движи. 

„Пътна среда“ 

 

„Обезопасителни 

и защитни 

средства“ 

„На улицата 

е опасно“ 

Знае мястото си в 

автомобила и назовава 



предпазни средства, които 

използват децата.  

Знае предназначението на 

предпазните средства при 

пътуване в автомобил.  

Разбира, че в превозното 

средство трябва да се 

спазват правила.Спазва 

норми на безопасно 

поведение, когато пътува в 

автомобил. 

*Дете-пътник, детско 

столче, седалка, колан, 

правила. 

„Пътна среда“ 

 

„Пътна 

сигнализация“ 

„Светофар“ 

/звуци и 

цвят/ 

Формира сензорни усещания 

и възприятия за звук и цвят. 

Вслушва се в различни 

звукове  и ги определя по 

сила. Разпознава цветовете 

на светофара – червен, жълт, 

зелен. 

* Силен и слаб звук, звук на 

кола, цветове – червено, 

жълто, зелено.  

„Пътна среда“ 

 

„Участници в 

движението“ 

„С мама и 

татко на 

разходка“ 

Придвижва се за ръка с 

възрастните, когато се 

разхожда по улицата. 

Определя разстоянието до 

възрастния - близо и далече. 

Разпознава участници в 

движението. 

Да се научат къде и как се 

движат по улицата. 

*Шофьор, дете, родители, 

до него, близо, далече. 

 

„Пътна среда“ 

 

„Участници в 

движението“ 

„Пътувам с 

мама и 

татко“ 

Знае мястото си в 

автомобила и назовава 

предпазни средства, които 

използват децата. Спазва 

норми на безопасно 

поведение, когато пътува в 

автомобил. 

* Предпазен колан. 

 

 



ВТОРА ГРУПА 

Област на 

компетентност 

Тематично 

направление 
Тема 

Очаквани резултати и 

нови понятия 

„Пътна среда“ 

 

„Елементи, 

обхват и вид на 

пътя“ 

„Чичо 

светофар – 

наш добър 

приятел“ 

Знае значението на 

светофара като помощник в 

движението  

Разпознава сигналите на 

светофара и спазва 

правилата за пресичане.  

* Светофар, пресичане на 

улично платно със 

светофарна уредба. 

„Правила и 

култура на 

поведение“ 

 

„Опасни и 

безопасни места 

за игра“ 

„Къде 

играят 

децата“ 

Знае къде не може да играе - 

на уличното платно, край 

паркирали коли, в близост 

до бордюра. Познава 

правила за безопасна игра с 

ролери, тротинетка, 

триколка. 

Знае къде е опасно да играе 

на улицата и защо. 

*Опасност, безопасност, 

придвижване между 

паркирали коли, ролер, 

тротинетка, триколка 

„Правила и 

култура на 

поведение“ 

 

„Правила за 

движение в 

жилищна зона“ 

„Пресичам 

безопасно“ 

Знае правилата за пресичане 

на улицата без светофарна 

уредба. Предвижда 

опасностите при пресичане 

на улица. Спазва правила 

при пресичане на улица със 

и без светофарна уредба. 

* Пресичане на улично 

платно без светофарна 

уредба, сблъсък. 

„Пътна среда“ 

 

„Пътна 

сигнализация“ 

„Нашата 

улица“ 

 

„Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя“ 

 

„Елементи, 

обхват и вид на 

пътя“ 

„Моят 

велосипед“ 

Изброява частите на детски 

велосипеди знае за какво 

служат. Знае как да потегля, 

да спира, да паркира и да 

регулира темпото на 

велосипеда с помощни 

колела.  

Знае защитните, 

обезопасителни средства за 



велосипед. Кара с умерено 

темпо и пази равновесие при 

потегляне, движение напред 

и спиране с велосипед. 

*Велосипед с помощни 

колела, звънец, детска 

каска, спирачки, потегляне, 

спиране, движение напред, 

каране в права посока . 

 

ТРЕТА ГРУПА 

Област на 

компетентност 

Тематично 

направление 
Тема 

Очаквани резултати и нови 

понятия 

„Пътна среда“ 

 

„Елементи, 

обхват и вид 

на пътя“ 

„Моят път до 

ДГ“ 

Може да определя 

пространственото 

разположение на елементите в 

квартала. Прави разлика 

между еднопосочно и 

двупосочно пътно платно. 

Ориентира се в елементите на 

по-широко пространство – 

сгради, видове пътни платна, 

пешеходна пътека при 

двупосочно движение. 

*Еднопосочно и двупосочно 

пътно платно, ляво-дясно, 

пешеходна пътека.  

* Пътни знаци – М 8.2, 

пресичане на двупосочно 

пътно платно. 

„Пътна среда“ 

 

„Пътни 

знаци“ 

„Познавам ли 

пътните знаци“ 

Познава характерни 

особености на указателните 

знаци, като се ориентират в 

тяхната форма и цвят. Знае как 

се преминава под подлез. 

Осмисля ролята на пътните 

знаци за пешеходеца и 

съобразява поведението си 

спрямо тях. 

*Предупредителни и 

указателни пътни знаци А18- 

„Пешеходна пътека“, А 19 – 

“Деца“ 

„Правила и 

култура на 

поведение“ 

„Правила за 

движение на 

пешеходец“ 

„Внимание! 

Улица“ 

Изброява правилата, които 

трябва да спазва пешеходеца. 

Да познава правилата за 



 пресичане на двупосочно  

платно. 

Наблюдава и съобразява 

светлинни сигнали. 

*Пресичане на двупосочно 

пътно платно с възрастен, 

светлинни сигнали. 

„Пътна среда“ 

 

„Пътни 

превозни 

средства“ 

„Могат ли 

хората без 

превозни 

средства“ 

Има представа за превозни 

средства по суша, въздух и 

вода и ги сравнява.Може най-

общо да определи причините 

за удар между тях.  

*Превозни средства по суша, 

въздух и вода – каруца, 

автомобил, камион, автобус, 

влак, кораб, самолет. 

*Превозни средства със 

специален режим на работа –  

пожарна, полицейска 

кола.Удар. 

„Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя“ 

 

„Правила за 

движение с 

велосипед“ 

„Малкият 

велосипедист“ 

Изброява правила, които 

трябва да спазва 

велосипедиста. Знае при какви 

случаи е водач, в какви 

пешеходец и защо трябва да 

носи светлоотразителна 

жилетка. Регулира 

поведението си при  сигнал. 

* Пешеходец с велосипед, 

светлоотразителна жилетка, 

каране в права посока, каране 

с умерено темпо, паркиране. 

Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя“ 

 

„Опасни и 

безопасни 

места за 

игра“ 

„На 

площадката по 

БДП“ 

Познава правилата за 

пресичане на двупосочно 

движение. Пресича 

двупосочно улично платно с 

помощ. 

*Двупосочно движение. 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА 

Област на 

компетентност 

Тематично 

направление 
Тема 

Очаквани резултати и 

нови понятия 

„Пътна среда“ 

 

„Правила за 

движение на 

пешеходец“ 

„Улицата има 

своите правила“ 

Познава основните 

обществени правила и 

норми за пресичане на 

кръстовище. Познава 



сигнали подавани от 

регулировчик – забранено, 

разрешено преминаването. 

Осъзнава опасността от 

неправилни действия при 

пресичане на кръстовище.  

Съобразява поведението си 

спрямо указанията на 

регулировчика. 

*Пресичане на кръстовище 

със и без светофарна 

уредба, пресичане на 

кръстовище при наличие на 

регулировчик. 

„Правила и 

култура на 

поведение“  

 

„Елементи, 

обхват и вид 

на пътя“ 

„Градът/селото, 

в което живея“ 

Спазва правила на 

поведение и има културни 

навици при движение в 

родното място. Детето да 

познава и описва 

забележителности на 

родното място.  

Знае начини на придвижване 

по булевард, пресичане, 

преминаване под подлез или 

надлез. 

*Булевард, кръстовище, 

пътен знак Е 21-“Подлез“ 

„Пътна среда“ 

 

„Правила за 

движение на 

пешеходец. 

Пътни знаци.“ 

„Улично 

движение. 

Пътни знаци“ 

Познава и спазва правила за 

движение по улицата. Знае 

как да регулира 

поведението, съобразно 

знаците. Познава пътни 

знаци за велосипедисти. 

*Предупредителни знаци  – 

А20, забранителни знаци – 

Б9 

„Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя“ 

 

„Правила за 

поведение в 

автобус и 

автомобил“ 

„Ние пътуваме“ Демонстрира адекватно 

културно и социално 

присъствие на спирката и в 

автобуса. Притежава 

културни и социални навици 

за лична и колективна 

безопасност, когато пътува в 

автобус и с автомобил.  

*Правила на поведение като 

чакащ автобус и като 

пътник в превозното 

средство.  



„Пътна среда“ „Правила за 

движение в 

жилищна 

зона“ 

„Моят път до 

детската 

градина“ 

Има практически план за 

безопасно придвижване. 

Изразява готовност за 

спазване на правила за 

придвижване. Познава 

безопасния маршрут до 

детската градина. 

*Придвижване с възрастен, 

безопасен път. 

„Пътна среда“ 

 

„Пътни 

превозни 

средства“ 

„Изправност на 

велосипеда“ 

Разпознава основните части 

на велосипеда и техните 

функции. Знае значението на 

безопасност и изправност на 

велосипед. Разбира личната 

безопасност във връзка с 

изправността на велосипеда. 

*Велосипед без помощни 

колела,дете-велосипедист, 

устройство за излъчване на 

бяла или жълта светлина 

отпред и светлоотразител 

отзад. 

„Правила и 

култура на 

поведение на 

пътя“ 

„Основни 

правила за 

движение на 

велосипед“ 

„На площадката 

за  

велосипедисти“ 

Демонстрира готовност за 

спазване на правила и 

регулиране на поведението. 

Спазва предписанията на 

пътните знаци и правила при 

игра с велосипед. 

*Велопътека, завой наляво, 

завой на дясно, змейка. 

I. Форми на работа. 

- педагогическа ситуация 

- обучаваща, игрово-познавателна, практическа 

- игрово упражнение 

- подвижни игри 

- видеофилми 

- художествена литература 

- изложба на детски рисунки 

 

II. Квалификация на учителите. 

1. Проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП. 

2. Включване на нови учители в организиран курс за обучение по 

БДП. 

3. Провеждане на открита практика по темите: 

„Внимание! Улица!”- ІV ПГ 

              Отговорник: КБДП; срок: м. април 

„Кой пресича правилно?” - Втора група, ІІІ ПГ 



                      Отговорник: КБДП; срок: м. февруари 

4.Организиране на изложба от детски рисунки на тема: „Движа се 

безопасно” 

                                                Отговорник: Педаг. екипи;   

                                                срок: м. май 

 

5. Актуалност на проблема на обучението по БДП, приоритети и 

направления в работата по групи – семинар.  

                        Срок:м.10.2020  

                        Отг.: КТБД 

          6. Дидактични и автодидактични игри, подвижни игри, използвани 

при работа с децата по БДП - практикум.  

                                              Срок: м.02.2021  

                                                             Отг.: КТБД                                                                   

III. Работа с родителите.  
1. Уеднаквяване изискванията на детската градина и семейството при 

възпитаване у децата съзнание за безопасно движение по улицата. 

2. Поднасяне на родителските табла информация по безопасно 

поведение на пътя. 

3. Безопасно участие на децата в пътното движение – Национална 

комисия „Да запазим децата на пътя”  Отг.: Педаг. екипи 

IV. Интеграция на работата по темата чрез съдържанието по 

всички направления. 

Провеждане на контролна проверка: 

 1. „Използване на нови стратегии за обогатяване и разширяване 

знанията на децата за уличното движение” – практически ситуации. 

 2.   Организация за учебно-възпитателния процес по БДП в групите. 

 3.   Целенасочено планиране по темите от плана по БДП.  
 

V. Очаквани резултати. 

1. Повишаване на педагогическата компетентност на учителите за 

осъществяване на образователния процес по БДП. 

2. Осигуряване на оптимални организационни и материални условия 

за осъществяване на образователния процес по БДП. 

3. Формиране на знания и умения за пътната среда и безопасно  

поведение у децата. 

4.Формиране на защитни механизми за саморегулация на 

поведението при участие на децата в уличното движение. 

