


Мисия, визия и приоритети 
 

 
Мисия 
 
Създаване на условия за личностно ориентирано и резултативно -
обосновано педагогическо взаимодействие, насочено към развитие на  
многостранния потенциал на децата. 
 
 
 
Визия 
 
ДГ „ Слънце” – територия за педагогически иновации и взаимодействие, за 
овладяване на ценностна система от децата, съдействаща за интегрирането 
им в обществото. 
 
 
Цели: 
 
І. Създаване на условия за ефективен управленски процес насочен към 
законосъобразно и оптимално оползотворяване на ресурсите и 
организиране на дейностите по начин, съвместим с актуалните изисквания 
на образователния мениджмънт. 
 
 
Задачи: 
 

1. Реализиране на управленски процес, чрез целенасочена система от 
дейности, съобразени с регламентираните в Нормативните 
документи на европейското и българското законодателство 
изисквания. 

 
2. Утвърждаване на конкурентноспособността на детското заведение в 

условията на пазарно икономика. 
 

3. Усъвършенстане на професионално  значимите ценности и 
стимулиране на общата екипна отговорност. 

 
Приоритети: 
 



- Актуализиране на съществуващата в ДГ „Слънце” политика, 
свързана с управленската отговорност на директора съобразно 
новите приоритети в образователната система. 

 
- Създаване на условия за развитие на добрите традиции . 

 
- Утвърждаване на система за управление на взаимоотношенията на 

ДГ със социалните партньори /семейство, училищно настоятелство, 
обществени институции/ . 

 
 
ІІ. Хуманизиране на възпитателно-образователния процес чрез 
позициониране на детето в центъра на цялостната дейност и 
ориентирането му  към общочовешки ценности и добродетели. 
 
 
Задачи: 
 

1. Подбор на интерактивни образователни  технологии, съобразени с 
целите на общото развитие, индивидуалните и групови потребности 
на подрастващите и водещи до формиране на ключови компетенции. 

2. Развитие и възпитаване на емоционалната интелигентност на децата, 
като основа за готовността им за училище. 

3. Формиране на положително отношение към природата, като условие 
за оформяне на екологично съзнание и екологична култура у децата 
в предучилищна възраст. 

 
Приоритети: 
 

- Гарантиране на възможности за включване на детето в 
образователния процес, като личност с неговата индивидуална 
неповторимост, потребности и интереси. 

 
- Създаване на условия за интегриране на разнообразни дейности, 

носочени към възпитаване на взаимопомощ , съчувствие, 
сътрудничество, свързани с процесите на социализация  при децата. 

 
- Усвояване от децата на знания за природата  като предпоставка за 

формиране на екологосъобразно поведение при взаимодействие с 
нея. 

ІІІ. Позитивно формиране личността на детето чрез оптимизация на 
взаимодействието „образователни институции - семейство” и  насърчаване 
на родителите за ефективни практики на възпитателно влияние. 
 



Задачи: 
 

1. Иницииране на съвместни форми между  ДГ и семейството. 
 

2. Създаване на оптимални условия за развитието на творческите 
способности у децата чрез организиране на различни форми на 
изява. 

 
Приоритети: 
 

- Взаимодействие мeжду детската градина, семейството, обществените 
и културни институции и включването им като партньори за 
стимулиране на социалнато и емоционално развитие на детето. 

 
- Формиране на траен интерес у родителите за системно участие  в 

съвместни дейности с деца и учители и  превръщането им в реална 
подкрепяща среда. 

 
- Активно включване в квалификационни програми за кариерно 

развитие и усъвършенстване на педагогическия екип. 
 

- Осигуряване на разнообразни и качествени допълнителни 
педагогически услуги  в  условията на детското заведение. 

 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
 
Брой на децата в ДГ: по план-176 
                                    По списък -236 
 
Брой на групите:       по план -8 
                                    По списък -8 
 
2бр. – І  гр.;  2бр. – ІІ гр.; 2бр. – III гр.  ; 2 бр. – IV гр. 
 
