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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ “МАЛКИЯТ ПРИНЦ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. 

 

 

ДГ "Малкият принц" има изградени ясни визия, мисия, цели, задачи и стратегии, стройно изградена 

управленска и кадрова структура, ясно формулирани вътрешни правила и организация, критерии за 

оценка и контрол, професионален екип от учители и служители, както и очевидни резултати във 

всички аспекти от дейността си. Това е постигнато с цената на извънредните усилия и постоянство на 

целия екип, както и със съдействието на родителите, Училищното настоятелство, Обществения съвет, 

Община Пловдив и други фирми и организации. 

  Учебната 2021/2022г. бе богата на разнообразни събития, свързани с живота на децата и с 

дейността на  детската градина при стриктното спазване на противоепидемичните мерки във връзка с 

пандемията от КОВИД – 19. През изминалата учебна година в  образователната институция 

процесът на работа не бе преустановяван, но често детските групи бяха карантинирани за определен 

период във връзка с болен педагог, служител или дете. С опита ни от предходната година не 

изпитахме затруднения при осъществяването на педагогическото взаимодействие от разстояние в 

електронна среда. Работихме и подкрепяхме децата и техните семейства осъществявайки жива 

връзка, изпращайки различни подходящи материали за работа у дома, работихме по проекти, 

вложихме старание стресът за децата да е възможно най-нисък, а голяма част от родителите ни 

даваха обратна връзка и информация. За поредна година освен заложените в Годишния план 

дейности, организирахме и проведохме и много допълнителни дейности, които допринесоха за 

познавателното, езиково, физическо, социално и емоционално развитие на децата и обогатиха 

възпитателно-образователния процес. Всички мероприятия бяха подробно отразени пред 

обществеността със снимков материал, текст и видеоклипове във фейсбук страницата и сайта на ДГ 

„Малкият принц”, които са действащо портфолио на детската градина. Поради ограничените на 

моменти възможности да посещаваме различни обекти с национална значимост, да провеждаме 

екскурзии, посещения на музеи, галерии, библиотеки и  други обществени места, фокусирахме 

силите си в участието на децата от различните групи в множество международни, национални и 

регионални конкурси и състезания, в различни обществено значими инициативи и кампании, 

включвахме се виртуално в различни тематични седмици на неправителствени организации с 

идеални цели, стараехме се да поддържаме интереса и желанието за изява на децата живи. В 

резултат на всичко това можем да се похвалим със завоювано 1-во място в националния конкурс „Аз 

в детската градина“ организиран от Детска градина № 59 „Елхица“, гр. София, 3-то място в  

категория "Приложни изкуства"  и 3-то място в категория "Танц"  от фестивала „Млада синя Земя“, 

организиран от Регионален природонаучен музей – Пловдив, а и множество почетни грамоти за 

учители и деца в национални и регионални конкурси. 

  През  уч. 2021/2022 година обогатихме знанията на децата за различните национални традиции и 

обичаи, формирахме нови умения у децата за празнуване и отбелязване на традиционни български 

обичаи и празници, обогатихме детския игрови свят в тази посока. Целта бе емоционално 

съпреживяване на различните празници, възпитаване на почит и обич към родината, както и по-пълно 

познаване на останали от дедете ни нрави и обичаи. Това изискваше организация на стимулираща 

игрова и образователна среда, изпълнение на игрова  дейност чрез подражание, среда богата на 

национални символи и типични битови предмети, прояви на внимание, подкрепа и сътрудничество, 

ориентация към резултата чрез игрова мотивация. Учителите насочиха своите теоретически и 

практически усилия към изграждане на умения  за ръководство на игровата дейност при пресъздаване 

на обичаите, като средство за стимулиране на игровата култура и социална активност на децата, както 

и като средство за възпитаване на чувство на родолюбие и гордост от националната идентичност. 

  

Добра бе екипната работа при планиране, организиране и координиране на дейностите през учебната 

година. Част от екипите ще работят по посока оптимизиране работата през следващата учебна година.  

Отлична е и подготовката на децата за училище и в двете групи, които предстои да бъдат 
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първокласници на есен. Всички учители по групи отговорно и активно подкрепяха децата с различни 

видове подбрано, синтезирано и разработено учебно съдържание в клипове, презентации и игри, които 

споделяха в обособените групи във виртуалното пространство, когато групите бяха в карантина. 

Децата и от двете подготвителни групи 6-годишни се справиха отлично при измерването на 

училищната им готовност. Постиженията им са повече от добри, което е показател, че са подготвени 

за постъпването им в първи клас. 

Важно е да отбележим развитието на  ДГ „Малкият принц“ след присъединяването й към Програмата 

на Община Пловдив за въвеждане на Монтесори педагогика в общинските детски градини. Успешна 

бе годината за новите ни двете първи възрастови групи с педагози Диана Панчева и Фани Палуйкова, 

Мария Цинцарова и Росица Христова -групи „В океана“ и „На полето“. Децата се адаптираха бързо и 

се справят прекрасно в различната образователна среда, работят свободно и спокойно с Монтесори 

материалите, покриват спокойно ДОС за съответната възраст, самостоятелни и отговорни са към себе 

си и околните. Последните трима педагога от колектива на ДГ „Малкият принц“  успешно преминават 

курс по „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа в детската градина“ в НБУ. Така 

съвсем скоро целият педагогически екип ще е квалифициран за работа по метода на Монтесори, 

включително и музикалният учител в детската градина. Два екипа ще приемат бъдещите две първи 

възрастови групи през следващата учебна година, в които обучението ще се осъществява съобразно 

метода и в подготвена Монтесори среда.  В подкрепа на образователната институция Община Пловдив 

актуализира бюджета на ДГ „Малкият принц“ с 30 000.00 лв. 

Голяма част от младите педагози защитиха успешно пета професионално-квалификационна степен, а 

други повишиха професионално-квалификационната си степен на четвърта. В обобщение: 5-ма от 

учителите са с V ПКС, 8 учителя са с VI  ПКС, един е с III ПКС и двама са с  II ПКС. 

Едно от значимите събития тази учебна година бе връчването на Почетна значка на град Пловдив на г-

жа Величка Батинкова – старши учител в ДГ „Малкият принц“ и награждаването на младия учител 

Росица Христова с почетна грамота от Община Пловдив. Повод за гордост за признанията за усилията 

и професионализма на колегите – единият утвърден учител, с богат опит и доказал се през годините 

професионалист, а другият дръзновен млад педагог, вложил себе си в дните, посветени на децата , с 

които работи.  

 По отношение подобряване условията и материално – техническата база в детската градина, въпреки 

постоянно растящите цени на хранителни продукти, покачваща се инфлация и многократно 

поскъпващи електроенергия, топлоенергия и вода, успяхме да направим редица подобрения: 

Частичен ремонт е извършен в група „Цветя“. Тя и група „Приказен цвят“ са с изцяло ново 

обзавеждане и изградена Монтесори среда с всички необходими дидактични средства и материали.  

През изминалата година ДГ „Малкият принц“ обнови съблекалнята към плувния басейн, за да бъдат 

оптимални условията за спортуване и закаляване на децата  Освежени са стълбищните клетки и 

приемното фоайе, обогатени са дидактичните материали и игри във всички групи, за да се подобри 

образователната среда, съобразно възрастовата специфика и променящите се интереси на децата. 

Премахната изцяло са всички пясъчници в двора на детската градина – всички са трансформирани в 

игрови открити пространства с подходяща ударопоглъщаща настилка. 

През изминалата учебна година ДГ „Малкият принц“ се класира по НП „ИКТ“ 2022 и съвсем скоро 

още една от групите ще се сдобие с нова интерактивна дъска и късофокусен проектор. Така ще 

стимулираме още повече детското любопитство към света, използвайки дигитално съдържание и 

различен образователен софтуеър при провеждане на педагогическото взаимодействие. 

ДГ „Малкият принц“ участва и се класира по подпрограмата на Община Пловдив: „Проектиране и 

изграждане на нови детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, 

облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“ – това ще е втори етап за 

облагородяване на южната част на двора, включващо отстраняване на пропадания около сградата и 

входа на ДГ, пренареждане на плочки, регулиране ниво и наклон на отичане, полагане на нови 

бордюри. Стойност на проекта 5 998,20 лв. – стартиран, в процес на изпълнение. Така ще бъдат 

оптимизирани условията за игра в двора на детската градина, ще е безопасно и естетически добре 

обособено. 
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Със собствено финансиране са изградени 4 нови цветни алеи към детските площадки, подменят се 

кошчетата за боклук, с цел  оптимизиране състоянието на дворното пространство. 

ДГ „Малкият принц“ за втора поредна година участва и се класира и по подпрограмата на Община 

Пловдив: „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“, част от 

„Общинска образователна програма 2020-2022“, като така ще може да надгради обучението на всички 

педагози за работа в облачното пространство чрез теоретична и практическа подготовка на 

педагогическите специалисти за успешно администриране на електронна платформа, базирана в 

„облак“ в детската градина. 12 педагози, обособени в две подгрупи ще вземат участие в обучения на 

тема: "Училище в облака: общуване и организация" и „Администриране и управление“.  

Спечеленият проект на стойност 14260.00 euro  по Програма „Еразъм„ за мобилност и осъществяване 

на обмен за 4 педагози от образователната вече е успешно реализиран, чрез осъществяването на две 

образователни мобилности. Целта на проекта бе успешно реализирана -  развиване на дигиталните 

компетентности на учителите и работата им чрез интерактивни методи, чрез включването им 

образователни курсове и посещение на чуждестранни детски градини.  

За периода 01.05.2022г. – 08.05.2022г. участвахме в първия структуриран курс по проект „Следвай 

ме!“, с Договор  № 2020 -1-BG01-KA101-078319 по програма Еразъм+ в гр. Манавгат, Турция. По 

време на структурирания курс на тема “eTests, eAssigments, eGames and other e Gadgets for innovative 

teachers”  - „Тестове, задачи, игри и други подобни за иновативни учители“, се запознах и придобих 

умения за работа с нови дигитални платформи за създаване, приложение и споделяне на образователни 

ресурси. Посетихме училище и детска градина (общинско училище и частна детска градина), където се 

запознахме със спецификите на образователната система в Р Турция, споделихме нашите опит и 

постижения. Представихме и презентирахме в най-добра светлина ДГ „Малкият принц“, като 

получихме адмирации за образователната политика и материалната база на институцията. В 

заключение: поставихме основите на бъдещо партньорство с колеги от Р Турция, Румъния и Франция 

в областта на образованието.  

За периода 01.07.2022г. – 08.07.2022г. участвахме във втория структуриран курс по проект „Следвай 

ме!“, с Договор  № 2020 -1-BG01-KA101-078319 по програма Еразъм+ във Валета, Малта. 

Обучителната организация, провела курса отново бе ERA -Europe Route Education Youth Sports and 

Culture Association OID E10268093. 

