


Дейности за реализиране на целите и задачите: 
 

М. СЕПТЕМВРИ 

Дейности Отговорник 
1. Педагогически съвети: приемане на Годишен 
комплексен план,  Правилник за дейността на 
детската градина, План по БДП, План празници 
и развлечения, програмна система, седмични 
програми, дневен режим по възрастови групи и 
други. 

Директор 
Главен учител 

Докторова  
  

2. Откриване на учебната година – „Здравей, 
детска градина“                        

Учители по групи 
Учител по музика 

3.  Седмица на мобилността – Запознаване и 
разширяване на познанията на децата с 
правилата за безопасно поведение на пътя. 
/16.09.-22.09.2021 г./  

Учители по групи 

4.Провеждане на състезателни игри „Вече съм 
голям и правилата знам“ 

Старши учител Лалова 
и комисия по БДП 

5.Провеждане на родителски срещи-запознаване 
с ПДДГ, избор на фирма доставчик на дейности 
над ДОИ, представяне на плановете за работа 
със семейството за учебната година по 
възрастови групи.  

Учители по групи 

6. Планиране, организиране и отразяване на 
форми по ДОИ /дневник, год. разпределение/ 

Учители по групи 

7. Проверка санитарното състояние на всички 
групи и помещения - доклад 

м.с. Самоковлиева и 
комисия по хигиената 

8. Състояние на трудова и финансова 
дисциплина. 

Директор  

9. Консултативна среща между учителите в 
новата първа група и настоящите втори 

Учители от I група и 
учители от II-а и II-б 

група 
10. Вътрешна квалификация на тема: „Игрите 
като помощник на учителя в приобщаващото 
образование” - тренинг 

Старши учител 
Христозова 

М. ОКТОМВРИ 

1. Педагогическа диагностика – входно ниво Главен учител 



Получаване на информация относно детското 
развитие в началото на учебната година на ПС 

Учители по групи 

2. Събрание на Обществения съвет – приемане 
на новите членове и отчет на деветмесечието  

Старши учител 
Костова 

3. Частични проверки – организация на средата 
в детските групи ; адекватност на възрастовите 
особености 

Директор 

4. Частична проверка – осигуряване на условия 
за бърза и безболезнена адаптация на 
новоприети деца от първите възрастови групи                                                                                        

Директор 

5. Състояние на задължителната учебна 
документация – титулна страница, планиране 

Директор 

6.Обучение по БДП на тема: „Големите учат 
малките“ – инициатива, при която по-големи 
деца предават знания за безопасно поведение на 
улицата на по-малки. 

Старши учител 
Лалова и комисия по 
БДП 

7. Вътрешна квалификация на тема: „Как да 
развиваме детската креативност“ - практикум 

Старши учител 
Симеонова 

8. Предоставяне на материали по темата от 
тематичната проверка – информационна банка. 

Председател на 
Комисията по 
учебната дейност 

9. Фотоизложба на II-б група на тема: „С мама и 
татко в Стария град“ 

Учители на II-б група 

М. НОЕМВРИ 

1. Образователно-развлекателен куклен театър 
на тема: „Безопасно движение“ 

Старши учител 
Лалова 
комисия по БДП 

2. Вътрешна квалификация на тема: 
„Изграждане на представи за природния свят у 
децата с помощта на гатанката” - семинар 

Старши учител 
Христова 

3. Вътрешна квалификация на тема: „Основи на 
гражданското образование в предучилищна 
възраст“ – практикум  

Старши учител 
Лалова 

4. Провеждане на учебна евакуация - пожар 
 

Старши учител 
Генова 

5.Информация за здравословното състояние на 
децата 

м.сестра 
Самоковлиева 

6.Частична проверка – условия за адаптация на Директор 



децата в първите групи 
7.Проследяване на различни моменти от режима 
в групите 

Директор  

8. Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

9. Съвместни празници с родители – II-б гр., 
III-а гр. и III-б гр. 

Учители по групи 
Учител по музика 

10.  Изготвяне план за зимна подготовка Директор 
11. Контрол по хигиената в ДГ  м. с. Самоковлиева и 

комисия по хигиената 
 

М.  ДЕКЕМВРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

М. ЯНУАРИ 

1.Училище за родители – анкета „Проучване 
отношението на родителите за ранно 

Председател на 
Комисия по учебна 

1. Коледуване в детската градина – вътрешен 
празник 

Председател на 
Комисията по 
учебната дейност 

2. Коледни празници с родители по групи – I 
гр., II-б гр. и III-а група 

Учители по групи 
Учител по музика 

3.Състояние на трудова дисциплина Директор  
4. Планиране, организиране и отразяване на 
форми по ДОИ – наблюдение на ситуации и 
режимни моменти 

Директор  

5. Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

6.“Добре дошъл, Дядо Коледа“ – посрещане на 
Дядо Коледа 

Старши учител  
Караманова и 
комисия по празници 
и развлечения 

7.Анализиране на резултатите от контролната 
дейност 

Директор  

8. Контрол по хигиенната дейност в ДГ  м.с. Самоковлиева и 
комисия по хигиената 



гражданско образование на децата от 
предучилищна възраст. 

