


 
 
 

МИСИЯ, ВИЗИЯ и ПРИОРИТЕТИ 
 

МИСИЯ 
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка на 
възпитание и обучение, съгласно ДОС и стандартите на 
Европейския съюз в духа на демократичните ценности, т.е. да бъде 
осигурено пространство за игра, познание, общуване и творчество 
като желани и значими за децата и техните родители форми за 
индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото. 
 
ВИЗИЯ 
ДГ „Слънце” – привлекателен център за педагози, деца и родители. 
 
ПРИОРИТЕТИ 

 Спазване и прилагане на съществуващата нормативна база. 
 Обновяване, осъвременяване и поддържане на материалната 

база. 
 Развитие на професионалните компетенции на 

педагогическите кадри. 
 Обогатяване на личностно – ориентирания процес на 

педагогическо взаимодействие чрез използване на нови методи 
и ИКТ. 

 Задължителната подготовка на децата от пет годишна 
възраст. Качество на подготовката на детето към новата 
социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в 
училище. 

 Толерантност към различните и специални грижи за деца, 
които нямат равен старт. 

 
 
ЦЕЛИ 
Основната цел е утвърждаване на ДГ „Слънце”, като желана 
територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено 
образование, чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация 
в процесите. 
 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 
1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ . 
2. ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА. 
3. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ,  КАТО НОСИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИ 
ЦЕННОСТИ И ОТВОРЕНОСТ КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 
СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. 



4. СЪЗДАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА ПАРТНЬОРСТВА НА НАЦИОНАЛНО, 
РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО, С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ, МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕС СРЕДИТЕ, УЧИЛИЩАТА, 
ОБЩНОСТИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ОГЛЕД 
РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ РЕСУРСИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

 
 
 
 
 
 
 

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.Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-
техническата база на детската градина и подобряване условията 
на възпитание и обучение 

4.Внедряване на по-ефективни и резултатни форми, методи и 
средства с цел усъвършенстване”педагогиката на сътрудничество” 
с родителите и външните структури 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
                         

1. Брой деца :  
 -   по план – 176 
 -   по списък –236   
 
2. Брой на групите :   
-    по  план – 8 
-    утвърдени - 8 
 
3. Разпределение на екипите по групи : 

 
Първа ”а”група: ст. учител Габриела Сотирова 
                                        учител  Славка Милева 
 
 
                                                
Първа ”б”група :  ст. учител Красимира Панова 
                                  ст. учител Севда Донева 



  
 
  
 
                                             
Втора “а” група :   ст.учител Нонка Миткова 
                                  ст.учител Жанет Гатева 
                                    
 
 
Втора “б” група : ст.учител Светлана Запрянова 
                                учител Иванка Пейчинска 
 
                                    
 
III „а“ група:   ст. учител Мария Деналова 
                                   ст. учител Дима Георгиева 
               
                                               
III „б“група:   гл. учител Галина Чотова 
                                  учител Анелия Виткова 
 
                                       
 
 
 
 
IV   „а“ група:      ст. учител Славка Иванова 
                                   ст. учител Василка Золова 
       
      
 
 IV   „б“ група:     ст. учител Даниела Събева 
                                       учител Румяна Кръстева 
 
                                                                                   
   
                                                                                                
  
 
                                                   
 
Ст. учител музика ДГ:           Магдалена Делова 
 
 
 
 



           Следните комисии, работни групи и отговорни лица за 
учебната 2021/2022 година: 

 

Комисия квалификационна дейност Етична комисия 

      
Председател- гл. учител ДГ Г. Чотова 
Членове: 
1.  ст. учител ДГ М. Деналова       
2. ст. учител ДГ В. Золова  
3. учител ДГ А. Виткова 
 
 

Председател: ст. учител ДГ  
Сл. Иванова 
Членове: 
1.  ст. учител ДГ Св. Запрянова 
2.  ст. учител ДГ Н. Миткова 
3. пом. възпитател Т.Чинкова 
 

 Комисия по хигиена Комисия БДП 

Председател: – мед. с-ра  Синиклийска 
 Членове :  
 1.  –  учител ДГ  И.Пейчинска  
 2.  – пом. възпитател  М. Иванова 

