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ГОДИШЕН  ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ДГ „СЛЪНЦЕ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

Детска градина „Слънце” е институция, в която се реализират цялостно обучение и 
възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и 
индивидуалност. Детската градина създава условия за развиване на личността на детето и 
осъществяване на качествено предучилищно образование спрямо европейските и 
национални приоритети. Усъвършенства създадените педагогически, материални и 
здравно-хигиенни условия, необходими за качествен образователен 
процес.Възпитателният процес е насочен в сферата на социалната екология наричана още 
екология на човека. 

През учебната 2019/2020 година ДГ ще работи като иновативна детска градина. 

 Теоретически и практически  прилагаме модел за предучилищно възпитание под мотото 
“Да съхраним детството на детето“ с непрекъснато обновяващи се компоненти следейки 
световния опит в сферата на възпитанието на детето.  Прилагаме нов модел за 
възпитание, респективно нови възгледи и идеи насочени към формиране на личността на 
детето като акцентираме на необходимостта от формирането на еко/биоцентрично 
поведение /човекът част от природата/.   

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

СИЛНИ СТРАНИ И ПОСТИЖЕНИЯ: 

1. Наличие на сграден фонд и предвиден щат. 

2. Гарантиран бюджет за образование и материална издръжка (прилагане на система на 
делегиран бюджет). 

3. Приобщаване на родителската общност към живота в детската градина. 

4. Позитивно възпитание  в основата на педагогическото взаимодействие. 

5. Условия за квалификационна дейност на педагогическия екип, основаваща се на 
поддържащо образование – образование през целия живот. 

6. Осигурено здравно обслужване и здравна профилактика.  

7. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, открити 
практики. 

8. Приобщаване на децата към националните ценностни и традиции.  



9. Наличие на квалифициран педагогически екип.  

ЦЕЛИ: 

  1.Социализацията на детската личност. Изграждане и развитие на личността като 
резултат от взаимодействието и със социалната и материалната околна среда. 

   2.Достигане на заложеното в Държавния образователен стандарт за предучилищно 
образование равнище на познание, осигуряване на  условия и възможност за равен 
достъп, качествено образование, възпитание, личностно развитие и социализация на 
децата при престоя в детската градина.  

ПРИОРИТЕТИ: 

   1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко 
направление от държавния образователен стандарт за предучилищно образование и 
възпитателните направления в които  се реализира целта на иновативната програмна 
система „Слънчева градина“. 

   2.Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие и работещ 
приложим модел за постигане на по-добро качество, по-трайни и достъпни знания за 
децата. 

   3.Прилагане на иновативни форми и интерактивна организация на дейността, подбор и 
структуриране на приемливо познавателно съдържание  

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Организиране на възпитателно-образователната дейност съобразно държавния 
образователен стандарт за предучилищно образование Наредба № 5 от 3.06.2016 г.за 
предучилищното образование и програмната система „Слънчева градина“. 

2. Организиране на комплексна възпитателно-образователна дейност за децата, 
съобразно ДОС за предучилищно образование, която да осигури адаптиране към 
промените, условията, правилата и нормите на средата, да формира личностни 
качества, потребности и мотиви, да стимулира способностите и творчеството, да 
подготви навици и мотиви за учебен труд.  

3. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и 
социално образование и развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст. 

4. Повишаване професионалната квалификацията на учителите съответстваща на техните 
интереси и потребности от иновиране на наличния опит както и по актуални проблеми 
свързани с основните аспекти на иновативната програмна система. 

5. Обогатяване практическия опит на родителите чрез съвместни дейности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Брой на групите: 5 

Брой деца - 126 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ: 

Първа възрастова група „Мечо Пух“, с учителки Мая Петрова и Снежана Линджова; 

Втора възрастова група  „Мики Маус”, с учители: Добринка Калчевска и Светослава 
Петкова; 

Трета възрастова група „Щурче”, с учители: Юлия Винарска и Галя Петрова; 

Четвърта подготвителна възрастова група „Пчелица”, с учители: Маринела Моянова и 
Виолета Станчева. 



