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П Л А Н 
за 

К О Н Т Р О Л Н А Т А   Д Е Й Н О С Т 
през учебната 2020 – 2021 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Планът е изготвен съгласно  чл. 15 ал. 2  от Наредба №8  от 11.08.2016г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование, ЗПУО, Наредба №5 от 03.06.2016г. на МОН. и 
длъжностната характеристика на директор 



 
 
През изминалата учебна година акцентът в работата на детското заведение беше 
емоционалното възпитание при децата от предучилищна възраст. Усъвършенстване на 
професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от 
високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 
човешкото достойнство. Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване 
на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на детето като гражданин. 
 
Водеща цел: Реализиране на съвременно европейско образование на децата и 
развитие на човешкия потенциал в детското заведение 
 
Водещи приоритети на контролната дейност за учебната 2020-2021 година: 
 

1. Прилагане на разнообразни съвременни подходи за осигуряване на качеството 
на управленската дейност в детската градина 

2. Оптимизиране и иновиране на педагогическите технологии, методи, средства и 
организиране на обучението и възпитанието на децата 

 
3. Анализ и оценка на възпитателно – образователната работа по групи. 
4. Да се получи по пълна информация за степента на психологическа и 

методическа подготовка на учителя и се анализира индивидуалния стил на 
работа при реализиране на различните видове ситуации. 

5. Да се установят уменията на учителите да формират познавателната, 
социалната, емоционалната, естетическата и двигателна култура на децата, като 
се съобразяват с индивидуалните им потребности и интереси. 

6. Да се проследи нивото на взаимоотношения в различните системи: учител – 
дете, група – учител, родител – учител. 

7. Да се контролира до колко целесъобразно е оформена предметната среда за 
свободни изяви на детските интереси, желания, потребности. 

a. Ред, естетизация и педагогическа насоченост на обстановката в групата 
b. Максимално използване и опазване на наличната дидактическа база 

8.  Насърчаване на кадрите за учене през целия живот, обмен на знания 
 

№ ДАТА  ВИД НА ПРОВЕРКАТА И 
СЪДЪРЖАНИЕ 

СУБЕКТ НА ПРОВЕРКАТА 
 

    
 
 
 
 
Обект и предмет на контролната дейност: 

 Процесът на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на 
децата 

 Учителят – педагог и мениджър на детската група 
 Непедагогическият персонал в детската градина в помощ на 

учителите и детето 
 Здраве и двигателна активност на децата 
 Информация и документация 



 Организация на физическата среда 
 Взаимодействие със социалната среда – родители, начално училище и 

други 
Принципи на контролната дейност: 

 Точност и компетентност 
 Съвременност и актуалност 
 Комплексност 
 Целенасоченост и системност 
 Мобилност 
 Безпристрастност и независимост 
 Прозрачност и демократичност 
 Ненакърняване на личното достойнство на проверявания 
 Съпричастност и споделена отговорност на всички заинтересовани 

страни 
 
I  ТЕКУЩ КОНТРОЛ 
 

1. Използване на иновационни интерактивни практики на педагогическо 
взаимодействие 

Срок постоянен 
Отг. Учителите 

 
2. Оформяне жизненото пространство в групите, раздвижване на интериора, 

обособяване на функционални кътове по интереси. 
Срок 30.10.2020г. 
Отг. учителите 

3. Създаване на условия за безболезнена адаптация на новоприетите деца към 
условията в детската градина. 

Срок постоянен 
Отг. Учителите 

4.  Взаимодействие в групата, колегията и родителите 
                                                                                          Срок постоянен 
                                                                                          Отг. Учителите 
 
 

II  МЕТОДИ НА ПРОВЕРКАТА 
 
1. Наблюдение 
2. Беседа 
3. Обсъждане на различни ситуации, възникнали в практиката 
4. Анкети 
5. Открита практика 
6. Продуктивна дейност на децата 
7. Разговори с децата, родителите и учителите 
 
ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА: “ Празниците и развлеченията в детската градина - 
традиция и съвременност ” 
 
III ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 
 



1.  Теоретическо изясняване на проблема 
                                                                      Срок 20.10.2020г. 

                                                                       Отг. учителите         
2.  Изготвяне на библиографска справка по проблема 

                                                                                                       
Срок 20.11.2020г. 

                                                                       Отг. учителите         
 
3.   Провеждане на семинар по проблемите на темата за тематична проверка. 

