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Годишен план на ДГ „Малкият принц“, уч. 2018/2019 г

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ “МАЛКИЯТ ТТРИНТТ” 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.

Учебната 2017/2018г. бе поредната успешна и много богата на разнообразни събития, 
свързани с живота на децата и с дейността на детската градина. И тази година, освен 
заложените в Годишния план дейности, организирахме и проведохме много допълнителни 
дейности, които допринесоха за познавателното, езиковото, физическото, социалното и 
емоционалното развитие на децата и обогатиха възпитателно-образователния процес. Всички 
мероприятия бяха подробно отразени пред обществеността със снимков материал, текст и 
видеоклипове във фейсбук страницата, сайта и ютуб канала на ДГ „Малкият принц”, които са 
действащо портфолио на детската градина.
1. През учебната 2017/2018 г. кандидатствахме и бяхме одобрени за финансиране по 
проект на Община Пловдив за подпомагане на детските градини за проектиране и изграждане 
на нови детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи, за което получихме 
от Община Пловдив средства в размер на 4200 лв. С тези средства и с дофинансиране от 
Училищното настоятество и от бюджета на детската градина изградихме 1 бр. спортна 
площадка за футбол и баскетбол.
2. Съвместно с Училищното настоятелство кандидатствахме за финансиране по проект на 
Лидл България, по програмата «Ти и Lidl за по-добър живот» . ДГ “Малкият принц“ беше 
единствената одобрена организация от системата на предучилищното и училищно образование 
в гр. Пловдив с проекта „ Да спортуваме за здраве“. По проекта получихме финансиране на 
стойност 7000 лв., както и дофинансиране от УН и дарители, с които изградихме втора спортна 
площадка за активна двигателна дейност на открито за 240 бр. деца.
3. Със средства от бюджета на детската градина и дарение в размер на 7000 лв. от 
Строителна компания «Н и М билд», изградихме трета спортна площадка за хокей на трева.
4. През уч. 2017/2018 г. реновирахме основно плувния басейн на детската градина и 
прилежащите му помещения - съблекалня, баня, тоалетна и фитнес зала за възрастни със 
средства от делегирания бюджет и дарения.
Така се получи спортен комплекс «Малкият принц» за упражняване на 7 вида спорт -  футбол, 
баскетбол, тенис на корт, бадминтон, волейбол, хокей на трева и плуване, което е трайно 
решение в превенцията против детската заболеваемост и хиподинамия, за физическото и 
психическо здраве на децата, за укрепване съпротивителните сили на организма, повишаване 
функционалните възможности и дееспособност, обогатяване моториката и усъвършенстване 
техниката на изпълнение в променливи условия, както и за изграждане на морално-волеви 
качества, необходими в подготовката им за училище.
5. Изключително висока активност на родители и фирми във финансовото подпомагане 
изграждането на спортните площадки -дарения на обща стойност 31 951,00 лв.
6. Базова работа в ДГ «Малкият принц»:
• С АМТИИ за практическа подготовка на стажант-учителите през уч. 2017/2018г.
• С ГТУ“П. Хилендарски“- за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на 
студенти.
• Сключен договор за сътрудничество с Медицински колеж „Мара Малеева“, Пловдив за 
практическо обучение на санитарни инспектори.
7. Участие на директора в Комисия по изработване на формули и правила за разпределяне 
на бюджет 2018 г. със заповед на Кмета на Община Пловдив - м. 02.2018 г.
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8. Проведена практика в ДГ „Малкият принц” на 24.11.2017 г. на тема: „Успешни 
практики за обхват и задържане на подлежащите на задължително предучилищно образование 
деца. Стъпки към ефективно взаимодействие в системата детска градина-родители-деца”.
9. Назначаване на нов главен учител музика -  г-жа Милена Богданова.
10. Връчване на годишна награда за най-добър учител с почетна грамота и статуетка 
„Малкият принц” с принос за усъвършенстване на образователния процес в детската градина и 
особено високи резултати в педагогическото взаимодействие с децата на г-жа СТАНИСЛАВА 
ИВАНОВА- изявен млад учител.
11. Общественият съвет проведе 4 бр. заседания.
12. От месец октомври 2017г. започна обучение на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски4 и 
АМТИ с участието учител по музика Милена Богданова.
13. През м. май 2018г. се проведе практичесто обучение за внедряване на облачна система в 
детските градини, организирано от Община Пловдив с участието на Милена Богданова и 
Станислава Иванова.
14. Много добро здравословно състояние на децата -  88% средно дневна годишна 
посещаемост, Ср.м.п.-19,31 при 22 бр. Капацитет.
15. Реализиран и преизпълнен ГКП, отлична екипна работа при планиране, организиране и 
координиране на дейността.
16. Отлична подготовка на децата за училище.
17. Много добро санитарно-хигиенно състояние и хранене на децата в детската градина. 

Месец Септември 2017г.
1. „Здравей, детска градина” -  На 15.09.2017г. бе отбелязано началото на новата учебна година с 

празнична програма.
2. „В зала „Тропик” -  На 18.09.2017 г. в Природонаучния музей -  Пловдив бе открита 

единствената по рода си зала с 400 живи пеперуди. На откриването присъстваха заместник- 
министъра на културата - г-жа Амелия Гешева, кметът на гр.Пловдив - г-н Иван Тотев, зам. 
кмета г-н Стефан Стоянов и много други общински служители и граждани на Пловдив. Децата 
от ПГ на ДГ „Малкият принц“ получиха специална покана за участие и се включиха в 
работилница за детски рисунки, вдъхновени от обитателите на зала „Тропик”.

3. „Спортен празник“ - На 19.09.2017г. по покана на футболна академия „Арена Велд” -  гр. 
Пловдив, с децата от подготвителните групи на ДГ „Малкият принц” се проведе спортен 
празник по просторните футболни игрища на „Арена Велд” на Гребна база. Основната цел бе 
доброто физическо развитие и пълноценна изява на способностите на детската личност чрез 
включването им в различни състезателни игри на открито.

Месец Октомври 2011г.
4. „Пеперудена магия в РПНМ” -  На 06.10.2017 г. всички деца от подготвителните групи на ДГ 

„Малкият принц” посетиха Природонаучния музей и най-новата зала „Тропик“ - пълна с 
пеперуди.

5. „Национална седмица на четенето” -  Националната седмица на четенето влезе в календара на 
значимите събития за ДГ „Малкият принц”, гр. Пловдив. Организирана и проведена от 9-ти до 
13-ти октомври, нейните цели акцентираха върху създаване на благоприятна среда за 
насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, привличане на вниманието на деца и 
родители към значението на грамотността и популяризиране на четенето. През тази седмица 
бяха организирани редица инициативи, насърчаващи грамотността и мотивиращи практики,
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пробуждащи детския интерес към книгата: кампания „Детска библиотека“ за обогатяване фонда 
от детски книжни на детската градина; „Маратон на четенето“ - четене на приказки и разкази; 
„Език свещен на моите деди“ -  четене и рецитиране на стихотворения с патриотична и 
историческа стойност; „Работилница за творчески разкази“ по групи; „Моята любима детска 
книжка” -  приобщаване на родителите към дейността на детската градина чрез четене на 
откъси от детски книги.

6. „В библиотеката” -  На 12.10.2017 бе организирано посещение на Детски отдел на Народна 
Библиотека „Иван Вазов“ и беседа с библиотекари. На децата от ПГ-6 групи бяха изготвени 
едногодишни абонаментни карти от НБ „Иван Вазов“- Детски отдел.

7. „В Конна база „Тракиец” -  На 18.10,2017г. всички деца от 4-те подготвителни групи в ДГ 
„Малкият принц” посетиха Конна база „Тракиец” в село Житница и се насладиха на 
общуването и разходката с конче.

8. „Внимавайте на улицата” -  На 20.10.2017г. образователно-развлекателния спектакъл на театър 
„Елени“ припомни на децата правилата за безопасно движение по пътя под формата на игри и 
състезания. Запозна ги с това кои указания и в какъв ред се изпълняват от помощниците на пътя 
-  регулировчик, светофар, пътни знаци, улична маркировка. Обърна им се внимание как трябва 
да се движат децата, ако ги няма тези указатели, къде да карат велосипеди, ролери, как да са 
обезопасени за движение в мъгла и при намалена видимост. Постановката бе част от Плана за 
безопасност на движението в детска градина „Малкият принц“ за 2017-2018г.

9. „Есен в гората” -  На 23.10.2017 г. децата от ДГ „Малкият принц“ посетиха Вила „Юстина” в 
сърцето на китното и живописно с. Устина на 26 км. от гр. Пловдив. Те имаха възможност да 
видят и да се любуват и на алпака, диви прасета, различни видове елени, муфлони, понита, 
магарета; огромно разнообразие от пернати, сред които колумбийска брама (едра месодайна 
порода кокошки), бял и черен маран (френска порода кокошки), различни фазани, пауни.

10. „Приказките на Гърбушко“ -  На 24.10.2017г. децата от ДГ „Малкият принц“ се забавляваха от 
сърце с артистите от Театрална къща „Бенефис“, гр. София, и прекрасната им театрална 
постановка.