 
 
 

 
 



Разпределение на екипите по групи : 
 

Групи 
 
 

І смяна ІІ смяна Помощен 
персонал 

І А С. Иванова – ст. учител В. Золова – ст. учител С. Стратева 

І Б Д. Събева – ст. учител Р. Кръстева –  учител Р. Белева 

II А  Г. Сотирова – ст. учител С. Милева - учител Т. Чинкова 

II Б С. Донева – ст. учител К. Панова – ст. учител И. Дончева 

III А Н. Миткова – ст. учител Д. Стоянова - учител Й. Добрикова 

III Б С. Запрянова – ст. учител Н. Русинова - учител З. Мавродиева 

IV А М. Деналова – ст. учител Д. Георгиева – ст. учител М. Иванова 

IV Б Г. Чотова – гл. учител А. Виткова - учител Д. Найденова 

Музикален ръководител М. Делова - – ст. учител 

                    

Комисии за работа, екипи и отговорни лица за 
учебната 2022/2023 

 
Квалификационна дейност Етична комисия 

Председател:  
Г. Чотова – гл.учител  
Членове:         

1. М. Деналова – ст. учител  
2. В. Золова – ст. учител  
3. А. Виткова – учител                     

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

 
Комисия по хигиена Комисия БДП 

Председател: 
Н. Синиклийска – мед. сестра  
Членове: 
1. Н. Русинова - учител 
2. М. Иванова – пом. възпитател 
 

Председател:   
Д. Георгиева – ст. учител 
Членове: 
1. Сл. Милева – учител 
2. Р. Кръстева - учител 
 

 



 
Комисия при ПАБ, БУТ 
 

Комисия по празници и развлечения 

Председател:  
Д.Събева – ст. учител 
Членове:         

1. С. Донева – ст. учител 
2. С. Самунджиева - ЗАС 

Председател:  
Сл. Иванова – ст. учител 
Членове:         

1. М. Делова – ст. учител музика 
2. К. Панова – ст. учител                      

 
Комисия по Дарения Комисия интериор и екстериор 

Председател:   
Н. Миткова – ст. учител 
Членове:          

1. Сл. Иванова – ст. учител 
2. Д. Георгиева – ст. учител 

Председател:        
Г. Сотирова – ст. учител 
Членове:                 

1. Н. Миткова – ст. учител 
2. А. Виткова - учител 
3. Д. Стоянова – учител 

 
Комисия работа с родители и 
допълнителни дейности 

Координиращ екип за приобщаващо 
образование 

Председател:   
Св. Запрянова– ст. учител 
Членове:          

1. М. Деналова – ст. учител 
2. Д. Георгиева – ст. учител 

Председател:        
Г. Сотирова – ст. учител 
Членове:                 

1. К. Панова – ст. учител 
2. Н. Русинова – учител 

 
Екип за обхват и задържане в 
образователната система на деца в 
задължителна ПУВ 

Комисия за подбор и назначаване 

1. Св. Запрянова – ст. учител 1. П. Кръстева – директор 
2. Г. Чотова – гл. учител 
3. Сл. Иванова – ст. учител 

 
Комисия за защита при БАК Комисия за сигнали, жалби, измами 

и корупция в в ДГ 
Председател:   
П. Кръстева – директор 
Зам. председател: 
Д. Събева – ст. учител 
Членове: 

1. С. Самунджиева - ЗАС 
2. Д. Стоянова – учител 

 

Председател:        
Г. Сотирова– ст. учител 
Членове:                 

1. Н. Миткова – ст. учител 
2. В. Золова – ст. учител 



Комисия „Диференцирано заплащане“  

Председател:        
Г. Чотова - гл. учител 
Членове:                 
1. М. Деналова – ст. учител 
2. С. Донева – ст. Учител 
3. А. Виткова - учител 

 

 

Отговорници и секретари: 
 

1. Секретар на ПС и водещ книгата с протоколи на ПС – Нонка Миткова 
 

2. Секретар на ОС –  Габриела Сотирова 
 

3. Секретар квалификационна дейност - Славка Иванова 
 

4. Отговорници за сайта на ДГ – М. Делова, Г. Чотова 
 

5. Отговорник по ОТ  - Даниела Събева 
 

6. Отговорник за Регистрационната книга за издадени удостоверения – 
ЗАС 

 
7. Отговорник за Книга за подлежащи – ЗАС 

 
8. Отговорник за летописната книга – М. Деналова 

 
9. Отговорник график за театрални постановки – комисия 

 
10.  Отговорник за гардероб и реквизити – К. Панова, А. Виткова, С. 