Срок 20.03.2021г. 
                                                                       Отг. Учителите   

 
 
 
 
 

IV ПРАКТИЧЕСКО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 
 
1. Преструкториране на материалната среда 
2. Включване на дейности, които са подходящи за реализиране на подходяща цел 
3. Нова позиция на учителя в процеса на взаимодействие с децата и нов тип 

взаимоотношения между деца, учители и семейство. 
4. Открита практика: 
I – а гр. – април  2021г. 
I – б гр. – април  2021г. 
I – в гр. – април  2021г. 
II– а  гр. – април 2021г 
II – б гр. – април 2021г. 
II – в.  гр. – април 2021г 
III-а – март 2021г 
III-б – март 2021г. 

      III-в – март 2021 
III – г.  март 2021г 
IV-а  – март 2021г. 

      IV-б – март 2021г.. 
      IV–в  март 2021 

 
5. Дискусия по наблюдавана тържества 
6. Отчитане резултатите от тематичната проверка 

Срок 15.05.2021г. 
                                                                                                              Отг. Директор 

 
 
 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 
 
 



1. Професионализма на детската учителка, познаване и прилагане на програмната 
документация. 

 Творческа всеотдайност – оргинален, ценен и полезен стил 
 Участие във формите за квалификация  
 Нови нетрадиционни идеи за работа с децата 
 Демократизиране и хуманизиране на педагогическия процес 
 Уважение и зачитане на детската личност 
 Организиране на средата 
 Създаване на атмосфера за стимулиране детските интереси 
 и творчески заложби 

 
 
 

2. Постижения на децата 
 
 Степен на усвояване на знания, умения и навици. 
 Трайност на знанията и уменията на децата, самостоятелно решаване на 

поставени задачи и пренос на знания в други ситуации. 
 Психическо, физическо и социално здраве на детето 
 Умението на децата да общуват по между си и с възрастни. 
 Умения да анализират, правят обобщения, изводи и задават въпроси. 
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РАЗДЕЛ 1 
 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДГ “ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА” 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020г. 

Цялостната дейност на детската градина през учебната година протече съгласно 
залегналите в годишния план задачи. Два пъти беше обявена грипна ваканция и веднъж 
извънредна ситуация при която градината не работи с деца от 13.03.2020г до 
26.05.2020г. 
СИЛНИ СТРАНИ И РЕЗУЛТАТИ 
При извършените проверки се констатира добра предварителна подготовка на 
учителките за деня и съобразяване с възрастовите и индивидуални възможности на 
децата. 
Педагозите умело мотивират включването на децата в дейността, основна за 
конкретната преднамерена ситуация, като се съобразяват с водещите за определената 
възраст мотиви и с факта, че мисловната дейност от 3 до 7г. възраст   е възможна за 
нагледно–образното мислене само с такава мотивировка, която произтича от играта и 
завършва в нея . 
При подбора на програмното съдържание е налице стремеж за реалзиране на 
комплексно – интегралния и  спираловидния подход. 
При реализиране формите на педагогическо взаимодействие, учителите се стремят да 
прилагат средства, методи и похвати, гарантиращи личностното изграждане на всяко 
дете. Техниката на общуване в различните системи учител – дете, учител – родител, 
учител–група е интимно–доверителна, като са установени партньорски 
взаимоотношения.  
Съобразно изискванията на МОН и МЗ е организиран режим по групите в който са 
спазени правилата за редуване на активна физическа дейност с покой, активна умствена 
дейност с физическо натоварване , осигуряващи здравословен начин на живот. 
ПОСТИЖЕНИЯ 
Учителките проявяват инциативност и отговорност при  създаване на стимулираща 
среда за развитие на децата. Закупиха се индивидуални материали за работа на децата и 
се обнови интериора в ДГ.  Във всяка група се изнася информация, касаеща родителите 
– седмично меню, информаця за заниманията с децата, резултати от детската творческа 
дейност. В занималните са обособени кътове за занимания по интереси, съобразно 
възрастовите особености и съответстват на актуалните тенденции за информационна 
плътност на средата, предполагаща задоволяване на емоционалните и интелектуални 
потребности на децата.  
През учебната година работи плувния басейн и децата се учат да плуват. 
За  доброто здравно обслужване в ДГ се водят по групи тетрадки за филтър, а в 
медицинския кабинет се съхраняват здравните картони на децата.  
 Не успяхме по независищи от нас причини да проведем всички предвидени в плана 
празници.  
Дейностите над държавните образователни изисквания се организираха от фирма 
“Прециз”, „Кронос“ „Софи“ и „Данивер“.  
Отложено  дете от училище няма . От посещаващите ПГ през учебната 2019 – 2020г. 
всички  са постъпили в първи клас.  
СЛАБИ СТРАНИ – Недостатъчна по-обем външна квалификационна дейност. 
През новата учебна година ще работим за усъвършенстване качеството на работа, както 
с деца, така и с родители. 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на 

детската градина през предходната учебна година. 