 По време на структурирания курс на тема “Multimedia materials in pre-school and primary school 

education during pandemic and post-pandemic times”  - „Мултимедийни материали  в предучилищното и 

начално училищно образование по време на пандемия и след пандемия” обменихме опит и 

придобихме умения за цялостният подход в подкрепа на развитието на децата в предучилищен етап на 

образование, запознахме се и придобихме умения за работа с ще нови дигитални платформи за 

създаване, приложение и споделяне на образователни ресурси. Обогатихме знанията си за различните 

методи за ефективно онлайн дистанционно обучение в предучилищна и начална училищна степен. 

Посетихме местно католическо училище в Биргу, Валета  - “De La Salle College”,  където се 

запознахме с част от спецификите на образователната система в Малта, споделихме нашите опит и 

постижения.  

По време на курсовете споделихме с колеги от Румъния, Франция, Полша, Турция и България  

презентация за част от политиките на община Пловдив, които ДГ „Малкият принц“ провежда и под 

своя покрив, а именно: Въвеждането и прилагането на подхода на Мария Монтесори в общинските 

детски градини. Споделихме опита си с участие в множество програми на Община Пловдив, работещи 

в подкрепа на образователните институции. Представихме и презентирахме една от най-добрите 

образователни институции в предучилищен етап в гр. Пловдив – ДГ „Малкият принц“, като получихме 

адмирации за образователната политика, методите и подходите за работа и материалната база на 
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институцията. В заключение: поставихме основите на бъдещо партньорство с колеги от Румъния, 

Франция, Полша, Турция и от различни краища на България в областта на образованието. 

Финансовото подпомагане от УН и реализираните дарения към ДГ „Малкият принц“ за учебната 

2021/2022 са на обща стойност над 4000.00лв.  

Много добро здравословно състояние на децата – 95% средно дневна годишна посещаемост през 

цялата учебна 2021/2022 година. 

 

 

 

 

Месец Септември 2021г. 

 

1. „Здравей, любима детска градина!” – На 15.09.2021 г. в двора на ДГ „Малкият принц“ бе 

официално открита новата учебна година! С песни, танци, стихотворения, игри и хора, децата 

посрещнаха новите си приятели от първите групи. Те бяха короновани като малки принцове и 

принцеси и преминаха под цветната арка с „Добре дошли в двореца на Принца“! 

2. „Европейска седмица на мобилността” – Традиционно кампанията на Европейската 

комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември. За 2021 година кампанията се 

проведе под мотото "Безопасно и здравословно с устойчива мобилност". И тази година се 

включихме с организиране на различни спортни инициативи. Целта бе повишаване на 

информираността на децата относно ползите от физическа активност и формиране на 

разнообразни двигателни умения и спортсменски нагласи. 

3. „Нощ на ангелите – Заедно за Божидар“ – Включване към дарителската кампания „Заедно 

за Божидар“, от страна на  ръководството и целия екип на ДГ, под наслов: „Вместо цветя, 

дари надежда!“, съвместно с родителите се събра сума за лечение на Божидар от Пловдив , 

който е с диагноза аутизъм. Така задружни доказахме на децата, че човек преди всичко трябва 

да бъде добър и да помага кой с колкото и каквото може. 

 

Месец Октомври 2021г. 

 

 

4. „Ден на пожарната безопасност“ 4.10.2021г. - В ранната утрин служителите и децата от ДГ 

“Малкият принц“ проведоха тренировъчна евакуация при пожар. Проведохме беседа за 

опасностите от пожар, за правилата за безопасност с децата, проиграхме различни опасни 

ситуации. Припомнихме си с децата безопасното поведение в случай на пожар и различните 

начини да не допускаме той да се случи. 

5.  „Ден на усмивката“ – по случай световния ден на усмивката ден1т в детската градина бе 

изпълнен с множество инициативи, състезания и щури начинания, които стимулираха появата 

на усмивки по лицата на децата. Сутринта ни премина в тематични беседи за това колко 

важно е да започваме деня с добро настроение и да сме мили един към друг. 

6. На 13.10.2021 г. открихме тържествено новата Площадка по БДП в ДГ „Малкият принц“. 

Лентата символично бе прерязана от заместник-кмет на район „Централен“ г-жа Фиданка 

Кацарева. Децата от 3 А възрастова група пък изнесоха открит урок по безопасно движение. 

Площадката е спечелена по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. На 

събитието присъстваха медии и то бе отразено обстойно в пресата. 

7. „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“ В периода  16 - 22.10.2021г., в ДГ 

“Малкият принц“ ежегодно децата от ДГ „Малкият принц“ се включиха в различни 

инициативи в Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември.  В различни 

викторини, ситуации, занимателни игри, тематични беседи и ателиета всички групи 

припомниха колко важно е да спазваме правилата за безопасно движение на пътя. Децата са 
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бъдещето ни, затова е важно отсега да научат и разберат отговорността да бъдат внимателни и 

предпазливи като пешеходци! 

8.  „Спорт и подвижните игри за децата!“ -  всички спортувахме, лудувахме и се забавлявахме 

на ежегодния ни спортен празник. На гости ни бяха Г-н Топчо и Г-жа Мързеланка, които ни 

развеселиха и поговориха с децата за това колко е важно да спортуваме. Всички групи се 

включиха активно в различни подвижни игрови дейности, състезателни и щафетни игри с 

елементи на детски спортове, караха велосипеди и тротинетки. Възпитаването на отношение 

към здравословния начин на живот, движението на чист въздух и слънце, спортуването и 

добрата двигателна активност са ключът към здравето на децата ни! Естествено, всички 

получиха почетни грамоти за участието им и символични спортни награди. 

9. „Национална седмица на четенето” – Националната седмица на четенето отново влезе в 

календара на значимите събития за ДГ „Малкият принц”, гр. Пловдив. Организирана и 

проведена от 18-ти до 22-ри 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. Бе организирана петдневна програма със събития, насърчаващи грамотността и 

мотивиращи практики пробуждащи детския интерес към книгата: родителите споделиха 

снимки как четат на децата си у дома, а ние изработихме образователен клип, които 

споделихме с децата за ползите от домашното четене. 

10. „Есенни вълшебства“ – изложбени ателиета: В седмицата от 25-29.10.2021г. при нас се 

случиха редица хубави неща. С множество разнообразни инициативи отбелязахме 

Националната седмица на четенето. И някак си улисани в пъстрите страници на книгите и в 

игрите под лъчите на топлото слънце, не усетихме как с помощта на сръчните ръце на всички 

наши прекрасни родители и деца при нас пристигна многоликата  и пъстра Есен! Сърдечно 

благодарим на всички, които са отделили време, идея, мисъл и сърце, за да изработят с децата 

си тези прекрасни есенни вълшебства! Целта бе приобщаване на родителите към дейността на 

групата и детската градина и формиране у децата на положително емоционално отношение 

към естетическите ценности. 

 

 

Месец Ноември 2021г. 

 

 

 

11. „Антистрес ден” – Вече 22 години, в първата сряда на м. ноември, по инициатива на 

Международната Асоциация по Управление на Стреса (ISMA), се отбелязва Международния 

Антистрес ден, а първата пълна седмица на м. ноември – като Международна Антистрес 

седмица. По този повод, децата от ДГ „Малкият принц“ на фона на музика, създаваща 

настроение, спортуваха заедно в Спортен комплекс „Малкият принц“. Приказните гости на 

празника показаха на децата как да се преборят със стреса - като раздвижат тяло, играят 

подвижни и спортно подготвителни упражнения и игри, баскетбол и футбол, както и много 

други игри и танци, за да бъдат здрави, весели, спокойни и успешни! 

12. „Сигурни на пътя” –  Отбеляза се (WDR)- Световният ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия -15.11.21г., под мотото: „Помним, подкрепяме, действаме!“ 

(„Remember Support Act“) Отново с децата от всички групи организирахме различни дейности 

през цялата седмица, които бяха посветени на опазване живота на пътя и спазване на 

правилата за безопасно поведение по пътищата. В двора чрез различни активности децата 

обогатиха знанията и уменията си да се движат безопасно. 

13. ЕСНО - В седмицата от 20.11 – 28.11.2021г. децата от ДГ “Малкият принц“ със своите 

родители, изработиха множество разнообразни и интересни проекти, отбелязвайки 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2021. Децата научиха как 

можем да заменим предметите от ежедневието ни, които са изработени от найлон или 
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пластмаса с други, природосъобразни – изработени от бамбук, метал или стъкло. Всички 

изделия бяха изложени в тематична изложба: „От непотребното да сътворим красиво…“, 

подредена из коридорите на ДГ, за да могат децата от всички групи да ги разгледат. Защото 

всички знаем, че отговорността да възпитаваме отговорни млади хора, с мисъл и грижа към 

природата е важна за бъдещето на всички ни! 

14. „Невидимите отпадъци“ – По повод ЕСНО децата от ДГ “Малкият принц“ с множество 

разнообразни и интересни инициативи отбелязаха Европейската седмица за намаляване  на 

отпадъците (ЕСНО) 2020. Тематични работилници, организиране на изложба съвместно и с 

помощта на родителската общност. Децата научиха как можем да заменим предметите от 

ежедневието ни, които са изработени от найлон или пластмаса с други, природосъобразни – 

изработени от бамбук, метал или стъкло.  

15. „Международния ден на толерантността“ - Всяка група отбеляза по свой собствен начин 

Деня на толерантността – с презентация, приказка, театър, беседа и различни арт- дейности и 

много музика.  

16. Седмица на бащата- В различни съвместни дейности с част от татковците, децата играха 

подвижни игри, садиха цветя, рисуваха, говориха за различни професии. Изработени бяха 

картички, портрети на тате или на цялото семейство, провеждаха се беседи на тема колко 

важно нещо е семейството.  

 

Месец Декември 2022г. 

 

 

 

17. „Откриване на зала „Лотос“ в Природонаучен музей, Пловдив -децата от Дг „Малкият 

принц“ бяха сред първите гости при тържественото откриване на залата с динозаври в 

присъствието на официални гости и Кмета на Община Пловдив. 

18. „Да украсим Коледа” – в началото на м. декември във всяка група бе организиран уъркшоп 

за изработване на произведенията с коледна тематика и подреждане на изложба. Целта бе 

възпитаване на положителни нравствени качества у децата. Прилагане на изобразителни 

умения и техники по рисуване, апликиране и моделиране. Формиране на естетическо 

отношение към обекта и резултата от изобразителните дейности. Децата бяха много 

ентусиазирани и с помощта на своите родители и учители изработиха уникални коледни 

картички и празнична украса. 

19.  „Жълти стотинки” – При висока активност на деца, родители и служители от ДГ „Малкият 

принц“ за поредна година премина благотворителната акция ,,ЖЪЛТИ СТОТИНКИ”. 