Трета и четвърта подготвителна разновъзрастова  група  „Франклин”, с учители: Петя 
Петкова и Наталия Маринова; 

 

ІІ. МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Септември 

Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 
дейност 

Административно- 
стопанска дейност 

Педагогически съвет 
1.Избор на секретар на ПС. 
2.Приемане на годишен 
комплексен план 
3.Приемане на план за 
квалификационна дейност 
4.Приемане на план за 
контролна дейност на 
директора 
5. Утвърждаване на 
Програмната система, чрез 
която ще се осъществяват 
ДОС, седмичното 
разпределение. 
6. Определяне на 
педагогическите екипи и 
комисии 
7.Актуализиране на 
правилници в детската градина. 
                                
                    Отг.: Директорът  
                    Срок: 13.09.2019г. 
 
Квалификации          
Тема: „Формиране на 
безопасно детско поведение 
като част от подготовката на 
детето за училище“ 
                     Срок : 30.09.2019 
                     Отг.Директорът 

1.Участие в инструктивно-
методическо  съвещание по 
предучилищно образование. 
                    Срок: 13..09.2019г. 
                    РУО Ловеч 
2. Уточняване списъчния състав по 
групи.  
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 15.09.2019г. 
Работа с родителите 
1.Провеждане на родителски срещи 
по групи.  
                    Отг.: Учителите 
                    Срок: 18.-30.09.2019г. 
 
2.Изграждане на Обществен съвет  
                    Отг.: Учителите  
                    и директорът 
                    Срок: м.12.2019г. 
Хигиена и здравеопазване 
1.Поддържане на текуща хигиена. 
 1.1. Определяне на зони в детската 
градина и отговорници за 
поддържането им. 
                    Отг.: Мед.сестра 
                    Срок: 30.09.2019г. 
2. Оформяне на здравната 
документация по групи. 
2.1. Проверка на състоянието на 
документацията за отразяване на 
прегледа за паразити по групи.  
                   Отг.: Мед.сестра 
                   Срок: 30.09.2019г. 
3. Проверка  на здравните книжки на 
персонала. 
                     Отг.: Мед. сестра 
                    Срок: 30.09.2019г. 

1.Изготвяне на Списък- 
Образец 2 за учебната 
2019/2020 г. 
                    Отг.:Директорът 
                    Срок:30.09.2019г. 
2.Утвърждаване Правилник за 
дейността на детската 
градина; 
Правилник за БУВОТ; 
Утвърждаване Правилник за 
вътрешния трудов ред. 
                   Отг.: Директорът 
                   Срок: 21.09.2019г. 
3. Общо събрание 
Запознаване с Правилника за 
вътрешния ред и Правилника 
за осигуряване на безопасни 
условия на възпитание, 
обучение и труд, Правилник за 
дейността на детската 
градина, План за защита при 
бедствие на пребиваващите в 
ДГ „Слънце”. Правила за 
защита на личните данни и др                               
                   Отг.: Директорът                                              
                    Срок:30.09.2019г. 
4. Периодичен инструктаж на 
работниците и служителите  
                    Отг.: Н.Николова 
                             П.Петкова                                            
                    Срок:30.09.2019г. 
5.Закупуване на методическа 
литература 
                    Отг.: Директорът                                              
                    Срок:17.09.2019г. 
 

Октомври 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно- 
стопанска дейност 

Педагогически контрол  
1. Проверка на ЗУД по Наредба 
№ 8 за информацията и 
документите за системата 
предучилищното и училищното 
образование ; протоколи от 
родителски срещи. 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 01.10.2019г. 
 
2. Провеждане на диагностични 
процедури по входни равнища 

 
1. Трениране на личния състав за 
усвояване на правила на поведение 
и действия при БАК и пожари. 

                    Отг.: М.Моянова –                
секретар на щаба     

                               Срок: 25.10.2019г.  
2.Провеждане на спортен празник в 
детската градина 
                        Отг.: учителите 
                          по групи 
                        Срок: 31.10.2019 г. 

