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I. АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКАТА   ГРАДИНА  ПРЕЗ  ИЗМИНАЛАТА   2021/2022 учебна 

година 

 

 Детска градина 97 ‚Изгрев‘ е институция в системата на предучилищното образование, в която основен приоритет е 

интелектуалното, социалното, духовното и физическо здраве на децата, израстването им като самостоятелни, предприемчиви, уверени и 

успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование. 

Цялата дейност на детска градина „Изгрев” през учебната 2021/2022г. бе насочена към изпълнение на Годишния комплексен план, 

превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип. С активното участие на всички служители от детската 

градина, планът бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина и родителите. 

 През учебната 2021/2022 г. дейността на ДГ № 97 „Изгрев“ се проведе съобразно със следните нормативни документи:  

 Годишен план  



 План за контролната дейност 
 План за работа на педагогическия съвет  
 Съобразно нормативната уредба – ЗПУО, ДОС за предучилищно образование: Наредба №8 за задължителната документация в 

системата на образованието; Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти; Наредба за приобщаващото образование; Етичен кодекс на работещите с деца; КТ; КТД  и 

Анекси; Вътрешните правилници и Решенията на ПС  
  

Силни страни, постижения и резултати в дейността на ДГ 97 „Изгрев“ 

 Пълноценното използване на учебното време и допълнителните образователни дейности доведоха до постигане на 

образователните и възпитателни цели на обучението и превръщането на ДГ № 97 в по-желана територия за децата; 

 Създадена образователна и подкрепяща среда, която да подготви децата да се справят с предизвикателствата на времето. Голяма 

част от дейностите са свързани със съхраняване на българската национална идентичност. 

 Екип  насочен към усъвършенстване на теоретическите и практически умения и способностите за прилагане на иновативни 

подходи с цел по-силна мотивация за комплексни активности от децата. Във всички групи ежедневно се използват ИКТ 

технологии и  иновативни практики при усвояване на учебното съдържание.  

 Живот в  градината,  наситен с празнични събития, основани на идеята за учене с радост  и съчетаване на ученето с положителните 

емоции. Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления и добра подготовка на децата от 

подготвителните групи за училище. 

 Реорганизирано, естетически добре оформено и поддържано дворно пространство с разпределение по групи на площадки и 

съоръжения за игри за съответните възрастови групи. 

 Учители  с висока професионална квалификация, със  знания, умения и нагласи за творческа работа и потребност от личностно 

развитие и професионално усъвършенстване. Те системно обогатяват своя опит, споделяйки работещи добри практики и 

прилагайки екипното взаимодействие. Всички педагози използват интерактивни методи в обучението, балансиран подход, според 

потребностите и възможностите на всяко дете и подпомагат родителите по отношение на личностното развитие и индивидуалните 

потребности.  

 Екип от високо квалифицирани учители, изпълняващи професионалните си задължения отговорно и всеотдайно. Мил и отзивчив 

помощно-обслужваш персонал.  

 Добра функционална среда, обогатена-материална база; Изградени библиотеки с кътове за четене и богато разнообразие от детски 

книжки; 

 Осигурена е възможност за допълнителни образователни дейности по интереси и избор на родителите; 

 Наличие на активен сайт на детската градина и поддържане на информационни табла на всяка група; 



 Работа по мини проекти във всяка възрастова група. Успешно прилагане основите на гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

 Ежедневно, качествено медицинско обслужване на децата; 

 Изградена  система за обхващане на деца със СОП, осигурени с ресурсен учител  от РЦПППО София-град. Осигурени логопед и 

психолог в детската градина. Сформирани  екипи за личностна подкрепа /ЕПЛР/ и изготвен индивидуален план за работа с всяко 

нуждаещо се дете.  

Учебната 2021/2022 г. въпреки епидемиологичната обстановка бе изпълнена с инициативи и изяви, организирани и осъществени с общи 

усилия от деца, учители и родители 

 Учебната година беше тържествено открита от г-жа Георгиева, която приветства с добре дошли децата от първите групи на ДГ. 

Децата от 4-та група поздравиха с песни и стихотворения новопостъпилите деца. 

 През м. Октомври беше отбелязан Европейския ден на спорта и организиран Спортен празник „Бързи, силни ,сръчни!“   

 За да бъде почетена паметта на българските просветители, книжовници и свети будители 1 ноември, 4-а група Снежанка и 3 та 

група Ариел подготвиха и изнесоха пред децата от по - малките групи песни и стихове свързани с празника.   

 През месец декември беше организиран Коледен базар 

 Традиция в детската градина е отбелязване и честване на големи християнски и народни празници – вълнуващи срещи и докосване 

до българския фолклор, традиции и обичаи в името на духовните християнски и национални ценности и възпитанието на 

подрастващите, израз на благородството и силата на българския дух. 

 С огромна радост и нетърпение децата посрещнаха Баба Марта. Тя пристигна в детската градина с ярка носия, с голяма кошница, 

пълна с мартеници. Разказа им интересни легенди за мартениците, а децата я поздравиха с песни и стихотворения. Накрая Баба 

Марта заедно със своята внучка закичи всички деца с мартенички, като ги благослови да са бели и червени и им пожела здраве, 

сила и дълъг живот. 

 Педагозите и децата, навръх Великден по традиция и в навечерието на празника с много вдъхновение, фантазия и творчество 

боядисаха яйца и зарадваха малки и големи. 

 През цялата учебна година, детската градина организира театрални представления, които да пробудят детското въображение и да 

внесат смях и веселие в ежедневието на децата.  

 В Седмицата на детската книжка- „Прозорче към света“, деца и родители изработиха свои мини книжки на любими приказки. В 

продължение на един месец родители имаха възможността  да прочетат приказка на децата в детската градина и да ги пренесат  в 

приказния свят на героите.  

 През месец май реализирахме празник под надслов „Игрите на нашите прадеди“ с участието на родители. Празникът бе 

тържествено открит с танц на децата от всички групи и премина с много положителни емоции, забавления и игри за малки и 

големи.  



 По спечелен проект ПМС № 46 финансиран от Столична община беше организиран и реализиран спортен празник“                                                                            

„  и футболен турнир между децата. Децата от всички възрастови групи се състезаваха в различни спортно подготвителни и 

подвижни игри и бяха наградени за своите постижения.  

 По случай 1 юни — Деня на детето, организирахме забавление за децата под надслов  „Весело хвърчило“. На събитието децата  

пускаха  хвърчила, танцуваха и се забавляваха от сърце.  

 

 

Учебната година за всички приключи положително, като децата получиха необходимите умения за съвместни дейности, 

индивидуална изява, възпитателни и образователни знания, които ще могат да надградят през следващата учебна 2022-2023 г., а 

предучилищните групи необходимите компетентности да продължат своя път към училище. 

 

 Слаби страни, проблеми, трудности: 

 Липса на средства за извършване на спешни ремонтни дейности 

 Група без осигурена площадка за игра на открито  

 Липса на топла връзка между двете сгради в Горни Лозен  

 Ефективност на взаимодействието с родителите - търсене на нови форми на сътрудничество и превръщането им в 

приоритет. 

 Недостатъчната мотивираност и инертност в част от педагогическия екип по отношение прилагането на нови, иновативни 

методи и подходи. 

 Разработване и участие на педагогическия колектив в проекти осигуряващи финансиране със средства от европейски 

програми и такива към МОН 

 

II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 Структурата на ДГ № 97 „Изгрев” се определя от принципа на делегиране на права и вътрешната свобода за инициатива на 

персонала. Организацията и контролът на цялостната дейност на ДГ „Изгрев“ са в правомощията на директора на детската градина. 