 

 

 

 

 



Г Р А Ф И К 

на провеждане на педагогически ситуации по тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата” 

 

Първа група ( I a, I б ) 

 
Седмица ОН Тема 

5 ОС „Домът в който живея” 

9 ОС „На улицата е опасно” 

20 ОС „Светофар”/звуци и цвят/ 

29  ОС „С мама и татко на 

разходка” 

32 ОС „Пътувам с мама и татко” 

  

Втора група ( II a, II б)  

 
  Месец/седмица ОН Тема 

2 ОС „Чичо светофар - наш добър приятел” 

11 ОС „Къде играят децата” 

14 ОС „Пресичам безопасно” 

21  ОС „Нашата улица” 

32 ОС „Моят велосипед” 

  

Трета подготвителна група (III a, III б) 

 

 

Четвърта подготвителна група (IVa, IVб, IVв) 

 
  Месец/седмица ОН Тема 

2 ОС „Улицата има своите правила” 

7 ОС „Градът/селото, в което живея” 

14 ОС „Улично движение” 

16  ОС „Ние пътуваме” 

20 ОС „Моят път до детската градина” 

27 ОС „Изправност на велосипеда” 

33 ОС „На площадката за велосипедисти” 

 

 

  Месец/седмица ОН Тема 

2 ОС „Моят път до ДГ” 

7 ОС „Познавам ли пътните знаци” 

14 ОС „Внимание! Улица” 

20  ОС „Могат ли хората без превозни 

средства” 

28 ОС „Малкият велосипедист” 

30 ОС „На площадката по БДП” 



 

ДГ „Космонавт”- гр. Пловдив, ул.„Гонда вода” №1 
 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - 

Протокол № 2/16.09.2020г. и утвърден със Заповед №РД-09-23/16.09.2020г. 

на Директора на ДГ „Космонавт”. 
                    

ПЛАН 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА 
УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 
Контролната дейност на Директора на ДГ„Космонавт” се организира 

и провежда в съответствие с чл.258, ал.1 от ЗПУО.  

 

Цел на контролната дейност  

Наблюдение, анализиране и контролиране на дейностите с цел 

осигуряване на възпитание, обучение и труд. Идентифициране на 

проблемите и потребностите на персонала и оказване на навременна и 

конкретна помощ. 

Осигуряване на оптимални условия в ДЗ за осъществяване на 

държавната политика в областта на образованието, приоритетите и 

стратегията на ДЗ. 

Определянe степента на съответствие между изискванията и 

условията, заложени в нормативните документи и в документите на ДГ 

(стратегия, ГП, ПВТР, ПБУВОТ, Правилник за дейността на ДГ и др.) и 

реалното състояние на дейността през учебната 2020/2021г.  

 

Задачи на контролната дейност 

1. Осигуряване на творческа свобода на педагозите за пълно 

реализиране целите на ВОП. 

2. Подпомагане на учителите при прилагането на съвременни 

технологии в областта на предучилищното образование и възпитание. 

3. Стимулиране на професионалните постижения работещите. 

Обективно оценяване положителните страни в работата на всеки работещ 

(творчество, инициативност, поемане на отговорност, мотивирано участие в 

цялостната дейност) с цел постигане на максимална ефективност на 

работата. 

4. Установяване степента на овладяване на ДОС от децата по 

образователните направления – реални постижения от ВОП. 

5. Определяне резултата от обучението в задължителните 

предучилищни групи по образователни направления, подчинен на 

европейските ключови компетенции. 

6. Установяване на отклоненията и причините за тях, както и решенията 

за преодоляването им. 



7. Анализиране на планирането на УВР и използване на учебните 

помагала. 

8. Ефективност на квалификационната дейност в детското заведение и 

оказване на съдействие за професионалното развитие на учителите. 

9. Акцентиране върху помощно-регулативната функция на контрола. 

 

         Обект на контролната дейност 

Педагогическия, медицинския и обслужващ персонал в  

ДГ „Космонавт”. 

 

Предмет на контролната дейност 

1. Дейността на педагогическия, медицинския и помощен персонал. 

2. Спазване Правилника за вътрешния трудов ред. 

3. Спазване на изискванията на трудовата дисциплина. 

4. Изпълнение препоръките към работата на учителите, дадени от експерт 

в РИО. 

5. Дейността на административния и помощен персонал. 

6. Правилно водене и съхраняване на задължителната учебна 

документация. 

7. Организиране на педагогическото взаимодействие в детската ясла с цел 

създаване на оптимални условия за развитието на психиката и личността на 

детето в ранна възраст. 

8. Приложение и изпълнение на нормативните актове, касаещи работата на 

ДЗ. 

9. Състояние и функционалност на МТБ. 

10. Предмет на контролната дейност ще бъдат базовите компетентности на 

педагозите и медицинските сестри по отношение на: планиране, 

организация и провеждане на ВОП; използване на иновативни технологии в 

работата, работата с деца, създаване на образователна среда, работата в 

екип, работата с родители, участие в квалификационни дейности; 

организацията на цялостния режим в детската ясла; изпълнение на 

задълженията съгласно длъжностната характеристика, ПВТР, Правилника 

за дейността на ДГ. 

 

Видове контрол 

1. Административен контрол. 

2. Финансов контрол. 

3. Педагогически контрол. 

Методи на контрол 

         1.Наблюдение. 

         2.Проверка на документацията, свързана с осъществяване на различни 

дейности в ДЗ. 

         3.Беседа, разговор. 

         4.Анализ на детското творчество. 

         5.Анкета. 

 

Организация на контролната дейност 



1.Административен контрол: 

 Водене и съхраняване на задължителната документация на учителите и 

др.персонал( всеки месец); 

 Проверка на работата на педагогическия персонал (всеки месец); 

 Спазване изискванията при въвеждането на НАССР система за безопасни 

храни(периодично); 

 Проследяване процеса на снабдяване, съхраняване, приготвяне на храната 

(всеки месец); 

 Проверка на медицинските дневници и документация (м. октомви, януари, 

март); 

 Проверка на спазването на трудовата дисциплина (всеки месец); 

 Проверка на спазването на ПВР (периодично); 

 Проверка на спазването на Правилника по ЗБУТ (всяко тримесечие); 

 Проверка на състоянието на МТБ и необходимостта от обновяване (м. 