Финансов контрол 
1.Спазване изискванията за 
финансово управление и 
контрол. 
                     Отг.: Директорът,                   
                     гл.счетоводител 
                     Срок: текущ 



– документиране.  
                    Отг.: Учители по 

групи 
                    Срок: 30.10.2019 г.                                                                                                     
  

3. Провеждане на консултации с 
родителите. 
            Отг.: Учителите по групи 
4.Есенен парад – спектакъл 
посветен на есента 
             
 
 

Ноември 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно-стопанска 

дейност 

Педагогически контрол 
1. Текуща проверка на 
учебната документация. 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: целия месец 
2.Текуща проверка по 
организиране на материалната 
и дидактична среда в групата. 
                    Отг.: Директорът 
                 
Вътрешно-квалификационна 
дейност 
ИКТ в образователния процес                                                      
Тема „Успешна работа с 
интерактивна дъска“ 
                     Срок:30. 11.2019 г. 
Педагогически съвет 
1.Отчитане резултатите от 
проведената диагностика 
                       Отг.:Директора 
                       Срок: 30.11.2019 г 

1. „Богатството на есента“ – изложба 
                   Отг. Учителите по групи        
                   Срок: 22.11.2019г. 
 
2. Участие в концерт посветен на 
Деня на християнското семейство. 
                  Отг.: учителките на ПГ                                                    
                  Срок:22.11.2019г 
Хигиена и здравеопазване 
1. Провеждане на текущ контрол по 
хигиенното състояние на обекта. 
                      Отг.:Мед.сестра 
                       Срок: текущ   

1. Проверка на 
документацията.  
                     Отг.: Директорът  
                     Срок: текущ 
2. Проверка на складове  за 
хранителни продукти и 
консумативи. 
                      Отг.: Директорът  
                       Срок: текущ 
3. Изготвяне на график за 
снегопочистване. 
                  Отг.: ПКБАК 
                  Срок: 11.11.2019г. 
4.Абонамент за научна и 
педагогическа литература. 
                  Отг. Касиер 
                  Срок:29.11.2019 г. 
 

Декември 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно-стопанска 

дейност 

Педагогически контрол 
1. Текуща проверка по 
планиране и отразяване на 
ОВР. 
2.Текуща проверка по спазване 
и прилагане на ДОС по 
предучилищно образование и 
възпитателните направления 
конкретизирани в програмната 
система „Слънчева градина“ от 
учителките в групата; 
3.Текуща проверка по водене 
на ЗУД  по Наредба № 8  за 
информацията и документите 
за системата предучилищното 
и училищното образование . 
                     Отг.: Директорът 
                     Срок: постоянен 
 

1. Коледно тържество с децата. 
                  Отг.: Директорът и    
                 учителите по групи 
                  Срок: 25.12.2019г. 
2.  „В работилницата на Дядо 
Коледа“  - предметно-практическа 
дейност.                               
                     Отг.: Учителите по групи 
                     Срок: м. декември                  
3. Участие в конкурс за коледни 
картички 
                    Отг.: Учителите на ПГ 
                    Срок: 05.12.2019г. 
4. Участие в акцията  „Събирай 
жълти стотинки“ 
                     Отг. : Учителите  
                               по групи  
                     Срок:02.12.2019г. 

1. Приключване и отчитане на 
финансовата година. 
            Отг.: Гл.счетоводител, 
                             Директорът 
                   Срок: 31.12.2019г. 
 
2. Инвентаризация на активи и 
материални запаси 
               Отг.Гл.счетоводител, 
               Касиер,домакин  
 
3. Актуализация на списъците 
на децата по групи. 
                 Срок: 06.12.2019 г. 
                  Отг.: Директорът 
 
  

Януари 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно-стопанска 

дейност 

Педагогически контрол 
Тематичен контрол: Тема  
„Формиране на положително 
отношение у децата към 

1. Текущ контрол по пълняемост на 
групите – капацитет, посещаемост, 
обхват по списъчен състав. 
                    Отг.: Директорът 

1. Изготвяне на щатно 
разписание, актуализация на 
Списък образец № 2; Бюджет 
на ДГ „Слънце”за 2020 год. и 



заобикалящата природна и 
обществена среда, чрез 
прилагане на иновативни 
технологии за взаимодействие 
на детето от предучилищна 
възраст с околния свят. 
Формиране на безопасно 
детско поведение, като част от 
подготовката на детето за 
училище.“  
                     Отг.: Директорът 
                     Срок: текущ 
Квалификация 
Тема: „ Първа долекарска 
помощ вследствие от 
настъпване на ПТП“ 
                     Отг.: Директорът 
                     Срок:30. 01.2020 г. 
 