Директорът управлява и представлява детската градина. Той е и председател на педагогическия съвет.  

 Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската 

градина. Като такъв обсъжда и приема Стратегия за развитие на ДГ , Годишен план за дейността , Правилници и програми. Участва 

със свои представители  в създаването и приемането на етичен кодекс на общността, запознава се с бюджета на детската градина и с 

отчетите за всяко тримесечие, три пъти през учебната година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от децата 

и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 



Към ДГ има създаден Обществен съвет – орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на 

управлението. Устройството и дейността му се уреждат със ЗНУО и с Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети. Чрез Обществения съвет се изгражда активна и демократична функционираща общност към детската градина.  

При управлението и контрола на дейността си  директорът се подпомага от Главния учител. Той съдейства за разработване на 

институционална стратегия, учебни планове, програми, обмяна на добри педагогически практики, план за квалификационна дейност 

и  оказва методическа подкрепа.  

Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата. във всяка група работят двама учители и един 

помощник възпитател. Процесът на обучение е подчинен на прилагането на  Програмна система като част от Стратегията за 

развитието на детската градина и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно 

образование. Пом. възпитателите осигуряват хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно- образователните дейности и 

подпомагат учителя. 

В детската градина работи екип за допълнителна подкрепа, вкл. Психолог, логопед и ресурсен учител. Допълнителната подкрепа се 

реализира чрез план за действие. За всяко конкретно дете екипът изготвя индивидуален план за подкрепа на личностното развитие 

съобразно неговите потребности. 

За активно участие на служителите в управлението на ДГ са сформирани работни екипи и комисии, чиято дейност подпомага 

различните дейности осъществявани в детската градина.  

 

 

Разпределение на комисии, групи, екипи ...: 

 

Заместници при отсъствие на Директора 

 

Мариана Стойчева – гл. учител , Радка Радева – учител  

 

Синдикална организация  СБУ към КНСБ Председател: Катерина Пашеева, Касиер : Цветелина 

Клинкова  

Протоколчик на ПС, Общо събрание и водене на книга за 

решения на ПС и оперативки 

Соня Иванова – учител  

Водещ летописна книга 

 

Основна сграда : Марияна Стойчева – гл. учител  

Филиал : Виктория Христова – учител  

Водене и поддържане на сайта  и фейсбук група на ДГ  Цветелина Клинкова – учител  



Отговорник ОМЕП Василка Каракашева – Старши учител 

Координатор по обхват и задържане на децата в ПГ Мариана Стойчева – гл. учител 

График ДОД Мариана Стойчева – гл. учител , Евелина Симеонова – ст. 

учител  

График библиотека, музикален и физкултурен салон Диана Василева – ст. учител -  основна сграда 

Зоя Бояджиева – учител - филиал 

Комисия за приемане на дарения Председател: Диана Василева 

Членове: Виктория Христова, Анелия Кираджийска 

Методическо обединение – „Организационно педагогически и 

подпомагащи дейности“ 

Председател: Мариана Стойчева 

Членове: Евелина Симеонова, Р. Радева 

 

Комисия за подбор при назначаване на персонал Председател: М. Стойчева 

Членове: Е. Симеонова,  

Председател на синдиката: К. Радева 

Комисия за оценяване на резултатите от труда на 

педагогическите специалисти 

Председател: Боряна Георгиева 

Членове: Мариана Стойчева, Соня Иванова, Данка 

Тонева – филиал 

Председател на синдикалната организация: Калина 

Радева 

 

Комисия за оценяване на резултатите от труда на 

непедагогически персонал 

Председател : Боряна Георгиева 

Членове : Калина Радева, Марийка Пулийска, Райка 

Иванова 

Комисия Квалификационна  дейност Председател: Мариана Стойчева 

Членове: Радка Радева, Данка Тонева 

 



Комисия по превенция на насилието, тормоз и закрила на деца 

в риск 

Председател: Соня Иванова 

Членове:  К. Пашеева -  учител, Миглена Александрова - 

психолог 

Комисия по БДП Председател: Зоя Бояджиева 

Членове: А. Кираджийска, З. Харизанова 

 

Координационен съвет за справяне с насилието между децата Председател: Соня Иванова 

Членове : Миглена Александрова – психолог, Катерина 

Пашеева – учител , Соня Спасикова – мед. сестра  

 

Комисия за интериор и естетизация, оформяне на родителски 

информационни табла и украса в общите помещения и 

музикалните салони 

Основна сграда 

Председател: З. Харизанова – ст. учител 

Членове – Диана Василева – учител, Василка Каракашева 

-  учител, Марийка Пулийска  - п.в. 

Филиал: 

Председател: Д. Тонева  – ст. учител 

Членове:   Е. Симеонова – ст. учител, Г. Гергова – пом. 

възп., Р. Иванова – пом. възп. 

 

Комисия по качество на образователната институция и 

самооценяване 

Председател : Марияна Стойчева 

Членове : Радка Радева, Здравка Харизанова, Евелина 

Симеонова, Данка Тонева, В. Каракашева 

Комисия по инвентаризация: Председател: М. Стойчева 

Членове: Татяна Кръстева- счетоводител, Калина Радева-

ЗАС, Малинка Петрова 

Комисия по БУВОТ. Щаб по бедствия, аварии и извънредни 

ситуация. 

Председател: Боряна Георгиева  

Съпредседател: Малинка Петрова – основна сграда 

Членове: М. Пулийска,, Е. Кираджийска 

Съпредседател: Е. Симеонова-филиал 

Членове: Р. Илиева, П. Георгиева 

Комисия по хигиената, рационално хранене и здравеопазване 

 

Председател: П. Георгиева -  мед. сестра 

Членове: С. Спасикова – мед. сестра , Р. Илиева 



Комисия по етика, сигнали за слабости, пропуски, корупция 

и.... 

Председател:  К. Пашеева 

Членове: Цветелина Клинкова, Елизабет Благоева 

 

Групов отговорник непедагогически персонал  

 

 

 

 

Основна сграда : Мед. сестра Соня Спасикова, Марийка 

Пулийска  

Филиал : Мед. сестра Павлинка Георгиева, Розалия 

Илиева  

Отговорници спортни дейности, празници и развлечение в ДГ  Основна сграда: Председател : Мариана Стойчева 

Членове : Анелия Кираджийска, Елизабет Благоева 

Филиал : Председател: Данка Тонева 

Членове : Виктория Христова, Зоя Бояджиева  

Работа с родителските активи Председател:  М. Стойчева 

Членове : Цветелина Клинкова, Харизанова, Д. Тонева 

Екип за пожарна безопасност  

 

Основна сграда: Радка Радева 

 Филиал : Розалия Илиева  

Група по безопасни условия на труд  / ГУТ/  

 

Боряна Георгиева, Евелина Симеонова 

Протоколист квалификация Зоя Бояджиева 

Кабинет - реквизити Марийка Пулийска 

 

Кабинети  БДП и БАК Филиал :Данка Тонева и Виктория Христова 

Основна сграда :Василка Каракашева и А. Кираджийска  

Книга за инструктажи Е. Симеонова, П. Георгиева, С. Спасикова 

Родителски табла за индиректна информация   Учители по групи 

Обществен съвет към ДГ №97 Председател: Светослав  Митрев 

Членове: 



Комисия по архивиране на документи по Наредба № 8 

/01.08.2016 на МОН  за информацията и документите за 

системата на предучилищното образование:  

Калина Радева, М. Стойчева, Радка Радева, К. Пашеева. 