дейност  

2.Заседание на Обществения съвет – приемане 
на финансов отчет за 2021 година 

Старши учител 
Костова 

3.Анализиране резултатите от I-во полугодие на 
педагогически съвет 

Директор 

4. Текущо проследяване за правилно отразяване 
на преподавания материал в дневниците по 
групи 

Директор 

5.Педагогически текущ контрол: Организация 
на следобедни режимни моменти. 

Директор  

6.Информация за здравословното състояние на 
децата 

м.с. Самоковлиева 

7.Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

Директор 

8. Вътрешна квалификация на тема: „Игрите – 
фактор за социализация и социална интеграция 
на децата със СОП” - практикум 

Старши учител 
Хаджиева 

9. Контрол по хигиената в ДГ  м.с. Самоковлиева и 
комисия по хигиената 

 

М.ФЕВРУАРИ 
 

1.Изложба на фотоси на тема: „Това е моята 
Родина“ 

Учители по групи 

2.Мартенска работилница – деца и родители 
IV възрастова група 

Учители от IV група 

3.Вътрешна квалификация на тема: 
„Взаимодействие с тревожни деца“ – лектория 

Старши учител 
Генова 

4. Планиране, организиране и отразяване на 
форми по ДОИ – наблюдение на ситуации и 
режимни моменти 

Директор  

5. Реализиране на форми на взаимодействие по 
БДП с участие на родители, работещи в сферата 
на пътната безопасност 

Старши учител 
Лалова и комисия по 
БДП 

6. Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

7.Вътрешна квалификация на тема: 
„Присъствие на народното творчество във 

Старши учители  
Новакова 



формите на физическата култура“ – презентация  
8. Контрол по хигиената в ДГ м.с. Самоковлиева и 

комисия по хигиената 
 

М. МАРТ 
 

1.“Празнуваме с Баба Марта“ – Посрещане на 
Баба Марта  

Учители по групи 

2. Планиране , организиране и отразяване на 
форми по ДОИ – наблюдение на ситуации и 
режимни моменти    

Директор 
 

3. Изложба на детски рисунки или макети на 
тема: „Играя и се движа безопасно“ 

Учители по групи 
КБДП 

4. Заседание на Обществения съвет – 
съгласуване на бюджет за 2021 година 

Старши учител 
Костова 

5. „Мартенски тържества“ – съвместно с 
родителите; I гр., II-а гр., II-б гр., III-б гр. и 
IV гр. 

Учители по групи 
Учител по музика 

6.Изяви по групи извън ДГ: Посещение на 
Исторически музей гр. Пловдив 

Учители по групи 

7. Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

8. Вътрешна квалификация на тема: 
„Поведенчески кризи в ПУВ и начини за 
справяне с тях“ - тренинг  

Старши учител 
Костова 

9. Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

Директор 

10. Контрол по хигиената в ДГ  м.с. Самоковлиева и 
комисия по хигиената 

 

М. АПРИЛ 

1.Музикално подвижни игри с народни мотиви 
по възрастови групи – вътрешен градински 
празник. 

Учители по групи 
Учител по музика 

2. Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

3. Изпълнение на ДОИ – наблюдение на 
ситуации и режимни моменти                                      

Директор 



4. Вътрешна квалификация на тема: „Техники за 
стимулиране на логическото мислене и 
въображението при децата“ – споделяне на опит 

Старши учител 
Радева 

5. Обсъждане номинация за учител на ПС Директор 
6. Семинар с присъствието на служител от КАТ 
на тема: „Улицата има важни правила“. 

Старши учител  
Лалова и КБДП 

7. Контрол по хигиената в ДГ 
  

м.с.Самоковлиева 
комисия по хигиената 

8. „Великденски вълшебства” – изложба Учителите по групи 
9. Вътрешна квалификация на тема: „Ефективни 
модели на взаимодействие между 
предучилищните заведения, децата и 
родителите“ - практикум 

Учител  
Костадинова 

 

М.МАЙ 

1. Педагогическа диагностика - изходно ниво 
Представяне на информация относно детското 
развитие в края на учебната година на ПС. 