Събраните средства от 13-тата година на кампанията са за подпомагане на Детското 

отделение на УМБАЛ „Професор Д-р Стоян Киркович“ – град Стара Загора. Събираната в 

продължение на няколко месеца сума в ДГ „Малкият принц“ с номинална стойност от 1, 2, 5, 

10 и 20 стотинки, бе предадена на Координатора на Сдружение „Съзидание-2012“ в 

присъствието на децата от IV-б и I-а групи. Така най-големите деца демонстрираха на най-

малките как да бъдат добри, щедри и да помагат. С този акт на приемственост те им 

предадоха продължението на благородната инициатива.  

20. „Направено със сръчни ръце, даряваме с любов и сърце“ – На 08 и 09 .12.2021г., на прага 

на най-светлите празници,  по традиция в ДГ „Малкият Принц“ се проведе ежегодния  ни 

Коледен базар с уникални творби, изработени не само с ръчички, но и с много любов и щипка 

Коледна магия! Сред изобилието на нашия Коледен базар видяхме цветните детски мечти, 

сръчните детски ръце и стотиците добри сърца! Тази година наша кауза бе да помогнем на  3 

годишния Павел Кабаджов от Пловдив. Сумата, която събрахме и дарихме бе на стойност 

4 705 лева! И нито мразовитото време ни спря, нито бързо препускащото време – когато целта 

е да помогнеш, винаги се случват чудеса! 
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21. „Дарение за децата в детската онкохематология“ – В навечерието на най-светлия празник 

Рождество Христово екипът на ДГ „Малкият принц“ зарадва с играчки и лакомства децата от 

Детската онкохематология към УМБАЛ „Свети Георги“. Малчуганите от всички групи в 

детското заведение с вълнение и огромно желание се включиха в благотворителната 

инициатива и изработиха прекрасни коледни картички с искрени пожелания в тях. Всички, 

които са част от екипа на ДГ „Малкият принц“ събраха средства и закупиха тетрадки, моливи, 

боички, книжки за оцветяване и други дидактични материали, а за доставката на коледните 

сладкиши се погрижиха част от родителите на децата. 

22. „Дядо Коледа пристига” - На 17.12.2021г. коледно обаяние плени децата от ДГ „Малкият 

принц“. Със завладяваща театрална постановка децата посрещнаха дядо Коледа с песни и 

много радостни възгласи. 

 

 

Месец Януари 2022г. 

 

 

23.   „Снежни забавления” – както всяка година, организирахме забавни зимни игри на открито. 

Целта бе развиване на самостоятелност чрез включване на придобити двигателни умения и 

навици в нови условия и формиране на положителна емоционална атмосфера. 

24. „Пазете децата на пътя!“ – С различни рисунки и апликации децата от всички групи се 

включиха в ежегодната изложба   на  централния  вход  на ДГ– табла, инструктаж и  мерки 

,относно опасностите през зимата и безопасността  на  пътя. 

25. „Бабинден“- Всяка група отдели време за да отбележи един от големите народни женски 

празници, посветен на „бабите“ – и на  жените, които помагат при раждане. 

Децата беседваха за традиционни ритуали със съответните празници на общността, празнуваха, 

подготвиха рисунки, с които да поздравят любимите у дома. 

26. „Международен ден на думата благодаря“ – отбелязахме 11 януари с тематични беседи и 

Монтесори упражнения за вежливост по групите. Припомнихме си сдецата колко важна е 

добрата дума и колко малко е нужно, за да я кажеш на човека до себе си… 

27. „Световен ден прегръдката“/21.01. 2021 Децата да преживявят празника и разбират 

значението и символиката на прегръдката, толерантното отношение и взаимопомощ. 

Отбелязваме празника с детски рисунки и изложба.  

 

 

Месец Февруари 2022г. 

 

 

28. „Седмица на професиите” – Традиционното запознаване на децата с различни професии и 

отговорностите, свързани с тях тази година протече без помощта на родителите, поради 

въведените противоепидемични мерки. Затова пък децата донесоха различни постери, 

изработени у дома, които представиха различни професии, разказваха за тях, а след това 

направихме голяма изложба, която дълго вълнуваше детския интерес.  

29.  „Седмица на книгите” – приобщаване на родителите към дейността на ДГ – всяко 

семейство което пожела дари книга за обогатяване на библиотечния фонд в ДГ. Децата от 

групите донесоха и любимата си книга, за да могат да я споделят с приятелите си в детската 

градина. 

30.  „Васил Левски“ – На 18.02.2021 год. в ДГ „Малкият принц“- гр. Пловдив, бяха проведени 

различни ситуации с децата от подготвителните групи на тема: „148 години от обесването на 

Васил Левски”. Отбелязахме тази дата с гордост и признание към смелостта, подвига и 

дръзновението на Левски, а малчуганите от ПГ демонстрираха много добра подготовка и 

завидни знания за Апостола на свободата. 
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31. „Ден на розовата фланелка“ -  Традиционно отбелязахме  Деня за борба с тормоза в 

последната сряда на месец февруари. Децата поставихме в проблемни ситуации, за да ги 

провокираме към осмисляне на проблема свързан с насилието и формиране на поведение у 

тях, обвързано с уважение, разбирателство и толерантно отношение към околните. 

32. „Подари добро” – По случа денят на добрите постъпки, изработихме тематични картички, с 

които зарадвахме част от служителите в районната администрация на район „Централен“, гр. 

Пловдив. Така стимулирахме проява на съчувствие и алтруизъм по повод Деня на 

спонтанните актове на Доброта /17-ти февруари/ 

33. „Пред - Мартенски творчески работилници“ – с помощта на колегите от „Максвизия“ 

проведохме тематични творчески работилници по групи, за да се подготвим за посрещането 

на Баба Марта. 

 

Месец Март 2022г. 

 

 

34. „Да посрещнем Баба Марта” – отбелязване на 1-ви март и посрещане на Баба Марта в 

детската градина. Децата се приобщиха към българските фолклорни традиции, запознаваха се 

с легендите за този празник, придобиха представи за червено-белите символи на пролетта и 

изработването на мартеници. След чудна постановка Баба Марта изслуша песните, които 

децата от всички групи бяха подготвили, след което зарадва всички деца с пъстри мартенички 

и вкусни питки. 

35. „Моята България!“ – отбелязахме и Националния празник на България 3-ти март. Целта бе 

запознаване на децата със значими дати и събития от българската история и формиране на 

национално самосъзнание и идентичност.  

36. „Кукерски игри“ – отбезязване на празника Сирни заговезни - запознахме и приобщихме 

децата ни към българските фолклорни традиции. Формирахме на представи за кукерските 

костюми и фолклорните  традиции, свързани с тях и с празника Сирни заговезни. 

37.  „Пъстра пролет иде!“ – Организирахме традиционните работилници по групи, за 

изработване на произведения с пролетна тематика и украса на групите и входовете на 

детската градина. Настроението от настъпващия сезон винаги е по-силно, когато е изработено 

от сръчните детски ръце. 

38. „На червено – СТОП!“ – с театър „Анфас“ - Тематичен театрален спектакъл по тематика от 

БДП с цел възпитаване  на умения и навици  децата сами  да се пазят  на пътя, като спазват 

правилата за движение и формиране на транспортна култура при придвижване. 

39. „Денят на Водата – 22 март 2022 година“ – в празничния концерт, организиран от Община 

Пловдив, МОСР и РИОСВ Пловдив, взеха участие със свои проекти и с празнични песни и 

танц децата от трвтите и четвъртите възрастови групи в ДГ „Малкият принц“. Събитието се 

проведе в Дом на културата „Борис христов“ с много официални гости и публика от родители 

и деца. 

 

Месец Април 2022г. 

 

 

40. „Да подарим книга“- Участие на  ДГ „Малкият принц“ в популяризиране на инициативата 

Популяризиране на Международния ден на детската книга – 2 април с четения на открито в 

двора. Обогатихме и библиотечния кът в „Класна стая под дървото“ 

41. „Пролетни празници” – тържества по групи пред родителите. Всички групи споделиха 

радостта от празничните спектакли в присъствието на родителите. Децата пресъздадоха 

различни традиционни обреди, откъси от народното българско творчество, екологични 

уъркшопове и др. 



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

 
10 

 

42. „12.04. – Международен ден на космонавтиката и авиацията“ – по групите се изгледаха 

прекрасни презентации от безплатните ел. платформи по темата. Децата от подготвителните 

групи разбраха: Кои са първите същества изпратени в Космоса? Как се казва първото куче 

изпратено в Космоса? Кои са имената на първите космонавти? Кой е първият български 

космонавт изпратен в Космоса? Денят приключи с рисунки и апликации на космически ракети. 

Всички заедно се забавлявахме и творихме, научавайки много интересни неща и заветното: 

„Когато порасна искам да стана космонавт!“ 

43. „Житената питка“- с театър „ Елени“. Децата изгледаха с любопитство постановката по 

едноименната приказка. Забавляваха се с героите, съпреживяха емоцията от допира с 

театралното изкуство и българското народно творчество. 

44. „Животът на един щъркел“ – Участие на децата от двете ПГ 6 в Националния конкурс за 

детска рисунка, организиран от НЧ „Гео Милев“ с. Белозем . Изключително щастливи сме със 

спечелените почетни грамоти 

45. „22.04. – Денят на Земята“ – Децата от третите и четвъртите  групи участваха във фестивала 

„Млада и синя Земя“, организиран от Природонаучния музей, град Пловдив. Спечелихме в  

Категория "Приложни изкуства" – III-то място  с плакат изработен от 3А ПГ, а  в Категория 

"Танц“ III-то място ДГ “Малкият принц” за IV "А" подготвителна група с  танц “Ръченица”. 

46.  „Лазаровден“ – Отбелязахме традиционния празник чрез включване на децата в българския 

обичай „ладуване“ и отбелязване на Лазаровден. С всичко това  възпитаваме положително 

емоционално-оценъчно отношение към обичаи и традиции и желание за активно включване в 

тях, чрез приобщаване към културни еталони.  

47. „Пъстър Великден“ – Празникът бе отбелязан във всяка група с боядисване на истински яйца 

и боички, осигурени от ДГ. Децата творяха в забава, припомняйки си българските традиции, 

почувстваха магията на предстоящия празник, научиха различни техники за украса, пяха и се 

забавляваха. 

48. „Приказка ми прочети…“ – Инициатива, организирана съвместно с доброволци от 

Българския червен кръст с цел популяризиране на четенето. Прекрасен ден имахме с младите 

доброволци, които не искаха да си тръгват от приказната ни детска градина. 

 

Месец Май 2022г. 

 

 

49. „Пеперудена магия“ с театър „Дани и Деси“ – театрална постановка на открито 

50. „Аз ще бъда ученик“ - Сдружение на българските начални учители (СБНУ) за втора поредна 

година организира състезанието за деца в подготвителните групи. Тестовете бяха изпратени в 

ДГ и съдържаха въпроси по ОН: БЕЛ, М, ОС. Учителите ги проведоха с децата в групата си. 