 

 

 

                                                                                              

III. РЕЖИМ И УСЛОВИЯ НА РАБОТА 

Детска градина № 97 " Изгрев' се състои от три съвременно изградени модула в Горни и Долни Лозен, отговарящи на всички 

санитарно - хигиенни изисквания и условия за ефективно отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата. Детското 

заведение притежава необходимата предметно-педагогическа среда за пълноценно протичане на образователно-възпитателната 

работа,  стимулиране на познавателно творческата активност, и формиране на основните компоненти за готовността за училище. 
съобразена с възрастовите и индивидуални особености за развитие на децата в предучилищното образование. В градината се отглеждат, 

възпитават и обучават деца от  2  до 7 годишна възраст. През настоящата  учебна година детската градина ще работи със 7 градински 

групи и 2 яслени,  от които една маломерна ясла и една маломерна трета  група. Безспорно предимство на маломерните групи е малкият 

брои деца и възможността на персонала да обърне повече внимание на всяко едно дете. Групите носят собствени имена, на любими 

детски герои, избрани от педагогическата колегия. Не се допуска подбор по пол и религиозна, етническа и социална принадлежност. 

Разпределението на децата в групите е  извършено по възрастов признак  

За децата в ДГ № 97 се грижат висококвалифицирани и мотивирани педагози, грижовни и опитни медицински сестри и мил 

обслужващ персонал. Работата и усилията на целият ни екип е ориентирана към затвърдяване на детска градина "Изгрев", като модерна 

и конкурентноспособна образователна институция, с постоянно обновяваща се материална база, със съвременни и иновативни методи 

на преподаване и осъществяване на качествена подготовка на бъдещите ученици - градина с традиции и бъдеще! На разположение на 

децата има музикален и физкултурен салон, външни и вътрешни интерактивни площадки по безопасност на движението по пътищата 

и  разнообразни знаци и съоръжения, които подпомагат цялостното обучение на децата. Гордостта на екипа са  специално обособените 

ни библиотеки, в които всяко дете може да усети магията и вълшебството на детската приказка и да влезе в образа на свои любим герои. 

Приемът на децата в ДГ №97 се осъществява при стриктно спазване на Правилата на ИСОДЗ в Столична община. Работният 

режим е петдневен с дванадесет часова продължителност на работния ден /7.00 до 19.00ч./ ДГ №97„Изгрев” прилага системата на 

делегиран бюджет. Финансирането на детската градина се осъществява чрез средства от държавния бюджет, получени по единни 

разходни стандарти за едно дете, одобрени с акт на Министерския съвет въз основа на формули за всяка отделна дейност за възпитанието, 

подготовката и обучението на деца в общинските детски градини. 



През учебната 2022/2023 година ще функционират 7 целодневни и 2 яслени групи. Списъчният състав на децата към 15.09.2022 

година  разпределени по възраст. 

 

Разпределение Детска градина, ясла и екипи: 

 

 ГРУПИ БРОЙ 

ДЕЦА 

Учител/ мед. сестра Пом. възпитател 

 

ЯСЛА 

Ясла Бамби 23 м. с. Недялкова м. с. Костадинова Галина Гергова/ 

Ясла Звездичка 12 м. с. Станилова м. с. Димитрова Стефка Николова 

 

 

 

 

 

 

ДГ 

I група Снежанка 28 Елизабет Благоева Диана Василева Росица Къшова  

II група Калинка 28 Радка Радева Цветелина Клинкова Марийка Пулийска 

III група Детелина 12 Здравка Харизанова Анелия Кираджийска Невена Веселинова  

III група Слънце 28 Катерина Пашеева Василка Каракашева Елена Кираджийска 

III група Мечо Пух 28 Данка Тонева Виктория Христова Райка Иванова 

IV група 

Пепеляшка 

30 Мариана Додева Соня Иванова Румяна Кираджийска 

IV група Ариел 17 Евелина Симеонова Зоя Бояджиева Розалия Илиева 

Мед. 

специалисти 

на кабинет 

  Павлинка Георгиева 

Соня Спасикова 

  



Логопед    Милена Георгиева   

Психолог    Миглена Александрова   

Педагог 

Ясла 

  Лидия Йорданова   

Музикален 

педагог 

  Армине Ахегукян   

Ресурсен 

учител 

  Милена Събева   

 

 

 

 

 

 

Организация и управление на ДГ. Ефективност на разпределението на педагогическия персонал 2022г.-2023г.: 

 

№ Длъжност Брой Образователно квалификационна дейност Професионално 

квалификационна степен 

   Магистър Бакалавър I II III IV V 

1 Директор  1 1      1 

2 Главен учител  1 1    1   

3 Старши учители 4 1 2  2  1  

4 Учители  8 3 5   1 2  

5 Психолог  1 1       

6 Логопед  1 1       

7 Музикален учител  1 1  1     

8 Педагог ясла  1 1      1 

9 Медицински специалисти  6        

 



В детското заведение работят общо 6 медицински сестри – 4 в яслените групи и 2 на кабинет.  Всички притежават нужната 

квалификация и опит и се грижат отлично за здравословното състояние на децата.  

За добрата хигиена  се грижат  10 помощник-възпитатели. В кухнята работи 1 готвач и 2 помощник- готвачи. На разположение в 

детското заведение има 1 шофьор, 1 огняр и предстои назначаването на 1 хигиенист – чистач.  

За началото на новата учебна 2022/2023 г. всички групи ще стартират  с нужния брой персонал, които да гарантира спокойствието 

и безопасността на децата. За нуждите на децата в ДГ № 97 са назначени логопед и психолог, които да подпомагат  цялостната 

дейност на педагогическите специалисти. 

 

IV. ЦЕЛИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 97 „ИЗГРЕВ“ ПРЕЗ 2022/2023  

УЧЕБНА ГОДИНА  

1. Превръщане на ДГ 97 „Изгрев“  в динамично развиваща се институция, предлагаща сигурна, здравословна, екологична и 

подкрепяща среда за всяко дете, където си взаимодействат деца, учители, родители и местна общност за постигане на 

общозначима цел – формиране на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в 

динамична и конкурентна социална среда. 

2. Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес, чрез комбиниране на образователни традиции, 

иновативни педагогически решения и дигитално развитие и  изграждане на умения и компетентности за когнитивно, творческо, 

личностно и емоционално развитие на всяко дете.  

 

IV.1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Постигане на високо ниво и изпълнение на ДОС за предучилищно образование и подготовка за училище от 

педагогически екип с високо ниво на професионализъм, личностно мотивиран за обогатяване и актуализиране на 

професионално-творческите си възможности чрез въвеждане на иновации 

2. Възпитание в дух на толерантност и етичност, осмисляне и оценяване на социални еталони от децата; формиране на 

правилно отношение към общочовешките и национални ценности, към съхранение на националните добродетели и 

традиции; 

3. Изграждане готовност у децата за социална позиция ”ученик”. Диагностика на готовността им за училище. 

4. Използване на подходящи и мотивиращи детето интерактивни дидактични материали и учебни тетрадки за 

самостоятелна работа; Овладяване на обществен опит в игрите. 