Самунджиева 
11.  Председател на Настоятелство – В. Вълова  

 
12.  Председател Обществен съвет – Л. Найденова 

 
13.  Служител за връзка по сигурността на основание Решение №669 от 

02.11.2017г на МС за приемане на Национален план за 
противодействие на тероризма – Р.Кръстева 

 
 
 

Дейности за реализиране на целите и задачите 



СЕПТЕМВРИ 
 
Педагогическа дейност Организационно- 

педагогическа дейност 
Административно-
стопанска дйност 

 
І.  Педагогически 
съвет 
1.Избор на секретар ПС 
2.Отчет за изпълнение 
решенията на предходния ПС 
3.Определяне на 
педагогическите екипи по групи. 
4.Избор на работни екипи, 
комисии и отговорници. 
5.Актуализиране на 
длъжностната характеристика на 
учители. 
6. Обсъждане и приемане на 
правилника за дейността на ДГ. 
7. Приемане план по БДП за 
учебната 2022/2023г. 
8. Приемане на план за празници 
и развлечения в ДГ за учебната 
2022/2023г. 
9. Избор на Комисия за оценка 
на учителския труд – 
Диференцирано заплащане за 
учебната 2022/2023г. 
10. Приемане на План за 
контролната дейност на 
директора за учебната 
2022/2023г 
                Отг. Директор 
 
 ІІ.  Педагогически контрол 
1. Въвеждане на документацията 
в системата на НЕИСПУО. 
2.Оформяне на документацията 
по групи, капацитет на групите. 
3. Интериор и готовност на 
групите за НУГ. 
               Отг.Директора 
                
ІІІ. Квалификация 
1.Обсъждане на новите 
нормативни документи  
2. Училище в облака  
3. Работа с електронния дневник 
OneBook 
4. Включване в спортно-
екологичната инициатива 
Сдружение BE ACTIVE 

Отг. Директор 
Гл. учител 

Муз. р-л 

 

І. Педагогическо 
съвещание. 
1. Тържествено откриване 
на новата учебна година. 
Отг. Муз. р-л 
2. Насоки за водене на 
електронните дневници и 
документацията за 
системата на ПУО. 
3. Обсъждане график за 
допълнителните дейности. 
                     Отг. Директор 
 

ІI.   Работа с 
родителите. 
1. Родителски срещи – 
запознаване с правилници, 
учебно съдържание, 
текущи въпроси. 
2.Актуализиране на родит.  
табла. 
3.Екскурзия до Стара 
Загора за 3 и 4 гр. 
4. Актуализиране на 
информацията в  сайта на 
ДГ „Слънце”. 

                    Отг.Учители, 
ИТ 

2.Събрания на ГН и ОС. 
-Определяне на фирмите, 
които ще извършват 
обучението по дейности 
извън ДОС. 

Отг. Директор 

                   
III. Хигиена и 
здравеопазване. 
1.Текуща хигиена. 
2. Здравна документация 
на  деца и персонал.    

Отг. Мед. сестра 
         . 

 
1..Изготвяне на Списък- 
Образец №2. 
                Отг.Директора 
2.Утвърждаване на ПВТР, 
ПДДГ, ПБУВОТ, ВП, ГКП, 
Програмна система, 
Седмично разпределение. 
                 Отг. Директора          
3. Проверка на склада за 
хранителни продукти 
                  Отг. Директора 
4. Извършване на 
инструктаж по ОТ – 
периодичен и начален.                   
Отг.Председател ОТ 
5. Преподписване на 
декларации за запознаване 
с всички правилници и 
приложения. 
                   Отг:Директор 
                    
6. Осигуряване на 
необходими материали за 
НУГ. 

       Отг.учители,ЗАС 
8. Изготвяне на щатно 
разписание. 
                    Отг. Директор 
9. Сключване на договори 
за дейности над ДОС. 