1. Анализ на обхвата на децата: 

 Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка: 

През настоящата учебна година подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка са 168  деца. От тях в трета група са 83 деца. В четвърта група са 85 деца. 

 Неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка: 

Броят на децата в първа и втора група е 149 

2. Анализ на процеса на обучение на децата: 

Важни и неотложни са задачите, които стоят  пред съвременното образование, 

насочени в областта на възпитанието на подрастващите – формирането на техния 

облик, на тяхната ценностна система, обединяваща знанията и уменията, духовните и 

материалните потребности, идеалите и целите, нравствеността, творческото отношение 

към живота. Важна цел на нашата работа ще е да съхраним добрите традиции и да 

отворим вратите за новото. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ И ПЕРСОНАЛА: 

Групи Учители Помощник - възпитатели 
Първа – а 
 

Невена Генова 
Иванка Бесимова 
 

Пенка  Костадинова  

Първа - б 
 

Блага Петкова 
Мариана Господинова 
 

Джена Колева 

Първа - в Елена Василева 
Митка Налбанска 

Пенка Христева 

Втора -а Искра Иванова 
Айсел Топал 

Росица Маджурова 

Втора -б Десислава Атанасова 
Кина Радулова 

Николинка Сарафова 

Втора- в Йоана Пищалова 
Антоанета Кирова 

Райна Марнинкова 

Трета – а подготвителна Велина Гогова 
Катерина Стаменова 

Мария Алестрова 

Трета  – б подготвителна Даниела Джелатска 
Гинка Милева 

Иванка Начева 

Трета – в подготвителна Николинка Апостолова 
Емигюл Динчер 

Мария Георгиева 



Трета – г подготвителна Вилина Енева 
Минка Игнатова 

Ганка Велчева 

Четвърта – а подготвителна  Валентина Лилова 
Лилия Попова 

Марияна Чернева 

Четвърта –б подготвителна Елена Бръмбарова 
Кристина Иванова 

Стоянка Макарестова 

Четвърта – в подготвителна Антония Чолакова 
Видка Гугова 
 

Бойка Тошева 

 

 

 
АКЦЕНТИ 

 
 Изграждане на иновационна образователна среда 
 Прилагане на разнообразни образователни техники 
 Гарантиране правото на избор от децата в различни дейности 
 Използване на индивидуална и групова форма на работа 
 Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни 

различия 
 Културни и национални ценности 
 Формиране на интерес и мотивация в игрови ситуации за развитие на стремеж 

към физическо самоусъвършенстване и двигателна активност 
 Гражданско образование 
 Права на детето 

 
 

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
     1.   Търсене на нови форми за усъвършенстване и модернизация на педагогическото 
взаимодействие 
      2.   Преоткриване на творческия стил на добрия учител 

3. Изграждане  на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна 
образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното 
предучилищно образование. 

4. Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в 
областта на предучилищното образование. 

5. Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните 
резултати описани в ДОС за предучилищно образование. 

 
ПОДЦЕЛИ 

 

1. Издигане и утвърждаване престижа на ДГ “Червената шапчица” 
2. Повишаване качеството на образователната работа 
3. Осигуряване на добра учебна среда 
4. Повишаване квалификацията на учителите 
5. Работещо партньорство и добра комуникация с общинската администрация, 

областната администрация, местната общност и други институции за успешното 
осъществяване на националната и областна образователна политика 



 

 
 

СТРАТЕГИЯ 
            1. Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в 
областта на предучилищното образование 
            2.  Обогатяване на материалната база 

      3.   Усъвършенстване работата с деца 
      4.   Обогатяване творческата дейност на учителите 

 
 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
 
 

1. Повишаване качеството на педагогическия и административен контрол 
2. Повишаване качеството на учебно – възпитателния процес чрез подобряване 

неговата организация, повишаване професионалната подготовка, 
компетентност и квалификация на педагогическияте кадри 

3. Подобряване на вътрешната квалификационна и методическа дейност. 
4. Задълбочаване контактите с обществени организации и институции за 

подържане на материалната  база и подобряване на екстериора и интериора  

 
 

 
РАЗДЕЛ 3 

 
ОРГАНИЗАЦИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ 

М. СЕПТЕМВРИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 
АДМИНИСТРАТИВНО 

– СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет: 
Запознаване на педагогическия 
колектив с проекта на 
годишния план – график. 
Уточняване  родителските 
срещи по групи. План за 
защита при бедствия 
пребиваващите в ДГ.       Отг. 
Директор 

Срок 29.09.20г. 