5. Усъвършенстване на преподавателските и възпитателни методи, използване на разнообразни техники и стратегии за 

преподаване с цел стимулиране развитието на децата; 

6. Прилагане на основните принципи - демократичност и децентрализация, хуманност, целенасоченост и ефективност 

в организацията и управлението на детското заведение; 



7. Създаване на оптимална социално-педагогическа среда, обогатяване на материално-техническата и игрово-

дидактичната база - условия необходими за това, детето да се чувства спокойно, защитено и обичано и в които да 

разгърне възможностите си; 

8. Разнообразяване и обновяване на интериора по група, обогатяването му с подходяща дидактична и игрова база, като 

условие за ефективност на процесите на педагогическо взаимодействие и активна, свободна и творческа изява на 

детската личност;  

9. Единство между здравна профилактика, рационално хранене, възпитаване на културно-хигиенни навици и оптимален 

двигателен режим;  Повишаване качеството на медицинския контрол във връзка със здравеопазването, закаляването 

и провеждане на сутрешен филтър; 

10. Осъществяване на успешна корекционна, терапевтична работа и психолого - педагогическа подкрепа; 

11. Подбор на учители новатори, които съвместно с традиционните и новите технологии умеят да стимулират 

творческото въображение на децата, да ги мотивират за трайно овладяване на знанията, уменията и навиците 

получени в детското заведение, за правилно отношение към ученето, за възпитание на правилно поведение към 

близките си, към децата, към обществото и света; 

12. Поощряване на търсещите нови нестандартни иновативни идеи в педагогическото взаимодействие. Интернет - 

проекти в областта на предучилищното образование в защита правата на децата и по посока на възпитание в БДП, 

екологична култура, в социална чувствителност за еко - проблемите на планетата;  

13. Обмяна на педагогически опит и иновации по отношение на педагогическото планиране, водене и съхранение на 

задължителната училищна и учебна документация; Активизиране на потребностите на учителя от 

самоусъвършенстване и участие в периодични форми за повишаване на квалификацията си; 

14. Засилване на вътрешно и външно-методическата работа. Обобщаване на психолого-педагогическата работа в ДГ и 

представяне на форуми, конференции и научни печатни издания;  

15. Развитие на създадените предпоставки за конструктивен диалог - взаимоотношения на етичност, колегиалност и 

екипност в работата на колектива; Осъществяване на синхрон между педагогическия и непедагогически персонал 

спрямо водената група; 

16. Ефективно взаимодействие със семейството като основен наш партньор за осъществяване на ефективна 

педагогическа работа 

17. Осъществяване на текущ информационен двупосочен процес между учители - родители за цялостното развитие и 

индивидуалния напредък на детето; 

18. Психолого - педагогически консултации за родителите с високо ниво на компетентност от специалистите в ДГ; 

19. Съвместна работа с Родителското настоятелство и Обществения съвет с цел повишаване ефективността на 

образователно-възпитателната работа, разнообразяване на формите й, обогатяване на дидактичната, материално - 



техническата и игровата база, привличане на партньори и приятели на детското заведение и други, развити подробно 

в устава му. 

 

IV.2. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на правата му и хуманно отношение 

към индивидуалната детската личност; 

 Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели - бърза и успешна адаптация и висока успеваемост 

на децата в следващата образователна степен - началното училище, като обществени очаквания към детското заведение; 

 Теоретически и методико - практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно 

възпитание и образование и иновационните тенденции в областта;  

 Развитие на детската градина като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, 

висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;  

 Създаване на квалифициран и компетентен екип, който изпълняващ наставнически функции за подпомагане на  новопостъпили 

учители;  

 Обогатяване на библиотечния фонд, който да съдържа и планове - конспекти на педагогически ситуации по образователните 

направления с иновативни методи на взаимодействие;  

 Портфолио на образователната институция, групите, учителите и деца;  

 Предучилищната възраст - времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни 

методи, похвати и игри;  

 Равен достъп за деца в уязвимо положение /деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със СОП, деца от социално 

слаби семейства и др./;  

 Осигуряване на подкрепяща среда, диференциране на грижите; 

 Осъществяване на успешна корекционна, терапевтична работа и психолого - педагогическа подкрепа;  

 Общинската детска градина - конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други 

алтернативни форми. 

  

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

  

1. Организационно педагогическа дейност  

  

 



  

Дейност Изпълнява Срок на 

изпълнение 

Очаквани резултати Начин на отчитане 

Изясняване на потребностите от 

помощен и педагогически персонал 

за учебната 2022/2023 година и 

назначения при необходимост 

Директор  Септември 

2022г.  

Стартиране на новата 

учебна година  с нужния 

брой персонал, които да 

гарантира 

спокойствието и 

безопасността на децата. 

Протокол от комисията 

по подбор на персонала 

Организиране приемът на деца за 

учебната 2022/2023 година. 

Директор 

Медицинска сестра 

Септември 

2022г. 

Осигуряване на плавен 

прием на децата по 

предварително изготвен 

график и безпроблемна 

адаптация. 

График за постъпване 

Разпределение на педагогическия и 

непедагогически персонал по групи. 

Директор Септември 

2022г 

Осигуряване на 

спокойна среда, 

ефективно 

взаимодействие и 

комуникация между 

екипа в групата. 

 

Скрининг тест за деца от първа група Психолог  

Логопед 

Учител Соня Иванова 

Септември 

– октомври 

2022г 

Ранно установяване на 

риска от проблеми в 

развитието и трудности 

в адаптацията  при деца 

в предучилищна възраст 

Протоколи и 

информиране на 

родителите 

Изготвяне на седмично 

разпределение и дневен режим за 

всички групи в ДГ. 

Учители Септември 

2022г 

Ефективно реализиране 

на Програмната система 

в ДГ 

 



Организация на родителските срещи 

и решаване на организационни 

проблеми и текущи задачи по групи. 

Директор 

Учители 

Медицински сестри - 

ясла 

Септември 

2022г 

Добра информираност за 

организацията в групата- 

дневен режим, условия, 

правила и т.н. 

Списък и протоколи от 

родителските срещи 

Предложения за вътрешно 

институционална квалификация и 

такава извън ДГ 

Директор, 

 педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Септември 

2022г 

Усъвършенстване на 

компетентностите с цел 

повишаване качеството 

и ефективността на 

образованието 

Отчет на плана за 

квалификационна 

дейност 

Анкетно проучване на родителско 

мнение относно: 

-удовлетвореност на родителите от 

дейността на ДГ № 97 

- усъвършенстване дейността на ДГ 

№97. 

- организиране на екскурзии, зелено 

и бяло училище, летни лагери от  

детската градина. 

Директор 

Главен учител 

Септември 

– октомври 

2022г. 

Усъвършенстване 

дейността на детската 

градина. Утвърждаване 

и поддържане на висок 

имидж на детското 

заведение. 

Анкетни карти. 

Обобщаване на 

получените резултати 

Попълване на паспортната част на 

дневниците и входящо ниво. 

Оформяне на личните папки и детско 

портфолио на децата по групи. 

Учители Септември 

– октомври 

2022г 

Точно и коректно водене 

на задължителната 

документация по 

групите. 

Портфолио 

Осъвременяване на интериора в 

групите, коридорите и кабинетите в 

ДГ. Обновяване и аранжиране на 

интериора. Организиране на кътове 

по интереси. 

Учители Постоянен  Задоволяване 

потребностите на децата 

и обогатяване на 

знанията и уменията им 

в интересни за тях 

области. 

Възпитаване на усет към 

красотата около нас. 

 



Оформяне и редовно актуализиране  

на  родителските табла. Украсяване 

на таблата според сезона.  

Учители Постоянен  Висока информираност 

на родителската 

общност. 

 

Антропометрични измервания на 

децата. Измерване на физическата 

дееспособност на децата. 

Учителки  

Медицински сестри  

Октомври 

2022г.-  

Април 

2023г. 

Подобряване на 

физическото и 

здравословното  

състояние на децата 

 

Пълноценно използване на дневния 

режим като профилактично средство 

за психическо и физическо здраве. 

Строг пропускателен и санитарно-

епидемиологичен режим, хигиенни 

условия и рационално хранене. 