Резултатите, които бъдещите първокласници показаха, бяха повече от добри. Всички получиха 

поздравителни грамоти за участието си. 

51.  „Раздаване на свидетелствата за завършена ПГ“ – Директорът на ДГ „Малкият принц“,  г-

жа Анелия Божанова, празнично връчи на всички бъдещи първокласници удостоверенията за 

завършен предучилищен етап на образование. Децата бяха празнично пременени с тогите на 

ДГ. В забава, шеги и малко тъга, завършващите си казаха: „Довиждане ДГ! Здравей 1 клас!“ 

52.  „Магично шоу Кристел“ – Под лъчите на топлото слънце децата от всички групи се 

насладиха на изкусните фокуси на Кристел, който разпали детското въображение и мечти за 

приказни магии и чудеса. 

53. „Буквичките знам”  – Празнично отбелязахме и  Деня на славянската писменост и култура. 

Отправихме поглед към святото дело на светите братя Кирил и Методи, творихме и рисувахме 

буквите, споделяхме си колко важно нещо е езикът – мостът и връзката между всички хора. 
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Месец Юни 2022г. 

 

 

54. „1-ви юни е Денят на детето!“ – с театрална постановка и игри на открито  отбелязахме 1-

юни Международния ден на детето. Всички деца се забавляваха на открито в двора на 

детската градина, участваха в различни подвижни игри, изявиха се на откритата сцена с 

песни, стихове и танци, получиха подаръци и си тръгнаха с най-важното за едно дете- 

усмивка и пълно сърце! 

55. „Празничен концерт на Природонаучен музей – Пловдив в Дондуковата градина по случай 

1-ви юни“ Децата от 4 Б възрастова група взеха участие с песен и танц в празничната 

програма. 

56. „Посещение на исторически музей – Пловдив „ Децата от 3 А и 4 Б възрастови групи 

посетиха Историческия музей в град Пловдив, запознаха се с важни моменти от българската 

история, посетиха значими места в архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“. 

Така събудихме любовта и любопитството им към прекрасния град, в които живеем  

 

 

 

 

Квалификационна дейност 2021/2022 г. 

 

1. Вътрешно-институционални квалификации по Плана за квалификационна дейност и ГП на 

ДГ: 

      

№ Тема Целева 

група 

Б
р

о
й

 

у
ч

а
ст

н
и

ц
и

 

Б
р

о
й

 

а
к

а
д

ем
и

ч
н

и
 

ч
а
со

в
е
 Период 

на 

провежда

не 

Вътрешноинст

итуционален 

обучител 

1.  Богатствата на моята Родина– 

приобщаване на децата към 

българските народни традиции и 

обичаи. 

Учители, 

Директор 

 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

15.09.2021г 

 

 Антония 

Нанева  

учител 

2.  Празниците и развлеченията в 

детската градина– начин да сме 

заедно. 

Учители, 

Директор 

 

18 2 

 

14.10.2021г Кристина 

Михова 

учител музика 

3.  Розата-символ на България! Учители, 

Директор 

 

18 

 

2 

 

17.11.2021г Стоянка  

Георгиева  

ст. учител 

4.  „Как да общуваме с родителите“ – 

споделяне на добри модели за 

комуникация със семейството“ 

Помощник 

възпитател

и 

8 2 17.11.2021г

. 

Елена Михова 

пом. в –л 

5.  Пловдив – древен и вечен! Учители, 

Директор 

 

18 2 07.12.2021г Галя Славчева 

учител 

6.  Нашите деца – изграждане на 

културна идентичност и 

национална принадлежност  – 

Учители, 

Директор 

 

18 

 

 

2 

 

 

17.01.2022г Таня 

Димитрова 

учител 
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минало, настояще и бъдеще!  

7.  Приобщаване към традициите и 

занаятите в нашата страна. 

Дейности в детската градина. 

Учители, 

Директор 

 

18 2 14.02.2022г Райна Маркова 

учител 

8.  Познание и възпитание чрез 

народните празници , традиции и 

обичаи. 

Учители 

Директор 

18 2 31.03.2022г Цветелина 

Божикова 

учител  

9.  Народната носия – магия и 

традиция! 

Учители 

Директор 

18 2 19.04.2022г Диана Панчева 

ст. учител 

10. Добрата образователна среда и 

позитивната дисциплина 

Помощник 

възпитател

и 

8 2 20.04.2022г

. 

Благородна 

Кетева  

пом. в –л 

 

 

 

 

 

2. Външни /извън-институционални/ квалификации: 

 

 

Обучаем 

 

Тема 

 

Обучаваща 

институция 

 

 

Ц
ен

а
 

/л
в

./
  

П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т

ел
н

о
ст

 

К
в

. 

к
р

ед
и

т
и

 

Анелия Божанова 

Директор ДГ 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

 16 1 

„Развитие независимо от 

средата“ 

Зимна академия на 

СРСНПБ 

354лв.   

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “e Tests, e 

Assignments, e Games and 

other Gadgets for Innovative 

Teachers” 

/ Description of activity/ 

Manavgat-Antalya, Turkey 

 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Монтесори уъркшоп НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

100лв.  0 

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “Multimedia 

materials in pre-school and 

primary school education during 

 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

 7 дни  
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pandemic and 

post-pandemic times” 

Malta 

Association. 

 

Стоянка 

Георгиева 

старши учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

 16 1 

„Въведение в Монтесори 

педагогиката при групова 

работа с деца в детската 

градина.“ 

(уч. 21/ 22 год.) 

Нов Български 

университет 

795лв. 200а.ч  

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “e Tests, e 

Assignments, e Games and 

other Gadgets for Innovative 

Teachers” 

/ Description of activity/ 

Manavgat-Antalya, Turkey 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “Multimedia 

materials in pre-school and 

primary school education during 

pandemic and 

post-pandemic times” 

Malta 

 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Марина Паунова 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

     

Светла Бакова 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

Монтесори уъркшоп НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

100лв.  0 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 
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предучилищното 

образование.“ 

Галя Славчева 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Мария Цинцарова 

старши учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Росица Христова 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

Монтесори уъркшоп НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

100лв.  0 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Цветелина 

Божикова 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Мария Чепишева 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 
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системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

Величка 

Батинкова 

старши учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

 16 1 

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “e Tests, e 

Assignments, e Games and 

other Gadgets for Innovative 

Teachers” 

/ Description of activity/ 

Manavgat-Antalya, Turkey 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Монтесори уъркшоп НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

100лв.  0 

Erasmus + KA1 structured 

course titled “Multimedia 

materials in pre-school and 

primary school education during 

pandemic and 

post-pandemic times” 

Malta 

 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

Таня Димитрова 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

Монтесори уъркшоп НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

100лв.  0 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Ива Маринова 

учител 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Райна Маркова 

учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

Евелина „Училище в облака: Център за творческо 120лв. 16 1 
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Пехливанова 

учител 

въведение“ обучение ООД 

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “e Tests, e 

Assignments, e Games and 

other Gadgets for Innovative 

Teachers” 

/ Description of activity/ 

Manavgat-Antalya, Turkey 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

    

Erasmus+ KA1 structured 

course titled “Multimedia 

materials in pre-school and 

primary school education during 

pandemic and 

post-pandemic times” 

Malta 

 

Europe Route 

Education Youth 

Sports and Culture 

Association. 

 

 7 дни  

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Диана Панчева 

старши учител 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

Монтесори уъркшоп НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

100лв.  0 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Фани Палуйкова 

учител 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Виолета Севриева 

Учител  

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

„Въведение в Монтесори 

педагогиката при групова 

работа с деца в детската 

градина.“ 

(уч. 21/ 22 год.) 

Нов Български 

университет 

795лв. 200а.ч  
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„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Антония Нанева 

учител  

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

 16 1 

„Въведение в Монтесори 

педагогиката при групова 

работа с деца в детската 

градина.“ 

(уч. 21/ 22 год.) 

Нов Български 

университет 

795лв. 200а.ч  

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Антон Методиев 

Балийски 

Учител музика 

ДГ 

„Алгоритъм за прилагане на 

механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в 

системата на училищното и 

предучилищното 

образование.“ 

ПУ „ Паисий 

Хилендарски“ 

60лв.  1 

Кристина Михова 

Учител музика 

„Училище в облака: 

въведение“ 

Център за творческо 

обучение ООД 

120лв. 16 1 

 
 

ІІ. СЛАБОСТИ, ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ. 

 

1. През учебната година се наложи неколкократно по време на карантина групите да се 

преминат в обучение от разстояние в електронна среда – това наруши ритъма на работа на 

деца и персонал в образователната  институция. Деца и педагози имаха нужда от реадаптация, 

преминаване в нов режим и начин на взаимодействие с децата, различен вид комуникация и 

оказване на допълнителна подкрепа към родителите. 

2. Назначен  бе нов педагогически специалист, което е поражда необходимост от адаптация и 

обучение. 

3. Новите и млади колеги продължават да проявяват отговорност, ориентация във вътрешната 

нормативна уредба и добра адаптивност. Необходимо е продължаващо обучение, 

квалификация и самообразование.  

4. Отново нетипична и трудна година, съобразно извънредната епидемична обстановка в 

страната във връзка с КОВИД-19 и периодите на прекъсване на образователния процес, 

рестрикциите във връзка със спазването на въведените противоепидемични мерки, 

невъзможността за организиране на различни масови мероприятия и посещения на музеи и 

културни обекти в града. 

5. Трудности срещнахме при карантинирането на групи, в случай на контакт с болен от 

КОВИД-19. Уведомяването на редица институции, изготвянето на подробни списъци за РЗИ, 
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уведомяването на всички родители – все несвойствени дейности, изискващи стриктна 

организация и време. 

6. При голям брой боледуващ персонал се оказа трудно намирането на заместващи учители в 

ситуация с КОВИД-19. 

 

ІІІ. ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ: 

 

1. Постиженията на детската градина въпреки отново нетипичната образователна година са 

много високи. В тази връзка, за поддържането на авторитета на образователната институция 

са необходими  непрекъснато усъвършенстване и  развитие на екипа, усърдна работа, 

отлични резултати и успехи. 

2. Необходима е целенасоченост, разгръщане и устойчивост в прилагането на иновативния  

модел по атмосфери в съчетание с работата по метода на Монтесори, който ни отличава от 

всички останали детски градини в Пловдив. 

3. С оглед на невъзможността да бъдат организирани масови спортни събития трябва да се 

използват много по-ефективно спортните площадки без пестене на сили и организация по 

изнасянето на колелета, тротинетки, уреди и пособия. Необходимо е да се усъвършенства 

организацията в тази насока и да се изпълнява с отговорност и мисъл към здравето и 

активността на децата.  

