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творческо мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия 
човек като гражданин на Р България и света.

ЦЕЛ
Да се развие максимално потенциалът на всяко дете благодарение на приноса и опита на 

възрастните -  родители и учители. Да продължи работата на екипа по отношение възпитаване на 
принадлежност към групата, детската градина, града, държавата.Възпитание на толерантност към 
различните.Приобщаване на родителите към учебно- възпитателният процес.

ПРИОРИТЕТИ
1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко направление.
2. Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на 

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

интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно- 

личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и професионална изява на 
педагогическия екип.

2. Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната среда.
3.Постигане на ефективна връзка между детската градина , семейството и социалните

институции
4.1юддържане на системата за здравеопазване и повишаване на физическата 

дееспособност на децата.Овладяване на знания и умения за здравословен и безопасен 

начин на живот.
5. Полагане основите на екологично възпитание на децата и природосъобразен начин 

на живот.
6. Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската 

градина и подобряване условията педагогическото взаимодействие.

ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Брой деца : 68

2. Брой на групите: 3

• детска градина -  2
• детска ясла -1

3. Разпределение по групи :



ГЛАВА ПЪРВА

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

/. Силни страни, постижения и резултати:
- Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост.
- Мотивиран педагогически екип.
- Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни 

направления.
- Много добро хранене и санитарно хигиенно поддържане.
- Добра подготовка за училище.
- Усвояване на ДОС

2. Слаби страни, проблеми:
- Сградата се нуждае от неотложен ремонт.

Дворното пространство не се поддържа
- Недостатъчно оптимизиране на пространството в занималните.
- Недостатъчно естетизиране на отделни зони по групите и фоайетата.
- Слаба съвместна работа с обществения съвет и родителите.

3. Извод:
Планиране на средства от финансиращият орган за осигуряване на по-добра 

образователна среда.
Почистване на двора и обособяване на площадки за игра на всяка група.
Продължаване на работата с обществения съвет и родителите по посока съвместната дейност е 

детската градина и обогатяване на материалната база.

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока създаване на условия за 
цялостно, развитие на детската личност, за придобиване на компетентности -  знания, умения и 
отношения, необходими за успешното преминаване на детето в училищното образование.

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено 
гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация с оглед на 
новите изисквания и предизвикателства на висококонкурентния пазар на труда.

Предучилищното образование да осигури физическото , познавателното , езиковото , духовно
-  нравственото , социалното , емоционалното и творческото развитие на децата чрез играта в 
процеса на педагогическото взаимодействие.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността 
и стимулиране на творческите заложби, възпитаване на толерантност и уважение към 
индивидуалните и културни различия на децата .

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Детска градина „Детелина“ с.Дъбово е институция, в която се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават деца от ! 2 месечна възраст до 7 години.

Основният стремеж на целия екип е утвърждаването й като конкурентоспособна детска градина, 
формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация 
и реализация.

Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява 
образованието и възпитанието на децата за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни 
личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи
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1 ... • (
Разновъзрастова

група

3-5 годишни 
„МЕЧО ПУХ“

Сг.учител Боряна Мънчева

Директор с група 
Александрина Велева

Албена Йорданова

Подготвителна
група

6-7 годишни

„КАЛИНКА“

Ст.учител Въчка Стефанова 

Учител Росалина Тодорова

Румяна Стоянова

4. Комисии и отговорници 
За даренията.

Председател: Росалина Тодорова
Членове: 1.Мария Караколева, 2. Румяна Стефанова

• За хигиената:
Председател: мед. сестра Снежана Хаджикянова 
Членове: 1.Мария Караколева, 2.Николай Колев

• За П А  Б :
Председател: Въчка Стефанова
Членове: 1.Румяна Стоянова, 2.Маргарита Левтерова

- Б Д П :
Председател: Боряна Мънчева
Членове: 1. Росалина Тодорова 2. Въчка Стефанова