 

Председател:ст.учителДГ 
Д.Георгиева 
Членове: 
1.  учител ДГ Сл.Милева 
2. учител ДГ Р.Кръстева 
 

 Комисия по Празници и развлечения     Комисия по Дарения 

      
    
Председател: ст. учител ДГ 
Сл.Иванова 
Членове: 
1. ст. учител музика М. Делова 
2. ст. учител ДГ К. Панова 
 

Председател:  - Н. Миткова 
 Членове:  
 ст. учител ДГ Сл. Иванова 
 ст. учител ДГ  Д. Георгиева 

 

  Комисия при ПАБ, БУТ    Комисия интериор и екстериор 

Председател: ст.учител  ДГ Даниела 
Събева 
Членове: 
 1. ст. учител ДГ- Ж.Гатева 
2. ЗАС – С. Самунджиева 
 
 

Председател: ст. учител ДГ 
Г.Сотирова 
Членове:                                                     
 
1.ст.учител ДГ Н. Миткова 
2.ст.учител ДГ С. Донева 

 

Комисия работа с родители: 
 

Координиращ екип за приобщаващо 
образование  

Председател: ст. учител ДГ  
С. Запрянова 
Членове: 
1.ст. учител ДГ Деналова 
2.ст.учител ДГ Георгиева 

Председател:–ст.учител 
Г.Сотироваа 
Членове: 
1.  ст. учител ДГ Кр.Панова 
2.  ст.учител ДГ Ив.Пейчинска 



  

Екип за обхват и задържане  в 
образователната система на деца в 
задължителна предучилищна възраст 

Комисия за защита при БАК: 

 
 
1.Светлана Запрянова- ст. учител  

 

Председател: 
 Павлинка Кръстева- директор 
Зам.председател- Д.Събева-ст.уч. 
Членове:   
1.Стефка Самунджиева- ЗАС  
2.Жанет Гатева-ст.учител  
  
   
   

Комисия Работа с процедура по 
сигнали, жалби,измами и корупция в ДГ 

Комисия за подбор и назначаване: 

 
Председател : Даниела Събева –
ст.учител 
Членове: 
1.Севда Донева – ст.учител ДГ 
2.Румяна Кръстева -  учител ДГ 
 

1. Павлинка Кръстева –директор 
2. Г. Чотова -гл. учител 
3. Сл. Иванова  -ст. учител 

  

 

Отговорници и секретари : 

1. Секретар на ПС и водещ книгата с протоколи от ПС 
класьор-Нонка Миткова 

2. Секретар на ОС – Габриела Сотирова 
3. Секретар квалификационна дейност – Сл. Иванова 
4. Отговорници за  сайта: Делова ,Чотова 
5. Отговорник по ОТ – Д. Събева 
6. Отгворник за Регистрационната книга за издад. 

удостоверения – ЗАС 
7. Отговорник за  Книга подлежащи – ЗАС 
8. Отговорник за летописната книга – М. Деналова 
9. Отговорници график за театрални постановки – комисия  
10. Председател на Настоятелство – В. Вълова 
11. Председател Обществен съвет- Л. Найденова 

  12.Отговорник за гардероб и реквизити – Панова , Иванова и 
Ст.Самунджиева 

 



Служител за връзка по сигурността на основание Решение №669 от 
02.11.2017г. на МС за приемане на Национален план за 
противодействие на тероризма – Ж.Гатева – ст.учител ДГ 
 
 
 
Дейности за реализиране на целите и задачите: 
 

 



 

СЕПТЕМВРИ 
 
 
 