11. „Да украсим есента” -  семеен уъркшоп за изработване и изложба на произведения от природни 
материали с есенна тематика, който се проведе в периода 16.10.2017г.-28.10.2017г. Децата и 
семействата им твориха есенни красоти в семейна среда, като използваха изцяло естествени 
материали от природата, които сами си набавиха.

Месец Ноември 2017г.
12. „Много мога, много знам” -  През м. ноември в ДГ ’’Малкият принц” се проведоха открити 

моменти пред родителите по групи -  без първите.
13. „Пътешествие в Музейко” -  На 10.11.2017 г. децата от четирите подготвителни групи на ДГ 

„Малкият принц”, гр. Пловдив, посетиха научен център „Музейко“ в гр. София. Те участваха в 
организирана разходка из целия комплекс, като имаха възможност да бъдат фермери, 
строители, археолози, космонавти и мн. други и да научат любопитни научни подробности и 
факти.

14. „Моята улица” -  На 20.11.2017г. бе Световен ден за възпоменание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия. В ДГ „Малкият Принц“ тази дата се отбеляза чрез 
организиране и провеждане на игри и образователни ситуации подчинени на темата 
„Безопасност на пътя“.

Месец Декември 2017г.
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15. „Магията на операта” -  На 04.12.2017 г.децата от ДГ „Малкият принц“ изживяха едно красиво 
визуално приключение с новия мюзикъл на Държавна опера-Пловдив „Снежанка и седемте 
джуджета“.

16. „Подарък за приятел” -  в навечерието на най-светлия празник Коледа беше иницииран 
уъркшоп за изработване на произведения с коледна теметика и организиране на изложба. 
Всички деца и родители се включиха в изработване на оригинални произведения с прилагане на 
разнообразни изобразителни техники.

17. „Коледен базар“ - На 05.12.2017г. в ДГ „Малкият принц” се проведе ежегодния Коледен базар. 
Той бе разположен в двете фоайета на детската градина и включи произведения и украси, 
изработени от деца и родители на всички групи.

18. „Национална седмица на четенето -2“ -  В периода 11,-15,12.2017 г. ДГ „Малкият принц“ се
включи в Националната седмица на четенето в изпълнение на Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на за периода 2017-2018г. През тази седмица бяха организирани 
редица инициативи: „Любими приказни герои гостуват на най-малките“; „Най-добър
разказвач“; „Да подарим книга“;„Бабо, разкажи ми приказка!“; „Да изиграем приказка”.

19. „Коледни камбанки” -  на 20.12.2017г. посрещнахме Дядо Коледа в детската градина. За 
доброто настроение на малчуганите се погрижиха от театър „Дани и Деси” -  с веселата 
постановка „Еленчето на Дядо Коледа”.

20 .,/Жълти стотинки“ -  За поредна година се включихме в благородната инициатива. При висока 
активност на деца, родители и служители от ДГ „Малкият принц“ премина благотворителната 
акция „Жълти стотънки“. Събраните средства от 10-тата юбилейна година на кампанията са за 
закупуване на медицинска апаратура за детските отделения в болниците в гр. Благоевград, гр. 
Карлово, гр. Ловеч и гр. Смолян. В присъствието на деца и учители събраната сума бе 
преброена и предадена на Координатора на Сдружение „Съзидание-2012“.

Месец Януари 2018г.
21. „Весели очички” -  На 17.01.2018г. в ДГ „Малкият принц“ бе даден старт на благотворителната 

кампания „Весели очички“ за район „Централен“, чрез която се извършиха безплатни 
профилактични прегледи на децата от 3-а и З-б подготвителни групи. Инициативата се 
провежда съвместно от Община Пловдив и Лайънс клубове -  „ЛаЙЪНС клуб Пловдив“, „Лайънс 
клуб Евридика“ и „Лайънс клуб Пловдив -  Филипополис“. Специалисти от Центъра за 
рехабилитация на слепи посетиха детската градината и направиха на място безплатно 
профилактично безконтактно изследване на зрението на децата.

22. „Фокуси в детската градина“ - На 19.01.2018 година децата от ДГ „Малкият принц” се 
насладиха на прекрасното магическо шоу на Кристел. Фокусникът Христо Попов заплени 
децата със своето изкуство.

23. „Слънчев сняг“ - На 26.01.2018г. заваля „слънчев сняг“ и децата от Детска градина „Малкият 
принц“ изживяха вълшебно приключение. Заедно с артистите от „Илкова театър“ направиха 
прекрасни снежни човеци.

Месец Февруари 2017г.
24. „Празник на числата” -  На 10.02.2018 година децата от IV-a и IV-б подготвителни групи 

развиха и обогатиха математическите си компетентности чрез забавни игри. Целта бе и 
формиране на положително отношение към света на математиката.
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25. „Телефон 112“ -  На 20.02.2018г. чрез увлекателна театрално постановка децата научиха кога и 
как да ползват телефон 112 и че той е в помощ на хората, изпаднали в беда.

26. „Снежна надпревара“ - След дългото чакане, в самия край на зимата, се случи истинско снежно 
вълшебство. И докато снегът причинява на възрастните куп неприятности, на свой ред, за 
децата той е несекващ източник на радост, игри и забавление. Ние веднага организирахме 
„Снежна надпревара“ , в която децата от ДГ „Малкият принц“ не пропуснаха да създадат 
Трайни спомени, пързаляйки се с шейни и издигайки големи снежни човеци в двора на детската 
градина.

27. „Зимни игри“ - В последните дни на февруари децата от ДГ „Малкият принц“ изживяха 
незабравими моменти чрез игри на открито в белите преспи в двора на детската градина. 
Снежни топки, бели ангелчета, снежни човеци и др. бяха част от забавленията на малчуганите. 
Дружно всички, с помощта на лопатки и камиони, изчистихме и извозихме снега и направихме 
пътека, по която да пристигне дългоочакваната Баба Марта.

Месец Март 2018г.
28. „Внуците на Баба Марта” -  На 01.03.2018г. -  един от най-обичаните български празници, 

запазил се от древността до наши дни, посрещнахме Баба Марта. Със закачлива театрална 
постановка, много танци и надигравания се създаде пролетно настроение. Накрая Баба Марта 
и Мартичка раздадоха мартенички на всички.

29. „Аз съм българче” -  отбелязахме Националния празник на България 3-ти март. В невечерието 
на празника децата се запознаха с делото и подвига на героите, загинали за свободата на 
България!

30. „Много мога, много знам” -  През м. март в ДГ ’’Малкият принц” се проведоха открити моменти 
пред родителите по групи.

31. „В историческия музей“ - На 09.03.2018 г. децата от Ш-а, Ш-б, IV-a и 1V-6 групи на ДГ 
"Малкият принц" посетиха Историческия музей в град Пловдив. С много ентусиазъм, 
настроение и радост малките принцове и принцеси тръгнаха към Стария град, кьдето се намира 
музея. Децата се впечатлиха много от изложените старинни носии, вещи, оръжия и типичния за 
онова време битов стил на стаите. Докоснаха се до черешовото топче, изложено в една от 
залите на музея. Посещението завърши с разходка по калдъръмените улици на Стария град.

32. „Зад кулисите” -  по повод Международния ден на театъра /27-ми март/ децата от ДГ „Малкият 
принц” направиха посещение на театрална постановка в Държавен куклен театър -  Пловдив и 
се запознаха професията на актьорите и сценичните работници.

33. „Лазарки“ - На 31 март, Лазаровден, пред търговски център „Гранд“ се състоя детски празник 
под надслов „Нека се забавляваме заедно“. Събитието бе организирано от район „Централен“ с 
подкрепата на ТЦ „Гранд“ по повод настъпващите пролетни и великденски празници. 
Официални гости на празника бяха кмета на район „Централен“ -  г-н Георги Стаменов и 
инспектор Ботьо Гиргинов, КАТ - Пътна полиция Пловдив. Площадката пред търговски център 
„Гранд“ се превърна в сцена не само за танци и игри с награди, но и в училище - как да 
внимаваме на пешеходни пътеки и открити пространства. В празничната програма се включиха 
и деца от ДГ „Малкият принц“.

Месец Април 2018г.
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34. „Пролетни празници” -  през м. април децата от всички групи на детската градина изявиха 
своите артистични, музикални и танцови умения пред публика. Чрез организираните пролетни 
празници по групи приобщихме и родителите към дейността на детската градина и групата.

35. „Спортни забавления“ -  На 12.04.18год.се проведоха спортни игри и занимания на стадион 
„Пловдив“ на футболно игрище „Арена Велд“ с децата от Ш-а, Ш-б, IV-a, IV-б подготвителни 
групи на ДГ „Малкият принц“. Чрез спорта се постигна по-добро физическо развитие и 
усъвършенстване на усвоените физически упражнения в детската градина. Спомогна се за 
развитието на физическата култура у децата и желанието им да спортуват всекидневно.