• КООРДИНИРАЩ ЕКИП Приобщаващо образование 
Координатор: Р.Тодорова

• Комисия за разпределяне децата в сборни групи
Членове по един учител от х рупа

Секретар на педагогическите съвети: Боряна Мънчева

Заместник на директора: Въчка Стефанова 
Отговорник за книгата за дарения -  Мария Караколева 
Отговорник по съвместната дейност с училището: Росалина Тодорова 
Отговорник за съвместната дейност с детската ясла : Александрина Велева 
Отговорник за работата с родителите: Боряна Мънчева, Въчка Стефанова 
Отговорник по ПБ -  В.Стефанова 
Отговорник за летописната книга : Боряна Мънчева 
Отговорник за методическото обединение: Р.Тодорова
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Приемственост между детската ясла, детска градина и начално училищ е
Основните цели и задачи в детската градина ще бъдат насочени към създаване на 

оптимални условия за безболезнено адаптиране на децата към условията в училище. 
Основните изисквания, които ще поставя пред екипа са:

^  осигуряване на индивидуално отношение към всяко дете и ангажиране с личностен 
и емоционален подход;

^  осъществяване на интензивен и емоционален говорен контакт с, новопостъпилите 
деца, с цел осигуряване на емоционален комфорт, близък до този у дома, за 
безболезнена адаптация към новата среда.

^  системно и последователно изграждане на първоначални умения у детето за 
приобщаване към група деца; изграждане на подгрупи за адаптация, мотивация и 
ориентация, преход -  детска ясла , детска градина, училище.

5.Дейности за реализиране на целите и задачите

1. Управленска дейност

Планиране — усъвършенстване на педагогическия екип за участие и активност в 
управлението;

Комплексен план -  резултат от труда на педагогическия екип;
Мотивиране -  перманентно повишаване управленската култура на директора;
Организиране -  финансово обезпечаване и адекватност с изискванията на образователната 

система;
Контрол -  хуманизиране на контролната дейност -  уважение и зачитане правата на 

педагогическия екип и детето. Обмисляне на контролната дейност, като основа за повишаване 
ефективността и развитието.

- Демократизация при оценяване труда на учителя
- Участие на родителската общност.
- Самооценка на извършената педагогическа дейност.

2. Образователна дейност

- Изучаване, обобщаване и внедряване на съвременни технологии и ефективни способи за
повишаване качеството на образователно - възпитателния процес;

- Насочване на децата към овладяване и осмисляне нравствено - естетически ценности от 
природната и социална среда;

- Разви тие на познавателна активност и творчески способности у детето:
-  Формиране на мотивирано поведение
-  Формиране умения за партниране
- Стимулиране развитието на умения за работа с разнообразни индивидуалности — таланти:
- Работа с деца със специални образователни потребности, интегриране и социализиране;
- Работа с деца от етнически малцинства, интегриране и социализиране.
- Здравословен и безопасен начин на живот:
- Използване на подходящи форми и средства за изграждане на умения и навици за 

здравословен живот;
-  Полагане на основите на здравното възпитание;
- Децата да бъдат удовлетворени от постигнатите резултати в зависимост от индивидуалните 

им особености, възможности и способности, степен на осъществяване на образователните цели и 
тези, свързани с личностното. интелектуалното и социалното развитие на децата, както и 
способността им да действат в групи;

- Учителите да бъдат удовлетворени от резултатите в педагогическата дейност и от степента 
на съответствие на техните очаквания;
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-Родителите да бъдат удовлетворени от образователно - възпитателната работа в детската 
градина и участието им в нея;

-Успешно обучение в началното училище;
. Елементарни представи и начални умения и знания за безопасно движение 
-Сътрудничество при извършване на допълнителни педагогически дейности:
- чуждоезиково обучение -  англ. език
- народни танци
-  ателиета - приложно изкуство; изобразително изкуство
- футбол;

ГЛАВА ВТОРА

2,1, ОРГАНИЗАЦИОННО-  
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СРОК М Т О В О Р Н И К

1 Прием на децата и разпределението им по 
групи. септември Директор

2 Родителски срещи по групи септември Учители, 
Мед сестри

4 Заседание на Педагогическия съвет и 
Обществения съвет септември Директор

5
Изготвяне на график за проверките за водене 
на дневниците за недопускане на фиктивно 
записани деца

октомври
Директор 
Касиер - 

домакин

6
Провеждане на периодичен инструктаж за 
безопасни условия на възпитание, обучение 
и  труд.