                    Срок: 29.01.2020г. 
                        
2. Определяне на доклади за 
участие в областната конференция 
за предучилищно възпитание. 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 30.01.2020г. 
 

др. справки и документи. 
             Отг.: Директорът 
             Гл.счетоводител 
              Касиер 
              Срок: 27.01.2020г. 
2.Изготвяне на справка за 
необходими ремонтни 
дейности. 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 11.01.2020г.  
3.Провеждане на Общо 
събрание. 
                     Отг.: Директорът                                                        
                    Срок:31.01.2020г. 
 

Февруари 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно-стопанска 
дейност 

Педагогически контрол 
1. Тематичен контрол: Тема 
„Формиране на положително 
отношение у децата към 
заобикалящата природна и 
обществена среда, чрез 
прилагане на иновативни 
технологии за взаимодействие 
на детето от предучилищна 
възраст с околния свят. 
Формиране на безопасно 
детско поведение, като част от 
подготовката на детето за 
училище. “ 
                     Отг.: Директорът 
                     Срок: текущ 
2. Извършване на  проверка  по 
ЗУД  по Наредба № 8 за 
информацията и документите 
за системата предучилищното 
и училищното образование.  
                     Отг.: Директорът 
                     Срок:целия месец 
 
 

1.Подготовка за празниците от 
пролетния цикъл –  Баба Марта,  
„Пролет, здравей“  
            Отг.: Учители по групи  
            Срок: 23.02.2020 г. 

                            
                        
         

1. Проверка на хранителния 
склад – срокове на годност, 
начин на съхранение на 
продуктите, размер на 
запасите. 
          Отг.: домакин,                                                                                                                          
          Срок: постоянен  
2. Проверка за спазване на 
Правилника за вътрешен 
трудов ред и Правилника за 
дейността на детската 
градина. 
                     Отг.: Директорът  
                     Срок: постоянен 
3. Проверка на 
документацията по НАССР. 
               Отг.: Директорът, 
                         Мед. сестра 
               Срок:.15.02.2020г. 
 

Март  
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно-стопанска 

дейност 

Педагогически съвет 
1.Отчитане изпълнение на 
решения от предходни ПС 
2. Анализ на резултатите от 
изпълнение на планираните 
мероприятия по ГКП 
3.Избор на учебни помагала за 
работа с деца от ПВГ за 
следващата учебна година 
                     Отг.: Директорът 
                     Срок:14.03.2020 г. 

Провеждане на празниците  
„ Баба Марта“ „Пролетен празник“ 
 
                  Отг.: Учители на 

подготвителни групи 
                   Срок: 01.03.2020 г. 
  
Работа с родителите: 
Провеждане на консултации с 
родителите 
            Отг.: Учителите по групи 

1.Проверка за спазване 
Правилника за вътрешен 
трудов ред. 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок:30.03.2020г. 
 



Квалификация 
тема: „Методика за обучение на 
децата по безопасност на 
движението по пътищата.“ 
                    Отг.:Директора 
                    Срок.: 30.03.2020г. 
Педагогически контрол 
1. Проверка на задължителната 
документация по групи.  
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 31.03.2020г. 
 

            Срок: 30.03.2020 г. 
Хигиена и здравеопазване 
1. Обсъждане и приемане на 
информация за състоянието на 
хигиената и рационалното хранене в 
ДГ. 
                  Отг.: Мед. сестра 
                  Срок: 30.03.2020г. 
                            