Уточняване списъчните 
състави на групите 
 
 
 

 
Отг. Учителите 

Срок 16.09.2020г. 

Осигуряване на 
задължителната 
документация за учебната 
година 

 
 

Отг. ЗАС 
Срок 20.09.2020г. 

Изготвяне на проект за 
седмична програма 

 
Отг. Директор 

Срок 16.09.20г. 

Изготвяне на Списък-
образец 2 
 

Отг.Директор 
Срок 19.09.2020г. 

Осигуряване на материали за 
почистване  

Отг. ЗАС  
Срок 20.09.2020г. 



 
Изготвяне на график на 
срещите по ал. 1,т.2 от 
Наредбата за 
приобщаващо 
образованиекъм 
годишния план за 
дейността на ДГ  
Отг. Кина Радулова 
Ст. учител 
Срок 20.09.2020г. 
Изготвяне на 
информационно табло за 
представяне на 
родителите постъпилите 
оферти за организиране 
на допълнителни 
педагогически услуги 

Отг. Екип работа с 
родителите 

Срок 23.09.2019г 

Провеждане на родителски 
срещи и избор на 
родителски актив.  

 
Отг. Учителите 

Срок  
                 29.09.2020г. 

Подготвяне на архивираната 
документация за преместване 

 
Отг. ЗАС 

Срок 30.09.2020г. 

Гласуване хорариум и 
седмична програма по 
групи 
 
              Отг. Директор  

Срок 16.09.2020г. 
Квалификация 

„Съвременни подходи и 
тенденции в работата с 

децата от ПУВ и 
влиянието на изкуството 

за формиране на 
личността и нейния 

духовен облик“ 
Срок 30.09.2020  

отг. Екип Учебен 

Провеждане на Общо 
събрание за запознаване на 
колектива с Правилника за 
вътрешния трудов ред 

Отг.Директор 
Срок 15.09.2020г 

 
 
 
Осигуряване на по- богата 
украса на вътрешния двор. 
                   Отг. ЗАС,     
Джелатска 

Срок 30.09.20г. 

Осигуряване на децата от  
първите и вторите групи  
с  безплатни учебни 
помагала 
                  Отг. Директор 

Срок 19.09.20г. 

Тържествено откриване на 
новата учебна година            
              
             Отг. Стаменова 

         Срок 15.09.2020г. 
 

Осигуряване на  блокчета 
фулмастери и боички за 

осемте групи  
 
 

        Отг. ЗАС 
Срок 25.09.2020г 

 
 

М. ОКТОМВРИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО 
– СТОПАНСКА 



ДЕЙНОСТ 
Педагогическо 
съвещание: 

 
Текущи проблеми 

Уточняване на графика за 
заниманията по 
допълнителни дейности 

 
Отг. Директор  

             Срок 03.10.2020г 
. 

Разясняване начина на 
водене на задължителната 
документация 

 
 

Отг. Директор 
Срок 05.10.2020г. 

Осигуряване на средства за 
абонамент на педагогическа 
литература 

 
 
 

Отг. Директор 
Срок 30.10.2020г. 

Квалификация: 
“ Социални 
компетентности на детето 
и развитието им чрез 
празниците“ 

 
 

Отг. Екип Учебен 
Срок 03.10.2020г. 

Провеждане на спортен 
празник  
 
 

 
 

отг. Валентина Лилова 
Елена Бръмбарова 

 

 
1.Проверка на хран. склад, 
кухня, басейн 

отг.директора и комисия 

2.Приемане на план за работа 
при зимни условия 

отг.ЗАС и дир-р 

3.Проверка на работното 
време на служителите 

отг. дир-ра 

4.Сключване на договори с 
фирми за извършване на 
пед.услуги,заплащани от 
родителите 

срок:Отг. Директор 
                Срок 03.10.2020г 

Синхронизиране на 
действията на членовете 

на екипа 
Отг Гл. учител 

Срок постоянен 
 
. 