Педагогическа дейност Организационно- 
педагогическа дейност 

Административна 
дейност 

І.Педагогически съвет 
1. Избор на секретар на Педагогическия 
съвет 
2. Приемане на Правилника за дейността на 
детската градина 
4. Приемане на Годишния план за учебната 
2021/2022 година 
5. Приемане  на Седмичното разпределение 
и Организация на учебния ден по групи за 
учебната 2021/2022 година 
6. Приемане на Плана за работата на 
Педагогическия съвет за учебната 2021/2022 
година 
7. Приемане на план за осигуряване на 
нормален учебен процес през зимата за 
учебната 2021/2022 година 
8. Обсъждане и определяне на видовете 
дейностите, които не са дейности на ДГ за 
учебната 2021/2022г.                                     
9. Определяне на педагогическите екипи  за 
работа по групи за учебната 2021/2022 
година. 
10. Приемане на план за контролната 
дейност на директора за учебната 2021/2022 
година 
11. Приемане план по БДП за учебната 
2021/2022година 
12. Приемане на Плана за празници и 
развлечения в ДГ за учебната  2021/2022 
година. 
13. Определяне на заместник на директора 
при екстремни ситуации 
14. Избор на Методически обединения. 
15. Избор на Комисия  за оценка на 
учителския труд. / ДТВ за постигнати 
резултати от труда на педагогическите 
специалисти за учебната 2020/2021 година / 
16.Обсъждане на насоките за работа в 
условията на Covid-19 
                                                                        
Отг.Директор 

 

ІІ.Педагогически контрол 
1.Въвеждане на документацията в 
системата на ПУО 
2.Попълване на дневниците по групи, 
оформяне документация в групата и др. 
3.Капацитет на групите, обхванати и 
постъпили деца по сп.състав към 
30.09.21г 
4.Правилно водене на учебната 
документация.в групата 
5.Интериор и готовност на групите за 
работа в съответствие с възрастовите 
особености. 
                                          Отг.Директор 

 
III. Квалификация  
 
„Правилно водене на задължителната  
документация и обсъждане на новите 
нормативни документи“ 

                                          Отг.Директор 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

І.Педагогическо 
съвещание. 
1. Организация по 
тържествено откриване на 
учебната 2021/2022 година 

отг.муз.р-л, 
 
2.Насоки за водене на 
документацията за системата 
на ПУО 

                     отг. Директор 
 

 
ІІ.Работа с родителите. 
1.Родителски срещи по 
групи-запознаване с ПДДГ, 
вътрешните правила и др. 
Запознаване с учебно 
съдържание, текущи 
въпроси и др. 

                       Отг.у-те по гр. 
    

 

ІІІ.Хигиена и 
здравеопазване. 
1.Текуща хигиена- на 
помещения, физк. салон, 
музикална зала, ресурсен 
кабинет, двор и др..              

отг: Директор 
Мед. сестра, 

 
2.Здравна документация –
досиета на децата по групи      

 отг: Мед. сестра, 
 
3.Състоянието на здравните 
книжки. 

отг: мед. сестра, 
 

 
1.Изготвяне на Списък-
Образец № 2 
2.Утвърждаване на: 
ПДДГ,ПВТР,ПБУВОТ, ВП, 
Годишен план, Програмна 
система, Организация на 
учебния ден, Седмично 
разпределение 

отг: Директор 
 
3.Проверка на склада за 
хр.продукти 

отг: Директор 
 
4.Извършване на инструктаж 
по ОТ-периодичен и начален 

                  Отг. Председател 
Охрана на труда 

 
5.Преподписване на 
декларации от служителите за 
запознаване с всички 
правилници и приложения; 
подписване на нови 
длъжностни характеристики 

отг. Директор 
 
6.Изготвяне на щатно 
разписание. 

отг. Директор 
 
 

 



 
 
 

ОКТОМВРИ 

Педагогическа 
дейност 

Организационно-
педагогическа 

 дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.Квалификация  
По плана 

Отг; 
КК 

 
                               

 

ІІ.Педагогически контрол 
1.Проверка на ЗУД-дневници, 
филтър, закаляване, посещаемост на 
децата от ПГ групи, седмично 
планиране на ОФПВ по тематичното  
разпределението– задължителен 
хорариум по групи 

отг.директор 
2.Проверка на капацитета по групи 

отг.директор 
3.Адаптация и социализиране на 
новопостъпили деца 

отг.директор 
4.Диагностични процедури по 
входни нива-провеждане и 
документиране 

отг.директор 

III.Педагогически съвет 
1.Доклад-анализ на резултатите от 

проведената диагностика – входно 
ниво . 
2.Проследяване и обсъждане нивото 
на усвояване на компетентности от 
децата.  Предложения за съвместни 
мерки между учителите с цел 
подобряване на образователните 
резултати; 
3.Запознаване с отчета за  
изпълнение на бюджета на ДГ към 
30 септември. 
4.Информация за разходваните 
средства за квалификация на 
педагогическите специалисти за 
периода 01 януари – 14 септември 

Отг.Директор 
 

І.Педагогическо 
съвещание 
1.Обсъждане на 
предстоящо есенно 
тържество и текущи 
задачи по плановете. 

