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ГЛАВА ПЪРВА

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

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

направления.
- Много добро хранене и санитарно хигиенно поддържане.
- Добра подготовка за училище.
- Усвояване на ДОС
- Стартиране на работата по прилагане на Наредбата за приобщаващо образование и 

обхващане на децата от всички възрасти.

2. Слаби страни, проблеми:
- Покривът на сградата се нуждае от неотложен ремонт. Водата прониква през тавана 

на една от занималните. мазилката пада и помещението е необитаемо и опаспо.
Дворното пространство нс се поддържа навсякъде защото е голямо и назначеният 
персонал няма физическа възможност да се справи.

- Помещенията в които децата се отглеждат и обучават се нуждаят от осъвременяване 
на интериора.

- Недос татъчно оптимизиране на пространството в занималните.
- Недостатъчно естетизиране на отделни зони по групите и фоайетата.
- Липса на заинтересованост от колектива и родителите.
- Слаба съвместна работа с обществения съвет.

3. Извод:
I [ланиране 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 с 

детската градина и обогатяване на материалната база.
Продължаване на дейностите, свързани с обхващане на всички деца за 

диагностициране на ранното детско развитие и разширяване на общата и допълнителна 
подкрепа в ДГ. :

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 
нови те изисквания и предизвикателства на висококонкурептния 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.

Усвоявано и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивиду&тнос гта 
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.Дьбово е институция, в която се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават деца от 12 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 
творчсско 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 творчсство 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 па децата, и професионална изява на 
педагогическия екип.

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

институции
4.Поддържане на системата за здравеопазване и повишаване на физическата 

дееспособност на децата.Овладяванс на знания и умения за здравословен и безопасен 
начин на живот.

5. Полагане основитс 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 педагог ическото взаимодействие.

О Р Г А Н И З А Ц И Я

/. Брой деца: 68 

2. Брой на групите: 3

• детска градина 2
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• детска ясла-1

3. Разпределение по групи:

ДЕТСКА ЯСЛА
■ ' ' : . Щ * ' -] ■

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ПОМОЩНИК - 
ВЪЗПИТАТЕЛИ

Група „ГЪНКА “ М.с.Снежана Хаджикянова Аделина Тодорова 

Мартарита Левтерова

ДЕТСКА ГРАДИНА УЧИТЕЛИ ПОМОЩ НИК - 
ВЪЗПИТАТЕЛИ

Подготвителна
група

5-7 годишни 
„МЕЧО ПУХ“

Сг.учител Боряна Мънчева

Директор с група 
Александрина Велева

Албена Йорданова

Смесена 

3-5 годишни 

„КАЛИНКА“

Ст.учител Вьчка 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: Вьчка Стефанова
Членове: 1. Румяна Стоянова. 2. Маргарита Левтерова

.  Б Д П :
Председател: Боряна Мънчсва
Членове: 1. Росалина Тодорова 2. Вьчка Стефанова

• КООРДИНИРАЩ ЕКИП Приобщаващо образование
Координатор: Р.Тодорова. Членове: Учителите по групи

• Комисия за разпределяне децата в сборни групи
Членове по един учител от група
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Служебно лице по администриране на Междуинституционалната платформа 
"Посещаемо и безопасно училище" . Боряна Мьнчева

Секретар на педагогическите съвети: Боряна Мънчева

Заместник на директора: Вьчка Стефанова 
Отговорник за книгата за дарения -  Мария Караколева 
Отговорник по съвместната дейност с училището: Александрина Всрева 
Отговорник за съвместната дейност с детската ясла :• Александрина Велева 
Отговорник за работата с родителите: Боряна Мънчева, Вьчка Стефанова 
Отговорник по ПБ -  В.Стефанова 
Отговорник за летописната книга : Боряна Мънчева 
Отговорник за методическото обединение: Р.Тодорова

Приемственост между детската ясла, детска градина и начално училище

Основнитс цели и задачи в детската градина ще бъдат насочсни към създаване на 
оптимални условия за безболезнено адаптиране на децата към условията в училище. 
Основнитс 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 ш реализиране на целите и задачите 

1. Управленска дейност

Планиране -  усъвършенствано 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 
епоеоби за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес;

- Насочване на децата към овладяване и осмисляне нравствено - естстически 
ценности от природиата и социатна срсда;

- Развитие 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 социалного 
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;

Родителите да бъдат удовлетворени от образователно - възпитателната 
работа в детската градина и участието им в нея;

Елементарни представи и начални умения и знания за безопасно движение
Сътрудничество при извършване па допълнителни педагогически дейности:

- чуждоезиково обучение -  англ. език
- народни танци

ателиета - приложно изкуство; изобразително изкуство
- футбол; ,

ГЛАВА ВТОРА

м | | 2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДА ГОТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК

1 Прием на депата и разпределението им по 
групи.