Запознаване на родителите 
с Правилника за 
осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд 

Отг. Учителите 
Срок 07.10.2020г 

Проверка на задължителните 
противопожарни съоръжения, 
състояние, противопожарна 
обезопасеност на обекта  
 

Отг. ЗАС 
Срок 30.10.2020г. 

„Ние четем“ - родители, 
баба, дядо, учители и 
треньори четат приказки 
на децата в Къщичката на 
приказките 

Отг. Учителите 
Срок 14.10.2020г. 

“Есенна приказка”  
празник  
 
 

отг. Михаил Тодоров  
срок 30.10.2020г. 

Проверка и осигуряване на 
задължителните за първа 
помощ материали и 
лекарства.  
 

Отг. Мед.сестра 
Срок 05.10.2020г. 



Запознаване с офертите 
на куклените театри 

 
 
 
 
 
 

Отг. Директор  
Срок 03.10.2020г. 

Оформяне на 
информационно табло 
със практически съвети 
към родителите за 
възпитанието на детето 

Отг.  
Кина Радулова 

Срок 07.10.2020г 
 
Оформяне на кът за 
музикално възпитание  

 
Отг. Учител по музика 

Срок 30.10.2020г. 

Проверка на хигиенното 
състояние на сградата и двора 
 
 
 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 05.10.2020г. 

 
 

 
 

М. НОЕМВРИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО 
– СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
Педагогически съвет 

 
Обогатяване методичния 
кабинет 
 
 
 

Отг. Учителите 
 Срок постоянен 

Хигиенно опреснителен курс 
с помощния персонал 
 
 

Отг. Мед. сестра 
Срок 30.11.2020г. 

Отчет на изпълнението на 
решенията от първия 
педагогически съвет 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 02.11.2020г. 

Ден на народните будители 
 

Отг. Учителите по групи 
Срок: 01.11.2020г. 

Изготвяне на график за 
снегопочистването 

     Отг. В. Гогова 
Срок 04.11.2020г. 

Изпълняват ли се 
направените препоръки 
от проверките. Проверка 
на входящата 
диагностика по групи 

Отг. Директор 
Срок 30.11. 2020г 

. 

СЪВМЕСТЕН ПРАЗНИК 
С РОДИТЕЛИТЕ “Ден на 
християнското семейство” 

 
Отг учителите 

Срок 21.11.2020г. 

Проверка на таксовата книга 
 
 

 
Отг. Директор 

Срок 02.11.2020 

Обсъждане на варианти 
за провеждане на 
Коледно тържество 
 

Намиране на подходящи 
статии за възпитанието на 
децата, които могат да 
бъдат поставени на 

Проверка на медицинската 
документация 

 
 



 
 

Отг. Екип празници и 
развлечения 

Срок 02.11.2020г. 

родителското табло 
 
Отг. Екип за работа с 
родителите 
Срок  02.11.2020г. 

 
Отг. Директор 

Срок 07.11.2020г. 

Разискване на актуални 
проблеми възникнали във 
входа на работата 
Квалификация:  

 
“ Празниците в детската 
градина- традиция и 
съвременност ” 

 
отг. Екип Квалификация 

срок 30.11.2020г 

Обогатяване на 
библиотеката с литература 
по проблемите на 
здравното образование 

 
 
 
 

Отг. учителите 
Срок постоянен 

Проверка на досиетата на 
децата  
 
 

Отг. Директор 
Срок 04.11.2020г. 

 
М. ДЕКЕМВРИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО – 
СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
Проверка на списъчните 
състави в дневниците по 
групи 

Отг. Директор 
              Срок 23.12.2020г 

Работа с родителите 
“Дядо Коледа” – традиции 
и обичай 
 

отг. Учителите 
срок 23.11.2019г. 

Осигуряване на счетоводна 
документация за новата 
календарна година 
 

Отг. ЗАС 
Срок 30.12.2019г.  

Проверки за спазване на 
работното време 

 
 

Отг. Директор 
Срок 23.12.2019г 

Подновяване на 
материалите за родителите 

на таблото  
 
 
 

Отг Екип за работа с 
родителите 

Срок 05.12.2020г. 

Изготвяне на график за 
сливане на групи и 
ползване на отпуски от 
персонала през ваканцията 
 

Отг. Директор 
Срок 23.12.2020г 

Проверка на месечното 
планиране  

 
 

Отг. Директор 
Срок 23.12.2020г 

Запознаване на колектива с 
настъпили промени в 
нормативни документи 
обслужващи образованието 
 

Отг. Директор 
Срок  02.12.2020г. 