Главен учител 
Учителите по групи 
 

2. Провеждане на учебна евакуация 
 

Старши учител 
Генова 

3. Изготвяне на анализ на здравословното 
състояние на децата и докладване на ПС 

м.с.Самоковлиева 

4. Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

5. Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

Директор 

6.Заседание на Обществения съвет – отчет 
бюджет първо шестмесечие. 

Старши учител 
Костова 

7. Контрол по хигиената в ДГ  
 

м.с. Самоковлиева и 
комисия по хигиената 

8. Вътрешна квалификация на тема: „Приказко 
терапията и емоционалната компетентност на 
децата“ – споделяне на опит 

Старши учители  
Караманова 
 

9. Театрално представление „Довиждане детска 
градина“ 

Учители по групи 
Учител по музика 

 
 
 



   Настоящият план е приет на заседание на ПС с Протокол № 7 
От 14.09.2021 год. 
 

ПЛАНЪТ СЕ ПРИЕМА НА ПРИНЦИПА НА ОТВОРЕНА СИСТЕМА – 
ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛВАН С НОВИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ В КОНТЕКСТА НА ЦЕЛТА И 
ЗАДАЧИТЕ 
 

 
Директор:  
 /Б. Калайджиева/ 
 
 



РАБОТНИ ГРУПИ, КОМИСИИ И ОТГОВОРНИЦИ 
 
1. Секретар на педагогическия 

съвет 
Старши учител Цветанка Христова 

2. Отговорници на смяна и 
заместници при внезапно 
отсъствие на директора 

Старши учител Галина Генова 
Старши учител Светлана Хаджиева 

3. Комисия за безопасни условия 
на труд 

Председател: Директор 
Членове: 1. Елена Христозова-старши учител 
2. М.с. Маргарита Самоковлиева 

4. Комисия по приемане на 
даренията за календарната 2019 
г. 

Председател: Цветанка Христова-
старши учител 
Членове: 1. Светлана Хаджиева-ст. учител 
                  2.Надя Костова-ст. учител 
                  3. Моника Самушева-пом. 
възпитател 

5. Комисия за противопожарна 
охрана 

Председател: Галина Генова-ст. 
учител 
Членове: 1 М. Костадинова-учител 
                  2. Д. Хаджиева-пом. възпитател 
                   3. Д. Гатева-пом. готвач 

6. Комисия за защита при бедствия, 
аварии и катастрофи 

Председател: Директор 
Зам. Председател: Е. Христозова-ст. учител 
Членове: 1. П. Лалова-ст. учител 
                 2. В. Иванова-пом. възпитател 
                 3. П. Божкова-домакин 
                 4. м.с. М. Самоковлиева 

7. Комисия за диференцирано 
заплащане на учителите 

Председател: М. Докторова-гл. 
учител 
Членове: 1 М. Караманова-ст. учител 
                  2. Б. Радева-ст. учител 

8. Координатор на екипите за 
приобщаващо образование 

Маргарита Докторова  гл. учител 

9. Комисия  по изпълнение на 
дейностите по БДП 

Председател: Пенка Лалова-ст. 
учител 
Членове: 1. В. Симеонова-ст. учител 
                2. М. Костадинова – учител 

10. Координационен съвет за 
справяне с тормоза 

Председател: Светлана Христозова-
ст. учител 
Членове: 1. Надя Костова-ст. учител 
                  2.М. Костадинова – учител 

11. Отговорник за празници и Венета Симеонова-ст. учител 
Учител по музика 



развлечения, физкултурен салон 
и гардероб сценични костюми 

12. Отговорник за водене на 
летописната книга 

Милена Караманова-старши учител 

13. Комисия по хигиената М.с. Маргарита Самоковлиева 
Татяна Новакова – ст. учител 
Боряна Радева – ст. учител 

14. Отговорник изработване на 
презентации, текстообработка, 
дейности за изпълнение на 
Национална стратегия за 
насърчаване и повишаване на 
грамотността, актуализиране и 
подобряване на сайта на 
детската градина 

Светлана Хаджиева – ст. учител 

15. Отговорник работа на 
обществения съвет в ДГ 

Надя Костова – старши учител 

16. Отговорник по обхват на деца Татяна Новакова-старши учител 

17. Отговорник по квалификация, 
организация на обученията 

Маргарита Докторова – главен учител 

18. Интериор – вътрешен и външен 
на ДГ 

Милена Караманова – ст. учител 

19. Пиар на ДГ, връзка с медии, 
тютюнопушене в обекта 

Пенка Лалова – ст. учител 

20. Комисия допълнителни дейности 
извън ДОС 

Председател: Б. Радева – ст. учител 
Членове: 1. С. Хаджиева-ст. учител 
                 2. Е. Христозова – ст. учител 

 