септември Директор

2 Родителски срещи обща за избор на нови 
членове на Обществения съвет и по групи септември Учители, 

Мед сестри

4 Заседание на 1 юдагогическия съвет и 
Обществения съвет

септември Директор

5
Изготвяне на график за проверките за водене 
на дневниците. Въвеждане на електронен 
дневник

септември
Директор 
Касиер- 

домакин. Учители
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6
11ровсжданс на периодичен инструктаж за 
бсзонасни условия на възпитание, обучение 
и труд.

септември Директор, 
отговорник БУТ

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 Правилника 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 
квалификационно-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 
У чигели

12 Изготвяне на План за обучението по БДИ за 
учебната 2019 / 2020 г. септември

Директор 
Р.Тодорова

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

14

Развитие на мотивациониа, 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

Ал.Велева 
Б.Мънчева

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

октомври
май

Мед.лице кабинет 
Н. Колев

16 „Заразни заболявания и профилактика“ декември Мед.сестри 
11. 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 на 
новата занималия септември Директор
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20 Създаване Клуб па природата 
Засаждане на растения в двора на ДГ

ноември
април

Директор
учители

21 „Есенни багри'" 
Седмина на четенето

Ноември
април

Директор
учители

22 Посещение на читалището и училището. 
Организиране па спортен празник

Октомври
май
юни

Директор 
Учители ПГ

23

Екологосьобразно възпитание.
Възпитаване на навици за опазване на 
насажденията на детските площадки 
по групи

^  Засаждане на дворного пространство 
с подходяща едногодишна и 
многогодишна растителност. 
Полагане системи грижи през 
различните сезони за отглеждането й.

^  „Цветът, на четирите сезона" 
представяне на получените резултати.

^ Посрещане на Еньовден и 
организиране на билкови ателиета .

^ Пикник в двора на детското 
заведение.

^ Прегръщане на дърво /разказ за 
значението и ползата му за хората/

целогодишно

У чители 
Директор 

Пом. възпитател и 
родители
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2.2. ОР1А НИЗА ЦИОННО НЕДА ГО ГИ ЧЕСКЛ 
ДЕЙНОСТ

План за заседанията на педагогическия 
съвет

СРОК ОГГОВОРНИК■

1. 1. Обсъждане и приемане на годишния план за 
работа през. новата учебна година.
2. Обсъждане на идеи и 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 па деца на 3-3,6 г.
3. Разяснения и тълкуване на Наредбата за 
приобщаващо образование.
4. Заповед са Определяне на координатор
5. Създаване на комисия
6. Входни нива по групи

септември
Директор
Учители

л

Обобщаване па анализите и изготвяне на изводи от 
диагностиката на входните и изходните равнища на 
децата от детската градина.
Докладване на резултатите на директора и ПС. 
Заседания па ЕПЛР и изготвяне на документацията 
по предлагане на деца за ДП за ЛР - по график 
Подготвяне на документи на деца на които ще се 
предостави обща и допълнителна подкрепа.

Октомври
Май

Целого
дишно

У чители по групи 
Координатор 

ЕПЛР

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 па обща и 
допълнителна подкрепа.

По
индиви-

Директор 
Ресурсен учител
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2. Изготвяне на оценки. Работа с деца със 
специални образователни потребности

дуални 
планове 

на децата

Учител

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

Директор

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 работа с деца през юни

Директор
Учители

летния период..
5. Избор на работна група за изготвяне па проект за 
годишен комплексен план за следващата учебна 
година.
6. Отчет за изпълнение на СТРАТЕГИЯТА за 
първите три години.