отг.Директор и 
пед.специалисти 

ІІ.Работа с родителите 
1.Оформяне на 
родителските кътове по 
входове и коридори. 

отг.пед.специалисти 
 

2.Ежедневен позитивен 
контакт с родители,с цел 
защитаване авторитета на 
ДГ. 

                 
Отг.Пед.специалисти 

 
4. „Малките спортисти“ – 

Спортен празник в ДГ 
„Слънце“ 

Отг. Директор 
Учители ПГ 

 
4.“Златна Есен ” 

Отг. Делова 
 
ІІІ.Хигиена и 
здравеопазване 
1.Хигиенно състояние на 
обекта. 

отг.мед.с-ра и директор 
2.Организиране 
отразяването на 
антропометрични 
изследвания във 
медицинска документация 
– комуникация между мед. 
сестра и личен лекар.  
                отг. мед. сестра, 
            

1.Проверка на 
хран.склад,кухня, 

отг.директора и комисия 
 

2.Приемане на план за работа 
при зимни условия 

отг.ЗАС и директор 
 

3.Проверка на работното 
време на служителите 

отг.директор 
 

4.Сключване на договори с 
фирми за извършване на 
допълнителни пед.дейности, 
които не са дейности на ДГ 

Отг. Председател ОС, 
директор 

 
5.Общо събрание -
Запознаване с 
актуализираните ПВТР, 
ППР,ВП,изпълнение на 
бюджета на ДГ. 

отг. Директор 
 



 
 
 

НОЕМВРИ 

Педагогическа 
Дейност 

Организационно-
педагогическа 

 Дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.КВАЛИФИКАЦИЯ 
По плана 

 
 

ІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
КОНТРОЛ 
 
1.Текуща проверка на учебна 
документация 

отг:директор 
 

2.Посещение на режимни 
моменти -методически ход, 
организация, интеграция с 
други ОН. 

отг:директор 
 

І.ПЕДАГОГИЧЕСКО 
СЪВЕЩАНИЕ 
1.Обсъждане на 
предстоящи задачи по 
плановете на 
методическите 
обединения и др. 

отг.Директор 
 

ІI.РАБОТА С 
РОДИТЕЛИТЕ 
1.Честване деня на 
християнското семейство 
 отг.учителите от  IV гр. и 

учител музика 
 

2.Ч РД  ДГ „Слънце“ 
Отг. Комисия 
ІIІ.ХИГИЕНА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
1.Текущ контрол по 
хиг.състояние на обекта 

отг.директор 
 

2.Реализиране на 
оздравителни и 
закалителни мероприятия-
контрол на температурата 
в групите,проветряване , 
закаляване на децата 

отг.мед.с-ра 

1.Проверка на 
документацията на ЗАС 

отг.директор 
 
2.Проверка на работното 
време 

отг.директор 
 
3.Проверка на складове-
консумативи 

отг.директор 
 
4.Изготвяне на график за 
снегопочистване 

отг.ПКБАК 
 

5.Проверка на спазването на 
Правилниците и правилата 
действащи в ДГ “Слънце" 

отг.директор 
 

6.Проверка на състоянието 
на МТБ-съхраняване и 
опазване по групи 

отг.директор 
 



ДЕКЕМВРИ 

Педагогическа 
дейност 

Организационно-
педагогическа 

 дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.КВАЛИФИКАЦИ 
По плана 

Отг.КК 
 

 
 
ІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
КОНТРОЛ 
1.Текуща проверка по: 
-планиране на ОФПВ и ДФПВ 
в дневник на група. 
-спазване на хорариума от 
ситуации и седмични 
разпределения по ОН 
-водене на документацията в 
системата на ПУО -дневник на 
група 

отг.директор 
 

І.ПЕДАГОГИЧЕСКО 
СЪВЕЩАНИЕ 
 
1.Организиране на 
коледно тържество с 
децата и текущи задачи по 
годишните планове 

отг.Директор и 
пед.специалисти 

 
ІІ.ХИГИЕНА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
1.Текущ контрол на 
хиг.състояние на 
кухня,складове,кабинети и 
др. 