Учителки, Мед. сестри, 

Директор 

Постоянен  Подобряване на 

физическото и 

здравословното  

състояние на децата 

 

Уеднаквяване изискванията между 

семейството и детската градина за 

закаляване, обучение, възпитание и 

подготовка на децата за училище. 

Учителки, Мед. сестри, 

Родители , Директор 

Постоянен  Ефективно 

взаимодействие между 

детската градина - 

семейството 

 

Пълноценно използване на подвижни 

игри, детски спортове с цел 

динамично развитие на децата. 

Учителки  

Директор 

Постоянен  Формиране на интерес 

към различните видове 

спортове и подобряване 

на психическото и 

физическото здраве на 

децата. 

 

Изграждане на навици за безопасно 

движение и култура на поведение на 

улицата; действие при бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари 

Учителки  

Директор 

Постоянен  Култура на поведение на 

пътя у децата, свързана 

със спазването на 

общовалидните правила 

и норми за лична и 

колективна безопасност 

 

Приобщаване на децата към 

общочовешките и национални 

Учителки, Мед.сестри, 

Директор, Родители 

Постоянен  Изграждане на 

позитивни ценностни 

ориентации и 

 



ценности, добродетели, култура и 

традиции. 

пълноценно духовно-

нравствено развитие на 

подрастващите 

Осигуряване на учебни помагала 

- за I, II, III и IV група 

-за ясла /при желание от страна на 

родителите / 

Директор 

Учителки 

Септември 

2022г. 

Осигуряване на равен 

достъп до 

предучилищно 

образование за всички 

деца. Използване на 

подходящи и 

мотивиращи детето, 

учебни тетрадки за 

самостоятелна работа 

 

Изработване на модел за ежедневна 

екипна работа, наставничество и 

методично ръководство на пом. 

възпитател 

Главен учител Октомври 

2022г. 

Подобряване качеството 

на работа 

 

Сътрудничество и взаимодействие с 

родители - организиране на 

празници, състезания, развлечения и 

др. 

Учители 

Мед. сестри 

Родители 

Постоянен  Опознаване и 

съпричастност към 

съвместните 

мероприятия 

 

Мероприятия извън детската 

градина: 

 -Лагери /ски училище, зелено 

училище, море/  

-еднодневни екскурзии / тематични 

за традиции; екологията и посещение 

на природни обекти; посещение на 

обществени и културни институции/  

-театрални представления 

Директор  

Учителки  

Постоянен  Нови преживявания, 

дестинации, познанства 

и положителни емоции 

 

 

2. Организация на педагогическото взаимодействие 



 

 

Дейност Изпълнява Срок на изпълнение Очаквани резултати Начин на отчитане 

Педагогически ситуации Учители Постоянен Изграждане на знания и 

умения, придобиване на 

опит и увереност 

Вписване в дневника 

Представяне на открити 

практики с децата за 

демонстрация на  

иновативни методи и 

съвременни  подходи за 

образователната работа 

и игра, съобразно 

възрастовите и 

емоционални 

особености на децата 

Учители По график Обмяна на добрите 

педагогически традиции 

на българското 

предучилищно 

възпитание и 

образование и 

иновационните 

тенденции в областта 

План конспект на 

откритата практика 

Екологично и 

гражданско възпитание 

на децата, насочено към 

осъзнатост за 

екологосъобразен начин 

на живот. 

Учителки  Постоянен  Изграждане на 

екологична култура, 

като съществен 

компонент при 

изграждането на обща 

култура на малката 

личност. 

 

Методическа подкрепа 

на изявени деца, деца в 

риск, деца с хронични 

заболявания, деца със 

СОП, деца със слаби 

резултати 

Учители 

Психолог 

Логопед 

Постоянен  Съобразяване с 

индивидуалната 

динамика на развитие и 

с възрастовата 

характеристика на всяко 

дете поотделно и на 

детската група като цяло 

Доклад за напредъка на 

децата  



Дейности по механизма 

за превенция на тормоза 

и насилието 

Координационен съвет 

Учителки 

Постоянен Осъществяване на 

успешна корекционна, 

терапевтична работа и 

психолого - 

педагогическа подкрепа 

Оформяне на дневник за 

документиране на 

случаи и процедури. 

Отчет на плана за 

превенция на насилието 

и тормоз 

Дейности за 

придобиване на трайни 

навици и умения при 

хранене и 

самообслужване 

 пом. възпитатели Постоянен  Усъвършенстване на 

детските умения за 

хранене. Отчитане – 

култура на поведението. 

Протокол от извършена 

проверка 

Актуализиране на 

таблата с детско 

творчество 

Учителки  Постоянен  Текущ информационен  

процес между учители-

родители за цялостното 

развитие и 

индивидуалния 

напредък на детето 

 

Хранене и отдих Учители,  

мед. специалисти, 

Постоянен Създаване на навици за 

културно поведение 

 

 

Протокол от извършени  

 

Подготовка на децата за училище 

 

Обучение 

Учителки Постоянен Придобиване на знания 

и умения, необходими 

на бъдещия 

първокласник.  

Дневник на групата 



Възпитание и 

социализация чрез 

адекватни форми на 

детските възрастови 

особености 

Учителки Постоянен Изграждане на 

положително отношение 

към училището, 

придобитото 

самочувствие и 

сигурност 

Входяща и изходяща 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Празници, ритуали, изложби и базари в детската градина 

 

 

Тема и форма 

 

Изпълнява 

 

Срок на изпълнение 

„ Детската  градина ни очаква“ - 

тържествено откриване на учебната 

2022/2023 година 

 

Директор, учители по групи , учител по 

музика 

15 септември 2022г. 10.00ч. 

„Игрите на нашите прадеди” -  с участието 

на родителите във връзка с изпълнение на 

Проект „Физическо възпитание и спорт“ 

Директор, учители по групи  28 септември 2022г. 10.00ч.  

„Да се раздвижим и играем, с мама-тате 

знаем“ – утринна гимнастика с участието 

на родители 

Директор, учители по групи 15.09.22г. – 15.10.22г.  

Мини проекти по групи спрямо интересите 

на децата. Обособяване на кът по темата 

във всяка група. 

Учители по групи  01.10.22г. – 31.05.23г.  



Презентации за запознаване и мотивиране 

на децата за различни видове спорт – 

изпълнение по Проект „Физическо 

възпитание и спорт“ 

Учителите на 3 и 4 възрастова група 01.10.22г. до 30.10.22г.  

Футболен турнир - изпълнение по Проект 

„Физическо възпитание и спорт“ 

Учители по групи - сграда филиал Долни 

Лозен , треньор по футбол  

10.2022г.  

Състезание с велосипеди - изпълнение по 

Проект „Физическо възпитание и спорт“ 

Учители по групи - сграда филиал Долни 

Лозен 

10.2022г.  

Спортен празник „Здрави, силни и активни 

заедно“ с участието на родители 

Директор, учители, пом. възпитатели 

учител по музика  

15.10.2022г./ БЧК Лозен  

Ден на народните будители – дейности с 

децата за отбелязване на празника 

Учители по групи  01.11.22г. 

„Богатствата на есента“ –  есенна изложба  Учители по групи  15.10.22г.-15.11.22г. 

Посрещане на Дядо Коледа  Директор , учители по групи  Декември 2022г. 

„Коледа е !“ – коледно тържество . Учителите 4 група  Декември 2022г. 

„Коледна работилница на малките 

джуджета „-Коледен базар с участието на 

родителите 

Учители по групи  10.12.22г.-20.12.22г. 

„Кукерски обичай“ – изработване на маски  Учители по групи  Януари 2023г.  

„Приказка за събуждане“ – участие на 

родителите по групи и изготвен график за 

посещение 

Учители по групи  Януари 2023г. 