Отг. Директор 
                  

                                 



ОКТОМВРИ 
      
Педагогическа дейност Организационно-

педагогическа дейност 
Административно- 
стопанска  дейност 

 
І.Квалификация 
1. По плана за квалификация 

Отг. Комисия 
квалификационна дейност 

 

ІІ. Педагогически 
контрол 
1.Тематична проверка – 
„Eкологична култура – 
изграждане и формиране на 
навици у децата за опазване 
на околната среда”                          
                   Отг. Директор 
                   
2.Текуща проверка      

 Проверка на 
задължителната 
документация 

 Капацитетът на 
групите – причина за 
отсъствията.                

 Текущи проверки по 
организиране и 
провеждане на 
режимните моменти 
във всички 
възрастови групи. 

 Диагностични 
процедури по входни 
нива 

                     Отг. Директор 
 

III. Педагогически 
съвет 
 
1. Доклад – анализ на 
резултатите от входящата 
диагностика. 
2.Средства за квалификация 
на педагогическите 
специалисти – отчет. 
3. запознаване с отчета за 
изпълнение на бюджета към 
30.09.2022г 

Отг. Директор 
                     

 

І.Педагогическо 
съвещание 
1.Информация за 
състоянието на МТБ – 
стопанисване и 
обогатяване. 

Отг:учителките,ЗАС 
2.Приемане и обсъждане на 
план - сценарий за 
провеждане  РД на ДГ  
„Слънце” 
         Отг: Комисия по 
празници и развлечения      

ІІ. Работа с 
родителите  
1.Обратна връзка с 
родителите с цел 
партньорство и 
взаимопомощ. 
2. Екскурзия до „Музейко” 
в гр. София за 4-тите 
групи. 
3. Обсъждане и 
организацията на изложба 
с природни и отпадъчни 
материали 
„ Природата и човекът” 

Отг. Учители 
4.Заседание на УС на 
настоятелството. 

Отг. Директор 

ІІІ.Хигиена и 
здравеопазване 
1.Организиране 
отразяването на 
антропометрични 
изследвания в 
медицинската 
документация –
комуникация между МС и 
личен лекар. 
 

          Отг: Мед. сестра 
           

 
1.Проверка на склада за 
хранителни продукти. 
2.Проверка на 
документацията на ЗАС. 

            Отг: Директор 
           

3.Проверка на състоянието 
на бельото и контрол върху 
спазване  графика за смяна. 

                  Отг: ЗАС 
             
4.Приемане план за работа 
при зимни условия. 
 

                   Отг:Директор, 
                     ЗАС 

5.Общо събрание – 
запознаване с 
актуализираните 
правилници и изпълнение 
на бюджета на ДГ 

Отг. Директор 
 
                     
 
                    



 

НОЕМВРИ 
 

Педагогическа дейност Организационно-
педагогическа дейност 

Административно- 
стопанска дейност 

 
І. Квалификация 
1.По плана 
 

ІІ. Педагогически 
контрол 
 
1.Тематична проверка 
 – „ Форми на 
педагогическо 
взаимодействие с 
екологична насоченост” 

Отг. Директор 
 
2.Текуща проверка: 

 Прием и УГ 
 Формиране на 

културни навици в 
различни режимни 
моменти. 

Отг. Директор 
 

 

І. Педагогическо 
съвещание 
 
1.Обсъждане на текущи 
задачи по плановете на 
екипите, комисиите и 
отговорниците 
            Отг:Комисии и 
отговорници 
 
2. Есенно - екологичен 
карнавал 

             Отг:учителите 
 

ІІ. Работа с родителите 
  
1.ЧРД, ДГ „Слънце” 

Отг. КПР 
 

2. Денят на християнското 
семейство 

Отг. Учители, Муз. р-л 

 
ІІІ. Хигиена и 
здравеопазване  
 
1.Поддържане на хигиената в 
ДГ. 
 
2. Контрол на температурата 
в групите, проветряване и 
закаляване на децата. 

Отг. Мед. сестра 
 
 
 
 

 
1. Проверка на складовите 
помещения и  готовността 
им за зимния период. 
 