4. Необходимо е още по-активно използване на кабинет „Малки откриватели“, както и 

съобразяване на разположението на материалите в него с принципите на Монтесори 

средата. 

5. Съществува нуждата от обогатяване на новоизградената „Класна стая под дървото“ в двора 

на ДГ с различни енциклопедии, хербарии и изработени мини-проекти от децата.  

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

Постигане на оптимален за работа микроклимат в новите колективи педагози по групи. 

7. Необходимо е развитие на креативността на учителите чрез използване на  проектно-

базирано обучение, интерактивни методи, средства и форми и утвърждаване на добър 

педагогически  опит. 

8. Усъвършенстване уменията и способностите на педагогическите специалисти за работа в 

екип в различните комисии.  

 

 

 

 

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  2022г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически съвет 

ПС №6 – Дневен ред: 12.09.2022 г. 

 

1. Определяне на политики и насоки за работа за новата учебна година. 

2. Приемане на програмната система за  уч. 2022/2023г. 

3. Приемане на седмичното разпределение по групи. 

4. Приемане на промени в състава на екипи и комисии. 

5. Приемане на седмичната програма. 

6. Приемане на дневния режим. 
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7. Приемане на Правилник за дейността на ДГ. 

8. Приемане на график за провеждане на основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие по музика. 

9. Приемане Плана на Комисията по БДП и графици по групи. 

10. Приемане на Плана за празници и развлечения. 

11. Приемане на План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

12. Приемане на Годишен план за дейността на ДГ за учебна 2022/2023г 

13. Приемане на План за квалификационна дейност. 

14. Приемане на План за тематичната проверка. 

15. Приемане на План за контролната дейност. 

16. Приемане на План за заседанията на ПС за учебната 2022/2023г. 

17. Приемане на вътрешни правила за квалификация и финансова подкрепа на персонала. 

18. Приемане на вътрешни правила за организация на ДПД в ДГ.  

19. Определяне броя на  допълнителните педагогически дейности над ДОС. 

20. Приемане на План за сигурността 2022-2023 

21. Разни 

 

ПС №7 – Дневен ред: 14.09.2022 г. 

 

1. Даване на насоки за водене на ЗУД. 

2. Приемане на План за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2022/2023г. 

3. Приемане на програма за превенция на отпадането на деца от образователната система за уч. 

2022/2023г. 

4. 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 2022/2023г. година. 

5. Приемане на Механизъм за противодействие на насилието и тормоза и работата на комисията 

за установяване на деца в риск. 

6. Приемане на Годишен план за прилагане Механизма за противодействие на насилието и 

тормоза. 

7. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за ограничаване инфекцията  в ДГ „Малкият 

принц“ за учебната 2022/2023 г.  

8. Обсъждане и приемане План за осигуряване равни възможности на децата от уязвими групи за 

2022/2023 г. 

9. Обсъждане и приемане Програма за приобщаващо образование и осигуряване ПЛР на децата в 

ДГ „Малкият принц“ 

10. Обсъждане и приемане Мерки за повишаване качеството в ДГ „Малкият принц“ аз учебната 

2022/2023 г. 

11. Обсъждане и приемане Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от 

семейна среда към детската градина  за учебната 2022/2023 г. 

12. Разни. 

Срок:14.09.2022г.  

Отговорник: Директор 

➢ 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: ежемесечно, 1-10 число 

Отговорник: Екип „Учебен” 
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➢ Квалификационна дейност 

• Споделяне на добри практики  от Проект „ Следвай ме“ Еразъм + 

                                                                                                                                    Срок: 30.09.2022г. 

Отговорник: В.Батинкова; Ст. Георгиева; Е. Пехливанова 

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

квалификация.  

Срок: м.09.2022г – м. 05.2023г. 

Отговорник: Директор; Ст.Георгиева 

➢ Контролна дейност  

• Проверка на ел. дневниците и засичане с ел.система на Община Пловдив. 

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: ежемесечно 

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: ежемесечно 

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:  

Екип „Учебен” 

➢ Възпитание и обучение на децата по БДП 

 

1. Изготвяне на план за работа на КБДП през учебната 2022/2023 уч.година. 

Срок: м. IX.2022 г. 

Отговорник: КБДП 

2. Приемане на плана на заседание на Педагогическия съвет и утвърждаване от директора. 

Срок: м. IX.2022 г. 

Отговорник: КБДП и Директор 

3. Съгласуване и приемане на плановете на отделните екипи от учители по възрастови групи. 

Срок: м. IX.2022 г. 

Отговорник: КБДП 

4. 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.IX .2022г. 

 Отговорник:Учители по групи 
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5. При провеждане на родителски срещи по групи да се обсъдят проблемите на БДП. 
                                                                                                        Срок: м.09. 2022 г. 

                                                                                                               Отговорник: Уч. по групи 

6. Продължаване допълването на  изготвения  класьор с тематично подбрани  и възрастово 

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

Срок: ежемесечно, 1-10 число 

Отговорник: КБДП 

7. Ангажиране на родители за оказване на помощ при провеждане на празник, състезания, 

тържества и др. по БДП.  
Срок: ежемесечно 

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: 30.09.2022 

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: ежемесечно 

Отговорник: Уч. по групи; Директор   

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

Срок: ежедневно 

Отговорник: Уч. по групи; Директор 

11. Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления. 

Срок: ежемесечно 

Отговорник: Уч. по групи 

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

Срок: ежеседмично 

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 излизане 

на децата извън детското заведение. 

При всяко излизане 

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: ежемесечно 

Отговорник: Уч. по групи; Директор 

 

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

Срок: ежемесечно, 1-10 число 

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.2022 г. 

Отговорник: Директор;Екип „Грамотност“ 
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2. Установяване  на езиковото развитие на децата в Подготвителна група, чрез провеждане на 

диагностични процедури по ДОС.   
Срок: м. IX.2022 г. 

Отговорник: Учители по групи 

3.  Създаване и обогатяване на „Къщички на знанието“ – 2 дървени къщички поставени в 

източното и южното дворно пространство. 
Срок: м. V.2023 г. 

Отговорник: Учители по групи 

4. Оказване на методическа помощ на родителите на деца от ДГ, чийто майчин език не е 

български. 
Срок: ежемесечно 

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:ежемесечно 

Отговорник: Учители по групи 

6. Осигуряване на обща подкрепа за деца от ДГ, чийто майчин език не е българският. 

Срок: ежеседмично 

Отговорник:Координатор обща и доп. подкрепа на децата 

➢ 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: 09.2022г. 

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 и др.). 

Срок: ежемесечно 

Отговорник: Педагогически екипи  

3. Обмен на добри практики в детската градина. 

Срок: ежемесечно , 1-30 

Отговорник: Директор, екип „Учебен“ 

4. Проследяване на преместването на децата. Анализ на движението на децата и причини за 

напускането им. 

Срок:ежемесечно ; 1-10 

Отговорник: Директор;Ф. Палуйкова 

5. Проследяване на отсъствията на децата.  

Срок: ежемесечно; 1-10 число 

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:  
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а.) Анализ на резултатите от входните нива - сведения за силните страни на децата, които 

срещат затруднения в обучението и на индивидуалните им нагласи за участие в образователния 

процес в ДГ. 

б.) Наблюдения от развитието и поведението на децата- наличие на рискови фактори в средата 

на децата; 

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 .2022 г. 

Отговорник: Координатор на екип за ОДП на децата 

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

Срок: м. IX.2022 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. IX.2022 г. 

Отговорник: ЕПЛР 

 

➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• Актуализиране  на правила и процедури за работа с: 

1.1 Дете, жертва на тормоз 

1.2 Дете, упражнило тормоз 

1.3 Деца, които помагат и подкрепят тормоза 

1.4 Децата наблюдатели 

Срок:  м.септември 2022г 

Отг: : Координационен съвет; Ф. Палуйкова 

• Запознаване на новопостъпил педагогически и непедагогически персонал с формите на насилие 

и с Механизма за  противодействие на тормоза между деца в ДГ. 

Срок:  м.септември 2022г 

Отг: : Координационен съвет; Ф. Палуйкова 

• Обучителни дейности. Превенция на ниво група. 

Срок:  ежемесечен; 1-10 число  

Отг: : учителипо групи  

• Анализ на проявите на  тормоз в групите и наличните правила и решения за справяне с него 

Срок: ежемесечен; 1-10 число  

Отг: : учители по групи  

 

• Обогатяване на информационната банка с образователни материали, съобразени с различните 

възрастови групи и свързани с:  

 а) превенция на тормоза;  

  б) правата и задълженията на децата 

Срок:  ежемесечно  

Отг: : учители по групи; КС  

 

• Обособяване на кътове по възрастови групи „Бъди позитивен!”- изложба на детски рисунки/ 

снимки 

Срок:  ежемесечен; 1-10 число 

Отг: : учители по групи 
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• Вписване в създадения единен регистър  ситуациите на тормоз в ДГ. Регистърът  включва 

описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки. 

Срок:  ежемесечен  

Отг: : учители по групи; КС 

➢ Допълнителни педагогически дейности 

• Изготвяне на обобщение за избора на родителите и представяне на ПС. 

 Срок:30.09.2022г.  

Отговорник: Комисия „ДПД” 

➢ Празници и развлечения: 

• „Отново на детска градина!”– 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 – 22.09.2022.   

Отг. екип КБДП 

➢ Работа с родителите 

• Свикване на обществения съвет на ДГ „Малкият принц“. 

Срок:30.10.2022г.  

Отговорник: Директор  

• Включване на родителските организации за повишаване на активността и сътрудничеството с 

учителите и ръководството на ДГ. 

Срок:09.2022г.-05.2023г.  

Отговорник: учители, родителски организации 

• Родителски срещи  по групи. 

Срок:15.10.2022г.  

Отговорник:  всички учители 

➢ Хигиена и здравеопазване 

• Замерване на физическата дееспособност на децата от детската градина. 

Срок: 30.09.2022г.  

Отговорник:  Мед.сестра и учители по групи  

• Актуализиране на здравната документация според изискванията на Наредба №3, №6 и №9 на 

МЗ. 

Срок:30.09.2022г.  

Отговорник: мед. сестра  

• Проверка от екип ”Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята. 

Срок:ежемесечен 

Отговорник: мед.сестра 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Изготвяне на Списък –Образец № 2. 

Срок:10.09.2022г. 

Отговорник: Директор 

 

➢ Изготвяне на планови документи:  

Програмна система 

План за квалификационната дейност 

Годишен план за дейността на ДГ 

Седмична програма  

Дневен режим  

Графици за спортни площадки, физ. салон, муз.кабинет и кабинет „Малки откриватели“ 

 

Срок:15.09.2022г. 

Отговорник: Директор; екипи и комисии 
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➢ Актуализиране  правилниците на детската градина: 

ПВТР; ПДДГ;  Правилник за осигуряване на БУВОТ. 