 

Оформяне на новогодишна  
украса в групите 

Отг. учителите 
Срок 02.12.2020г. 

Намиране на спонсори за 
закупване на коледни 
подаръци и лакомства за 
децата 
Отг. Учители и Директор 

Срок 23.12.2020г. 

Проверка на хранителния 
склад 
              Отг. Директор 

Срок 12.12.2020г 
 

„Магията на Коледа- едно Изготвяне на график за Проверка на таксовата 



вълшебно преживяване за 
децата“ 

 
Отг. Г.У. 

Срок 16.12.2020г. 
 
 
Отчет на финасовото 
състояние  
                   Отг. Директор  

Срок 05.12.2020г. 

отпуските 
 
 
 
 

Отг. Гл. учител 
Срок 23.012.2020г. 

книга Организация за 
събиране на таксите 
Коректно начисляване на 
такси Наличност на 
необходимите документи 
за не заплащане на такси 
 

Отг.Директор 
Срок 02.12.2020г. 

 
 

 
М. ЯНУАРИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО – 
СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
Общо събрание 
 
1. СБКО – разпределение 
на средствата 
2. „Поставяне на граници 
определяне на правила” – 
Съвместно обсъждане на 
темата от педагогически и 
непедагогически персонал 

Екип квалификация 
Срок 25.01.2021г 
 

Съвместни празници със 
семейството: 
Именни дни 
 
Отг. Екип за работа с 
родителите 
Срок 30.01.2020г. 
 

Проверка на 
документацията  на 
снабдител и ЗАС за Новата 
календарна година 
 

Отг. Директор 
Срок 10.01.2021г. 

Отчет по направените 
проверки за спазването на 
вътрешния трудов ред  
 

Отг. Директор 
Срок 31.01.2021г. 

 Проверка на хигиената по 
групи и в кухненски блок 
 

 
Отг. Директор 

Срок 20.01.2021г 
Отчет по направените 
проверки за спазване на 
здравословните и 
безопасни условия на 
възпитание, обучение и 
труд в детската градина 

 
Отг. Директор 

 Срок 31.01.2021г. 

Запознаване на родителите 
с нормативната уредба за 
обучение на децата по 
правилата за безопасно 
движение по пътищата и 
обема от знания, който 
трябва да овладеят техните 
деца 
Отг. Учителите 

 Срок 31.01.2021г. 

 

Квалификационна дейност 
– тренинг „Ролята на 
помощник-възпитателя в 

Работа с родителите 
„Как да разберем какво 
става в душата на детето“ 

 



Д.Г. в условията на 
празнична среда“ 

Отг. Екип квалификация 
Срок 30.01.2021г. 
 
 
 
 
 

М. ФЕВРУАРИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 
ОРГАНИЗАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 
АДМИНИСТРАТИВНО – 

СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СЪВЕТ 
 
 

Работа с родителите: 
“Предложение за 
посещаване на 
организираните форми на 
допълнителни 
педагогически услуги. 
 
Отг. Учителите по групи 
Срок 20.02.2021г 

Проверка “Осигуряване на 
оптимален двигателен 
режим по групите” 
 
 
 
            Отг. Мед. сестра 
            Срок 28.02.2021г. 

Отчет на решенията  от 
миналия  Педагогически 
съвет 
 

          
                  
 
 
 

               Отг. Директор 
Срок 20.02.2021г 

 

Споделяне на 
отговорностите между 
детската градина и 
семейството за обучението 
и възпитанието на 
децата/изготвяне на табло с 
материали по темата/ 

Отг. Екип за работа с 
родителите 

               Срок 16.02.2021 

Проверка на организацията 
на работа, счетоводната 
документация и начин на 
водене и съхранение на 
ЗАС. 

 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 20.02.2021г 

Обсъждане на варианти за 
провеждане на 
Осмомартенско тържество 

Отг. Екип празници и 
развлечения 

Срок 22.02.2021г. 

Престой на открито и 
всекидневна двигателна 
дейност 
 

 
Отг. Учителите 

 Срок 28.02.2021г 

 

Разискване на актуални 
проблеми възникнали във 
входа на работата 
 

Отг. Директор 
Срок 20.02.2021г. 