ноември); 

 Проверка на снаитарно-хигиенните условия (всеки месец). 

2. Финансов контрол 

 Проверка на таксовата книга (през месец); 

 Проверка на книгата за спонсорство и дарения (всеки месец); 

 Проверка на документооборота (текущ); 

 Проверка на реализирането на счетоводната политика (м. якуари, юни); 

 Проверка и оценка на СФУК, на системата за оценка на риска и 

извършването на плащанията (текущ); 

 Проверка и изпълнение на бюджета (всяко тримесечие); 

 Проверка на изразходването на средствата за закупуване на литература, 

консумативи, стопански инвентар, канцеларски материали (всяко 

тримесечие). 

 

3. Педагогически контрол: 

Тематична проверка  

3.1.1. Тема: Развитие на умения за създаване на поддържане на 

здравословен стил и условия на живот и за адаптиране към поведение, 

благоприятстващо здраве. 

3.1.2. Цел на проверката: Осигуряване на възможности за усвояване и 

развитие на здравната култура у децата в условията на детската градина. 

Задачи: 

1. Осигуряване творческа свобода на педагозите за целите на възпитателно-

образователния процес. 

2. Създаване на условия за повишаване на активността на децата във ВОП. 

3. Подбор от учителите на адекватна информация, продукти и услуги за 

подобряване на здравето и поддържане на здравословен начин на живот за 

децата. 

4. Насърчаване на инициативността, отговорността, солидарността, 

социалната и емоционална чувствителност и здравословния начин на живот 

на децата и техните семейства. 



5. Достигане до рамковите изисквания на здравословно образование, като 

знания, умения, отношения в ДОС. 

6. Детето от ПУВ, подкрепяно от своите родители и учители, да се научи да 

взема решения относно своето хранене, физическа култура и спорт, и да 

проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да 

отстоява действията си.   

3.1.3. Обект и предмет на проверката:  
        Обект: Педагогическа компетентност при реализиране на 

взаимодействието с децата и родителите за здравното възпитание на децата. 

        Предмет: Условия за здравното възпитание на децата. 

3.1.4. Времетраене: м. 10.2020 – м. 05.2021г. 

3.1.5. Методи на проверка:  

 проучване на проблематиката 

 педагогическо наблюдение 

 квалификационни форми 

 беседа с учителите 

 разговор с родителите 

 диагностични процедури 

 обмяна на добри педагогически практики 

 анализ на резултатите 

5.1.6. Очаквани резултати: 

- Познаване на различни теоретични предпоставки; 

- Прилагане на различни технологични решения; 

- Детето демонстрира основни хигиенни навици, проявява елементарни 

умения за спазване на здравословен дневен режим, разбира значението на 

хигиенните навици за здравето. 

 

3.1.7. Критерии за оценка 

1.Педагогическа компетентност на учителите. 

2.Мотивация на децата за себеизява, познавателни умения.  

3.Взаимодействие между педагози в ДГ, обмяна на добри 

педагогически практики. 

5.Използване на интерактивни игри и упражнения. 

 

3.1.8. Дейности: 

1.Проучване на литература по проблематиката (библиографска справка, 

самообразование, комисия по квалификацията, м. 10. 2020г. 

2.Организиране на форми за квалификация по темата (Директор, Главен 

учител). 

3.Наблюдение на ОВП по групи (Директор). 

4.Обмен на педагогически практики по темата между учители (учители по 

групи). 

5.Анализ на резултатите от тематичната проверка, съотнесени към 

очакваните резултати (Директор, м.05.2021г.). 

6.Обсъждане на постигнатите резултати от ОВР, образователната работа и 

нагласите на учителите.  



7.Консултативни срещи (Директор, Гл. учител). 

 

3.2. Текущ контрол  

3.2.1.  Задачи: 

1. Проверка на качеството и ефективността на дневния режим; 

2. Извършване на периодични диагностични процедури по спазване на 

ДОС; 

(Директор, Гл. учител / Срок: текущ); 

3. Проверка и оценка качеството на месечното планиране: интеграция и 

диференциация; 

(Гл. учител / Срок: текущ); 

4. Проверка качеството на развлеченията, спорта, празниците и 

тържествата. Предварителна подготовка и съобразеност с възрастовите 

особености на децата; 

(Директор / Срок: текущ); 

5. Проверка на воденето на задължителната документация – ЗАС, 

медицинска сестра, учители; 

(Директор, Гл. учител / Срок: текущ); 

6. Проверка спазването ПВР и трудовата дисциплина; 

(Директор, мед, сестра, ЗАС / Срок: текущ); 

7. Извършване на финансов контрол върху разходване на бюджета и 

спазване на вътрешните правила за РЗ; 

(Финансова комисия / Срок: текущ); 

8. Проверка състоянието на трудовата дисциплина и спазване на седмичното 

разписание; 

(Директор / Срок: текущ); 

9. Проверка воденето на ЗУД по групи; 

(Директор / Срок: на три месеца); 

10. Проверка изпълнение решението на ПС: 

(Директор / Срок: м. ноември, януари, март, май); 

11. Анализ и оценка на дейността на комисиите в ДГ; 

(Директор / Срок: по график). 

 

3.2.2.Теми: 
1. Организация на педагогическата среда в детските групи 

(Директор/м. септември) 

2. Адаптация на новопостъпили деца в новата социална 

среда в ДГ. 

(Директор/м .октомври) 

          3.      „Първи след мама” - адаптация на децата от яслата. 

(Директор/м. октомври) 

4. Развитие на мотивационната, емоционалната и волева   

сфера  на децата от ІІІ и ІV ПГ. 

(Директор/м. ноември, януари, март) 

5.  Организиране на игровата дейност; създаване на подходяща 

игрова среда, използване на наличната материална база, равнище на 

формиране на игрови умения. 



(Директор/текущ)  

6. Организация, управление и съдържание на 

педагогическото взаимодействие в групата: ОФПВ, ДФПВ, други 

режимни моменти, ритуали в ДГ. 

(Директор/текущ). 

7. Изграждане на навици за безопасно движение и култура 

на поведение на улицата. 

(Директор/м. декември, май) 

8. Организация на дейности извън ДОС. 