36. „Да сме здрави“ - Безплатната кампания „Да сме здрави" се провежда за осма поредна година и 
е част от образователната политика на Община Пловдив. За три месеца кампанията обхваща 
децата на възраст пет и шест години в общо 60 общински детски заведения на територията на 
град Пловдив и информира по достъпен начин за нуждата от здравословно хранене. Част от тях 
са и децата от подготвителните групи на ДГ „Малкият принц“. Чрез много и развлекателни 
игри те се запознаха с основните групи храни: зърнени, зеленчуци, плодове, мазнини, месни и 
млечни, и нуждата от разнообразния им и балансиран прием.

37. „Седмица на Земята” -  На 24.04.208г. чрез увлекателната постановка на театър „Анфас“ децата 
научиха значението на природните богатства на Замята и как трябва да ги опазват.

38. „Да спортуваме заедно“ -  На 25.05.2018г. в ДГ „Малкият принц“ бяха официално открити две 
нови спортни площадки, както и реновирания плувен басейн. Лентите прерязаха заместник- 
кметовете на Община Пловдив Стефан Стоянов и Георги Титюков, а същи и кметът на район 
"Централен" Георги Стаменов и неговият заместник Добри Вълчев.

Месец Май 2018г.
39. „Ръка за ръка с логопеда“ -  8-ми и 9-ти май 2018г. група логопеди и педагози организираха 

безплатни консултации с децата от градините в град Пловдив. В кампанията бяха включени и 
децата от подготвителните групи на ДГ „Малкият принц“.

40. „Да спортуваме за здраве“ - На 18.05. 2018 г. в двора на ДГ „Малкият принц“ бе официално 
открита нова спортна площадка, изградена благодарение на най-голямата социално отговорна 
инициатива на Лидл Българаия „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Гости на 
откриването бяха г-жа Моника Писанкънева, Мениджър на програма „Развитие на 
обществените фондации в България във Фондация „Работилница за граждански иницативи“, г-н 
Иван Гешев, Председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство при ДГ 
„Малкия принц“, г-жа Лиляна Павлова и г-н Атанас Костов -членове на Управителния съвет на 
Училищното настоятелство, както и много деца от ДГ „Каменица“, ДГ“Майчина грижа“ и 
ДГ“ Люляк“.

41. „Буквички вълшебни“ -  отбелязахме и Деня на славянската писменост и култура 24.05.2018г. 
Децата от ПГ изявиха своите рецитаторски умения, формирайки чувство на национална гордост 
и любов към българския език.

42. „Пролет пъстроцветна” -  На 30.05.2018 година децата посетиха конна база „Уайлд сити“, с. 
Долнослав, Малчуганите с нетърпение очакваха мероприятието и с голям ентусиазъм се 
включиха в екскурзия сред природата без мама и тате.

Месец Ю ни 2018г.
43. „Ден на детето” -  организиране на театрална постановка на открито, в двора на детската 

градина, и забавления по повод 1-ви юни -  Денят на детето.
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Планирани и проведени външни и вътрешни квалификации на учителите:
Вътрешно-институционална квалификация:

Дата Тема Обучител
28.09.2017г. Формиране на ключови компетентности по Математика в 1 

и 2 група съгласно новия ЗПУО
Мария Цинцарова -  
старши учител

27.10.2017г. Формиране на ключови компетентности по Математика в 3 
и 4 група.

Илияна Ванева -  
учител

14.11.2017г. Актуализиране на изисквания по НАРЕДБА № 12 от 
01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти.

Даниела Тончева -  
главен учител

07.12.2017Г. Технологията ТРИЗ (теория за решаване на изобретателни 
задачи) като средство за формиране на математически 
способности у децата от предучилищна възраст.

Фани Палуйкова -  
учител

12.01.2018г. Приложение на приказката и играта-драматизация в 
образователния процес по математика.

Стоянка Г еоргиева -  
старши учител

Подпомагане на развитието на детето в детската градина - 
непедагогически персонал

Елена Михова -  
помощник възпитател

12.02.2018г. Математическо ориентиране на детето и готовност за 
обучение в училище.

Светла Бакова -  
учител

Анатомия, физиология и хигиена на детето. Йорданка Караджова -  
помощник-възпитател

26.04.2018г. Измерване на постиженията на детето от 
образователния процес по математика в детската 
градина

Мирослава Киркова -
старши
учител

26.04.2018г. Организация на дневния режим в детската градина Г осподинка Ярева -  
помощник-възпитател

21.05.2018г. Забавни игри по математика в детската градина Мария Цинцарова - 
старши учител

21.05.2018Г. Организация на хигиената на работното място Благородна Кетева - 
Помощник-възпитател

Във физкултурния салон на детската градина се проведе и вътрешна квалификационна дейност
извън Плана за квалификация:

Дата Тема Обучител
17.11.2017г. Нови моменти в ОН „ОС“ Даниела Тончева -  

главен учител
15.02.2018г. Превенция на отпадането на деца от образователната 

система
Мирослава Киркова -  
старши учител

Извън-институционална квалификация
Дата Тема Обучаем Обучител Кредити

12-13.09.
2017г.

Безопасност и здравословни 
условия на труд и трудово 
право

Мария Цинцарова 
-  старши учител

Европейски 
образователен и 
консултативен център 
- София

2
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02-03.10.
2017г.

Наредба 16 на МОН за 
управление на качеството в 
институциите

Ирена Милушева — 
директор

НВУ Васил Левски -  
Велико Търново

1

02-03.10.
2017г.

Наредба 16 на МОН за 
управление на качеството в 
институциите

Стоянка Г еоргиева 
-  старши учител

НВУ Васил Левски -  
Велико Търново

1

23.11 — 
05.12.2017г.

Успешни практики за обхват и 
задържане на подлежащите на 
задължително преудчилищно 
образование деца. Стъпки към 
ефективно взаимодействие в 
системата ДГ-родители-деца.

Мирослава 
Киркова -  старши 
учител

Великотърновски 
университет „Св. св. 
Кирил и Методий“

1

28.11.2017г. Трудово-правни иотношения в 
образованието

Ирена Милушева -  
директор

СРСНПБ 1

02.12-15.12.
2017г.

Разпознаване на обучителните 
затруднения и комплексна 
(обща) подкрепа на децата с 
обучителни трудности.

Даниела Тончева -  
главен учител

Великотърновски 
университет „Св. св. 
Кирил и Методий“

1

02.12-15.12.
2017г.

Разпознаване на обучителните 
затруднения и комплексна 
(обща) подкрепа на децата с 
обучителни трудности.

Мариана Янева -  
старши учител

Великотърновски 
университет „Св. св. 
Кирил и Методий“

1

02.12-15.12.
2017г.

Разпознаване на обучителните 
затруднения и комплексна 
(обща) подкрепа на децата с 
обучителни трудности.

Величка 
Батинкова -  
старши учител

Великотърновски 
университет „Св. св. 
Кирил и Методий“

1

03.02.2018г. Предметно-развиваща среда 
и математическа активност 
на 3-7 годишните деца.

16 учители 
(без Маркова)

ПУ „Паисий 
Хилендарски“

16x1

21.02.2018г. СФУК в образователните 
институции.

Ирена Милушева 
- директор

ИДЕИТЕ ЕООД 1

27.02.2018г. Открита практика за 
методическо подпомагане на 
учителите при осигуряване 
на обща подкрепа на 
личностно развитие на деца, 
чийто майчин език е 
различен от българския.

Фани Палуйкова 
- учител

РУО - Пловдив

12.05.2018г. Новата правна уредба за 
защита на личните данни. 
Регламент EU 2016/679 -  
GDPR

Милена 
Богданова -  
главен учител

Евроклас консулт 
прим - Пловдив

1

28,29 и 
30.05.2018г.

Детска градина в облака Милена 
Богданова -  
главен учител

Център за творческо 
обучение - Пловдив

1

28,29 и 
30.05.2018г.

Детската градина в облака Станислава 
Иванова -  учител

Център за творческо 
обучение - Пловдив

1
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>  МЕЖДУНАРОДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Позитивната психология и
облачните технологии -  нови хоризонти за образованието“ -  м. юни 2018г, град Пловдив.

II. СЛАБОСТИ. ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ.

1. Провеждане на повече от планираните цели, задачи и мероприятаия в годишния план, както и 
работата по няколко проекта едновременно.

2. Кадровото осигуряване с педагогически специалисти беше затруднено.
3. Недостатъчно използване на кабинет „Малки откриватели“ от всички групи.

III. ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ:

1. Постиженията на детската градина в изграждането на богата МТБ са изключително високи 
и за поддържането на авторитета са необходими непрекъснато усъвършенстване и развитие 
на екипа.

2. Необходима е целенасоченост в действията и дейностите по глобалната цел, Стратегията и 
Програмната система на детската градина за експериментиране на иновативния модел по 
атмосфери за уч. 2018/2019 г.

3. Необходимо е по-активно използване на кабинет „Малки откриватели“ от всички групи по 
график и обогатяването му с материали и реквизити по различните образователни 
направления.

4. Необходимост от усъвършенстване на познанията и уменията на учителите за провеждане 
на СПУИ за по ефективно използване на спортните площадки.

5. Необходимост от мотивиране на родители и деца за пълноценно използване на спортния 
комплекс чрез допълнителни педагогически дейности.

6. Необходимо е развитие на креативните способности на учителите чрез използване на 
интерактивни методи, средства и форми и утвърждаване на добър опит.