„Родител – учител „ – професии, интереси, 

педагогически ситуации 

Учители по групи Февруари 2023г.  



Васил Левски - български революционер и 

национален герой! – възпоменание за 

Васил Левски – проекти, презентации и др.  

Учители по групи  Февруари 2023г.  

„Деца играят пред деца“ – представяне на 

познати приказки от деца  

Учители по групи Февруари 2023г. 

„Мартенички бели и червени“ -  

посрещане на Баба Марта  

Директор, учители по групи  01.03.2023г. 

„ 3 март – Освобождението на България“ – 

отбелязване на празника по групи  

Учители по групи  02.03.23г.-05.03.2023г.  

„Подарък с любов „ – отбелязване денят на 

жената. Изработване на подаръци за мама. 

Учители по групи 08.03.2023г. 

„Зелена класна стая“ – провеждане на 

педагогически ситуации в двора на 

детската градина. 

Учители по групи  01.03.23г. – 15.04.23г.  

„Имам яйчице с голямо сърчице“ 

великденски базар с участието на 

родителите  

Учители по групи  01.04.23г. – 15.04.23г.  

„Моят дом – планетата Земя“ – еко 

изложба на произведения от отпадъчни 

материали 

Учители по групи  Април – май 2023г.  

„Всичко започва със семенце“ – засаждане 

от всяко дете на семена на цветя, билки, 

зеленчуци и др. и наблюдение на тяхното 

развитие. 

Учители по групи  Април 2023г.  

„Ръка за ръка „ – облагородяване  и 

обогатяване на дворното пространство в 

ДГ с участието на родителите. 

Учители, родители Май 2023г.  

„Многознайко и правилата за улично 

движение“  - празник по БДП  

Директор, учители Май 2023г.  



„Довиждане детска градина, здравей  

първи клас“ - празник за изпращане на 

децата от подготвителните групи 

Директор, учители 4 група Май 2023г.  

„Вкусни уроци за най- малките“ – 

отбелязване на 1 юни „Денят на детето“ 

Учители по групи Юни 2023г.  

 

 

4. Тържества на групите 

Група Тема Отговорник Срок на изпълнение 

Снежанка  „8 март – Ден на мама „ Учителки в група  Месец март 2023 

Калинка  „Пеперудена магия „ Учителки в група  Месец март 2023 

Детелина  „Лазаровден, Цветница и 

Великден“ 

Учителки в група Месец април 2023 

Слънце  „Лазаровден, Цветница и 

Великден“ 

Учителки в група  Месец април 2023 

Пепеляшка  „Вярвай в чудесата“ Учителки в група  Месец декември 2022 

Ариел  „Седянка „ Учителки в група  Месец декември 2022 

Мечо пух  „Лазаровден, Цветница и 

Великден“  

Учителки в група Месец април 2023 

 

 

5. Общи събрания  

 

 

 Дневен ред Отговорник Срок 

 1. Насоки и указания за цялостната дейност в ДГ № 97 

през новата учебна година. 

3. Функционални графици, етичен кодекс. 

4. Запознаване с актуализирани правилници и правила. 

4.1. Правилник за вътрешен трудов ред  

4.2. Правилник за БУВОТ 

Директор, 

Председател на СО 

мес. 09.2022г. 



4.3. Етичен кодекс на общността и етичен кодекс на 

работещите с деца  в ДГ № 97  

4.4. Вътрешни правила за работна заплата 

4.5. Вътрешни правила за защита на личните данни 

4.6.План за обучение и действия при бедствия, аварии и 

катастрофи 

5. Разни 

 1.Обсъждане на трудовата дисциплина. 

2.Обсъждане и избор на фирма за предоставяне на работно 

облекло- непедагогически персонал. 

3.Отчет на изпълнение на бюджет и изразходване на фонд 

СБКО и разпределяне и начин на получаване за 2023г. 

4.Насоки за работа при зимни условия и спазване на 

Правилника за БУВОТ. 

5.Текущи. 

Директор 

Председател на СО 

мес. 11.2022г. 

 1.Отчет на Бюджет 2022г. 

2.Обсъждане на текущи въпроси. 

Директор 

Председател на СО 

мес. 02.2023г. 

 1. Запознаване с утвърдения Бюджет 2023г. 

2. Разни. 

Директор 

Председател на СО 

 

мес. 05.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Педагогическа дейност. План за работа на педагогическия съвет  

  

 

 ДНЕВЕН РЕД  

            

ДОКЛАДВА 



МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

I. Избор на секретар на ПС. 

II. Актуализиране/приемане на документи, регламентиращи дейността 

на детската градина: 

 

2.1. Приемане на правилник за дейността на ДГ за 2022/2023г. 

2.2.Приемане на актуализация на Стратегия за развитие на детска градина № 97 за 

периода 2020/2024г. с приложени към нея план за действие и финансиране 

2.3.Програмна система на ДГ № 97 „ Изгрев“ – седмично разпределение, дневна 

организация за учебно и неучебно време; 

Директор 

2.4.Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността за 2022/2023г. 

2.5.Мерки за повишаване на качеството на образованието. 

2.6.Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

2.7..Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

2.8.Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата. правила за 

действие в случай на тормоз и насилие. 

2.9..Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на 

децата. 

2.10. Програма за здравословен начин на живот и двигателна активност на децата през 

учебната 2022/2023г. 

Директор 

 
 
 

2.11. План за сигурност и правила за осъществяване на охрана и пропусквателен 

режим 

2.12. План за работа на педагогическия съвет 2022/2023г. 

Директор 



2.13.  План за квалификацията на педагогическите специалисти  

 

Директор , Главен учител 

2.14. План контролна дейност директор и изв. на тематични проверки 

 

Директор 

2.15. Разпределение на групите и броят на децата в отделните групи Директор 

3. Работни комисии  

2.1.Определяне на педагогическите екипи, комисии и координатори на екипи. 

 

Директор 

2.2.Определяне на срок за изготвяне на планове Директор 

Учители 

2.3.Избор на нов член на комисията за оценка на труда на педагогическите 

специалисти за учебната 2021/2022 и обсъждане и приемане на критерийте в 

Картите за оценка на труда на педагогическите специалисти за учебната 

2021/2022 г. 

Директор 

Учители 

4. Родителски срещи 

      3.1. Определяне на дати и съгласуване между екипа за провеждане на родителски 

срещи. 

Директор 

Учители 

      3.2. Изготвяне на график  за консултиране на родителите  

5. Обсъждане на график за провеждане на дейности, които не са дейност на 

детската градина. 

Главен учител 



6. Разни  

1. Тържества на групите 

2. ОМЕП 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ       -Организационен педагогически съвет 

 

 

ДОКЛАДВА 

1. Приемане план за дейността на психолог, логопед; Психолог 

Логопед 

2. Приемане планове за работа на постоянните комисии Председатели на комисиите 

3. План за превенция и закрила на деца в риск. 

 
Председател на комисията 

4. План за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие и превенция на 

обучителни затруднения на децата осъществявана в ДГ №97 „Изгрев”. 

 

Отговорник: Анелия Кираджийска 

5. Приемане на План за обучение по безопасно движение по пътищата /БДП/. Председател на комисията 

6. Обсъждане и приемане на График за консултиране на родителите от 

педагогическите специалисти. 

Главен учител 

7. Приемане на индивидуални програми за обучение и развитие на деца със СОП. Психолог 

Логопед, 

Учители с деца със СОП 

8. Обсъждане и приемане на Плана за сътрудничество и взаимодействие с 

родителите в ДГ №97 „Изгрев” 

Главен учител 



9. Отчет на групата по БУТ за извършената дейност при подготовката на детското 

заведение за новата учебна година и съществуващи  и нерешени проблеми  

Мед.с. Соня Спасикова 

Мед.с. Павлинка Георгиева 

10. Приемане на План за здравеопазването, Плана по превенция на здравето и Плана 

за закаляване на децата. 