                     (Директорр/текущ) 

9. Формиране на социални умения и социална 

интелигентност в процеса на подготовка за училище. 

                      (Директор/м. април) 

10. Организиране на ВОП - I, II гр. 

                      (Директор/м. декември, април) 

11. Дейности по ОНФК: организация и провеждане на 

утринна гимнастика и подвижни игри, съобразяване натовареността на 

децата съобразно индивидуалните  и възрастови особености. 

                       (Директор/текущ) 

12. Организация на работа за опазване и укрепване на 

физическото и психическото здраве на децата . 

              (Директор/текущ) 

 

 

3.2.3. Методи: 

 Педагогическо наблюдение и диагностика; 

 Проверка на документацията; 

 Проверка творчеството на децата и техните портфолиа; 

          3.2.4. Критерии и показатели за контрол и оценка. 

          Във формален план критериите включват стаж, професионално 

кариерно развитие във ВУЗ, допълнителна квалификация.  

          В съдържателен план критериите обхващат професионалните и 

личностни компетентности на учителя – да познава законовата уредба в 

План „Образование” да познава и прилага националните образователни 

стратегии, да притежава компютърни умения, да притежава презентативни 

умения за работа с деца, родители, колеги. Да притежава авторитет сред 

педагогическата колегия умения за разрешаване на конфликти и 

противоречия, да притежава ценностни ориентации, кодирани в личността 

на педагога. 

3.2.5. Регистриране на контрола: 

 В протоколи; 

 В контролната книга на Директора. 

 

 

 

 



 

 

ДГ „Космонавт” - гр. Пловдив, ул.„Гонда вода” №1 
  

        Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - 

Протокол № 2/16.09.2020г. и утвърден със заповед № РД-09-23/16.09.2020г. 

на Директора на ДГ „Космонавт”.                 
 

ПЛАН 

ЗА ПРАЗНИЦИТЕ И  РАЗВЛЕЧЕНИЯТА ЗА 
УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 
        Празниците и развлеченията са ефективни форми, които спонтанно 

привличат за участие детската личност, като обогатяват художествено-

естетическите ѝ възприятия и емоционално-образните преживявания. 

        Богатството на съдържанието, тематичното разнообразие, 

целогодишният цикъл подпомагат синкретичния подход в използването на 

видовете  изкуства, спомагат да се създаде добро самочувствие, 

артистично присъствие и емоционален комфорт на децата при 

пребиваването им в детската градина. 

       Цел: Обогатяване на детската личност със знания  и умения, отношение 

и отзивчивост за съвместна дейност в групата и ДГ.   

       Задачи:  

1. Емоционално и нравствено съпреживяване на изкуството в неговите 

разновидности. 

2.  Възпитаване на умението на децата да се радват и веселят в 

празнична и естетична обстановка, с или без публика. 

 

         м. септември – САМО ПО ГРУПИ!!! 

     „Здравей, детска градина” - празнично шоу - театър „Чар”  

          

         м. октомври– САМО ПО ГРУПИ!!! 

„Пролет, лято, есен, зима” - театър Бенефис”  

 

         м. ноември– САМО ПО ГРУПИ!!! 

            Ден на християнското семейство (ІІІ ПГ, ІV ПГ) 

          „Приказка за семейството” – театър Анфас 

 

        м. декември– САМО ПО ГРУПИ!!! 
           „Патиланско царство”- театър „Чар” 

 

        м. януари– САМО ПО ГРУПИ!!!  

           „Докосване с очи” – театър Анфас 

 

         м. февруари– САМО ПО ГРУПИ!!! 



„Къщичка на здравето” – театър „Анфас”  

 

 

 

         м. март– САМО ПО ГРУПИ!!! 

          1. „Баба Марта троп, троп, троп” 

          2. „Осми март е ден на мама” - по групи 

          3.  „Пътят на боклука” – екологична приказка – театър „Чар” 

 

         м. април– САМО ПО ГРУПИ!!! 

         „На зелено премини” – театър «Анфас» 

         „Майсторете ръчички за радост на всички”- Великденски базар 

 

         м. май– САМО ПО ГРУПИ!!! 

           «'Довиждане, ДГ'» - празник на двете ІV ПГ 

„Играй с нас”- спортни игри – театър „Чар” 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички тържества, празници и развлечения се провеждат в 

групите, самостоятелно, с цел предотвратяване на масово събиране на деца, 

в усложнена епидемиологична обстановка, до второ нареждане! 
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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 

2/16.09.2020г. и утвърден със заповед № РД-09-23/16.09.2020г. на Директора 

на ДГ „Космонавт”. 

           

         
ПЛАН 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ С 
РОДИТЕЛИТЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 
       „Всичко, което съставя възпитанието на децата, трябва да 

бъде разпределено правилно между истинския възпитател и 

родителите…” 

Йохан Хербарт 

 
І. Цел: 

           1. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между ДГ и 

семейството за успешната адаптация  и социализация на всяко дете, за 

подкрепа на личностното развитие и постигане на стратегически цели и 

приоритети на политиката за учене през целия живот. 

 

        II. Задачи:  

 

  1. Създаване на необходимата за периодично и своевременно 

информиране на родителите за постиженията и индивидуалното развитие 

на децата, спазването на правилата в ДГ и приобщаването им към детската 

общност.  

 

2 .Осъществяване на практика взаимно познаване и разбирателство 

между родителите и всички останали участници във ВОП на ниво детска 

градина. 

3. Постигане на работещо партньорство в интерес на детето и 

неговото пълноценно развитие. 

4.  Споделена отговорност за съхранение на детето и детството като 

ценност. 

5. Споделен отговорност за редовната посещаемост на детето в 

детската градина за гарантирането на равен шанс на детето при 

постъпването му в училище. 

 

       ІІІ. Очаквани резултати: 

 



1. Постигане отношение на доверие между родители и детска градина. 

2. Постигане на разбиране по основни педагодически въпроси. 

3. Превенция на заболеваемостта и намаляване на общия брой 

отсъстващи деца. 

4. Гарантирана безпроблемна адаптация на детето в училищна среда и 

равен шанс на всяко дете при постъпване на училище. 

5. Активно участие на родителите във форми на педагогическото 

взаимодействие, в подготовката и провеждането им. 