7. Усъвършенстване на компютърните умения и способности при работа със скенери, 
мултимедия, изготвяне на презентации и др.

8. Самообразование на по-младите учители и стимулиране на творческата им активност.

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

>  Педагогически съвет

ПС№ 1 -  Дневен ред: 04.09.2018г.
1. Определяне на политики и насоки за работа за новата учебна година.
2. Приемане на План за заседанията на ПС.
3. Приемане на Правилник за дейността на ДГ.
4. Приемане на Годишен план за дейността на ДГ за учебна 2018/2019г.
5. Приемане на дневния режим, седмичната програма и графиците за спортни площадки, физ, 

салон, муз.кабинет и кабинет „Малки откриватели“
6. Приемане на график за провеждането на основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие на по музика.
7. Приемане на План за квалификационна дейност за учебната 2018/2019г. и актуализирани 

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова 
подкрепа.
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8. Приемане на промени в състава на екипи и комисии.
9. Приемане на Плана на Комисията по БДП.
10. Приемане на Плана за празници и развлечения.
11. Приемане на План за контролната дейност и тематичната проверка.
12. Приемане на План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
13. Разни.

Срок:04.09.2018г. 
Отговорник: Директор и ПС

П С M2 -  Дневен ред: 10.09.2018г.
1. Приемане на Програмна система на ДГ „Малкият принц“.
2. Приемане на План за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2018-2019г.
3. Приемане на Програма за превенция на отпадането на деца от образователната система за уч. 

2018-2019г.
4. Даване на насоки за водене на ЗУД.
5. Приемане последна страница на длъжностните характеристики за учители.
6. Приемане на ПВТР.
7. Приемане на Етичен кодекс.
8. Приемане на ПБУВОТ.
9. Приемане на график за провеждане на регулярни срещи между учителите от I, II, III и IV 

възрастови групи, учител по музика и преподавателите по допълнителни педагогически 
дейности в детската градина за осигуряването на обща подкрепа за личностно развитие през 
учебната 2018/2019 година

10. Приемане на Механизъм за противодействие на насилието и тормоза.
11. Приемане на Годишен план за прилагане Механизма за противодействие на насилието и 

тормоза.
12. Приемане на вътрешни правила за организация на ДПД в ДГ и определяне броя на 

допълнителните педагогически дейности над ДОС през 2018/2019 учебна година.
13. Разни.

Срок: 10.09.2018г. 
Отговорник: Директор и ПС

> Педагогически контрол
• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазването 

на Програмната система на ДГ и тематичното разпределение по възрастови групи.
Срок: постоянен 

Отговорник: Екип „ Учебен ”
> Квалификационна дейност

• Разпознаване на обучителните затруднения и комплексна (обща) подкрепа на децата с 
обучителни трудности

Срок: 30.09.2018г. 
Отговорник: Мариана Янева; Величка Батинкова

• Методика на обучението по БДП в ДГ - за всички учители, които не притежават такава 
квалификация.

Срок: м.09.2018 г -м . 05.2019г. 
Отговорник: Директор; главен учител

• Курс за членовете на Комисии по Безопасност на движение по пътищата (КБДП)
Срок: м.09.2018г — м. 05.2019г. 

Отговорник: Директор; главен учител
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>

>

>

>
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

>  Контролна дейност
Проверка на дневниците и засичане е таксовата книга и ел.система.

Отговорник: Директор
Проверка на задължителната учебна документация.

Отговорник: Директор
Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на децата в 
ЗУД, за коректно и точно подаване към общините и към РУО на данните за движението на 
децата и за броя на отсъствията, за своевременно отразяване на статуса на всяко дете в уеб- 
базирания Регистър за движението на децата и учениците.

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

Портфолио на детето
Отразяване постиженията на децата в детско портфолио

Срок: ежемесечно 
Отговорник: учители по групи

Портфолио на учителя
Попълване и обогатяване на информацията в портфолиото на учителя.

Срок: постоянен 
Отговорник: всички учители 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Педагогически съвещания
Обсъждане планирането във всяка възрастова група на ВОП в детската градина и воденето на 
задължителната документация. Запознаване на педагогическата колегия с графика за 
ползването на кабинет „Малки откриватели“; физкултурен салон и спортни площадки.

Отговорник: 
Главен учител и Екип „ Учебен”

Възпитание и обучение на децата по БДП
Изготвяне на план за работа на КБДП през учебната 2018/2019 уч.година.

Срок: м. 1X2018 г. 
Отговорник: КБДП

Приемане на плана на заседание на Педагогическия съвет и утвърждаване от директора.
Срок: м. IX. 2018 г. 

Отговорник: КБДП и Директор
Съгласуване и приемане на плановете на отделните екипи от учители по възрастови групи.

Срок: м. IX. 2018 г. 
Отговорник: КБДП

Отбелязване Националната кампания „Да пазим децата на пътя”,чрез включване в седмицата по БДП и 
провеждане на конкретни мероприятия,свързани с подготовката за първия учебен ден в насока опазване 
живота и здравето на децата в пътното движение.

Срок: м.1Х,2018г. 
Отговорник: Уч. по групи

При провеждане на родителски срещи по групи да се обсъдят проблемите на БДП.
Срок: м.09. 2018 г.

Отговорник: Уч. по групи
Продължаване допълването на изготвения класьор с тематично подбрани и възрастово 
съобразени игри по Б Д П , които отговарят на материалната база в детското заведение .

Срок: постоянен 
Отговорник: КБДП

Ангажиране на родители за оказване на помощ при провеждане на празник, състезания, тържества и др.
по БДП.
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Срок: м. постоянен 
Отговорник: КБДП

8. Спазване на учебната програма за детските градини от „Концепция за възпитанието и обучението по 
БДП в детските градини и българското училище“ при разработването на учебни планове.

Срок: Постоянен 
Отговорник: Уч. по групи; КБДП

9. Редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП и преподаване на учебния материал, 
съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всяка отделна възрастова група.

Срок: Постоянен 
Отговорник: Уч. по групи; Директор

10. Задължително отразяване на преподадения учебен материал по БДП в дневниците на групите.
Срок: Постоянен 

Отговорник: Уч. по групи; Директор
11. Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления.

Срок: Постоянен 
Отговорник: Уч. по групи

12. Използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес по БДП.
Срок: Постоянен 

Отговорник: Уч. по групи
13. Попълване на уведомително писмо от учителя -  водещ на групата, до директора на детската градина и 

наличие на поставена от него резолюция за даденото разрешение относно излизането на децата извън 
детското заведение.

Срок: Постоянен 
Отговорник: Уч. по групи; Директор

14. Информиране на учителите за задължението им при възникване на пътно-транспортно произшествие 
(ПТП) с деца да се информира кмета на общината и началника на РУО на МОН, както и че при 
настъпила ПТП с дете от детската градина в едноседмичен срок да се организира и проведе 
педагогически съвет и обща родителска среща.

Срок: Постоянен 
Отговорник: Уч. по групи; Директор

15. Провеждане на ежемесечно работно заседание на комисията по БДП и отразяване в протокол.
Срок: Постоянен 

Отговорник: КБДП

16. Провеждане на ежемесечно работно заседание на комисията по БДП и отразяване в протокол.
Срок: Постоянен 

Отговорник: КБДП
> Насърчаване и повишаване на грамотността
1. Разработване и утвърждаване на план за насърчаване и повишаване на грамотността като част 

от Годишния план на ДГ „Малкият принц“.
Срок: м. IX. 2018 г. 

Отговорник: Екип „Грамотност “
2. Установяване на езиковото развитие на децата в Подготвителна група, чрез диагностика по

дос.
Срок: м. IX. 2018 г. 

Отговорник: Учители по групи
3. Организиране на тематични родителски срещи с родителите на деца от ДГ, чийто майчин език 

не е българският за значимостта на функционалната грамотност.
Срок: м. 1Х.2018 г. 

Отговорник: Учители по групи
4. Оказване на методическа помощ на родителите на деца от ДГ, чийто майчин език не е 

български.
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Срок: постоянен 
Отговорник: Учители по групи

5. Провеждане на мероприятия с цел превенция на възможността от неравнопоставеност при 
деца от ДГ, чийто майчин език не е българският

Срок: постоянен 
Отговорник: Учители по групи

> Превенция на преждевременно напускане на образователната система
1. Актуализиране на задълженията на педагогическите и непедагогическите специалисти с 

вменяване на отговорности, произтичащи от процедурата за действие при неизвинени 
отсъствия.

Срок: 09.2018г. 
Отговорник: Директор

2. Повишаване интереса на децата към работата В екип, чрез участие в различни кампании и 
събития, отбелязване на важни дати, вкл. от екологичния календар (активно участие на всички 
деца в мероприятията от Плана за празници и развлечения, от ГП).

Срок:09.2018г.-05.2019г. 
Отговорник: Педагогически екипи

3. Обмен на добри практики в детската градина.
Срок:09. 2018г.-05.2019г. 

Отговорник: Директор, главен учител
4. Проследяване на преместването на децата. Анализ на движението на децата и причини за 

напускането им.
Срок: постоянен 

Отговорник: Директор;М. Киркова
5. Проследяване на отсъствията на децата.