Мед.с. Соня Спасикова 

Мед.с. Павлинка Георгиева 

11. Обсъждане на резултатите от проследяване на развитието на децата – входно 

ниво и приемане на мерки за подобряване на образователните резултати на 

децата. 

Учители по групи 

12. Приемане на работа по мини-проекти във всички градински групи. Учители по групи 

13. Отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2022г. 

 

Директор 

14. Други   

15. Решения на ПС. 

 

 

 

 ДНЕВЕН РЕД  

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ –Тематичен педагогически съвет  

 

ДОКЛАДВА 

1. Отчет на решения от предишния ПС. Директор  

2. Резултати от текуща проверка за водене на задължителна учебна документация Директор 

3. Отчет на усвоените средства за квалификация.  Директор 

4. Отчет на събраните средства от ДОД Директор 



5. Анализ за здравословното състояние на децата и санитарнохигиенния режим в 

детската градина, качество на храненето и двигателна активност  

Мед. с. Павлинка Георгиева 

Мед. с. Соня Спасикова 

6. Коледни празници организация и мероприятия Директор , учители, муз. учител 

7. Отпуски и сборни групи по празниците Директор 

8. Други   

9. Решения на педагогически съвет   

10.   

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ – Организационно педагогически съвет   

 ДОКЛАДВА  

1. Отчет на решенията от предходния ПС; Директор 

 

2. Обявяване на свободни места за набор - 2021г. 

 

Директор 

3. Информация за деца приети и записани, но не посещаващи ДГ. Информация за 

адаптацията на новоприетите деца  

Мед. сестри и педагог яслени групи 

4. Реализиране и затруднения в работата на мини-проектите. 

 

Учители 

5. Организация  на празничните изяви  пред родителите Директор, учители, муз. учител 

6. Избор на учебни помагала и издателства за ПГ –писмени мотивирани 

предложения 

Учители 

7. Отчет на Бюджет - 2022г. Директор 



8. Обявяване на свободни места за набор - 2021г. 

9. Други  

Директор 

10. Решения на педагогическия съвет   

 

 ДНЕВЕН РЕД  

 

МЕСЕЦ МАЙ- Организационно педагогически съвет  

ДОКЛАДВА 

1. Отчет на решенията от предходния ПС; 

 

Директор 

2. Доклад – анализ  по изпълнение на годишния план и плана за контролната 

дейност за учебната година.  

 

Директор 

3. Отчет и анализ на резултатите от работата по мини-проектите. 

 

Учители 

4. Доклад-анализ на изходното ниво на децата по образователни направления. 

Обсъждане нивото на усвоените от децата знания, умения и мерки за 

подобряване на образователните резултати. 

 

Учители 

5. Доклад- анализ на работата на комисията по безопасност на движението. 

 

Председател на комисията БДП 

6. Отчет на работата на комисиите.  

 Комисия качество на образованието 

 Комисия квалификационна дейност 

 Комисия превенция на насилието и тормоза 

Председатели на комисиите 



 Комисия украса и естетизация 

 Комисия по етика 

 

7. Отчет на дейността на главния учител. 

 

Главен учител 

8. Здравно състояние на децата. 

 

Медицински сестри – Соня Спасикова, 

Павлинка Георгиева 

9. Формиране на работна комисия за изработване на проекта за ГП и тематична 

проверка за 2023/2024 г.  

 

Директор 

10. Предложения за разработване на план за квалификационна дейност през 

2023/2024г. 

 

Главен учител, педагогически колектив 

11. Избор на комисия за оценка на труда на педагогическите специалисти за 

учебната 2022/2023г.  

 

Директор 

12. Приемане План за лятната работа в ДГ №97 и график за работа през летния 

период. 

 

Директор 

13. Други   

14. Решения на ПС  

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ  



7.1.Административни дейности 

 

 

 Видове дейност Изпълнява Срок 

1. Изготвяне и актуализиране на списъците на деца по групи 

за учебната 2022/2023 г., персонал по групи 
Директор, ЗАС Месец септември 2022г. 

2. Актуализиране на правилници, планове, графици и 

съпътстващи документи, заповеди за началото на учебната 

година. 

Директор, педагогически 

съвет, отговорници и 

комисии 

Месец септември 2022г 

3. Изготвяне и заверка на Списък - Образец № 2 за учебната 

2021/2022 година 
Директор Месец септември 2022г 

4. Изработване на длъжностно разписание и поименно щатно 

разписание 

 

Директор, счетоводител Месец септември 2022г 

5. Подписване на договори за доставка на външни услуги Директор, ЗАС, счетоводител Актуализация при промяна или 

изтичане на договора 

6. Попълване на картите за допълнителното трудово 

възнаграждение на педагогическите специалисти 

/диференцирано заплащане/. 

Комисия Месец септември 2022г 

7. Изготвяне на: план за здравеопазването и профилактиката; 

план за промоция на здравето. 
Медицински сестри кабинет Месец септември 2022г 

8. Актуализиране на функционални графици за работа на 

помощния персонал. 
Медицински сестри кабинет Месец септември 2022г 

9. Изготвяне на графици за музикалния, физкултурния салон и  

провеждане на ДОД- основна сграда и сграда филиал 
Главен учител, отговорник 

графици и преподаватели 

допълнителни дейности 

Месец септември 2022г 

10. Актуализиране на инструкции за работа при спазване на 

безопасни условия за възпитание, обучение и труд 
Директор, Група БУТ Месец октомври 2022г. 

11. Инструктаж на новопостъпилите служители. Директор, Група БУТ Постоянен 

12. Периодичен инструктаж. Директор, Група БУТ Месец септември 2022г. 

Месец май 2023г. 



13. Извършване на инструктаж за есенно-зимния сезон. Директор, Група БУТ Месец септември 2022г. 

14. Осигуряване на работно облекло на работещите по трудово 

правоотношение в ДГ 
Директор Месец декември 2022г. 

15. Изготвяне на проекто-бюджет за 2023 г. Директор , счетоводител Месец декември 2022г. 

16. Изготвяне на график за ползване на отпуски на персонала за 

Коледните и новогодишни празници. 
Директор, синдикална 

организация 

Месец декември 2022г. 

17. Подаване на брой деца и групи за уч.2023/2024 г. към 

ИСОДЗ и ПГУ. 
Директор Месец февруари 2023г. 

18. Извършване на инструктаж за пролетно-летния сезон. Директор Група БУВОТ Месец март 2023г. 

19. Актуализиране на плана за евакуация и проиграване на 

пробна евакуация на децата и служителите от ДГ. 
Учителки, мед. сестри и 

помощен персонал 

Месец октомври 2022г. 

Месец май 2023г. 

20. Изготвяне на график за ползване на годишните отпуски на 

персонала-през летните месеци. 
Директор, синдикална 

организация 

Месец май 2023г. 

21. Актуализиране на информацията в  Информационна 

система за обслужване на детските заведения и 

подготвителните групи в училищата на територията на 

Столична община /ИСОДЗ и ПГУ/. 

Директор Постоянен 

22.  Финансови отчети на тримесечие Счетоводител Постоянен 

23. Архивиране на документи Директор, ЗАС Постоянен 

 

 

 

7.2.Стопански дейности  

 Видове дейности Отговорник Срок 

1. Подготовка на всички групи за уч. 2021/2022 г. - почистване и 

подреждане на занимални, офиси, кабинети, двора, складове и т. н. 
Учители, мед. сестри, 

помощник възпитатели 

септември 2022г. 