6. Преодоляване различия и конфликтни ситуации. 

 

 

ІV. Дейности за постигане на целите и задачите: 

1. Индивидуални форми на сътрудничество с родителите: 

 Разговори – информиране на родителите за детското развитие и 

поведение, за придобити умения по ОН; 

 Индивидуални консултации /относно затруднения при 

отглеждането  и възпитанието на детето /. 

2. Групови форми на сътрудничество с родителите: 

  Родителски срещи; 

  Информационни табла за родители; 

  Празници и развлечения; 

  Открити педагогически практики; 

  Дискусионни форуми; 

  Тренинги: решаване на казуси / относно домашното възпитание на 

детето; взаимоотношението родител-дете; нови психолого-

педагогически знания /. 

 

месец септември 

1. Организиране и провеждане на родителски срещи по групи – 

запознаване на родителите с ПВР и ПДДГ, предоставяне на Програмната 

система на ДГ, избор на родителски активи.  

2. “Да си подадем ръка” – създаване на библиотечен кът за обмен на 

книги, списания,   статии за родители. 

                                                                           Отг.: Педаг. екипи 

3. Педадагогически консултации. 

                                                 Отг.: Педаг. екипи 

месец октомври 

1. Оформяне на родителски информационни табла по входове, фоайета 

пред всяка група:  

- Запознаване с Правилника за безопасно обучение и възпитание и 

Правилника за дейността в ДГ; 

- Запознаване на родителите с учебното и възпитателно 

съдържаниепо различните ОН и с дневния режим в ДГ. 

                                                                            Отг.: Педаг. екипи 

2. Обогатяване на базата по групи.  Отг.: Педаг. екипи 



 

3. Открити педагогически ситуации по групи. 

                                                           Отг.: Педаг. екипи 

4. Тематична родителска среща “За здравето на нашите деца”                                                                         

                                                           Отг.: Мед. сестра, Педаг. екипи 

5. Семейството и изграждане на навици у 2-4 год. Деца – беседа. 

                                                           Отг.: Педагог и Педаг. екипи 

 

месец ноември 

1. Празнуване деня на Християнското семейство.  

                                                                            Отг.: Уч.ІІІ и ІVПГ, у-л муз. 

2. Участие на родители в ателиета по групи. 

                                                                           Отг.: Педаг. екипи 

3. Консултиране на родителите посредством индивидуални разговори, 

информационни табла, анкети. 

                                                                           Отг.: Педаг. екипи 

4. Моето семейство – традиции и съвременност  - изложба на детски 

рисунки, посветени на Деня на Християнското семейство. 

                                                                     Отг.: Педаг. екипи ІІІ и ІVПГ 

5. “Богатствата на есентта” – изложба на апликации и изделия 

изработени от деца и родители. 

                                                                       Отг.: Педаг. екипи, КРР 

 

6. “Есен златна, благодатна” – развлечение. 

                                                        Отг.: Уч.ІІІ и ІVПГ, у-л муз. 

 

7.  Педагогически консултации. 

                                                                           Отг.: Педаг. екипи  

 

месец декември 

1. Здравна рубрика – „Вирусни инфекции“ 

                                                                       Отг.: мед. сестра  

2. “Коледни работилници” – практикум за изработване на коледни 

играчки и украси. 

                                                                        Отг.: Педаг. екипи и РА 

 

месец януари 

1.  Визия на съвременните родители за актуални поведенчески и 

актуални проблеми в периода на детството. 

                                                                        Отг.: КРР 

2. Мини проекти със съдържателни характеристики. 

                                                                             Отг.: Педаг. екипи  

 

месец февруари 

1. Провеждане на родителски срещи за решаване на организационни 

въпроси и текущи задачи по групи (отбелязване празника на мама). 

                                                                                              Отг.: Педаг. екипи 



2. Как да научим децата да спазват правила.    Отг.: КРР 

3. „Здравна рубрика“ – информационни кътове по групи. 

                                                                                    Отг.: Педаг. екипи  

4. „Да играем на театър“- куклени етюди с участие на родители.                                            

                                                                                    Отг.: Педаг. екипи  

5. “Бели и червени”- практикум за изработване на мартенички. 

                                                                                    Отг.: Педаг. екипи  

 

месец март 

1.Организиране на съвместни прояви с родители, деца и учители с цел 

социализация на детската личност. Провеждане на съвместни празници 

и ателиета.  

                                                                                    Отг.: Педаг. екипи  

месец април 

1. “Подарете на детето си книга - подарете му празник” - Втори април-

международен ден на детската книга.  

                                                                                     Отг.: Педаг. екипи  

2. ”Книжки сладкодумки” – с участие на родители за седмицата на 

детската книга. 

                                                                                           Отг.: Педаг. екипи  

3. Организиране на изложба от произведения на деца, посветени на 

Великден. 

                                                                                       Отг.: Педаг. екипи  

4.  “Шарен Великден” – практикум 

                                                                                       Отг.: Педаг. екипи  

5. “Моето дете първокласник” – тематични родителски срещи. 

                                                                                  Отг.: Педаг. екипи IV ПГ 

6. „Пътна безопасност за децата ни“ –тематична родителска среща. 

                                                                                  Отг.: Педаг. екипи  

 

месец май 

1. Изпращане на децата от ПГ в първи клас – “Довиждане ДГ!”. 

                                                                                  Отг.: Педаг. екипи IV ПГ 

2.  Среща-разговор с родителите на децата от ПГ с учители от училищата 

“Н.Вапцаров”, “Хр.Ботев” и “Хр.Г.Данов” 

                                                                                  Отг.: Педаг. екипи IV ПГ 

3. “Здравна рубрика” – информационни кътове. 

                                                                                  Отг.: Педаг. екипи  

4. “Готовност на децата за училище” – анкета с родители 

         Отг.: КРР 

Месеците Юни, Юли, Август – Участие в ремонтни дейноти в двете 

сгради, в пребоядисване  и освежаване на огради, игрови съоражения, в 

почистване и оформяне на цветни, тревни и игрови площадки. 

         Настоящият план е съгласуван с Директора. Той е отворен и може да 

се разширява с допълнителни дейности, съобразно предпочитанията на 

родителите и желанията на децата. 
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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 
                                                                                                                            

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - 

Протокол № 1/15.09.2020г.  