Срок:15.09.2022г. 

Отговорник: Директор; екипи и комисии 

➢ Привеждане на МТБ в изправност, ред и чистота за започване на учебната година. 

Срок:15.09.2022г. 

Отговорник: Домакин, мед. сестра, помощник-възпитатели 

➢ Осигуряване на необходимата задължителна документация. 

Срок:15.09.2022г. 

Отговорник: Домакин  

➢ Обогатяване на кабинет „Малки откриватели“ с нови материали и реквизити. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Домакин; Директор  

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  2022г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически съвет 

ПС №1 – Дневен ред:  

 

1. Анализ на резултатите от обобщаването на данните от отчета на подадените заявления по 

допълнителни педагогически услуги през 2022/2023г. 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. Приемане графиците за физкултурния салон, спортните площадки и кабинет „Малки 

откриватели“. 

5. Проследяване, отчет и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата и 

предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните 

резултати. 

6. Разни 

Срок 28.10.2022г.  

Отговорник: Директор 

➢ Педагогически контрол: 

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

на Програмната система на ДГ. 

Срок: ежемесечен; 1-10 число 

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: 

•  Споделяне на добри практики в прилагане на Монтесори метод – разработване и презентиране 

на допълнителни упражнения по различните обр. направления. 

Срок:31.10.2022г. 

Отговорник: Р. Христова; Г. Славчева; Ф. Палуйкова 

• Тема по избор на учителя по музика 

Срок:10.2022г.-05.2023г. 

Отговорник:Директор 

• Тема по избор на директора 

Срок:10.2022г.-05.2023г. 

Отговорник:Директор 
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➢ Контролна дейност  

• Проверка на задължителната документация 

Срок: ежемесечен; 1-10 число 

Отговорник: Директор 

• Проверка на образователната среда в групата за формиране на здравословен начин на живот, 

профилактика на заболяванията, подобряване на здравето и утвърждаването му като ценност. 

Срок: ежемесечен 

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. 

Срок: ежемесечен 

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. 

Срок: ежемесечен 

Отг.: Директор 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

➢ Възпитание и обучение на децата по БДП 

1. Обогатяване на кабинета по БДП с нагледни материали и методическа литература за 

учителите. 

Срок: м. X.2022г. 

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: м.Х.2022 г. –м. V.2023 г 

Отговорник: Уч. по групи; Директор   

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

Срок: м.Х.2022 г. –м. V.2023 г 

Отговорник: Уч. по групи; Директор 

4. Откриване на тематична изложба от детски творби посветена на безопасно движение по 

пътищата.  

Срок: м. X. 2022 г. 

Отговорник: КБДП; Екип „Дизайн“ 

5. Провеждане на ежемесечно работно заседание на комисията по БДП и отразяване в протокол. 

Срок: 10.2022г.-05.2023г. 

Отговорник: КБДП 

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

Срок: м.Х.2022 г. –м. V.2023 г.                                                                                                                                                                                                                               

Отговорник: Директор  
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➢ Насърчаване и повишаване на грамотността 

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

предучилищна възраст. 

Срок: 10.2022г.-05.2023г. 
Отговорник: учители по групи 

„Регионална седмица на четенето”- Организирана пет дневна програма със събития-„Прочети ми пак”, 

„Нашата библиотека”, „Стихове обичам“, „Работилница за творчески разкази”, „Оцвети приказка“ – за 

децата от 1 и 2 групи; „Нарисувай своя любим герой/любима приказка” – за децата от ПГ5 и ПГ6. 
Срок: м.10.2022 г. 

Отговорник: Екип „Грамотност“; учители по групи 

➢ Превенция на преждевременно напускане на образователната система 

• По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез работа по проекти, интерактивни методи, 

онагледяване, практическа насоченост и др. 

Срок: 10.2022г.-05.2023г. 

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: 10.2022г.-05.2023г. 

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.2022 г. –м. V.2023 г.                                                                                                                                                                                                                               

Отговорник: Директор  
• Подобряване на възможностите за обучение на деца със СОП в риск от отпадане. 

Срок: 10.2022г.-05.2023г. 

Отговорник: Координиращ екип за обща и допълнителна подкрепа 

• Разчупване на стереотипа на провеждане на родителските срещи чрез прилагане на интерактивни 

методи, виртуални родителски срещи и др. 

Срок: 10.2022г.-05.2023г. 

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. 10.2022 г. 

Отговорник: Координатор на екип за ОДП/ПЛР на децата 

 

➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• Актуализиране на процедурите за реагиране в ситуации на тормоз. 

Срок:  м.10.2022г 

Отг: КС 

• Актуализиране на база данни за деца, чиито родители работят в чужбина и за тях се грижат 

други близки хора. 

Срок:  м.10.2022г 

Отг: Директор; КС 
• Разработване на правила за групите 

Срок:  м.10. 2022г 

Отг: Учители по групи 
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• Провеждане на колективни или/и индивидуални срещи с цел информиране от учители на групи 

«Как да разпознаем насилието и тормоза» - на родителски срещи и в приемното време на 

учителите по групи. 

Срок:  10.2022г.-05.2023г. 

Отг: Учители по групи 

 

• Работа с други институции - при констатиран случай 

Срок:  10.2022г.-05.2023г. 

Отг: КС;Учители по групи 

• Водене на Дневник за случаи на насилие и тормоз 

Срок:  10.2022г.-09.2023г. 

Отг: Координационен съвет 

• Дискусии с деца от подготвителните групи – „Аз съм добър ! – добрата и лошата агресия” – 

книжка с приказки и разкази за четене в различни режимни моменти за повишаване на 

самоувереността на децата, подобряване на  общуването помежду им, създаване на 

приятелства, доверие,  отстояване на позиции. 

Срок:  10.2022г.-05.2023г.. 

Отг: Учители по групи 

➢ Допълнителни педагогически дейности 

• Сключване договор с фирмата/е, спечелила/и конкурса по оферти за допълнителни 

педагогически дейности в детската градина  

Отговорник:  Директор 

➢ Празници и развлечения 

• „Добре дошли” – тържествено короноване на новопостъпилите деца в детската градина. 

         Отг. Екип „Развлечения” 

• „Есенна магия” – семеен уъркшоп – изработване и изложба на произведения от природни 

материали с есенна тематика. 

Отг. Учители по групи; Екип „Дизайн” 

• „Подай ръка-подари усмивка“ - отбелязване на Световния ден на усмивката 

Отг. Екип „Дизайн“; учители по групи  

 

➢ Работа с родителите 

Работно съвещание с Управителния съвет на УН. 

Отговорник:  Директор 

➢ 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  



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

 
29 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически контрол 

• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазване на 

Програмната система на ДГ. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Главен учител и Екип „Учебен” 

• Проверка на планирането в задължителната документация.  

Анализ на резултатите на входното ниво по образователните направления;  

                                                                                                                     Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник:  Директор,Величка Батинкова, Екип „Учебен“  

• 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 

• Екологичното образование в ДГ. Ключови компетентности за овладяване на екологична 

култура у децата. 

Срок:30.11.2022г  

Отговорник: Диана Панчева; Фани Палуйкова  

• „Помощник възпитателят в Монтесори стаята.“ – споделяне на добри практики 

                                                                                                                                      Срок:30.11.2022г  

Отговорник: Господинка Ярева;Мария Цинцарова 

➢ Контролна дейност 

• Фолклорните традиции и празници в живота на детето - начин на поднасяне на информация за 

родители и деца, кътове по интереси, изработване на табла и дидактични материали във всички 

групи. 

Срок: 30.11.2022г. 

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: 1-15 число на месеца 

Отговорник: Директор   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Възпитание и обучение на децата по БДП 
1. Дейности по обезопасяване района на детската градина /при необходимост/. 

Срок: м. XI. 2022г.  

Отговорник: Домакин; 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: ежемесечен 

Отговорник: КБДП 

 

3. Отбелязане на 20.11-  Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни              

произшествия с различни дейности в ДГ. 

Срок: м. XI.2022 г. 

Отговорник: КБДП 
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4.  Запознаване на родители и деца с мерките и дейностите по безопасност на движението по 

пътищата (БДП) през зимния период и стъпки за тяхното огласяване и спазване: презентиране на 

нагледни материали,табла по БДП при зимни условия,инструктажи и др. 

Срок: м. ХІ.2022г. 

Отговорник: КБДП 
5. Организиране на спортно-състезателни игри по БДП на ниво отделна група и едновъзрастови групи. 

Срок: м. XI. 2022г. 

Отг. КБДП и Уч. по групи  

➢ Насърчаване и повишаване на грамотността 

1. Популязиране на добри практики  при развиване  на езиковите умения  и насърчаване на 

интерес  у детето към четенето . 

Срок: ежемесечно 
Отговорник: учители по групи 

2. Публикуване във facebook  на  ДГ „Малкият принц“ на предстоящи инициативи. 

Срок: ежемесечно 

Отговорник: Директор; Екип „Грамотност“   

➢ Празници и развлечения 

• „Всичко мога, всичко знам” – Открити моменти пред родителите – при възможност. 

Отг. Учители по групи – Смяна А 

• Международен ден на разделното събиране на отпадъците „Планетата Земя-нашият дом“- 

организиране на игри, състезания, беседи за значението на разделното събиране на отпадъци. 

Отг. Учители по групи  

• „Сигурни на пътя” – отбелязване на  20-ти ноември - Световния ден за възпоменание на 

жертвите от пътнотранспортните произшествия  

Отг. Комисия „БДП“ 

•  „Детство мое” – отбелязване Световния ден на детето /20.11./ и Денят на християнското 

семейство/21.11/ 

Отг. Екип „Развлечения”; учители по групи 

➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• Отбелязване на Деня на Толерантността – 16 ноември във всички възрастови групи. Разговори  

за приемането на различните хора, на техните желания, стремежи и постижения. Изработване 

на  постери и макети - „Аз съм добър, ти си добър и така живеем щастливо“. 

Срок: м. 30.11.2022 г. 

Отговорник: всички учители 

➢ Работа с родителите: 

• Обогатяване на МТБ с дидактични и образователни материали, със съдействието на 

Училищното настоятелство. 

Срок: м. 30.11.2022 г. 

Отговорник: всички учители 

➢ Хигиена и здравеопазване 

• Проверка от екип ”Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята. 

Срок: м. 30.11.2022 г. 

Отговорник: Екип „Чистота” 

• Изготвяне на антропометричните показатели на децата. 

Срок: м. 30.11.2022 г. 

Отговорник: Мед.сестра 

• Закаляване на децата и опазване от ОВИ. 

Отговорник: учители по групи 
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АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Актуализиране и проиграване на евакуационния план;  

Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник: Председател на Комисията по ПБЗН 

➢ Изготвяне план за зимна подготовка и снегопочистване;  

Срок: 1-10 число на месеца 

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. 2022г.- м.01.2023г. 