Привличане и 
приобщаване на 
родителската общност за 
активно участие в 
решаването на проблемите 
на детското заведение. 
Отг. Екип за работа с 
родителите 
Срок постоянен 

Проверка на хранителните 
продукти съхранявани в 
склада за срок на годност 

Отг. Директор 
Срок 22.02.2021г 



Семинар: „Познание и 
възпитание чрез народните 
празници, традиции и 
обичаи ”  

 
 

 
 

Отг. Екип квалификация 
Срок 12.02.2021г. 

 

Активно организиране на 
система от игри и спортни 
занимания с положително 
влияние върху цялостното 
развитие на детската 
личност 

 
Отг. Учителите 

 Срок 28.02.2021г. 

Проверка на 
задължителните документи 
за пожарна и аварийна 
безопасност, разработени 
съгласно Наредба № I -209 
 

 
Отг. Директор 

Срок 25.02.2021г. 
 

 
 
 

М.МАРТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО – 
СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
Педагогическо съвещание 
“ Образователното 
пространство на празника ”  

Отг. Директор 
Срок 15.03.2021г. 

Работа с родителите и 
обществеността 
Посрещане на Баба Марта  

 
Отг. Екип празници и 

развлечения 
Срок 01.03.2021г. 

Набавяне на средства и 
материали за озеленяване 
на двора и оформяне на 
цветни алеи 

 
Отг. ЗАС 

Срок 30.03.2021г. 
 Празнуване на 3 март-ден 

на освобождението 
Отг. Екип празници и 

развлечения 
Срок 03.03.2021г. 

Проверка на складовата 
наличност 

 
Отг. Директор 

Срок15.03.2021г. 
Квалификационна дейност: 
“Игри за приказкотерапия 
– „Как пръсчетата се 
скарали, Приказка за 
лъвчето от Джани Родари 
”- 

Отг. Екип квалификация 
Срок 30.03.2021г. 

 
ХИГИЕНА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

1.Текущ контрол по 
хиг.състояние на обекта 

отг.дир-ра 
2.Реализиране на 
оздравителни и 
закалителни мероприятия-
контрол на температурата в 
гр.,проветряване,закаляване 
чрез облеклото на децата 
 
отг.мед.с-ра 

Периодичен инструктаж по 
безопасни условия на 
възпитание, обучение и 
труд 
 
 

Отг. Айсел Топал 
Срок на 3 месеца 

Обсъждане на ремонтни 
дейности през летния 
период  

Отг. Директор 
                        Срок :м. март 

“Осми март- ден на мама и 
на баба” тържества по 
групи 
  Отг. Учителите по групи 

Срок: 08.03.2021. 

 

Контролна дейност: Провеждане на пролетни Проверка и обезопасяване  



Посещение на мартенските 
тържества по групи 
Първи групи   – 8 март 
Първи групи – 8 март 
Втори групи – 8 март 
ПГ-5 – а  – Пролетно 
тържество 
ПГ – 6 - 3 март 
 

Отг. Директор 
Срок :м. март 

тържества по групи 
 
 
 

Отг. Учителите по групи 
Срок: 22.03.2021г. 

 
 
 
 
. 

на дворните съоръжения  
 
 
 
 
 
 
 
 

Отг. Общ работник 
Срок:30.03.2021г. 

 
 

 
 
 

М. АПРИЛ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО – 
СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
Педагогически съвет 
Ефективността от 
проведената учебно 
възпитателна работа за 
постигане на високи 
резултати при достигане на 
ДОИ по направления до 
момента  

Отг. Директор 
Срок 05.04.2021г. 

Преглед на нормативните 
документи в сферата на 
Образованието – 
запознаване с промени и 
изисквания 
 
 

Отг.Директор 
Срок 12.04.2021г. 

Монтиране на пейки в 
двора на детската градина 

 
 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 30.04.2021г. 

Запознаване с графика за 
тематичните проверки 

Отг. Директор 
Срок 05.04.202. 

Празник на шегата 
 

Отг екип празници и 
развлечения 

             Срок 01.04.2021г. 

Анализ на състоянието на 
бюджета 

Отг. Директор 
Срок 10.04.2021г 

Разглеждане на актуални 
проблеми  

Отг.Директор 
Срок 05.04.2021г. 

  

Консултация във връзка с 
провеждането на 
констатации за изходящото 
ниво на децата по 
направления 

 
 

Отг.Директор 
Срок 25.04.2021г. 

Хигиена и здравеопазване: 
Информация за 
готовността на двора и 
условия за изнасяне на 
режимни моменти и игри 
навън 

Отг. Мед. сестра 
Срок 10.04.2021г. 