отг.дир-ра 
 
2.Рационално хранене 

отг.мед.с-ра 
 
ІІІ.РАБОТА С 
РОДИТЕЛИТЕ 
1.Събрание на род.актив 
за вземане на решения за 
коледното тържество 

отг.дир-ра и 
 учители по групи 

 
2.Вълшебна Коледа – 
изработване на коледни 
играчки и сурвачки.    

                                                    
Отг.  Учителите по групи 

 
. 

1.Приключване на 
финансовата година. 
Инвентаризация. 

отг.ЗАС 
 

2.Проверка на хранителен 
склад 

отг.директор 
 

3.Проверка по плана за зимна 
подготовка: 
-длъжн.х-ка-изпълнение, 
-снегопочистване 
-инструктажи и др. 

отг.ПКДБАК 
 

4.Проверка на работно време 
отг.директор 

 
5.Актуализация на Списък-
Обазец №2 
и др.справки и документи 

отг.директор 
 

6. Изготвяне на отчет към 
Статистическо бюро-
Пловдив 

отг.директор 
 

 
 
 



 

ЯНУАРИ 

Педагогическа 
дейност 

Организационно-
педагогическа 

 дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СЪВЕТ.  
1.Приемане на отчета на 
Комисията по дарения. 
2.Запознаване с отчета за  
изпълнение на бюджета на ДГ 
към 31 декември 

отг. директор 
 
ІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
КОНТРОЛ 
1.Текущ контрол по ЗУД-
книга за дарения,летописна 
книга,протоколи от род.срещи, 
пълняемост на групите,  
капацитет, обхват по списъчен 
състав, присъствия и 
отсъствия на децата от ПГ 
групи 
 

отг.директор 
 
2.Текущ контрол по планиране 
и подготовка на пед.ситуации 
за деня. 

отг.директор 
 

3.Контрол по педагогическите 
дейности, които не са дейности 
на ДГ 

отг.директор 
 
ІІІ.КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
По плана 

отг.Комисия  
 
 

 
І.ПЕДАГОГИЧЕСКО 
СЪВЕЩАНИЕ 
1.Обсъждане на 
предстоящи задачи по 
плановете на 
методическите 
обединения и др. 

отг.Директор 
 

 
ІІ.ХИГИЕНА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
1.Информация по 
хиг.състояниена обекта 

 отг. мед.сестра 
 

2. „Детски болести и първа 
помощ при децата  от 
ПУВ“- дискусия 

        Отг.мед. сестра 
 
ІІІ.РАБОТА С 
РОДИТЕЛИТЕ 
1.„Ден на народното 
творчество“ 

Отг. Делова 
Учители по групи 

. 

1.Текущ контрол на ЗАС 
отг.директор 

 
2.Текущ контрол на кухня-
изпълнение на изискванията 
по НАССР и Наредба 
6/2011г. на МЗ 

отг.директор и мед.с-ра 
 

3.Проверка на изпълнение на 
задачи от плана за зимна 
подготовка 

отг.директор 
 

4.Контрол на трудовата 
дисциплина. 

                  отг. Директор 
                   
5.Общо събрание-текущи 
въпроси. Запознаване с 
изпълнение на бюджета за 
2019г.  
Запознаване с Бюджет 2021г. 
Фонд СБКО за 2021г. – 
начин на разходване. 
            Отг: Председатели  
            на СО  и директор 
             
    

 

 
 



 
 

ФЕВРУАРИ 

Педагогическа 
Дейност 

Организационно-
педагогическа 

 Дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.КВАЛИФИКАЦИЯ 
По плана 

Отг. КК 
 

 

ІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СЪВЕТ.  
1.Отчет за изпълнение решенията 
на Педагогическия съвет за І 
учебен срок. 
2.Отчет на резултатите от 
учебно-възпитателната работа 
през първото полугодие и на 
дейността на постоянните 
комисии . 
3.Информация за разходваните 
средства за квалификация на 
педагогическите специалисти за 
периода 15 септември – 31 
декември 
. 
 