Отговорник: Комисия за изработване на график за отпуски 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

➢ Педагогически съвет: 

ПС №2 – Дневен ред:  

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:20.12.2022г.  

Отговорник: Директор  

➢ Педагогически контрол: 

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

на Програмната система на ДГ. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Величка Батинкова и Екип „Учебен” 

 

• Проверка на ел.дневниците, отчитане отсъствията на децата от ПГ групи и засичане със 

системата за управление на дейностите.                                                                   

                                                                                                                     Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник:  Директор; ЗАС 

➢ Квалификационна дейност: 

•   „Проектната работа в екологичното възпитание на децата от 3 до 7год.“ - семинар 

Срок:20.12.2022г.  

Отговорник: Галя Славчева; Светла Бакова 

➢ Контролна дейност  

• Проверка на задължителната документация 

Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник: Директор 

• Контрол по спазването на седмичната програма по групи и посещаемост по групи. 

Отговорник:  Директор 
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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: ежемесечно 

Отговорник: КБДП 

2. Запознаване на родители и деца с мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата  

през зимния период и стъпки за тяхното огласяване и спазване:презентиране на нагледни 

материали,табла по БДП при зимни условия,инструктажи и др. 

 

Срок: 10.12.2022 г. 

Отговорник: КБДП  
➢ Насърчаване и повишаване на грамотността 

1. „Национална седмица на четенето“- организирана пет дневна програма със събития-„ Любими 

приказни герои”, Най добър разказвач” , „Родна реч омайна сладка” ,  „Прочети ми пак” ,  „Да 

изиграем приказка”. 

Срок: м.12.2022 г. 
Отговорник: Екип“Насърчаване и повишаване на грамотността“; 

Учители по групи 

➢ Празници и развлечения 

• „Вълшебството на Коледа” – уъркшоп за изработване на произведенията с коледна тематика и 

организиране на изложба. 

Отг. У-ли по групи 

• „Коледен базар - Добродаря” – Организиране на благотворителен базар с произведенията на 

децата с коледна тематика. 

Отг. Екип „Организационен”; У-ли по групи 

 

• „Дядо КОЛЕДА ПРИСТИГА!” – посрещане на Дядо Коледа в детската градина 

Отг. Екип „Организационен”; Учител по музика 

➢ Хигиена и здравеопазване 

• Закаляване на децата, опазване от ОВИ и провеждане на строг филтър във връзка с КОВИД-19. 

Отговорник:мед. сестра;  учители по групи 

 

• Поддържане на текуща, завишена като кратност, хигиена по групи, коридори и 

административни части. 

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; Счетоводител 
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МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически съвет: 

ПС №3 – Дневен ред 

1. Отчетен доклад относно изпълнение Програма за превенция на отпадане от образователната 

система към 01.01.2023г. 

2. Доклад на Координационен съвет за превенция на насилието и тормоза в ДГ. 

3. Доклад на Комисията по БДП. 

4. Отчет на разходваните средства за квалификационна дейност за периода 15.09.2022 – 

31.12.2022г. / за учебна 2022/2023г./ както и за цялата финансова 2022г. 

Срок:28.01.2023г.  

Отговорник: Директор 

➢ Общо събрание 

• Информация за направени проверки по спазване на Правилника за вътрешния трудов ред. 

• Отчет по натурални показатели за средно-месечна посещаемост. 

• Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ. 

Отговорник:  Директор 

➢ Педагогически контрол: 

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

на Програмната система на ДГ. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Екип „Учебен” 

➢ Квалификационна дейност: 

• „Екология в игри – практически идеи за екологично образование в детската градина.“ -тренинг 

Срок:31.01.2023г.  

Отговорник: Таня Димитрова; Вили Батинкова 

➢ Контролна дейност  

• Проверка на задължителната документация и изпълнението на планове. 

Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник: Директор 

• Анализ на игровата среда от гледна точка на нейното съдържание (наличие на игрови 

материали, разпределение на игрови зони, актуалност /по отношение възрастовата специфика 

на децата/ на материалите в игровата зона). Анализ на Монтесори среда в групите, работещи 

по метода. 

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 / при възможност за сливане/ 

Отговорник: Директор, ЗАС и екип „Организационен” 

• Посещения на педагогически ситуации по ДОС. 

Срок: ежемесечно 

Отговорник:  Директор 

• Разглеждане организационни въпроси. 

Отговорник: Директор 
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➢ Превенция на преждевременно напускане на образователната система 

1. Анализ на отсъствията на децата и причините. 

Срок: 28.01.2023 

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 2023г. 

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. – при необходимост 

Срок: м.януари 2023г. 

Отговорник: Директор 

➢ Насърчаване и повишаване на грамотността 

1. Повишаване на квалификация на учители за работа с деца, за които българският език не е 

майчин. 

Срок: м.01.2023 г. 
Отговорник: Директор и екип „Грамотност“ 

2. „Библиотека в ДГ“- Създаване и обогатяване на ефективно ползвана литература подходяща за 

предучилищна възраст. 

Срок: м.01.2023 г. 
Отговорник: Директор и екип „Грамотност“ 

 

 

➢ Празници и развлечения 

• „Снежни забавления ” – организиране на зимни игри и закаляване на открито. 

Отг. Учители по групи 

• „Бабинден“- отбелязване на един от големите  женски празници, посветен на свидните ни 

баби и на  жените, които помагат при раждане.                                               

Отг: Учители по групи 

• „Световен ден прегръдката“/21.01-  съпреживяване празника и разбиране значението, и 

символиката на прегръдката, толерантното отношение и взаимопомощ. Отбелязване празника с 

детски рисунки и изложба.  

Отг: Учители по групи 

➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• Извършване на оценка на тормоза между децата в детската градина чрез Въпросник за тормоз в 

детската градина. 

Срок: м.01.2023 г. 
Отговорник: КС; учители по групи 

• Анализ и обобщаване на резултатите от проучването ( Въпросник за тормоз в детската градина ). 

Срок: м.01.2023 г. 
Отговорник: КС 

➢ Хигиена и здравеопазване 

• Осигуряване на оптимален двигателен режим. 

Срок: ежедневен 

Отговорник: Учители по групи 

• Информация за санитарно-хигиенните условия в ДГ за изтеклия период. 

Срок 20-30 число на месеца 

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

Срок: ежемесечен 

Отговорник: учители по групи 

• Проверка от екип ”Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите и кухнята;  

Срок: ежемесечен 

Отговорник: мед.сестра 

 

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Проверка документацията на педагогическия персонал. 

                                                                                                                      Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник:  Директор 

➢ Проверка таксова книга и хранителни складове на домакина. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник:  Директор 

➢ Проверка документацията, водена от ЗАС и домакин. 

Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник:  Директор 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  2023г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически контрол: 

• Текущ: „Ефективността на учителя в обучителния процес по време на  основни и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие”  - наблюдение във всички групи на 

различни режимни моменти. 

Срок: 1-30 число на месеца 

Отговорник: Директор 

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

децата, годност на МТБ. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Директор 

• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, 

Разпределение на програмния материал по възрастови групи. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Главен учител и Екип „Учебен” 

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

за управление на дейностите. 

Срок: 1-5 число на месеца 

Отговорник:  ЗАС, учители, главен учител  

• Изготвяне на график за посещенията на директора, свързани с тематичната проверка. 

Срок: м. февруари 2023 г. 

Отговорник: екип „Учебен” 

➢ Квалификационна дейност: 

• Споделяне на добри практики в прилагане на Монтесори метод – разработване и презентиране 

на допълнителни упражнения по обр. направления. 

Срок:28.02.2023г.  

Отговорник: Цв. Божикова; Т. Димитрова; Е. Пехливанова 

➢ Контролна дейност  

• Проверка на задължителната документация 

Срок: 1-10 число на месеца 

Отговорник: Директор 

• Тематична проверка на пед. специалисти 

Отговорник:  Директор 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

➢ Възпитание и обучение на децата по БДП 

1. Запознаване на родители и деца с мерките и дейностите по безопасност на движението по 

пътищата (БДП) през зимния период и стъпки за тяхното огласяване и спазване: презентиране 

на нагледни материали,табла по БДП при зимни условия,инструктажи и др. 

 

 Срок: м. II. 2023 г. 

Отговорник: КБДП 

➢ Насърчаване и повишаване на грамотността 

1. Инициативи в подкрепа на общите занимания и дейности за четене с родителите - „Клуб на 

родителите”; „Отворени врати” / ако епидемиологичната обстановка позволява/. 

Организиране и провеждане на онлайн четения. 
Срок: м. II. 2023 г. 

Отг. У-ли по групи 

➢ Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

1. 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 І полугодие. 

2. Отчитане на резултатите по изпълнение на Плановете за действие и Плановете за подкрепа на 

децата от детската градина. 

3. Изготвяне на доклад за дейността на екипа, съдържащ оценка за развитието на детето, и за 

изпълнение на плана за подкрепа през І-първото полугодие и представянето му на Директора. 

Срок:28.02.2023г. 

Отговорник: Координатор на екип за ПЛР на децата 

➢ Празници и развлечения 

•  „Какъв ще стана? - Седмица на професиите” – приобщаване на родителите към дейността на 

ДГ 

Отг. У-ли по групи 

• „Подари усмивка, направи добро!” – проява на съчувствие и алтруизъм по повод Деня на 

спонтанните актове на Доброта /17-ти февруари/ 

 

Отг. Екип „Развлечения“; У-ли по групи 

• Театрална постановка посветеня на еколого-съобразния начин на живот. 

Отг. Екип „Развлечения“; У-ли по групи 

 

➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• «Ден на розовата фланелка» - Отбелязване на Деня за борба с тормоза - последната сряда на 

месец февруари. 
Срок: м. II. 2023 г. 

Отг. У-ли по групи 

 

➢ Хигиена и здравеопазване 

• Стриктен филтър при прием на децата в ДГ; Контрол на температурата в помещенията и 

закаляването на децата.  

Срок: ежемесечен 

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

Срок:1-10 число на месеца 

Отговорник:  мед.сестра 

• Проверка от екип ”Чистота” на санитарно-хигиенното състояние на групите.  

Срок: ежемесечен 

Отговорник: мед.сестра 

 

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Периодичен инструктаж по БУВОТ. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник:  Комисия „БУВОТ” 

 

➢ Частична проверка на наличността от хранителни продукти в склада. 

Срок: 1-20 число на месеца 

Отговорник:  Директор 

➢ Проверка на състоянието на материалната база. 

Срок:1-15 число на месеца 

Отговорник: Директор, Домакин 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2023г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически съвет 

ПС №4 – Дневен ред:  

1. Избор на дидактична система и учебни помагала, по които ще се работи през учебната 

2023/2024г. 

2. Отчет на резултатите от тематичната проверка – II-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:31.03.2023г.  