/ •
2.3. КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Провеждане на открита практика по тема „Хигиена, 
естетика и правила на порционираие, 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 
иредставляват/Изработване на календар на празниците 
, които ще празнуваме през годината

октомври Б.Мънчева 
Р.Тодорова

Апликации с природни материали -работа в слуба 
заеднос родители ноември Б.Мънчева

4. ..Фолклорът и празниците в ДГ“ - семинар декември Ал.Велева

5. СРИ в Д1 и тяхната роля в учебно-възпитателния 
процес. Дискусия януари Всички учители

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

7. 11роучване на състоянието на физическото развитие на 
децата по основни показатели. Откриване на деца с април Мед. сестри 

учители
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наднормено тегло. Установяване заболяемостта на 
децата.

8. „Благовсщение“ -  открита практика март Учителите от двете 
групи

9. „3 -ти март “ -  открита практика март Учители Г1Г

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

11. „Лазаровден , 1 Цветница -  открита практика април У чители 
Всички групи

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

Всички групи

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

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

ГЛАВА ТРЕТА

3. / ,ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Месеи па
Тематика | Отговорник

септември Театрална постановка -  Гостуващ театър Директор
Учители

октомври Празник на есента в детската градина.
Изложба от даровете на есента в клуб на природата

Директор

ноември Ден на християнското семейство Учители ПГ
декември Коледно тържество

Коледен базар на предмети изработени в арт 
ателието

Директор
Учители

януари Театрална постановка Директор

февруари Празник в детската Градина Учители

март Тържества
• Посрещане на Баба Марта
• 11ърва пролет -  карнавал 
» Празникът на мама

Директор 
Учители 

Мед. сестри ДЯ
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април Боядисвано 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

юни 11ърви 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 17.09.2019 г.
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Утвърждавам : 
Директ

ПЛАН
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

на ДИРЕКТОРА

на ,ДГ "ДЕТЕЛИНА" С. ДЪБОВО, ОБЩ. МЪГЛИЖ 
ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 г.

Настоящият план за контролната дейност на директора е разработен и 

съобразен с на основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, Инструкция №1 за провеждане 

на контролна дейност в системата на Народната просвета, Функциите на 

длъжността Директор по НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. .

НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В 

ДГ "ДЕТЕЛИНА":

• квалификационна;

• административно-управленска;

• социално-битова и стопанска;

• 'финансова.
I

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Осигуряване на условия в детското заведение за осъществяване на 

държавната политика в областта на образованието. Постигане на 

държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове 

и програми, съгласно съществуващите нормативни документи.

II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най- 

пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процес.

2. Създаване на условия за повишаване активността на децата в 

учебно-възпитателната работа.

3. Изпълнение на задълженията по длъжностна характеристика на 

служителите.

учебно-възпитателна;
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4. Регулиране на процесите в образователната институция с оглед 

нейното нормално функциониране.

5. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Учебно-възпитателната дейност на децата и когнитивните 

/познавателни/ резултати.

2. Дейността на педагогическият персонал.

3. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, 

организационна) и квалификационната дейност на учителите.

4. Правилно водене и съхраняване на учебната и училищна 

документация.

5. Дейността на помощник-възпитателя.

6. Работата на обслужващия и помощния персонал.

7. Цялостната административно - стопанска дейност на ДГ

IV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ

1. Непосредствени наблюдения.

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на 

различните дейности в училище.

3. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране 

и оценяване на резултатите от дейността на учениците, учителите, 

възпитател и помощния и обслужващия персонал.

IV.ФОРМИ НА КОНТРОЛ

1. Педагогически контрол

2. Административен контрол

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ, ОТНОСНО:

1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни 

изисквания; на нормативните и поднормативните актове в 

образованието.

2. Спазване на всички правилници в ДГ "Детелина” и трудовата 

дисциплина.

3. Спазване на седмичното разписание.

4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети.

5. Изпълнението на решенията на педагогическия съвет.

6. Дейността на административния и помощен персонал.

7. Административната и стопанската дейност.

8. Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.



9. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.

10.Изпълнение на наложени наказания.

11.Готовността за действие в екстремни ситуации.

VI. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

1.1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ

1.1.1. Проверка на резултатите от входното ниво на децата по ДОС и 

Скрининг теста.

срок: м.09 - 10.2019 г.

1.1.2. Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво 

на децата.

срок: м.05 - 06.2019 г.

1.1.3. Разговори с учителите по отношение осъществяването на 

задължителното обучение на децата от ПГ и подготовка за училище.

срок: м.09.2019 г.

1.1.4. Установяване на обхвата на децата и посещаемоста им в ДГ 

"Детелина"с. Дъбово.