2. Проверка на 
документацията на ЗАС. 
 
3. Проверка на складове и 
консумативи 
 
4.Проверка на дейностите 
извън ДОС 

Отг: Директор 
 

5.Изготвяне график за 
снегопочистване. 
          Отг:комисия ПКБАК 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКЕМВРИ 
 
Педагогическа дейност Организационно -

педагогическа 
Административно-
стопанска 

 
 І. Квалификация 
По плана 
Отг: ККД 

 
ІІ. Педагогически 
контрол 
 
Тематична проверка- 
„Прилагане на 
педагогически 
технологии за 
формиране на  
екологична култура у 
децата в ПУВ в прекия 
педагогически процес. 
 

            Отг:Директор 
                   
 
 
 

 
І.Педагогическо 
съвещание 
 
1.Организиране на 
коледно тържество с 
децата – „Вълшебната 
Коледа”. 

                      Отг:КПР 
 
2.”Да направим 
сурвачка” – изложба 

Отг: IVA и IVБ 
 

ІІ.Хигиена и 
здравеопазване 
 
1.Седмично меню и 
хранене при децата  
 
2.Контрол върху 
санитарно-хигиенните 
условия в складовите 
помещения.  
 
             Отг:Мед. сестра 
              

 
1.Приключване на 
финансовата година. 
Инвентаризация. 

 
              Отг: ЗАС 

 
2.Актуализация на 
Списък – Образец №2 
и друга документация. 
 
3.Изготвяне на отчет 
към Статистическо 
бюро - Пловдив                
 
3. Проверка на склада с 
хранителни продукти. 
 
4. Проверка на 
документацията на 
ЗАС.                  
 
5.Проверка за спазване 
на графика за сменяне 
на бельо. 
 

Отг: Директор                 
 

 
 



ЯНУАРИ 
 
Педагогическа дейност Организационно- 

педагогическа дейност 
Административно-
стопанска дейност 

 
І.Квалификация 
По плана 

Отг: ККД 
 

II. Педагогически съвет 
 
1. Приемане на отчета на 
Комисията по Дарения- 
2. Запознаване с отчета за 
изпълнение към 31.12. 

Отг: Директор 
 
 

ІІI. Педагогически 
контрол 
 
1.Тематична проверка –  
Прилагане на 
педагогически стратегии за 
формиране на екокултура. 
 
2. Текущ контрол по ЗУД – 
книга за дарения, 
летописна книга, 
пълнянемост на групите, 
капацитет, протоколи от 
РС, присъствия и отсътвия 
на децата. 
 
3. Контрол на 
педагогическите дейности 
извън ДОС. 
 

Отг: Директор 

 

І.Педагогическо 
съвещание 
 
1. Предстоящи планове и 
задачи на комисии и 
отговорници. 
2. Разпределение на 
средствата от фонд СБКО 

Отг: Директор                  
 

ІІ. Хигиена и 
здравеопазване   
 
1. „Детски болести и първа 
помощ при децата от ПУВ” 
2. Информация за 
хигиената в ДГ. 
 

Отг: Мед. Сестра 
 

ІІІ. Работа с 
родителите и 
обществеността 
 
1.Обновяване сайта на ДГ  
„ Слънце” 

            Отг: ИТ 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Проверка на дейностите 
извън ДОС. 
 
2. Контрол на трудовата 
дисциплина. 

              Отг:Директор                                          
                      

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

Отг: Директор,  
Мед. сестра 

 
4. Изготвяне на щатно 
разписание. 

              Отг:Директор,                                         
                     ЗАС  

 
               
5. Общо събрание – текущи 
въпроси. 
Представяне изпълнанието 
на Бюджет 2022г. 
Запознаване с Бюджет 
2023г. 
Фонд СБКО за 2022г – 
начин на разходване. 
 

Отг: Директор, 
Председатели СО 

 
                  
 
 

 
 
 



ФЕВРУАРИ 
 
Педагогическа дейност Организационно- 

педагогическа дейност 
Административно-
стопанска дейност 

 
І.Педагогически съвет 
 
1.Отчет за изпълнения 
решенията на предходния 
ПС 
2.Отчитане на тематичната 
проверка. 