Отговорник:Екип „Учебен“; Директор  

➢ Педагогически контрол 

• Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазване на 

Програмната система на ДГ. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Екип „Учебен” 

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

за управление на дейностите. 

Срок:1-5 число на месеца 

Отговорник:  ЗАС, учители и гл. учител 

➢ Квалификационна дейност 

•  „Експериментирането – метод за обогатяване личния опит и компетенциите на децата от 

ПУВ“ - семинар 

Срок:31.03.2023г.  

Отговорник: Цветелина Божикова; Мария Чепишева 

• „Детска градина в облака“ – общуване и СТЕМ. 

Срок:09.2022-05.2023г.  

Отговорник: Директор; екип „Учебен“ 

➢ Контролна дейност 

• Проверка на задължителната документация 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Директор 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Възпитание и обучение на децата по БДП 

• Иницииране на консултации във всяка група с родителите,за активното им включване в дейностите по 

БДП в ДГ. 

                                                                                            Срок: м.III.2023г. 

                                                                                Отговорник: КБДП и учители по групи 

• Театрална постановка ,свързана със затвърдяване знанията на децата за знаците и спазване 

правилата на пътя- „Ежко - пешеходец”  

Срок: м. III. 2023 г. 

Отговорник: М. Чепишева 

➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• Изобразителни, литературни, ролеви игри, игри на чувства и подвижни  игри за ограничаване 

на агресивното поведение при 3-7- годишни деца. 

Срок: март-април 2023г. 

                                                 Отг.учителите по групи 

➢ Празници и развлечения 

• „Баба Марта бързала” – отбелязване на 1-ви март и посрещане на Баба Марта в детската 

градина. 

Отг.  Екип „Развлечения” 

Отбезязване на празника Сирни заговезни /6.03/- запознаване и приобщаване към българските 

фолклорни традиции. 

 Отг.  Екип „Развлечения” 

•  „Любима моя пролет, добре си ни дошла” – изработване на произведения с пролетна 

тематика и украса съвместно с родителите. 

Отг. Учители по групи; Екип „Дизайн“ 

• „Любима моя България” – отбелязване на Националния празник на България 3-ти март. 

Отг. 3-ти и 4-ти възрастови групи  

• „Всичко мога, всичко знам” – Открити моменти пред родителите 

Отг. Учители по групи – Смяна Б 

• „В театъра” – посещение на театрална постановка в ДКТ по повод Международния ден на 

театъра /27-ми март/ - при възможност 

Отг. Екип „Развлечения” и Екип „Организационен” 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

➢ Проверка на таксовите книги. 

Срок: ежемесечен 

Отговорник:  Директор 

➢ Изработване на план за ремонтите през лятото. 

Отговорник:  Директор 

➢ Пролетно почистване, прекопаване, оплевяване и подстригване на храстите на двора. 

Озеленяване на цветните градинки. 

Срок:1-30 март 2023г. 

Отговорник: Домакин; РПС; огняр 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2023г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически контрол 

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

на Програмната система на ДГ 
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Срок: ежемесечен 

Отговорник: Директор и Екип „Учебен”  

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

за управление на дейностите. 

Срок: 1-5 число на месеца 

Отговорник:  ЗАС, учители 

➢ Квалификационна дейност 

•   „Иновативни подходи и  нетрадиционни форми  на екологично възпитание в ПУВ ; мини-еко 

проекти“ - семинар 

Срок:30.04.2023г.  

Отговорник: Марина Паунова;Стоянка Георгиева 

 

 

•   „Ефективно и позитивно взаимодействие с родителите“ 

Срок:30.04.2023г.  

Отговорник: Иванка Илиева; Фани Палуйкова 

➢ Контролна дейност  

• Проверка на задължителната документация 

Срок: ежемесечен 

Отговорник: Директор 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Насърчаване и повишаване на грамотността 

1. Участие на  ДГ „Малкият принц“ в популяризиране на инициатива „Да подарим книга.“ 

Срок: м.04.2023 г. 
Отговорник: Екип“Насърчаване и повишаване на грамотността“ 

2. Тематични сутрешни четения с родители. 

Срок: м.04.2023 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. /при необходимост/ 

Срок:30.04.2023г.  

Отговорник:Фани Палуйкова 

➢ Празници и развлечения 

• „Пролетни празници” – тържества по групи пред родителите. 

Отг. Учители по групи; Учител по музика 

•  „Денят на Земята” – отбелязване на Деня на Земята 

         Отг. Екип „Развлечения” 

• „6.04 „Световен ден на здравето „Нашата планета, нашето здраве“-организиране на беседи, 

посещение на родители-медицински лица, приготвяна на вкусни и здравословни храни , с 

участието на родители. 

Отг. Екип „Развлечения” и у-ли по групи 

• „Шарен Великден”– Великденска изложба на произведения с великденска тематика. 

        Отг. Екип „Развлечения” и у-ли по групи 

• Посещение на Природонаучния Музей от подготвителни групи- обогатяване знанията за 

правила за опазване на околната среда и описва въздействието на някои човешки дейности 

върху природата. 

Отг.: Учители от подготвителни групи 
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➢ Деца в риск от насилие и тормоз 

• Изобразителни, литературни, ролеви игри, игри на чувства и подвижни  игри за ограничаване 

на агресивното поведение при 3-7- годишни деца. 

Срок: март-април 2023г. 

                                                 Отг.учителите по групи 

• Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз. 

Срок: април 2023г. 

                                                 Отг. Фани Палуйкова 

➢ 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, Домакин, Счетоводител 

 

➢ Проверка на досиета и такси. 

Срок: 1-15 число на месеца 

Отговорник:  Директор 

➢ Изготвяне план за летните дейности - ремонтна дейност. 

Срок: до 30.04.2023г. 

Отговорник:  Директор, Домакин 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2023г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Педагогически съвет: 

ПС №5 – Дневен ред:  

1. Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността за 2022/2023г. 

2. Отчет на контролната дейност на Директора. 

3. Отчет на изпълнението на Плана за квалификационна дейност за учебната 2022/2023г. 
4. Отчет на изпълнението на Плана на Комисията по БДП. 

5. Отчет на изпълнението на Плана за празници и развлечения. 

6. Отчет на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2022/2023г. 

7. Отчет на програмата за превенция на отпадането на деца от образователната система за уч. 

2022/2023г. 

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 Координационен щаб по сигурност и противодействие на терористични действия 

за изпълнението на Плана за противодействие на тероризма. 

12. Отчет на Комисия по ДПД. 

13. Приемане на екипи, комисии и отговорници в дейността на ДГ. 

Срок:30.05.2023г.  

Отговорник: Директор 

➢ Педагогически контрол: 

➢ Планиране на възпитателно-образователния процес в ДГ, съгласно ЗПУО, ДОСПО, спазване на 

Програмната система на ДГ. 

Срок: ежемесечен 

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

възрастови групи. Вписване на констатациите в ЛОД в НЕИСПУО. 

Срок:20.05.2023г.  

Отговорник: Учители по групи и учител музика 

• Проследяване и анализиране постиженията на децата по образователни направления  спрямо 

ДОС – изходно ниво. 

Срок:28.05.2023г.  

Отговорник: Величка Батинкова 

• Проследяване и анализиране постиженията на децата по образователни направления  спрямо 

ДОС – тестова батерия на Бижков за училищна готовност. 

Срок:20.05.2023г.  

Отговорник: учители по групи 

➢ 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: 1-30 число на месеца 

Отговорник: Директор 

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

за управление на дейностите. 

Срок: 1-5 число на месеца 

Отговорник:  Директор,ЗАС, учители 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

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

Срок: м. V. 2023г.  

Отговорник: КБДП 

2. Ангажиране на родители за оказване на помощ при провеждане на празници, състезания, тържества и 

др. в дейностите по БДП.  

Отговорник: КБДП 

3. Участие на децата във възраст за задължително предучилищно образование в състезания на ниво ДГ и 

регион. 

Срок: при възможност 

Отговорник: учители по групи 

➢ Насърчаване и повишаване на грамотността  

1. Установяване  на езиковото развитие на децата в Подготвителна група, чрез диагностика по 

ДОС.   
Срок: м.05.2023 г. 

Отговорник: Учители по групи 

➢ Квалификационна дейност 

•   „Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и 

овладяване на гнева“ - тиймбилдинг 

Срок:30.05.2023г.  

Отговорник: Фани Палуйкова; Директор 

➢ 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 2023г. 

Отговорник: Величка Батинкова; екип „Учебен“ 
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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. /при необходимост/ 

Срок: м.май 2023г. 

Отговорник: директор 

 

3. Анализ на движението на децата и причини за напускането им. 

Срок: м.май 2023г. 

Отговорник: директор 

4. Анализ на отсъствията на децата и причините. 

Срок: м.05.2023 

Отговорник: Екип за превенция на преждевременното  

напускане на образователната система 

 

➢ Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

1. Преглед и обсъждане на информацията за обучението и развитието на децата - сведения от 

учителите за резултатите от изходно ниво по групи . 

2. Отчитане на резултатите – проследяване динамиката в развитието на децата със СОП през 

учебната година. 

3. Изготвяне на препоръка за следващата учебна година. 

4. 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:30.05.2023г. 

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.05.2023г. 

Отговорник: Комисия „ДПД” 

➢ Празници и развлечения 

• Запознаване с постиженията на децата по формите извън ДОС 

Отг. Екип „ДПД” 

• „Богатството на нашата книжовност”  – отбелязване Деня на славянската писменост и култура. 

Отг. 3-ти и 4-ти възрастови групи  

• „Ден на детето” – отбелязване на 1-ви юни – Денят на детето. 

Отг. Екип „Организационен” 

• Отразяване глобалната седмица за пътна безопасност на ООН и запознаване със средносрочния 

стратегически план за действие  и  политиката на ЕС относно пътната безопасност за периода 

2021—2030 г. — следващи стъпки към „Нулева смъртност“. 

Отг. Комисия БДП 

➢ Работа с родителите 

Родителски срещи по групи. 

Срок:30.05.2023г.  

Отговорник: Директор и учители 

➢ Хигиена и здравеопазване 

Замерване на физическа дееспособност – изходно ниво. 

Срок:16.05.2023г. за 3 и 4 гр.; 23.05.2023г.за 1 и 2гр. 

Отговорник: мед.сестра и учители по групи  
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АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

➢ Организиране приема на децата за учебната 2022/2023г. 

Отговорник: ЗАС, Директор 

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

Отговорник:  Директор 

➢ Изготвяне удостоверенията за завършена подготвителна група, за преместване и здравните 

картони на децата от ПГ. 

Отговорник:  Директор, ЗАС, мед. сестра 

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

Отговорник: Екип „Организационен“ 

➢ Изработване на график за подготовка на МТБ за новата учебна година. 

Отговорник:  Домакин 

➢ 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 

 