срок: постоянен

1.2. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ

1.2.1. Проверка на взетите теми по безопасност на движението,"Програма 

за дейността по БДП за учебната 2019 /  2020 г.

срок: постоянен

1.2.2. Проверка на готовността на учители и деца за провеждане на 

основните форми на педагогическо взаимодействие.

срок: постоянен

1.2.3.Наблюдение на допълнителна форма или режимен момент на всяка 

от учителките през учебната година.

срок: до края на уч.година

1.3.3. Наблюдение на основна форма на пед.взаимодеиствие - ПГ-ОС- 

„Полезно и вкусно" от Темата „Да бъдем здрави" - ст.учител Б.Мънчева

Наблюдение на основна форма на пед.взаимодеиствие - Разнов.гр. 

Математика Тема "Кръг" - Ст.учител В.Стефанова

срок: м. 11.2019 г.

1.3.4.Наблюдение на основна форма на пед. взаимодийствие разнов.гр. 

БЕЛ Тема "Дядовата ръкавичка" - Учител Р.Тодорова

срок:м.12.2019 г.

1.3.4. Наблюдение на основна форма на пед.взаимодеиствие - Разн.гр.



Изобразително изкуство Тема" Дъга" - Учител Р.Тодорова

срок: м.02.2020 г.

1.3.5. Наблюдение на основна форма на пед.взаимодеиствие 

Разн.гр. Тема „Картина с плодове" - Ст.учител В.Стефанова

Г1Г Математика „Сравнявам и броя до 10" - Ст.учител Б.Мънчева

Срок: м.04.2020 г.

1.3.6. Контрол върху организацията и провеждането на училищните 

тържества, празници, ритуали, изложби и конкурси, съдействащи за 

развитие и укрепване на общоучилищния дух и за изява на 

интересите и способностите на учениците.

Наблюдение на тържество по темата: „Ден на християнското 

семейство"- старши учител,ПГ Б.Мънчева 

срок:30.11.17 г.

Наблюдение на есенно тържество -Разн. гр.-ст.учител В.Стефанова 

и учител ДГ Р.Тодорова и ПГ Ст.учител Б.Мънчева

Срок:

20.10.2019 г.

1.3.15. Контрол върху работата на учителите с родителите: про

веждане на родителски срещи, връзката на ДГ със семейството

срок: постоянен

1.3.16. Контрол на дейността на методическото обединение .

срок: края на всеки учебен срок

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

2.1. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

2.1.2. Годишните разпределения и съответствието им с дневника за

взетите учебни часове.

срок: периодичен

2.1.6. Проверка на дневниците по групи.

срок: периодично, два пъти на учебен срок

2.1.9. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на 

педагогическия съвет.

срок: периодичен

2.2. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.2.1. Проверка на воденето на техническата документация:
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=> Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана

срок : м.10.2019 г., м.02.2020 г. 

=> Книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на 

труда, противопожарна охрана 

=> срок : м.10.2019 г., м.02.2020 г.

=> Книга за периодичен инструктаж на работното място по безо

пасност, хигиена на труда, противопожарна охрана

срок: м.10.2019 г., м.02.2020 г. 

=> Книга за извънреден инструктаж на работното място по 

безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана

Срок:м.10.2019 г., м.02.2020 г.

2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по 

трудовоправните отношения с персонала:

2.2.3. Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност:

=> Справки

срок: ежемесечно

2.3. ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал.

срок: постоянен

2.3.2. Книгата за санитарното състояние.

срок: постоянен.

2.3.3. Разширяването и опазването на материално-техническата база 

(МТБ] и поддържане състоянието на сградата.

срок: постоянен

2.3.4.Спазването на изискванията за техническата безопасност, охрана на 

труда и противопожарната охрана от децата и педагогическия 

непедагогическия персонал.

срок: постоянен

2.3.5. Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен 

процес през зимата.

срок: м.11.2019 г.- 03.2020 г.

2.3.6. Изпълнението на препоръките и изискванията на специ

ализираните органи: РЗИ, ПО, РДВР и други.

срок: постоянен

2.4. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА:

2.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните
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характеристики и изискванията за трудовата дисциплина.

срок: постоянен

2.4.2. Правилника на ДГ.

срок: постоянен

2.4.3. Етичният кодекс.

срок: постоянен

2.4.4. Организацията на деня.

срок: постоянен

2.4.5. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд.

срок: постоянен

2.4.6. Седмичното разписание.

срок: ежедневен
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