          І. Стратегия на учебното заведение: Основната цел на 

квалификационната дейност в детската градина е насочена към 

непрекъснато актуализиране на знанията, усвояване на нови методи в 

преподаването и обучение, чрез самообучение, квалификационна дейност в 

детската градина и квалификационната дейност извън детската градина. 

За целия педагогически персонал квалификацията е един непрекъснат 

процес. Чрез квалификационната си дейност учителите получават най-

правилна ориентация за новостите в педагогическия процес. На тази основа, 

съобразявайки се с условията в ДЗ, с нашите възпитаници,  - техните 

особености и възможности, и в зависимост от личните си и професионални 

качества, учителките трябва да осъществяват такова възпитателно 

въздействие, което в максимална степен да допринесе за социално-

личностно развитие на всяко дете. Педагогическият колегиум е изцяло 

отворен за прилагане в практиката на иновационни технологиии за 

поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за отчитане 

динамиката и спецификата на неговото развитие, за повишаване качеството 

на образователно-възпитателния процес. 

      IІ. Цели:  

               1. Оптимизиране на условията за квалификационна дейност н 

работещите педагози и помощник-възпитатели в ДГ за поддържане на 

професионалното им равнище и кариерно развитие. 

               2. Представяне на образователен продукт, отговарящ на 

европейските критерии и изисквания за качество. Всички участници в 

образователно-възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, 

ангажирани и значими. 

      IIІ. Задачи:  

1. Постигане на съответствие между образователни 

потребности и равнище на професионална компетентност. 

2. Съдействие на квалификационната дейност за реализиране 

на високо качество на ВОП, като споделена отговорност на 

всички педагози. 

3. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална 

образователна среда. 

4. Стимулиране на учителите към самоподготовка, 

самоусъвършенстване, активно преподаване и обучение 

чрез обмяна добри практики. 



5. Издигане на още по-високо равнище качеството на 

методическата и практическа подготовка на учителите за 

правилно провеждане общуването с децата за социално-

нравствената им подготовка за училище. 

6. Личностно-ориентиран образователен процес, прилагане на 

иновационни техники и технологии. 

7. Преодоляване на дефицити като: 

7.1 Превенция и обучение на децата по най-важните 

рискови фактори за здраве. 

 

IV. Дейности: 

 

1. Вътрешноучилищна квалификация 

 

  №               Тема  

Форма на 

квалификц

ия 

Целева    

група 
Срок Отговорник 

1 

Здравно възпитание-актуалност, 

основни понятия, исторически 

корени, здравето като 

комплексно явление 

Семинар 
Учител

и 
м.10.2020 П. Костова 

2 

Мястото на музикалните и 

музикално-подвижни игри в 

ДПФЛ.  

Практикум 
Учител

и 
м.11.2020 Н. Тодева 

3 

Здравното възпитание и ролята 

на мед. сестра в неговата 

реализация. 

Лекция 
Учител

и 
м.12.2020 

Ст. Атанасо-

ва и  мед. 

сестра 

4 

Формиране на здравни навици и 

умения в контекста на 

семейните отношения. 

Дискусия 
Учител

и 
м.01.2021 М. Муерова 

5 
Принципи на правилно хранене. Лекция-

дискусия 

Учител

и 
м.02.2021 М. Даскалова 

6 
Копинг-стратегии на 

педагогическите специалисти. 
Семинар 

Учител

и,  
м.03.2021 В. Вулева 

7 
Особености на двигателната 

активност на децата. 
Практикум 

Учител

и 
м.04.2021 В. Петров 

8 
Саморегулиране на емоционал-

ното състояние и превенция.  
Тренинг 

Учител

и 
м.05.2021 Ст. Папазова 

9 
Открити педагогически 

ситуации.  

Открита 

практика 

Учител

и 

м.10.20г. 

м.11.20г. 

Учители по 

групи 

10 
Открити педагогически 

ситуации.  

Открита 

практика 

Учител

и 

м.04.21г. 

м.05.21г. 

Учители по 

групи 

11 
Открити педагогически 

ситуации.  

Открита 

практика 

Учител

и 

м.02.21г. 

м.04.21г. 

Учители по 

групи 

 

 

 

 

2. Извънучилищна квалификация 

 



1. Основни знания и умения за етични, правни въпроси свързани с 

достъпа до информация и нейното използване. 

2. Ефективна работа в условия на несигурност и променящи се 

приоритети.    

 

V. Очаквани резултати, анализ и оценка на ефективността.  

 

1. Критерии. 

А. Критерий: Актуалност и социална значимост 

1. Достигнатите резултати съответстват ли на генералната цел на 

образованието? 

2. Способства ли за формиране на качества за детската личност? 

3. В каква степен усвоените знания изграждат у тях готовност за 

училище? 

4. Резултатите и изводите спомагат ли за издигане на 

педагогическата практика? 

   

               Б. Критерий: Новост 

               1.  Съдържа ли нови пътища, форми, средства, методи за 

педагогическа дейност? 

               2.  Прилагат ли се ефективно новите подходи? 

               3.  Реализират ли се нови теоретични постановки? 

 

              В. Критерий: Ефективност 

              1.  Степен на знания, умения, навици, способности. 

              2.  Степен на възпитаност. 

              3.  Равнище на естетическа култура /чувства, възприятия/. 

              4.  Потребност за участие в трудова дейност. 

 

              Г. Критерий: Оптималност 

              1. Постигнато ли е максимално високо равнище на развитие, 

възпитание, обучение? 

               2.  Оптимална ли е структурата и съдържанието на възпитателно- 

образователния процес? 

              3.  Създават ли се благоприятни условия за оптимално протичане на 

педагогическия процес? 

 

2. Показатели. 

              А. Умения: 

              1. Комуникации - задаване на въпроси, обяснения. 

              2. Внимание – знае как да задържи вниманието на децата. 

               3. Умение да свързва отделните теми и преносимост на знанията в 

различните ситуации. 

               4. Методика на работа – умее да използва различни технологии, да 

дава примери. 

               5. Контрол – умее да създава атмосфера в занималнята, подходяща 

за децата. 