Отг: Директор  
 

3. Отчет за състоянието и 
обогатяването на МТБ. 
 

              Отг:комисия 
                        „ Дарения”  

 
ІІ. Квалификация 
 
1. По плана 

Отг: ККД 
 
ІІІ. Педагогически 
контрол 
 
1.Текущ контрол по 
документацията в 
системата на ПУО. 

Отг: Директор 

 
І. Педагогическо 
съвещание 
 
1 .Обсъждане 
организацията и 
провеждането на 
празниците от пролетния 
цикъл – Баба Марта, 
Празник на мама, Първа 
пролет и Великден 
 

            Отг :Муз. р-л, 
Учители 

 
ІІ. Хигиена и 
здравеопазване   
 
1. Контрол на хигиенното 
състояние в ДГ. 

Отг: Мед. сестра 
 

 
ІІІ. Работа с родителите 
 
1. Организиране и 
провеждане на ски – лагер.  
 
2. Родителски срещи за ски 
– лагера и по групи. 
 
                    Отг:Учителките 
 
  

 
1.Проверка на 
документацията по НАССР 
 
2.Проверка хигиената във 
всички помещения. 
 
3. Проверка на складовете 
за хранителни продукти  - 
срокове на годност.  
 
4. Актуализиране на 
Списък-образец №2 
 
5. Изготвяне на проект за 
спортни дейности по ПМЪ 
№129. 

Отг: Директор 

 

 
 



МАРТ 
 
Педагогическа дейност Организационно-

педагогическа дейност 
Административно-
стопанска 

 

І.Педагогически 
съвет 
 
1.Анализ на резултатите от 
тематичната проверка. 
 
2.Избор на учебни 
помагала за  2023/2024г. 
 
3. Запознаване с бюджета 
за финансовата 2022/2023г. 
 
4. Отчет за изпълнение на 
бюджета към 31.03. 
 

                   Отг: Директор 

 
ІІ. Педагогически 
контрол 
 
1.Проверка 
документацията в 
системата на ПУО по 
групи. 

Отг: Директор 
 

ІІІ.  Квалификация 
 
1. По плана 
 

Отг: ККД 

 

І. Педагогическо 
съвещание 
 
1. Предстоящи задачи и 
контрол по плановете на 
комисиите и обединенията. 
 

Отг: Директор 
 

ІІ. Работа с 
родителите и 
обществеността: 
 
1.Организиране на 
съвместни дейности с 
участието на родителите. 
 
2. Взаимодействие с 
Аграрен университет, гр. 
Пловдив 
 

Отг: Директор, 
учители 

 
3. Отбелязване на 22.03 – 
Деня на Земята 

Отг: Муз. р-л, 
учители 

 

ІІІ. Хигиена и 
здравеопазване 
 
1.Информация за 
заболяемостта на децата в 
ДГ. 
 
2. Информация за 
състоянието на хигиената и 
рационалното хранене в 
ДГ. 
 

               Отг: Мед. сестра 
 
 

 
1.Проверка на склада с 
хранителни продукти. 
 
2.Проверка на 
документацията за охрана 
на труда. 
 
3. Трудови задължения на 
медицинската сестра. 
 

                  Отг: Директор 
 
4. Спазване изискванията 
за рационално хранене на 
децата. 
                    Отг: Гл. готвач, 

мед. сестра 
 
5.Проверка техническата 
изправност на 
съоръженията на двора. 
 
                     Отг: Директор, 

                             ЗАС 
 
6.Почистване на двора и 
оформяне на тревните 
площи.  

                    Отг: РАСПБ 
                     
 
 
                   
 



 

АПРИЛ 
 
 Педагогическа дейност Организационно-

педагогическа дейност 
 Административно-
стопанска дейност 

 

І.  Педагогически 
съвет 
 
1. Избор на номинация за 
удостояване на учител с 
почетна значка на гр. 
Пловдив 

 Отг: Директор 
                           

ІІ. Педагогически 
контрол 
 
1.Проверка на 
задължителната 
документация по групи. 
 