септември Директор

7 Изготвяне на Програмната система , 
Седмичната програма и Годишен план.

септември Директор

8 Изработване на система за управление на 
пожарната и аварийна безопасност октомври Директор 

В.Стефанова

9

Актуализиране на 11равилника за вътрешния 
трудов ред Правилника за дейността , 
Правилник за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание , обучение и труд.

септември Директор

10

Планиране и координиране на 
квалификапионно-методическата дейност в 
детската градина.
Докладване на изпълнението на плана пред 
Педагогическия съвет

Септември- 
за плана 

Постоянен -  
при отчитане 
изпълнението 
на плана

Директор
Р.Тодорова

11
Качване на приетите документи. 
Правилници и Планове в сайта на 
ДГ.Разработване на темите.

Септември
постоянен

Директор
Учители

12 Изготвяне на План за обучението по БДП за септември Директор
6



учебната 2018/ 2019 г Р.Тодорова

13 „Хигиенни навици в ранна детска възраст“ октомври М.с.С.Хаджикянова

14

Развитие на мотивационна, емоционална и 
волева сфера на децата от подготвителните 
групи за училище.
Взаимодействие с учители от първи клас и 

съгласуване на форми за съвместна дейност 
с цел адаптация на децата в посещения в 
първи клас

януари
май

В. Стефанова 
Р.Тодорова

15
Осигуряване- на информация за 
профилактичните прегледи на децата от 
личния лекар

октомври
май

Мед.дице кабинет 
Н. Колев

16 „Заразни заболявания и профилактика" декември Мед.сестри
Н.Колев

17 Строг санитарно -  епидемиологичен режим, 
хигиенни условия и рационално хранене постоянен Учители.Мед. Сестри 

Готвач, Домакин

18 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 
Всеки последен петък от месеца ежемесечно Директор

Учители

19 Съвместно с родителите почистване двора 
на ДГ септември Директор

20 „Заедно да посадим дърво и цвете“ ноември
април

Директор
учители

21 „Есенни багри“
„Да празнуваме заедно“

Ноември
април

Директор
учители

22 Посещение на читалището и училището. 
Организиране на спортен празник

Октомври
май
юни

Директор 
Учители ПГ

23

Екологосъобразно възпитание.
^  Всяка група да организира дворното 

пространство на което играят деца по 
свой проект
Засаждане на дворното пространство 
с подходяща едногодишна и 
многогодишна растителност. 
Полагане системи грижи през 
различните сезони за отглеждането й. 
„Цветът, на четирите сезона4 
представяне на получените резултати 

^  Посрещане на Еньовден и 
организиране на билкови ателиета .

целогодишно

Учители 
Директор 

Пом.възпитатели 
родители
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^  Пикник в двора на детското 
заведение

^  Прегръщане на дърво /разказ за 
значението и ползата му за хората/
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.
2.2.ОМАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКА 

П л а н  з а  за се д а н и я т а  н а  п ед а го ги ч еск и я СРОК ОТГОВОРНИК

1.
1.Обсъждане и приемане на годишния план за 
работа през, новата учебна година.
2.Приемане на Правилника за управлението и 
дейността на детското заведение , Правилника за 
вътрешния трудов ред и длъжностните 
характеристики на персонала , Правилника за 
осигуряване на безопасни условия за възпитание , 
обучение и труд в детското заведение и 
инструкциите за видовете работни места
3.Дневен ред на родителската среща за началото на 
учебната година

септември

Директор 
Комисията по 
проекта
Представители на
Обществения
съвет

2

1.Обсъждане методиката на диагностицирането на 
развитието на децата от различните възрастови 
групи.
2.Скрининг теста ва деца на 3-3,6 г.
3.Разяснения и тълкуване на Наредбата за 
приобщаващо образование.
4.3фк>вед са Определяне на координатор 
5.Създаване на комисия

септември
Директор
Учители

л
Обобщаване на анализите и изготвяне на изводи от 
диагностиката на входните и изходните равнища на 
децата от детската градина.
Докладване на резултатите на директора и ПС

Октомври
май Учители по групи

4.