Април 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно- 
стопанска дейност 

Педагогически контрол 
1.Текуща  проверка: 
Организация на дейностите в 
допълнителните форми на 
педагог. взаимодействие.  
                    Отг.: Директорът 
                    Срок:целия месец 
2.Текуща проверка: Отразяване 
постиженията на децата в 
детско портфолио 
                     Отг.: Директорът 
                     Срок: 30.04.2020 г.  
Педагогически съвет: 
Отчитане постиженията на 
децата от учителките по групи. 
                     Отг.: Директорът 
                     Срок: 30.04.2020 г.  

 
1.Провеждане на открити практики в 
групите 

            Отг.: Учителите по групи 
            Срок: 20.04.2020 г. 

2. „Ден на земята“ – приобщаване на 
децата към идеята за защита на 
околната среда. 

 Отг: Учителите по групи 
              Срок: 22.04.2020 г. 
3.Празник в детската градина 
              Срок: 20.04.2020 г. 
4.Спектакъл – „Телефон 112“ 
              Отг.: Директор и  
                      учители по групи 
              Срок: 30.04.2020 г. 
Работа с родителите  
1. Провеждане на консултации с 
родителите на всяко дете по график 
и запознаване с индивидуалните 
постижения на детето. 
            Отг.: Учителите по групи 
            Срок: 30.04.2020 г. 

 
1.Общо събрание 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 30.04.2020 г. 
2.Контрол по спазване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд. 
                    Отг.: Директорът,              
                    Срок: текущ 
 

Май  
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно- 
стопанска дейност 

Педагогически съвет 
1.Отчет изпълнение решения 
на предходни съвети 
2.Отчитане на резултатите от 
ВОП по групи 
3.Отчитане на резултатите от 
изходящата диагностика за 
детската градина. 
4.Отчитане на резултатите от 
квалификационната дейност    
                     Отг.:Директорът 
                     Срок:30.05.2020г. 
Педагогически контрол 
1. Вписване на резултатите от 
постиженията на децата в 
дневника на групата. 
          Отг.: Учители по групи 
          Срок: 20.05.2020 г. 

 
1. Изпращане на децата за училище 
„Довиждане детска градина“ 
                   Отг.: Учителите на 

подготвителни групи 
                    Срок: 30.05.2020 г. 
2. „Здравей 1-юни” - развлечение по 
случай празника на детето  
                      

       Срок: 30.05.2020г. 
Хигиена и здравеопазване 
1. Извършване на антропометрични 
измервания на децата. 
                    Отг.: Мед. сестра 
                    Срок: 30.05.2020г. 
2. Извършване на текущ контрол по 
хигиенното състояние на двора и 
площадките. 
                    Отг.:  Мед.сестра 
                    Срок: постоянен 

1. Изготвяне на план за 
ремонтни дейности  в 
детската градина.  
                     Отг.: Директорът,  
                     Срок: 18.05.2020г. 
 
2. Актуализиране графика за 
платен годишен отпуск на 
педагогическия и 
непедагогическия персонал. 
                    Отг.: Директорът 
                    Срок: 30.05.2020г.  
  
 
3. Проверка документацията – 
болнични, справки до НОИ, 
НАП и др.  
             Отг.: Гл.счетоводител 
             Срок: 31.05.2020г. 
 



Юни 
Педагогическа дейност Организационно-педагогическа 

дейност 
Административно- 
стопанска дейност 

Педагогически съвет 
1. Приемане на Доклад-  
анализ за дейността на 
детската градина през 
2019/2020 г. и изпълнение на 
Стратегията за развитие на ДГ 
„Слънце“.                                                      
3. Отчет за контролната 
дейност на директора. 
4. Отчет за квалификационната 
дейност. 
5. Насоки за работата през 
летния сезон. 
6. Избор на комисия за 
изготвяне на предложения  за 
годишен план през новата 
учебна година. 
                    Отг. Директорът     

и учителите по 
групи 

                    Срок:15.06.2020 г. 
 