Срок: постоянен
Отговорник: Екип за регистриране и отчитане на отсъствията

> Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
1. Ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения с писменото 

съгласие на родителя.
2. Определяне на необходимост от допълнителни модули за децата, които не владеят български 

език.
3. Определяне за всяко дете дейности от обща и/или от допълнителна подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от резултатите от оценяването.
4. Идентифицирането на потребностите на децата от ОПЛР посредством:

а. ) Анализ на резултатите от входните нива - сведения за силните страни на децата, които 
срещат затруднения в обучението и на индивидуалните ИМ нагласи 3d участие в образователния 
процес в ДГ.
б. ) Наблюдения от развитието и поведението на децата- наличие на рискови фактори в средата
надецата;
в. ) Данни за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие;
г. ) Данни за готовността на децата за училище.
д. ) Попълване на карта за анализ за идентифициране на потребностите от ОПЛР за превенция 
на обучителни затруднения или преодоляване на проблемно поведение.

Срок: м.09.2018 г. 
Отговорник: Координатор на екип за ОДП на децата

5. Сформиране на ЕПЛР. Приемане на график за дейността на ЕПЛР.

Детска градина „Малкият принц“ -  Пловдив, Район „Централен”

14



Годишен план на ДГ „Малкият принц“, уч. 2018/2019 г

Срок: м. IX. 2018 г. 
Отговорник: Директор

6. Определяне процедурата и методиката за оценка на детето и осигуряване на необходимия 
инструментариум за извършването и изследване на децата със СОП

Срок: м. 1X2018 г. 
Отговорник: ЕПЛР

> Деца в риск от насилие и тормоз
• Провеждане на инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал за разпознаване на 

следи от насилие, риск и адекватно поведение съответсващо на нормативното изискване.
Срок: м. септември 2018г 

Отг: : Координационен съвет
•  Обучителни дейности. Превенция на ниво група.

Срок: м. постоянен 2018г 
О тг:: учителипо групи

>  Допълнителни педагогически дейности
• Изготвяне на обобщение за избора на родителите и представяне на ПС.

Срок:28.09.2018г. 
Отговорник: Комисия „ДПД”

> Празници и развлечения:
• „Сбогом лято! Детска градина, здравей!”-  откриване на учебната година и посрещане на новите 

деца.
Отг. Екип „ Развлечения ”

•  „Европейска седмица на мобилността” -  организиране на спортни инициативи във връзка с 
Европейската седмица на мобилността 16 -  22.09.2018.

Отг. IV-a ПГ
•  „Моето любимо животно” -  организиране на инициатива във връзка с месеца посветен на 

животните /бездомни или домашни/ и хората, които ги обичат 03.09. -  04.10.2018.
Отг. П-а и П-б ПГ

• „Стара хартия за нова книга“ -  включване в VI-то издание на националната екоинициатива -  
29.09.2018г.

Отг. IV-бП Г
> Работа с родителите
• Общо събрание с родителите.

Срок:30.09.2018г. 
Отговорник: Директор

• Включване на родителските организации за повишаване на активността и сътрудничеството с 
учителите и ръководството на ДГ.

Срок:09.2018г.-05.2019г. 
Отговорник: учители, родителски организации

•  Родителски срещи по групи.
Срок:30.09.2018г.

Отговорник: всички учители
> Хигиена и здравеопазване
• Замерване на физическата дееспособност на децата от детската градина.

Срок: 30.09.2018г. 
Отговорник: Мед.сестра и учители по групи

•  Актуализиране на здравната документация според изискванията на Наредба №3, №6 и №9 на 
M3.
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Срок:17.09.2018г. 
Отговорник: мед. сестра

• Проверка от екип ’’Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята.
Срок:17.09.2018г. 

Отговорник: мед. сестра
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

>  Изготвяне на Списък -Образец № 2.
Срок:17.09.2018г. 

Отговорник: Директор
> Изготвяне на планови документи:

Програмна система
Годишен план за дейността на ДГ.
Седмична програма 
Дневен режим
Графици за спортни площадки, физ. салон, муз.кабинет и кабинет „Малки откриватели“

Срок:17.09.2018г. 
Отговорник: Директор; екипи и комисии

>  Актуализиране правилниците на детската градина:
ПВТР; ПД; Правилник за осигуряване на БУВОТ.

Срок:17.09.2018г. 
Отговорник: Директор; екипи и комисии

>  Привеждане на МТБ в изправност, ред и чистота за започване на учебната година.
Срок:17.09.2018г.

Отговорник: Домакин, мед. сестра, помощник-възпитатели
>  Осигуряване на необходимата задължителна документация.

Срок: 17.09.2018г. 
Отговорник: Домакин

>  Подготовка на МТБ за започване на УГ.
>  Обогатяване на кабинет „Малки откриватели“ с нови материали и реквизити.

Срок: 17.09.2018г. 
Отговорник: Домакин и учители

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Педагогически съвет 
П С M 3 -Д н евен  ред
1. Анализ на резултатите от обобщаването на данните от отчета на подадените заявления по 

допълнителни педагогически услуги през 2018/2019 учебна година и вземане на съответни 
решения, свързани с този анализ.

2. Приемане на годишните програми за провеждане на ДПД.
3. Приемане на Плана за БАК.
4. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата и предлагане на 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.
5. Запознаване с плана за тематична проверка.
6. Запознаване с плана за контролната дейност.

Срок: 5.10.2018г. 
Отговорник: Директор и ПС

>  Педагогически контрол:
• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазването 

на Програмната система на ДГ.
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Срок: постоянен 
Отговорник: Екип „ Учебен ”

•  Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 
за управление на дейностите.

Отговорник: ЗАС и учители
>  Квалификационна дейност:
• Игрова двигателна дейност в 1 и 2 възрастова група, съобразно образователно направление 

„Физическа култура“ за предучилищното образование
Срок: 31.10.2018г. 

Отговорник: Мария Цинцарова;Мариана Янева
> Контролна дейност
• Проверка на задължителната документация

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

• Проверка на предметната среда в групата за формиране на здравословен стил на живот, 
профилактика на заболяванията, подобряване на здравето и утвърждаването му като ценност.

Отговорник: Директор и мед. сестра
• Проверка на предоставената нагледна информация за родителите, свързана с ПО в детската 

градина - седмична програма, теми за седмицата, нагледни материали, изнесени графици за 
ДПД, физкултурен салон, стая на жената.

Отг.: Директор
• Проверка спазването на графика за използването на кабинет „Малки откриватели“.

Отг.: Директор
• Планиране и осъществяване на контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на децата в 

ЗУД, за коректно и точно подаване към общините и към РУО на данните за движението на децата и 
за броя на отсъствията, за своевременно отразяване на статуса на всяко дете в уеб-базирания 
Регистър за движението на децата и учениците.

Отг.: Директор
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

>  Възпитание и обучение на децата по БДП
1. Извършване на оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване района на ДГ „Малкият принц”.

Срок: м. Х.2018г. 
Отговорник: КБДП и Директор

2. Редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП и преподаване на учебния материал, 
съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всяка отделна възрастова група.

Срок: Постоянен 
Отговорник: Уч. по групи; Директор

3. Задължително отразяване на преподадения учебен материал по БДП в дневниците на групите.
Срок: Постоянен 

Отговорник: Уч. по групи; Директор
4. Откриване на тематична изложба от детски творби посветена на безопасно движение по пътищата.

Срок: м. X. 2018 г. 
Отговорник: КБДП; Екип „Дизайн “

5. Провеждане на ежемесечно рабОТНО Заседание М КОМИСИЯТа ПО БДП И отразяване в протокол.
Срок: Постоянен 

Отговорник: КБДП
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6. Квалификация ,Методика на обучението по БДП в ДГ“ за всички учители, които не притежават такава 
квалификация.

Срок: м.Х.2018 г. -м. V.2019 г. 
Отговорник: Директор

7. Включване на учители /при възможност/ в квалификационен курс за участие в комисия по 
БДП.

Срок: м.Х.2018 г. -м. V.2019 г 
Отговорник: Директор

> Насърчаване и повишаване на грамотността
1. Организиране участието на децата и популяризиране на инициативата „Да обогатим 

библиотеката в нашата група“.
Срок: м. 10.2018 г.

Отговорник: учители по групи
2. „Национална седмица на четенето“- организирана пет дневна програма със събития.

Срок: м. 10.2018 г.
Отговорник: Екип „Грамотност учители по групи

> Превенция на преждевременно напускане на образователната система
• По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост и др.
Срок: постоянен.

Отговорник: учители по групи
• Подобряване на интеркултурното образование, вкл. за работа в мултикултурна образователна 

среда, чрез осигуряване на допълнителна подкрепа за деца от детската градина, чийто майчин 
език е различен от българския:

Срок: постоянен.
Отговорник: Екип за превенция на отпадането

• Развитие капацитета на учителите от детската градина за работа с децата със СОП, както и на 
специалистите, работещи с децата за прилагане на единна методика за оценяване на 
образователните им потребности.