2. Осигурявaне  на канцеларски, учебни материали, задължителна 

документация и лекарства 
Директор , медицински 

сестри кабинет 

септември 2022г. 



3. Актуализиране на личните папки на децата по групи – данни, 

декларации, заявления и др. 
Учители, медицински 

сестри 

Септември 2022г. 

4. Обновяване на материално-техническата база в групите. 

 
Директор, учители, 

медицински сестри, 

родители 

Постоянен 

5. Проверка и изготвяне на протокол от фирмата поддържаща 

асансьорите за тяхната годност. 
Фирма По договор 

6. Поддръжка и навременно осигуряване на ремонт на съоръженията 

и инсталациите в ДГ. 
Директор, счетоводител Постоянен 

7. Системно извършване на текущи и частични ремонти Директор, счетоводител Постоянен 

8. Годишна инвентаризация по групи. 

 
Счетоводител, ЗАС Декември 2022г. 

9. Поддръжка и навременно осигуряване на ремонт на съоръженията 

и инсталациите в ДГ. 
Директор, счетоводител Постоянен 

10. Оформяне на зелените площи, /ремонт-смяна/ на пясъчниците и 

уредите за игра в двора на ДГ. 
Директор, фирми Постоянен 

 

 

8. ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

- ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

- ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

- ПЛАН ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Провеждат се по изработени планове от мед. сестра Соня Спасикова, мед. сестра Павлинка Георгиева  

утвърдени от директора на ДГ 97 „Изгрев“ и приети на педагогически съвет  

 

 

9. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 

 



 

 Видове дейности Отговорник Срок на изпълнение 

1. Провеждане на открити моменти по допълнителните 

образователни дейности пред родителите с цел запознаване 

с начина на работа, знанията и уменията на децата и 

постигнатите резултати. 

Директор, учители, 

преподаватели допълнителни 

дейности 

Месец април-май 2023г. 

2. Организиране от членовете на ПC и редовно провеждане на 

училище за родители. Срещите с родителите да се 

осъществяват по групи веднъж на два или три месеца и да са 

на теми по предварително изготвен план. 

Учители, педагогически 

съвет 

Постоянен 

3. Дни на отворените врати с участието на родителите – 

базари и дейности по групи 
Директор ,Учители Декември 2022г. 

Април 2023г. 

    

    

    

    

 

 

10. УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

 

Тема Отговорник Срок за изпълнение 

„Как да помогнем на детето да се справи с 

емоциите си  и да избегне избухванията.“ 

Психолог, учители по групи Месец октомври 2022г. 

„Семейството и детската градина – 

успешно партньорство в името на детето.“ 
Психолог, учители по групи Месец февруари 2023г. 

Информационно табло „Училище за 

родители“  
Директор, учители по групи  Ноември 2022/май 2023г. 

   

 

 

11. УЧАСТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И НАЦИОНАЛНИ  ФОРУМИ И ДРУГИ 

ДЕЙНОСТИ – КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДРУГИ:  



 

Вид и организационно ниво на проявата 

 
Време и място на провеждане Участници, представляващи детската 

градина 

1. Конкурси и състезания 

организирани от  ОМЕП 

Целогодишно в Детската градина Всички групи 

2. Юнски празници 2023 Месец юни , село Лозен 3 и 4 възрастова група 

3. Великденска работилница  Месец април, район Панчарево 3 и 4 възрастова група 

 

12. ХИГИЕНА, ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА   

 

Ежедневно извършване на филтър при 

приемане на децата. Да се следи 

здравословното състояние на децата при 

престоя им в ДГ и да се вземат адекватни 

мерки при необходимост. 

Медицински сестри постоянен 

Провеждане на антропометрични 

измервания на децата. 
медицински сестри 05.2023г. 

Изготвяне План за здравеопазването, План 

за превенция на здравето и План промоция 

на здравето. 

Медицински сестри: Соня Спасикова 

Павлинка Георгиева 

09.2022г. 

 Периодично актуализиране на здравните 

книжки на персонала 
Медицински сестри постоянен 

Контрол върху храненето на децата. 

Спазване на Наредба № 6 от10.08.2011г. и 

Наредба № 2 от 01.09.2013г.  

Домакин, медицински сестри постоянен 

Обучение на помощния персонал на тема:  

Изисквания на РЗИ за хигиена, 

поддържане и дезинфекция на детските 

групи и общите помещения.  

Медицински сестри: Соня Спасикова 

Павлинка Георгиева 

10.2022г. 



Постоянен контрол върху правилното 

разпределение, сервиране и консумиране 

на храната. 

Учители, мед. сестри, домакин постоянен 

Осигуряване на оптимален двигателен 

режим чрез допълнителните форми на 

педагогическото взаимодействие и 

системно закаляване. 

Мед. сестри, учители, пом. 

възпитателки 

целогодишно 

Изготвяне План за закаляване на децата. Медицински сестри: Соня Спасикова 

Павлинка Георгиева 

11.2022г. 

Здравна просвета на родителите Медицински сестри: Соня Спасикова 

Павлинка Георгиева 

постоянен 

Водене на месечна справка за средната 

месечна посещаемост и заболяваемост 
Медицински сестри: Соня Спасикова 

Павлинка Георгиева 

ежемесечно 

Контрол върху поддържане на 

необходимата хигиена от помощния 

персонал и да се отразява в книгата за 

хигиенно състояние на ДГ. 

Медицински сестри: Соня Спасикова 

Павлинка Георгиева 

постоянен 

Ежемесечни проверки на комисията по 

хигиена. 
Комисията по хигиена постоянен 

Да се следи и своевременно да се 

осигуряват необходимите 

дезинфекционни препарати. 

Медицински сестри, домакин постоянен 

              

 

13. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ  

 

12.1  Дейности за изпълнение на Стратегия за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) 

 

№ Планирани мероприятия: Срок: Отговорник: 



1 ”Чудният свят на книгите“ – посещение на 

читалището и библиотеката с децата от 4 група. 

Формиране на положително отношение към 

книгите и четенето. 

01.01.2023г. до 31.05.2023г. Учителки на 4 група 

2 Реализиране на „зелени класни стаи“ в обсега 

на детската градина  

04.2023г. Учителки на групи 

3 „Пътуваща книга“ – обикаля групите в 

намиране на нови приятели и съхраняване на 

специални моменти и дейности от ежедневието 

на децата.  

15.09.22г. до 31.05.2023г. Виктория Христова - учител 

4 „Народните будители и АЗ“ – изработване на 

колажи и макети по темата с участието на 

родителите.  

20.10.-01.11.2022г.  Учителки на групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Дейности по проекти и програми: 

 

№ Планирани мероприятия: Срок: Отговорник: 



1 Спортен празник  в изпълнение на ПМС № 46 за 

физическо възпитание и спорт 

04.2023г. Гл. учител и учители 

2 Дейности по проект „Движение и здраве“ на СО  

 

2022/2023г. Директор, ЗАС 

3 „За чиста околна среда” към ПУДООС на 

МОСВ 

02.2023г. Директор, Учителки  

4 Проект АПСПО по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

2022/2023г. Директор, Учителки  

5 Дейности, организирани от ОМЕП 2022/2023г. Директор, Учителки  

 

 

 Приложение №1:  План за контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 г.  

Годишният план на Детска градина №97 „Изгрев“, като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за периода от 

2020 до 2024 година, е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол № 1/19.09.2022г. и утвърден със заповед на директора. 

 

При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран през учебната година. 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

1. Св. Митрев – Председател на Обществен съвет към ДГ № 97 -…………….  

 

 

 



 