Отг: Директор 
 
2.Обособяване среда за 
провокиране  проява на  
активност, информираност 
и самостоятелна 
познавателна дейност на 
децата от III и IV групи. 
 

               Отг: Директор, 
                 учители III, IV гр  
               
 
 

ІІІ . Квалификация 
 
1. По плана 
 

Отг: ККД 
 
 

 

І. Педагогическо 
съвещание 
 
1. Обсъждане на 
организационни въпроси. 
 

Отг: Директор 
 
2. Организиране и  
провеждане на празник за 
Деня на Земята. 
 

              Отг. Муз. р-л 
 

ІІ. Работа с 
родителите и 
обществеността 
 
1. Традиции и обичаи – 
Лазаруване 

                  Отг: Муз. р-л, 
учители  

                
2.” Най- красивото яйце” 
 -великденска  изложба по 
групи. 
             Отг: Учители 

                 
4. Седмица на гората – 
съвместна дейност с 
Аграрен университет, гр. 
Пловдив 
                Отг: Директор, 

Учители 

ІІІ. Хигиена и 
здравеопазване 
 
1. Закаляване и престой на 
открито . 
                Отг: Мед. сестра 
                 
 
   

 
1. Проверка на здравно-
хигиенното обслужване. 
 
2. Проверка книгата за 
дарения. 
 
3. Проверка на трудовата 
дисциплина. 
 
4. Проверка на ведомостта 
за заплати, досиета – ТД, 
ДС. 
 
5. Подаване на Декларация 
№15 – Инспекция по труда, 
гр. Пловдив 
 
6. Общо събрание 
 - текущи въпроси; 
 - изпълнение на бюджета 
за първото тримесечие на 
2023г. 



МАЙ 
 
Педагогическа дейност Организационно-

педагогическа дейност 
Административно-
стопанска дейност 

 

І.Педагогически 
съвет 
 
1.Анализ на резултатите от 
тематичната проверка в 
ДГ. 
 
2.Доклад – анализ на 
резултатите от проведената 
диагностика. 
 
3. Отчет на дейността на 
комисиите.  
 
4. Приемане план за 
квалификационната 
дейност за учебната 
2023/2024г. 
 
5. Приемане предложения 
за новата учебна година. 
 
6. Насоки за лятната работа 
в ДГ. 

Отг: Директор 
 

ІІ. Квалификация 
 
1.Консултации по 
проблеми, произтичащи от 
текущия контрол и 
изпълнение препоръките от 
тематичната проверка. 
 

                  Отг: Директор 
 

ІІІ. Педагогически 
контрол 
 
1.Регистриране на 
изходното ниво на децата 
по групи. 

 
Отг: Директор 

 

І.Педагогическо 
съвещание 
 
1.Организационни въпроси 
относно провеждане на ПС 
за отчитане дейността през 
учебната година. 
 

               Отг: Директор 
 

2. Обсъждане провеждане -
то  „Карнавал  за 1-ви юни 
 

                Отг:Учителки, 
муз.р-л 

 
ІІ. Работа с 
родителите  
 
1. Педагогическа 
информация: Няколко 
съвета към родителите на 
бъдещите първокласници. 
 
2. „ Училище здравей „ -  
изпращане на децата от  IV 
група в 1-ви клас.        
 
              Отг: Учители IVгр, 

 муз. р-л 
           

ІІІ. Хигиена и 
здравеопазване 
 
1.Актуализиране плана за 
закаляване през лятото. 
 
2.Антропометрични 
измерванияна децата. 
 
                Отг: Синиклийска 
                Срок: 25.05.13г. 

 

 
1.  Проследяване на 
процеса на снабдяване, 
съхраняване, приготвяне и 
транспортиране на храната. 
 
2. Ремонтни дейности в ДГ. 
 
3. Проверка за спазване на 
работното време на 
персонала. 
 
4. Проверка на 
документацията на ЗАС. 
 

Отг: Директор 
 

5. Актуализиране графика 
за платен годишен отпуск 
на педагогическия и 
непедагогически персонал. 
 
  Отг: Председатели на СО, 

С. Запрянова 
 
 
 
 

 