отг. Директор 

 
ІІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
КОНТРОЛ 
1.Текущ контрол по 
документацията в системата 
на ПУО - дневник, филтър, 
закаляване 

                      
отг.директор 

                                  

І.ПЕДАГОГИЧЕСКО 
СЪВЕЩАНИЕ 
1.Организиране на 
празниците от пролетния 
цикъл-графици за 
провеждане на тържества за 
баба Марта ,Първа 
пролет,Великден 

отг. ПЕ, учител музика 
 
II.ХИГИЕНА И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
1.Текущ контрол по 
хигиенното състояние 

отг.мед.с-ра 
 

III.РАБОТА С 
РОДИТЕЛИТЕ 
1.Родителски срещи-
организационни проблеми и 
текущи задачи в групата. 

отг.ПС 
 

1.Проверка на хр.склад-
срокове на годност, 
съхранение на продукти 

отг.директор, ЗАС,мед.с-ра 
 

2.Проверка на 
документацията по НАССР 

отг.директор ,мед.с-ра 
 

3..Изготвяне на проект за 
спортни дейности по ПМС 
№129 

отг.директор 
 

4.Актуализация на Списък-
Образец №2 

отг.директор 
 

 
 
 



 

МАРТ 

Педагогическа 
дейност 

Организационно-
педагогическа 

 Дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.КВАЛИФИКАЦИЯ 
По плана 

Отг.КК, 
 

 
ІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СЪВЕТ.  
1.Избор на познавателни книжки 
за учебната 2022/2023 година. 
2.Разглеждане на предложенията 
за награждаване на изявени 
учители по случай 24 май. 
3.Запознаване с Бюджета на ДГ 
за финансовата 2022 година. 
4.Запознаване с отчета за  
изпълнение на бюджета към 31 
март. 

отг. Директор 
 

 

ІІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
КОНТРОЛ 
1.Проверка на документацията в 
системата на ПУО по групи.  

отг. Директор 
 
 

 

І.ПЕДАГОГИЧЕСКО 
СЪВЕЩАНИЕ 
1. Обсъждане на предстоящи 
задачи по плановете на 
методическите обединения и 
др. 

отг.Директор 
 

II.РАБОТА С РОДИТЕЛИ 
1.Организиране на 
съвместни дейности между 
родители, деца и учители, с 
цел социализация на 
детската личност. 
      отг. Учителите по групи 
 
2.Баба Марта    

Отг. Комисия  
 

3.За теб Българио свещенна“ 
– Празник посветен на 3-ти 
март 

Отг. Учители ПГ 
4. „Честит празник мамо“   

                                                                       
Отг. Учителите на първа 
група, Учител музика ДГ 

 
III.Хигиена и 
здравеопазване 
1.Информация за 
състоянието на хигиената и 
рационалното хранене в ДГ. 

отг. мед. сестра 

1.Контрол на ЗАС-
требв.листове, ПРК,таксова 
книга и  други документи. 

отг. Директор 
 

2.Проверка на склада с 
хранителни продукти  

отг. Директор 
 
3.Обогатяване на МТБ 

отг.ПЕ по групи 
 

4.Заявки за документи за 
системата на ПУО за 
началото на учебната 
2021/2022 година 

отг. Директор 
 
5.Проверка по спазване на 
трудовата дисциплина – 
работно време. 

отг. Директор 
                              

 
 



АПРИЛ 

Педагогическа 
дейност 

Организационно-
педагогическа 

 Дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

 

І.КВАЛИФИКАЦИЯ 
“Благотворното влияние на 
музиката за психическото 
развитие на децата и ролята й за 
изграждане на здравословен 
режим в детската градина“. 
 