Срок: м.Х.2018 г. -м. V.2019 г. 
Отговорник: Директор

•  Подобряване на възможностите за обучение на деца със СОП в риск от отпадане.
Срок: постоянен.

Отговорник: Координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа
• Разчупване на стереотипа на провеждане на родителските срещи чрез прилагане на интерактивни 

методи и др.
Срок: постоянен.

Отговорник.учители по групи
> Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
1. Изготвяне на план за действие при осигуряване на ОПЛР за превенция на обучителните 

затруднения, съобразно индивидуалните потребности на идентифицираните деца и набелязване 
на конкретни мерки за обща подкрепа за отделни деца.

2. Изготвяне на план за действие за подкрепа на личностното развитие за всеки случай, 
идентифициран след началото на учебната година. Текущи въпроси.

Срок: м. 10.2018 г.
Отговорник: Координатор на екип за ОДП на децата

> Деца в риск от насилие и тормоз
• Разработване на правила за групите

Срок: м.10. 2018г
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Отг: Учители по групи
• Работа с родители - родителски срещи по възникнали ситуации; разговори с родители

Срок: постоянен 
Отг: Учители по групи

• Работа с други институции - при констатиран случай
Срок: постоянен 

Отг: Учители по групи
• Водене на Дневник за случаи на насилие и тормоз

Срок: постоянен 
Отг: Координационен съвет

>  Допълнителни педагогически дейности
Сключване договор с фирмата, спечелила конкурса по оферти за допълнителни педагогически 
дейности в детската градина

Отговорник: Директор
> Празници и развлечения
• „Прочети ми пак” -  приобщаване на родителите към дейността на детската градина чрез четене 

на откъси от детски книги.
Отг. Екип „ Грамотност ”

• „В гората” -  организиране на екскурзия сред природата.
Отг. Екип „Лагери и екскурзии”

•  „Подаръците на есента” -  семеен уъркшоп -  изработване и изложба на произведения от 
природни материали с есенна тематика.

Отг. Учители по групи; Екип „Дизайн ”
>  Работа с родителите

Работно съвещание с Управителния съвет на УН.
Отговорник: Директор и учители

> Хигиена и здравеопазване
Проверка от екип ’’Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята;

Отговорник: мед. сестра

>

>

>

>

>

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Извършване профилактика на отоплителната инсталация за есенно-зимния сезон.

Отговорник: РПС и огняр
Изготвяне на заповед за определяне на отговорници по противопожарната безопасност през 
есенно-зимния период в детската градина.

Отговорник: Директор и инспектор РСПАБ. 
Подготвяне на МТБ в басейна за въвеждане в експлоатация.

Отговорник: Домакин
Обогатяване на градинките с нови есенни насаждения.

Отговорник: Домакин
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Педагогически контрол
Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазване на 
Програмната система на ДГ.

Срок; постоянен 
Отговорник: Главен учител и Екип „ Учебен ”
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• Проверка на планирането в задължителната документация.
Анализ на резултатите на входното ниво по образователните направления;

Отговорник: Главен учител
• Установяване входното ниво от знания и умения на децата, вписване на констатациите в 

дневниците по групи.
Отговорник: учители

• Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 
за управление на дейностите.

Отговорник: Екип за отчитане и рег. на отсъствията
> Квалификационна дейност
• Игрова двигателна дейност в 3 и 4 подготвителна група, съобразно образователно направление 

„Физическа култура“ за предучилищното образование
Срок:30.11.2018?

Отговорник: Соня Георгиева; Стоянка Георгиева.
• Ролята на помощник възпитателя в подпомагане развитието на детето в детската градина -  

непедагогически персонал.
Срок:30.11.2018г

Отговорник: Иванка Илиева; Маргарита Стоянова
> Контролна дейност
• Текущ: Творчеството - реалност и необходимост при педагогическото взаимодействие - начин 

на поднасяне на информация за родители и деца, кътове по интереси, изработване на табла и 
дидактични материали във всички групи.

Срок: 30.11.2018г.
Отговорник: Директор

• Проверка на папките, ЗУД и др. документи, водени от учителите.
Отговорник: Директор

• Контрол на редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП и преподаване на учебния 
материал, съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всяка отделна възрастова група. 
Задължително отразяване на преподадения учебен материал по БДП в дневниците на групите.

Срок: Постоянен
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
> Възпитание и обучение на децата по БДП

1. Дейности по обезопасяване района на детската градина, /ако е необходимо/.
Срок: м. XI. 2018г.

Отговорник: Директор
2. Продължаване допълването на изготвения класьор с тематично подбрани и възрастово 

съобразени игри по БДП , които отговарят на материалната база в детското заведение .
Срок: постоянен 

Отговорник: КБДП

3. Провеждане на семинар на тема: „На улицата не е безопасно” -  възпитаване на транспортна 
култура у децата и формиране на умения да се опазят живи на пътя.

Срок: М.Х1.2018 г. 
Отговорник: КБДП

4. Да се консултира с родителите и инициира съвместна дейност за оглед на района и 
необходимост от поставяне на знак”Внимание, деца!”.

Срок: м. Х1.2018г.
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Отговорник: КБДП

5. Организиране на спортно-състезателни игри по БДП на ниво отделна група и едновъзрастови групи.
Срок: м. XI. 2018г. 

Отг. КБДП и Уч. по групи
> Насърчаване и повишаване на грамотността
1. Подпомагане осигуряването на обща подкрепа за деца от ДГ, чийто майчин език не е 

българският.
Срок: м. 11.2018 г.

Отговорник: Екип “Насърчаване и повишаване на грамотността “
2. Организиране на публични четения -  „Най-обичам.. „Любими приказни герои”.

Срок: м. 11.2018 г. 
Отговорник: учители по групи

3. Публикуване на сайта на ДГ „Малкият принц“ на инициативи.
Срок: м. 11.2018 г. 

Отговорник: Екип „Грамотност “
>  Празници и развлечения
• „Много мога, много знам” -  Открити моменти пред родителите.

Отг. Учители по групи -  Смяна А
• „Сигурни на пътя” -  отбелязване на 20-ти ноември - Световния ден за възпоменание на 

жертвите от пътнотранспортните произшествия
Отг. Комисия „БДП“

• „При животните” -  посещение на зоологическата градина в гр. Стара Загора
Отг. Екип „Лагери и екскурзии”

>  Работа с родителите:
• Обогатяване на МТБ с играчки и кътове, със съдействието на Училищното настоятелство.

Срок: м. 30.11.2018 г. 
Отговорник: всички учители

>  Хигиена и здравеопазване
• Проверка от екип ’’Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята.

Срок: м. 30.11.2018 г. 
Отговорник: Екип „ Чистота”

• Изготвяне на антропометричните показатели на децата.
Срок: м. 30.11.2018 г. 

Отговорник: Мед.сестра
•  Закаляване на децата и опазване от ОВИ.

Отговорник: учители по групи

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
>  Актуализиране и проиграване на евакуационния план;

Отговорник: Председател на Комисията по ПБЗН
> Изготвяне план за зимна подготовка и снегопОЧИСТВаНб;

Отговорник: Домакин и ПСО
>  Проверка на МТБ и изготвяне на списък за бракуване на ценности;

Отговорник: Домакин
> Събиране на информация за желанията за ползване на отпуска на персонала.

Отговорник: Комисия за изработнване на график за отпуски
> Предложение за примерен график за отпуските през м.12. 2018г.- м.01.2019г.

Отговорник: Комисия за изработване на график за отпуски
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МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Педагогически съвет:
ПС №4 -  Дневен ред
1. 1. Отчет на изпълнението на решенията от предишните съвети.
2. Отчет на резултатите от тематичната проверка -  I-ви етап.
3. Отчет на резултатите от проверката на ЗУД.
4. Отчет на резултатите от контрола по спазването на седмичната програма и посещаемостта по 

групи.
5. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата и предлагане на 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.
6. Приемане на График за организация на снегопочистването през зимния период.

Срок: 21.12.2018г. 
Отговорник: Директор и ПС

>  Педагогически контрол:
• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазването 

на Програмната система на ДГ.
Срок: постоянен 

Отговорник: Главен учител и Екип „ Учебен ”
• Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 

за управление на дейностите.
Отговорник: ЗАС, учители и Милена Богданова

> Квалификационна дейност:
• Механизъм за противодействие на насилието и тормоза. Техники за превенция на агресията.

Срок:21.12.2018г. 
Отговорник: Фани Палуйкова; Стоянка Георгиева

> Контролна дейност
• Проверка на задължителната документация

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

• Контрол по спазването на седмичната програма по групи и посегцаемост по групи.
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Възпитание и обучение на децата по БДП
1. Продължаване допълването на изготвения класьор с тематично подбрани и възрастово съобразени 

игри по БДП , които отговарят на материалната база в детското заведение.
Срок: постоянен 

Отговорник: КБДП
2. Тематичен театрален спектакъл -  „Червено, жълто, зелено“

Срок: м. ХП.2018 г. 
Отговорник: М. Киркова

> Насърчаване и повишаване на грамотността
1. „Библиотека в ДГ“- Създаване и обогатяване на ефективно ползвана литература подходяща за 

предучилищна възраст.
Срок: м. 12.2018 г.