 

              Б. Отношение на учителя: 
              1. Положително отношение, грижа, внимание, показва силен 

интерес към работата на всяко дете. 

              2. Отношение към чуждо мнение – взима предвид мнението на 

колектива, на родителите, на децата. 

               3.Внимание – умее да създава чувство на доверие към себе си у 

децата, родителите, колегите.  

 

              В. Интелектуална дейност: 
              1. Актуалност на мнението. 

              2. Умее да предизвиква разговори, в които да включва всички деца. 

              3. Умее да търси междупредметни връзки. 

 

              Г. Влияние върху децата: 
              1.  Мотивация – умее да мотивира всяко свое действие.  

              2.  Възпитава стремеж към знанието. 

 

VI. Заложени средства за квалификация в институционалния бюджет – 

процент от годишните средства за работна заплата на педагогическия 

персонал /Анекс № Д 01 – 100/ 11.06.2018г. 

 

VII. Контрол по изпълнение на плана 

          Директорът възлага контрол на изпълнение на плана за 

квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънинституционална квалификация – директор 

• В частта вътрешноинституционална квалификация – гл. учител 

• В частта финансиране на квалификацията – директор, счетоводител 

   
След направения анализ и проучване на мнението и нагласите на педагозите 

се определиха следните дефицити на знания, умения и практики на 

педагогическите специалисти в ДГ: 

 Превенция и обучение на децата по най-важните рискови фактори за 

здраве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила за участие на персонала в 

квалификационна дейност и механизъм за  

финансова подкрепа 
 І.Етапи на действие 

1.Продължаване на квалификационни дейности с доказана значимост и ефективност за 

децата от предучилищна възраст. 

2.Проучване потребностите на педагогическите кадри и дефицитите на 

вътрешноучилищната квалификация относно нови теми и форми за квалификационни 

дейности. 

3.Определяне на теми, форми за вътрешно- и външноучилищна квалификация. 

4.Разглеждане и обсъждане на оферти за квалификационни дейности. 

5.Определяне на ПС на критерии за определяне на участници в квалификационните 

дейности. 

6.Определяне на участници в квалификационните дейности. 

7.Обсъждане и приемане на план за квалификационната дейност на детската градина за 

всяка  учебна година.  

 ІІ.Критерии  

1.Според мотивация,интереси и дефицити на вътрешноучилищната квалификация на 

учителите. 

2.Взависимост от стремежа за усъвършенстване по нов проблем или учебен предмет. 

3.Учители,които не са посещавали квалификационни форми повече от 3 години. 

4.Учители заемащи учителска длъжност,които не са упражнявали професията повече от 

3 години. 

5.По собствено желание. 

6.По препоръка на директора. 

7.По препоръка на експерти на РИО и МОН. 

8.При преминаване на нова педагогическа длъжност. 

 ІІІ.Финансиране 

1.Бюджет на ДГ. 

2.Проекти. 

3.Собствени приходи.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА 

ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 

2020/2021 

Група: ВТОРА 

 

№ Теми Очаквани резултати Месец Забележка 

1 
„ВЯТЪР И 

ДЪЖД” 

Понятията „вятър” и 

„дъжд”. Ползата и 

вредата от тях. 

Въздействието им 

върху хората  и 

околната среда. Норми 

на поведение. 

 

 

 

2 
„ОГЪН, 

ГОРЕНЕ, ДИМ” 

Изграждане на 

конкретни представи 

за понятията „огън”, 

„горене” и „дим”. 

Осмисляне на 

причинно-

следствените връзки. 

 

 

 

3 
„ПОЖАР-

ОПАСНОСТИ” 

Причини за появата на 

пожара и опасностите 

от него. Поведение и 

мерки за безопасност. 

 

 

4 
„БУРЯ И 

НАВОДНЕНИЕ” 

Понятията „буря” и 

„наводнение” като 

природни бедствия. 

Въздействието им 

върху хората  и 

околната среда. Норми 

на поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА 

ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 

2020/2021 

Група: ІІІ ПГ 

 

 

№ Теми Очаквани резултати Месец Забележка 

1 
НАВОДНЕНИЕ 

 

 Наводнението като 

природно бедствие. 

Причини. Правила за 

безопасност и действие. 

 

 

 

 

 

2 
ПОЖАР 

 

Причини за възникване на 

пожарите. Детски игри с 

огън, предизвикващи 

пожар. Правила за 

безопасност. 

 

 

 

 

 

 

3 
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 

Запознаване с труда на 

специалистите, които 

защитават хората от 

природни бедствия. 

Правила за поведение. 

 

 

 

 

 

4 
ПОЖАРНИКАРИ 

 

Запознаване с труда на 

специалистите, които 

защитават хората от 

пожари. Национална 

служба „Пожарна 

безопасност и защита на 

населението” /ПБЗН/ 

 

 

 

 

 

5 
ОГЪНЯТ 

ПРИЯТЕЛ И ВРАГ 

 

Причини за пожар. Най-

често срещани ситуации в 

бита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА 

ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 

2020/2021 

Група: ІV ПГ 

 

№ Теми Задачи Месец Забележка 

1 

БУРЯ И 

НАВОДНЕНИЕ 

 

 

Разширяване, 

систематизиране и 

затвърдяване знанията, 

свързани с поведението и 

дейността на децата при 

бедствията буря и 

наводнение. Наводнението 

като природно бедствие. 

  

2 
ПОЖАР 

 

Разширяване, 

систематизиране и 

затвърдяване знанията, 

свързани с поведението и 

дейността на децата при 

бедствието пожар. 

  

3 
ГРАЖДАНСКА 

ЗАЩИТА 

 

Разширяване представите на 

децата за труда на 

специалистите, които 

защитават хората от 

природни бедствия. 

Земетресение – правила на 

поведение 

  

4 
ПОЖАРНИКАРИ 

 

Разширяване представите на 

децата за труда на 

специалистите, които 

защитават хората от пожари. 

  

5 
ПОВЕДНИЕ ПРИ 

БЕДСТВИЯ 

 

Овладяване на техники и 

поведенчески модели в 

случай на бедствие. 

 

  

6 
ПОВЕДНИЕ ПРИ 

ПОЖАР 

 

Овладяване на техники и 

поведенчески модели в 

случай на пожар. 

 

  

 

 

 

 

 

 