1 .Приемане на плана квалификационната дейност 
2.Обсъждане възможностите за допълнителни 
дейности
3.Оценка на здравословното състояние на децата, 
посещаващи детското заведение

ноември
Директор 
Комисия 

Мед. сестри

5.

1.Обсъждане на дейностите с деца на обща и 
допълнителна подкрепа.
2.Изготвяне на оценки. Работа с деца със 
специални образователни потребности

декември
Директор 

Ресурсен учител 
Учител

6. 1.Отчет за работата на ГУТ за изминалата 
календарна година. март ГУТ

Директор
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7.

1. Отчитане резултатите от изпълнение на 
годишния комплексен план и цялостната дейност 
на детското заведение.
2.Приемане на план за работа на детското 
заведение през летния период.
3. Отчитане на резултатите от дейностите по 
различните планове.
4.Гласуване на решение за преустановаване на 
работа с деца през летния период и кога.
5.Избор на работна група за изготвяне на проект за 
годишен комплексен план за следващата учебна 
година.
6.Отчет за изпълнение на СТРАТЕГИЯТА за 
първите три години.

юни
Директор
Учители

а

1.
Провеждане на открита практика по тема ..Хигиена, 

естетика и правила на порциониране, сервиране и 
хранене на децата” - за обслужващия персонал”.

септември

Директор 

Мед.лице - кабинет

2.

„Празниците в детската градина теоретично 
разглеждане на проблема /защо са необходими , какво 
представляват/Изработване на календар на празниците 
, който ще празнуваме през годината

октомври Б.Мънчева
Р.Тодорова

3. Апликации с природни материали -открита практика ноември Б.Мънчева

4. „Фолклорът и празниците в ДГ‘'-семинар декември Ал. Велева

5. СРИ в ДГ и тяхната роля в учебно-възпитателния 
процес. Дискусия януари Всички учители

6. „Детето и неговите празнични дни“- открита практика февруари Учители 
разновъзр.група

7.

Проучване на състоянието на физическото развитие на 
децата по основни показатели. Откриване на деца с 
наднормено тегло. Установяване заболяемостта на 
децата.

април Мед. сестри 
учители

8. „Благовещение“ -  открита практика март У чигелиге от двете 
групи
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9. „3 —ти март “ -  открита практика март Учители ПГ

10. „Ден на християнското семейство“- открита практика ноември ПГ

11. „Лазаровден , Цветница -  открита практика април Учители 
Всички групи

12. „Пролетна забава в горската дъбрава“ -  открита 
практика март У чители 

Всички групи

13. „Празник на цветята „ -  открита практика май Учители 
Всички групи

14. „Пролетно вълшебство“ -  открита практика март Учители 
Всички групи

ГЛАВА ТРЕТА

Ь.1 .ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА.
ПЕДАГОГ ИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

п р о в еж д а н е Т ем ат и ка О т го в о р н и к

септември „Какафония“- Театрална постановка -  Гостуващ 
театър

Директор
Учители

октомври Празник на есента в детската градина. Директор

ноември Ден на християнското семейство Учители ПГ
декември Коледно тържество Директор

Учители
януари Театрална постановка Директор

февруари Празник в детската Градина Учители

март Тържества
* Посрещане на Баба Марта 
<» Първа пролет -  карнавал
• Празникът на мама

Директор 
Учители 

Мед. сестри ДЯ

април Боядисване на Великденски яйца-открита практика с 
участието на родители

Учители от всички 
групи, 

мед.сестри ДЯ
май Довиждане детска градина“ -  празнично изпращане 

на децата от подготвителна група за училище 
„Вече съм голям”

Учители ПГ 
Мед. сестри ДЯ 

Директор
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Ю НИ Първи юни — ден на детето
Спортен празник с участието на родители

Учители 
Мед. сестри ДЯ

Годишният комплексен план е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет -  
Протокол № 1 от 17.09.2018 г.