Отговорник: Екип “Насърчаване и повишаване на грамотността “ 
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> Деца в риск от насилие и тормоз
•  Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за справяне в ситуации на тормоз и 

насилие.
Срок: м.12. 2018г 

Отг: Комисия за деца в риск
>  Празници и развлечения
•  „Да украсим Коледа” -  уъркшоп за изработване на произведенията с коледна тематика и 

организиране на изложба.
Отг. У-ли по групи

•  „Коледни изненади” -  посрещане на Дядо Коледа в детската градина
Отг. Екип „ Организационен Учител по музика

> Хигиена и здравеопазване
• Закаляване на децата и опазване от ОВИ.

Отговорник: учители по групи
• Поддържане на текуща хигиена по групи, коридори и административни стаи.

Отговорник: екип „ Чистота ” и мед. сестра
• Контрол върху санитарно-хигиенните условия в складовите помещения.

Отговорник: екип „ Чистота ” и мед. сестра

>

>

>

>

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Спазване план-графика за почистване на снега.

Отговорник: Домакин и РПС
Извършване на вътрешна инвентаризация.

Отговорник: Домакин
Приключване на финансовата година и инвентаризацията.

Отговорник: Директор;Счетоводител 
Осигуряване на задължителна счетоводна документация.

Отговорник: Директор
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019г.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
> Педагогически съвет:
П С М 5 -Д невен  ред
1. Отчетен доклад относно изпълнение Програма за превенция на отпадане от образователната 

система към 01.01.2019г.
2. Доклад на Координационен съвет за превенция на насилието и тормоза в ДГ.
3. Доклад на Комисията по БДП.

Срок:25.01.2019г. 
Отговорник: Директор и ПС

>  Общо събрание
• Информация за направени проверки по спазване на Правилника за вътрешния трудов ред.
* Отчет ПО натурални показатели за средно-месечна посещаемост.

Отговорник: Директор
> Педагогически контрол:
• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазването 

на Програмната система на ДГ.
Срок: постоянен 

Отговорник: Екип „ Учебе н”
>  Квалификационна дейност:
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• Игрови подходи при възпитанието и обучението на децата в предучилищна възраст. Забавни 
игри, използвани в педагогическата практика.

Срок: 31.01.2019г. 
Отговорник: Величка Батинкова; Галя Славчева

•  Особености при хрането и хигиената на детето в предучилищна възраст -  непедагогически 
персонал

Срок: 31.01.2019г. 
Отговорник: Аделина Янакиева; Бисерка Пеловска

• Подвижните и спортно-подготвителни игри -  метод и средство за обогатяване на моториката, 
усъвършенстване на техниката в променливи условия и възпитаване емоционално -  волева и 
психическа култура.

Срок:м.01.-м. 05.2019г. 
Отговорник: Директор

> Контролна дейност
• Проверка на задължителната документация и изпълнението на планове.

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

•  Анализ на игровата среда от гледна точка на нейното съдържание (наличие на игрови 
материали, разпределение на игрови зони, сменяемост на материалите в игровата зона).

Отговорник: Директор
• Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 

за управление на дейностите.
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Педагогически съвещания
• Създаване на организация за сборни групи през зимната ваканция.

Отговорник: Директор, ЗАС и екип „ Организационен ”
•  Посещения на педагогически ситуации по ДОС.

Отговорник: Директор
• Разглеждане организационни въпроси.

Отговориш; Директор
> Превенция на преждевременно напускане на образователната система
1. Анализ на отсъствията на децата и причините.

Срок: м.01.2019
Отговорник: Екип за превенция на преждевременното 

напускане на образователната система
2. Отчет на председателя на комисия „Превенция на преждевременно напускане на 

образователната система“.
Срок: м.януари 2019г. 

Отговорник: председател на комисията
3. Представяне в РУО на доклад за предприетите мерки и контрола в ДГ ,,Малкият принц” във връзка с 

т.12 „е“ от Решение №373 от 05.07.2017г. на МС.
Срок: м.януари 2019г. 

Отговорник: директор
> Насърчаване и повишаване на грамотността
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1. Повишаване на квалификация на учители за работа с деца, за които българският език не е 
майчин.

Срок: м. 01.2019 г. 
Отговорник: Директор и екип „Грамотност “

> Празници и развлечения
• „Снежни забавления” -  организиране на зимни игри на открито.

Отг. 111-а и Ш-б ПГ
> Хигиена и здравеопазване
• Осигуряване на оптимален двигателен режим.

Отговорник: Учители по групи
• Информация за санитарно-хигиенните условия в ДГ за изтеклия период.

Отговорник: мед.сестра
• Закаляване на децата и опазване от ОВИ.

Отговорник: учители по групи
•  Проверка от екип ’’Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята;

Отговорник: мед. сестра

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
>  Проверка документацията на педагогическия персонал.

Отговорник: Директор
> Проверка таксова книга и хранителни складове на домакина.

Отговорник: Директор
> Проверка документацията, водена от ЗАС и домакин.

Отговорник: Директор

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Педагогически контрол:
• Текущ: „Детето и средата, общуването учител-дете в основни и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие” - наблюдение във всички групи на различни режимни 
моменти.

Отговорник: Директор
• Текущ: Проверки във връзка с посещаемостта, хигиената, храненето, здравеопазването на 

децата, годност на МТБ.
Отговорник: Директор

•  Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, 
Разпределение на програмния материал по възрастови групи.

Срок: постоянен 
Отговорник: Главен учител и Екип „ Учебен ”

• Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата
за управление на дейностите.

Отговорник: ЗАС, учители и Милена Богданова
•  Изготвяне на график за посещенията на директора, свързани с тематичната проверка.

Срок: м. февруари 2019 г. 
Отговорник: екип „ Учебен ”

> Квалификационна дейност:

Детска градина „Малкият принц“ -  Пловдив, Район „Централен”

25



Годишен план на ДГ „Малкият принц“, уч. 2018/2019 г

>

>
1.

>
1.

>
1.

2.

3.

>

>

>

>

Формиране и усъвършенстване на уменията за работа с информационни технологии за по- 
голяма атрактивност на преподавания материал и ефективна комуникация с родители и колеги 
в електронна среда.

Срок:28.02.2019г.
Отговорник: Милена Богданова; Станислава Иванова

Контролна дейност
Проверка на задължителната документация

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

Тематична проверка на пед. специалисти
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Възпитание и обучение на децата по БДП
Театрална постановка- „Веселите пътни знаци”

Срок: м. II. 2019 г. 
Отговорник: М. Киркова

Насърчаване и повишаване на грамотността
Инициативи в подкрепа на общите занимания и дейности за четене с родителите - „Клуб на 
родителите”; „Отворени врати”

Отг. У-ли по групи
Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
Установяване и проследяване динамиката в развитието на децата със СОП, за периода 
м.октомври - м.януари и напредъка на децата с обучителни трудности или надарени - сведения 
от учителите за резултатите от I полугодие.
Отчитане на резултатите по изпълнение на Плановете за действие и Плановете за подкрепа на 
децата от детската градина.
Изготвяне на доклад за дейността на екипа, съдържащ оценка за развитието на детето, и за 
изпълнение на плана за подкрепа през I-първото полугодие и представянето му на Директора.

Срок:28.02.2019г.
Отговорник: Координатор на екип за ОДП на децата

Празници и развлечения
„Седмица на професиите” -  приобщаване на родителите към дейността на ДГ. Запознаване на 
децата с различни професии и отговорностите, свързани с тях.

Отг. У-ли по групи
Хигиена и здравеопазване
Контрол на температурата в помещенията и закаляването на децата.

Отговорник: мед.сестра
Отчет на здравословното сътояние на децата и заболеваемостта.

Отговорник: мед. сестра
Проверка от екип ’’Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите.

Отговорник: мед. сестра

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Периодичен инструктаж по БУВОТ.

Отговорник:
Частична проверка на наличността от хранителни продукти в склада.

Комисия „БУВОТ”
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>  Проверка на складовата база.
Отговорник: Директор 

Отговорник: Директор, Домакин

МЕСЕЦ МАРТ 2019г,
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Педагогически съвет 
ПС№6 -Дневен ред:
1. Избор на дидактична система и учебни помагала, по които ще се работи през учебната 

2019/202Ог.
2. Отчет на резултатите от тематичната проверка -  Н-ри етап.
3. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата и предлагане на

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати,
Срок:30.03.2019г. 

Отговорник: Директор и ПС
> Педагогически контрол
• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазване на 

Програмната система на ДГ.
Срок: постоянен 

Отговорник: Главен учител и Екип „ Учебен ”
• Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 

за управление на дейностите.
Отговорник: ЗАС, учители и Милена Богданова

• „Играта в живота на детето” -  открити моменти пред родителите
Срок: 30.03.2019г. 

Отговорник: Учители -см.Б
> Квалификационна дейност
• Подпомагане и стимулиране на физическото развитие на децата

Срок:29.03.2019г. 
Отговорник: Таня Димитрова; Величка Батинкова

• Грижи за опазване здравето на децата в ДГ -  хигиена и здравословна среда.
Срок:29.03.2019г. 