Отг. М. Делова 

 
ІІ.Педагогически контрол. 
1.Проверка на Дневник на 
групата-спазване инструкциите 
за попълването му. 

отг. Директор 
 
2.Планиране в дневник на група 

              отг. Директор 
            

 
3.Тематична проверка 
 

отг.:Директор 
            
 
 

І.Педагогически 
съвещания. 
1.Обсъждане на 
организационни въпроси  

Отг: Директор 
 

ІІ.Работа с родителите. 
1.„Лазарки се веселят“   

Отг:  учители-IV гр.  
 

2.„Великденски истории“   
Организиране на изложба с 
ръчно изработени 
великденски украси  
 

Отг. Учители по 
групи 

 
3.Седмица на детската книга                                           

                                                                                                    
Отг. Учителите на III и IV  

гр. 
                                                                                             

4.Седмица на гората 
             отг: Директор и 

учителите по групи 
 
 

ІІІ.Хигиена и 
здравеопазване 
1.Текущ контрол по 
хиг.състояние 

отг.мед.с-ра. 
 

1.Проверка на ведомостта за 
заплати, досиета-ТД,ДС.   

отг. Директор 
2.Проверка на склада с 
хранителни продукти. 

 отг: Директор  
 

3.Общо събрание-текущи 
въпроси. Запознаване с 
изпълнение на бюджета за 
първо тримесечие на 2022г. 
 

отг. директор 
 

4.Подаване на Декларация 
№15 – Инспекция по труда-
Пловдив 

отг. директор 
 

5.Проследяване процеса на 
снабдяване, съхраняване, 
приготвяне и транспортиране 
на храната. 

отг. Директор 
 

 
 
 



МАЙ 

Педагогическа 
дейност 

Организационно-
педагогическа 

 Дейност 

Административно –  
стопанска 
дейност 

І.Педагогически съвет 
1. Годишен ПС. Отчет за 
изпълнение решенията на 
Педагогическия съвет за ІІ 
учебен срок. 
2.Отчет на дейността на 
комисиите. 
3.Доклад-анализ на резултатите 
от проведената диагностика – 
изходно ниво от учителите по 
групи. 
4.Насоки за лятна работа в ДГ. 
5.Проследяване и обсъждане 
нивото на усвояване на 
компетентности от децата.  
Предложения за съвместни мерки 
между учителите с цел 
подобряване на образователните 
резултати; 
6.Приемане план за 
квалификационна дейност за 
учебната 2022/2023 година. 

отг. Директор  
 
 

ІІ.Квалификация 
1.Консултации по възникнали 
проблеми от тематичната 
проверка и изходящата 
диагностика. 

отг. Директора 
 

ІІІ.Педагогически контрол. 
1.Регистриране на изходното 
ниво по групи в дневниците, 
обобщена информация по ОН за 
всички групи 
Отг.Директор, Учители по групи 

 
2.Готовност на децата от IV 
група за училище 
 

Отг.Директор  
 

І.Педагогическо 
съвещание. 
1.Организационни въпроси  

отг. Директор 
ІІ.Работа с родителите. 
 

 
1.Довиждане детска градина! 
Училище родно, здравей! - 
Изпращане на децата от  от 
IV групи  в първи клас. 
  
отг. учителите на от IV групи 

  
ІІІ.Хигиена и 
здравеопазване. 

. 
1.Насоки  за закаляване на 
децата през летния период.  
 

отг. Мед. сестра, 
  

 
2.Текущ контрол по 
хигиенното състояние на 
двора и площадките. 

Отг.директор 
 

1.Ремонти в детската 
градина.  

отг. Директор, ЗАС 
 

2.Изготвяне на график за 
работа през м.юни-м.юли-
м.август на педагогическия и 
непедагогическия персонал.  

Отг: Председатели на 
СО,С.Запрянова 

 
3.Проверка за спазване 
трудовата дисциплина -  
работно време на персонала.  

отг. Директор  
 
4.Проверка на склада с 
хранителни продукти.   

отг. Директор  
 
5.Проверка документацията 
на ЗАС  

отг. Директор  
 

6. Изготвяне на 
удостоверенията за 
завършена IV   група 

отг. Директор 
 

 
 

 