 
                     
                     

Изготвяне на график за 
работа на сборни групи през 
летните месеци 

 

Приет с решение на Педагогически съвет с Протокол № 7 от 13.09.2019  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКА ГРАДИНА ,,СЛЪНЦЕ“  
ГР. ЛОВЕЧ, ЖК „ЧЕРВЕН БРЯГ № 11, ТЕЛ. 068/637326 

 
УТВЪРЖДАВАМ!                                                                                                                                       
ДИРЕКТОР: ………………………….. 

                              Христина Христова 
       Заповед № 1063-3 / 16.09.2019 г. 
 

 

 
ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
І. ЦЕЛИ 
1. Усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите. 
2. Повишаване на  методическата, административната и управленска компетентност на 

педагогическите специалисти, чрез участие в различни вътрешно и външно-
квалификационни дейности. 

 
ІІ. ПРИОРИТЕТИ: 
1. Повишаване на качеството на предоставеното образование в детската градина. 
2. Прилагане на работещи модели на взаимодействие на педагога с децата и родителите. 

Участие в  вътрешно-училищна  квалификационна дейност и извън училищна 
квалификационна дейност. 

 
ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 Да се предоставят възможности за квалификация и обучение на педагогическите 
специалисти, помощник възпитателите и родителите във връзка с работата по 
иновативната програмна система „Слънчева градина“ на иновативни форми и 
интерактивна организация на дейността. 

 Формиране и развиване на умения за изграждане на позитивна и подкрепяща 
образователна среда. 

 Внедряване и използване на ИТК средства в учебния процес. 
 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Вътрешноучилищна квалификационна дейност Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Тема  Време на 

провежда

не 

Целева група 

(брой) 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Организа

тор  

Тема Време на 

провежда

не 

Целева 

група 

(брой) 

Финанси 

ране  

Продължа

ващо 

обучение 

Модул Екология на детството 

Тема: „Формиране на 

безопасно детско поведение, 

като част от подготовката на 

детето за училище“ 

Месец 

09.2019 

10 учители, 

5 

пом.възпита

тели 

Обучение РААБЕ 

 

Тема:“Методика за обучение 

на децата по безопасност на 

движението по пътищата.“ 

Месец. 

03.2020 

10 

учители 

и 

директо

р 

 

Бюджета 

на ДГ 

Обучение ИКТ в образователния процес  

Тема:“Успешна работа с 

интерактивна дъска“ 

Месец 

11.2019 

10 
Учители и 
директор 

      

Обучение Тема: „ Първа долекарска 

помощ вследствие от 

настъпване на ПТП“ 

Месец 

01.2020 

 

10 учители 
помощник 
възпитатели
мед.сестри 

      

Открити 

практики  

Открити практики по групи 

свързани с практическата 

реализация на модела за 

предучилищно възпитание 

заложен в програмната 

система „Слънчева градина“. 

Месец 

04.2020 

5 групи  

10 учители 

      

Доклад Участие в национални и 

международни конференции  

 Учители, 

директор 

      

 
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет Протокол № 7 от 13.09.2019 г.Приложение: Правила за участие на персонала в 
квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.  

 



 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“    
гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ 11, тел.068/637326 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……П…………… 

Директор: Христина Христова 

Заповед № 1061-1 /16.09.2019г. 

 

 

 
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА  

на ДГ „Слънце“ 
за учебната 2019/ 2020 г. 

І. Цел 

Определяне степента на съответствие между изискванията и условията, заложени в ЗПУО и 
нормативните документи определящи ДОС за предучилищното образование и документите на 
детската градина (Стратегия на развитие на ДГ „Слънце“; Програмна система „Слънчева 
градина“, Годишен план; Правилник за дейността на ДГ и др.) и реалното състояние през 
учебната 2019-2020 година. 

Задачи: 

 Да се оцени, мотивира и подпомага професионалнато поведение и професионалните 
постижения на работещите. 

 Да се анализира съпоставимостта на изпълнението по отношение нормативните изисквания и 
очакваните резултати. 

 Да се създадат условия за регулиране на дейността на детската градина и 
саморегулиране/самооценяване на работещите при непрекъснато повишаване на 
организационната култура на институцията и подобряване на качеството. 

ІІ. Принципи на контролната дейност 

 Точност и компетентност. 

 Своевременност и актуалност. 