Отговорник: Донка Кулева; Светла Бакова
> Контролна дейност
• Проверка на задължителната документация

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Възпитание и обучение на децата по БДП
1. Участие в дискусия „Възможностите на игровите сшуации в обучението по БДП”.

Срок: м.Ш.2019г.
Отговорник: КБДП и Екип „ Учебен “

> Празници и развлечения
• „Бяло и червено” -  отбелязване на 1 -ви март и посрещане на Баба Марта в детската градина.

Отг. Екип „ Развлечения ”
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>

>

>

>

>

>

>
1.

>

„Искам да направя пролет” -  изработване на произведения с пролетна тематика и украса 
съвместно с родителите.

Отг. Учители по групи; Екип „Дизайн “
„Бяло, зелено, червено” -  отбелязване на Националния празник на България 3-ти март.

Отг. IV-a и IV-б ПГ
„Много мога, много знам” -  Открити моменти пред родителите

Отг. Учители по групи -  Смяна Б 
„Кой работи в театъра?” -  посещение на театрална постановка в ДКТ по повод 
Международния ден на театъра /27-ми март/

Отг. Екип „Развлечения" и Екип „Организационен"

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Проверка на таксовите книги.
Отговорник: Директор

Изработване на план за ремонтите през лятото.
Отговорник:

Пролетно почистване, прекопаване, оплевяване и подстригване на храстите 
Озеленяване на цветните градинки.

Директор 
на двора.

Отговорник: Домакин

МЕСЕЦ АПРИЛ 2019г.
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Педагогически контрол
Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазването 
на Програмната система на ДГ

Срок: постоянен 
Отговорник: Главен учител и Екип „ Учебен ” 

Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 
за управление на дейностите.

Отговорник: ЗАС, учители и Милена Богданова
Квалификационна дейност
Идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на 
образователната система.

Срок:30.04.2019г. 
Отговорник: Антония Напева; Мирослава Киркова

Контролна дейност
Проверка на задължителната документация

Срок: постоянен 
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Насърчаване и повишаване на грамотността
Участие на ДГ „Малкият принц“ в популяризиране на инициатива „Да подарим книга.“

Срок: м. 04.2019 г.
Отговорник: Екип “Насърчаване и повишаване на грамотността “ 

Превенция на преждевременно напускане на образователната система 
Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със 
случаите на риск от преждевременно напускане на образователната система.

Срок:30.04.2019г.
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>

>

Отговорник: директор
Празници и развлечения
„Пролетни празници” -  тържества по групи пред родителите.

Отг. Учители по групи; Учител по музика
„Земята е наш дом” -  отбелязване на Деня на Земята

Отг. Екип „Развлечения”
Хигиена и здравеопазване
Проверка от екип ’’Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята;

Отговорник: мед. сестра

>

>

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Приходи, разходи и остатъци на всички средства, суровини и материали от бюджета.

Отговорник: Директор и Счетоводство
Проверка на досиета и такси.

Отговорник: Директор
>  Изготвяне план за летните дейности - ремонтна дейност.

МЕСЕЦ МАЙ 2019г. 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

>  Педагогически съвет:
П С № 7 -  Дневен ред: Месеи Май

Отговорник: Директор

1. Отчет за изпълнението на ГУП за 2018/2019г.
2. Отчет на контролната дейност на Директора.
3. Отчет за изпълнението на Плана за квалификационна дейност за учебната 2018/2019г.
4. Отчет за изпълнението на Плана на Комисията по БДП.
5. Отчет за изпълнението на Плана за празници и развлечения.
6. Отчет за изпълнението на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 

2018/2019г.
7. Отчет за изпълнението на Програмата за превенция на отпадането на деца от образователната 

система за уч. 2018/2019г.
8. Отчет за изпълнението на Плана за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование.
9. Отчет за изпълнението на Плана по БАК.
10. Отчет на Координационен съвет за превенция на насилието и тормоза в ДГ.
11. Отчет на Комисия по ДПД.
12. Приемане на екипи, комисии и отговорници в дейността на ДГ.

Срок:31.05.2018г. 
Отговорник: Директор и ПС

> Педагогически контрол:
>  Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазване на 

Програмната система на ДГ.
Срок: постоянен 

Отговорник: Главен учител и Екип „  Учебен ”
• Установяване изходното ниво от проследяването на постиженията на децата ВЪВ ВСИЧКИ 

възрастови групи. Вписване на констатациите в дневниците.
Срок:31.05.2019г. 

Отговорник: Учители по групи и учител музика
• Проследяване и анализиране постиженията на децата по образователни направления спрямо 

ДОС -  изходно ниво.
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Срок:31.05.2019г. 
Отговорник: Главен учител

> Квалификационна дейност
• Екипната работа за постигане на подходящ микроклимат в детската група -  вътрешна 

квалификация за непедагогически персонал
Срок:31.05.2019г. 

Отговорник: Гергана Тороманова; Фани Папуйкова
> Контролна дейност
• Проверка на задължителната документация
• Проверка на Портфолиото на детето- Отразяване постиженията на децата в детско портфолио
• Проверка на Портфолиото на учителя - Попълване и обогатяване на информацията в

портфолиото на учителя.
Срок: постоянен 

Отговорник: Директор
• Проверка на дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със системата 

за управление на дейностите.
Отговорник: Директор

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

> Възпитание и обучение на децата по БДП
1. Отразяване глобалната седмица за пътна безопасност на ООН.

Срок: м. V. 2019 г. 
Отговорник: КБДП

2. Ангажиране на родители за оказване на помощ при провеждане на празници, състезания, тържества и 
др. в дейностите по БДП.

Срок: м. постоянен 
Отговорник: КБДП

3. Участие на подготвителните групи в състезания на ниво ДГ и регион.
Срок: при възможност 
Отговорник: Уч. на ПГ

> Насърчаване и повишаване на грамотността
1. Установяване на езиковото развитие на децата в Подготвителна група, чрез диагностика ПО 

ДОС.
Срок: м. 05.2019 г. 

Отговорник: Учители по групи
>  Превенция на преждевременно напускане на образователната система
1. Анализиране на резултатите от обучението по отделните образователни направления спрямо 

очакваните резултати и ДОС.
Срок: м.май 2019г. 

Отговорник: гл. учител
2. Представяне в РУО на доклад за предприетите мерки и контрола в ДГ „Малкият принц” във връзка с 

т.12 „е“ от Решение №373 от 05.07.2017г. на МС.
Срок: м.май 2019г. 

Отговорник: директор
3. Анализ на движението на децата и причини за напускането им.

Срок: м.май 2019г. 
Отговорник: директор

4. Анализ на отсъствията на децата и причините.
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>
1.

2 .

3.
4.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Срок: м.05.2019
Отговорник: Екип за превенция на преждевременното 

напускане на образователната система 
Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 
Преглед и обсъждане на информацията за обучението и развитието на децата - сведения от 
учителите за резултатите от изходно ниво по групи .
Отчитане на резултатите -  проследяване динамиката в развитието на децата със СОП през 
учебната година.
Изготвяне на препоръка за следващата учебна година.
Изготвяне на доклад за дейността на екипа, съдържащ оценка на развитието на детето, цели, 
резултати, използвани средства, изпълнение плана за подкрепа и представянето му на 
Директора.

Срок:31.05.2019г.
Отговорник: Координатор на екип за ОДП на децата

Допълнителни педагогически дейности
Изготвяне на график за изнасяне на отрити уроци пред родителите по ДПД.

Срок: м.05.2019г. 
Отговорник: Комисия „ДПД"

Празници и развлечения
Запознаване с постиженията на децата по формите извън ДОИ

Отг. Екип „ДПД”
„Всички букви знам” -  отбелязване Деня на славянската писменост и култура.

Отг. lV -a u IV -бП Г
„Сред природата” -  организиране на екскурзия сред природата.

Отг. Екип „Лагери и екскурзии”
„Ден на детето” -  отбелязване на 1-ви юни -  Денят на детето.

Отг. Екип „ Организационен ”
Работа с родителите
Родителски срещи по групи.

Срок:31.05.2019г. 
Отговорник: Директор и учители

Хигиена и здравеопазване
Замерване на физическа дееспособност -  изходно ниво.

Срок:15.05.2019г. за 3 и 4 гр.; 30.05.2019г.за 1 и 2гр. 
Отговорник: мед. сестра и учители по групи

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Организиране приема на децата за учебната 2019/2020г.

Отговорник:
Изготвяне на годишен отчет-анализ на дейността на ДГ „Малкият принц”.

Отговорник:
Изготвяне удостоверенията за завършена подготвителна група, за преместване и 
картони на децата от ПГ.

Отговорник:

Директор

Директор
здравните

Директор
Изработване на график за сборните групи, проучване от родителите.

Отговорник: Комисия за изработване на графици за отпуски 
Изработване на график за подготовка на МТБ за новата учебна година.

Отговорник: Домакин
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>  Даване на заявка за задължителната документация за следващата учебна година.
Отговорник: Директор

>  Разработване на план-график за ползване на отпуските на персонала.
Отговорник: Комисия за изработване на графици за отпуски

> Изработване на график за работа през ваканциите.
Отговорник: Комисия за изработване график за отпуските
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