Проверка на заповедна 
книга за храна и 
требвателните листове за 
м. април 

 
 
 

Отг. Директор 
Срок30.04.2021г. 

Квалификационна дейност: Литература  за родителите  



“ Символичната празнична 
среда за приобщаване на 
децата към културни 
традиции и национални 
ценности ” 

Отг. Учителите 
 Срок 30.04.2021г. 

в сайта и на ротителското 
табло относно: 
„ Задължителната 
подготовка в трета и 
четвърта група – проблеми 
и приоритети в 
европейското 
образователно 
пространство за 
изграждане на свят 
изпълнен с топлина и весел 
детски смях”  
Отг. Екип квалификация и 
Екип за работа с 
родителите 
Срок  20.04.2021. 

Тематична проверка по 
групите 
 
 

Отг.Директор 
              Срок 30.04.2021г 

Организиране на 
косултативен кабинет за 
родителите в който ще се 
подсигури литература по 
актуални проблеми на 
възпитанието на децата  
 

Отг. Екип за работа с 
родителите 

Срок 20.04.2021г. 

Проверка на таксовата 
книга 
 
 
 
 

 
 

Отг. Директор 
 Срок 03.04.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 

М. МАЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО – 
СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
Квалификационна дейност: 
“ Празниците в Д.Г. със 
семейството-един от 
факторите за личностното 
развитие на детето“ 

отг. Екип квалификация 
срок 10.05.2021г. 

Прием на децата, 
закаляване и отразяване на 
процедурата 

  
 
 
 
 
 

 Отг. Учителите по групи 
 Срок:05.05.2021г. 

Инвентаризация на посуда 
и бельо 

 
 
 
 
 
 
 

Отг.ЗАС 
 Срок:30.05.2021г. 

Педагогически съвет 
 

Проучване на 
потребностите от 

Изготвяне на график за 
отпуските 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 30.05.2021г 

взаимодействие с 
определен характер, 
определяне целта на 
взаимодействието и 
разработване  на план за 
взаимодействие с 
родителите 
 

Отг. Екип за работа с 
родителите 

 Срок 20.05.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 30.05.2021г. 

Отчет на цялостната 
дейност по комисии 
 
Отг. Екипи по направления 

Срок 30.05.2021г. 

Празник по случай деня на 
славянската писменост 

Отг екип празници и 
развлечения 

Срок 24.05.2021г. 

Заявка за задължителна 
документация за новата 
учебна година 

 
Отг. ЗАС  

Срок 30.05.2020г. 
Насоки за дейността през 
летния период 
 
 

Отг. Директор 
Срок 30.05.2021г. 

Изпращане на бъдещите 
първокласници 

 
 

Отг. Учителите на ПГ 
Срок 28.04.2021г. 

Проверка на сградния фонд 
за необходимост от 
ремонти през лятото 

 
Отг. ЗАС 

Срок 30.05.2021г. 
 
Доклад анализ за 
резултатите от контролната 
дейност 
 

 
Отг. Директор 

Срок 30.05.2021г. 

Приемане на план за 
закаляване на децата през 
летния период 
 

 
 

Отг. Мед. сестра 
Срок 30.05.2021г. 

 
Проверка на книгата за 
дарения 
 
 
 

Отг. Директор 
Срок 30.05.2021г. 

 
 

 
Месец юни се създава организация на персонала за 
работа в сборни групи / юни, юли и август/ 
 

 
Р А Б О Т Н И    Е К И П И 

 
 

 
Екип квалификация 

Невена Генова 
 Гергана Машева 
Елена Бръмбарова 



 Валентина Лилова 
Айсел Топал 
Видка Гугова 
Н. Апостолова 
Велина Гогова 
Видка Гугова 
Митка Налбанска 
Минка Игнатова 

 

 
Екип празници и 

развлечения 
 

Десислава Атанасова 
Даниела Джелатска 
Маргарита Митова 
Елена Василева 
Кина Радулова 
Елена Бръмбарова 
Искра Иванова 
Лилия Попова 
Михаил Тодоров 
 

 
Екип за работа с 

родителите 
 

 
Мариана Господинова 
Искра Иванова 
Айсел Топал 
Антония Чолакова 
Антоанета Кирова 
Емигюл Динчер 
 

 
Комисия за дарения 

Мариана Господинова 
Елена Бръмбарова 
Кристина Иванова 

 