 Комплексност. 

 Биезпристрастност и независимост. 

 Ненакърняване на личното достойнство на проверявания. 

 Съпричастност и споделена отговорност на всички заинтересовани страни. 

ІІІ. Обект и предмет на контролната дейност 

 Процесът на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата; 

 Учителят на детската група; 

 Непедагогическият персонал в ДГ – в помощ на учителите и детето; 

 Информация и документация; 

 Организация на физическата среда; 

 Взаимодействие със социалната среда – родители, начално училище, други. 

ІV. Методи  



 

 

 Наблюдения  

 Документална проверка 

 Събеседване 

 Самооценка на учителя  

V. Организация на контролната дейност 

1. Педагогически контрол 

1.1. Текущи проверки 

 Организация на материалната и дидактична среда в групата 

 Организация, управление и съдържание на педагогическото взаимодействие в групата 

 Познаване и прилагане на ДОС за предучилищно образование от учителите в групите 

 Планиране и провеждане на обучение на децата по безопасност на движение по пътищата. 

 Планиране и провеждане на допълнителните педагогически дейности и допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие.   

 Проследяване на индивидуалните постижения на децата и резултатите от образователно-
възпитателния процес в групата – отразяване в детско портфолио. 

 Взаимодействие семейство - детска градина – съвместни проекти и ефективни форми на 
комуникация и работа със родители. 

Срок: текущ 

1.2.  Тематичен контрол  

Тема: Формиране на положително отношение у децата към заобикалящата природна и обществена 
среда чрез прилагане на иновативни технологии за взаимодействие на детето от предучилищна 
възраст с околния свят.Формиране на безопасно детска поведение като част от подготовката на 
детето за училище. 

Срок: м. декември 2019 г. – м. февруари 2020 г. 

2. Административен контрол 

2.1. Водене, съхраняване и актуализиране на досиетата и трудовите книжки на персонала. 

2.2. Водене и съхранение на задължителната учебна  документация по Наредба № 8 за 
информацията и документите за системата предучилищното и училищното образование в 
детската градина от длъжностните лица определени със заповед на директора: учители, гл. 
счетоводител, медицинска сестра, помощен персонал – касиер, домакин , готвач, помощник-
възпитател, пазач, огняр. 

2.3. Спазване Правилника за дейността на ДГ и ПВТР. 

2.4. Спазване графика на дейностите от обслужващия персонал. 

2.5. Спазване изискванията за събиране на таксите за храна на децата и отчитането им. 

2.6. Изпълнение на задълженията по длъжностна характеристика на персонала – професионално 
поведение и професионално изпълнение. 

2.7. Спазване на здравословни и безопасни условия на труд. 

2.8. Спазване на изискванията за санитарно – хигиенни норми в ДГ. 

2.9. Спазване на изискванията на НАССР – системата. 

2.10 Спазване изискванията за Инструктаж на педагогически и непедагогически персонал за 
безопасни условия на труд, действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари и 
безопасността на движението по пътищата. 

2.11. Контрол на изпълнението на годишния план. 



 

 

2.12. Контрол за изпълнение на плана за квалификация на персонала. 

2.13. Контрол на дейността на създадените комисии. 

Срок: текущ 

3. Финансов контрол: 

1. Спазване изискванията на системата за финансово управление и контрол. 

2. Правилно водене и осчетоводяване на документите. 

3. Ефективно и целесъобразно използване на финансовите средства. 

Срок:  текущ 

4. Последващ контрол 

 На изпълнението на дадените препоръки от директора  

 На изпълнение решенията на педагогическия съвет, решение на ОС 

 На изпълнение на дадени препоръки от РУО на МОН 

 На изпълнение на дадени препоръки от съответните контролни органи 

Срок : в съответствие с дадените срокове за изпълнение. 

5. Регистриране  на контролната дейност: 

 в протоколи 

 в контролната  книга на директора 

Настоящият план за контролната дейност е част от годишния план на ДГ „Слънце“ и е приет с 
решение на Педагогически съвет   с Протокол № 7 от 13.09.2019 год. 

 

 


