
ДЕТСКА ГРАДИНА № 132  „СВЕТЛИНА”, С.ЧЕПИНЦИ И ФИЛИАЛ ПОДГУМЕР 

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА № 1 

еmail:   cdg32@abv.bg 

 

Утвърждавам: ..................... 

Директор ДГ /Десислава Крумова/ 

 

Годишен комплексен план 

за дейността в детската градина за учебната 2020 / 2021г. 

 

Мисия. 

Изграждане на условия за развитие на компетентности за активно присъствие в действителността на 

бързопроменящия се свят. 

Визия на детското заведение. 

ДГ132  „Светлина” създава позитивна образователна и възпитателна среда и дава възможност за развитие 

на всяко дете, провокирайки изграждането на увереност и самочувствие във възможностите му. 

Детската градина работи с екип с дългогодишен стаж и опит- специалисти, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане  достоинството на децата 

Главна тема. 

„Да насочим вниманието на децата към красотата в заобикалящия ни свят – начин да възпитаме 

бъдещите разумни хора-пазители на планетата .” 

Стратегии. 

Повишаване на качеството и на ефективността на възпитанието и обучението. 

Промяна в статуса на учителя и осигуряване на спокойствие и ред в ежедневната му работа. 

Изграждане на ефективна връзка между детската градина и семейството. 

Приоритет. 

Гарантирано поставяне на децата в центъра на възпитателно - образователния процес. 

Основни задачи. 

1.Утвърждаване на естетиката като доминанта във взаимоотношенията в ежедневието. 
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 2.Спазване на ДОИ като гаранция за качество и творчество в прилагането на педагогическите модели на 

взаимодействие. 

3.Диференцирана грижа за всяко дете. 

4.Повишаване квалификацията на педагогическия колектив във връзка със ЗПУО и Прилежащите му 

подзаконови актове. 

Организация. 

В ДГ132  „Светлина”  има седем възрастови групи. 

Мед. сестри: Красимира Радева и Татяна Йовева 

Група Усмивка-Учители-Данка Матеева и Веселинка Колева  

помощник- възпитател:Румяна Найденова 

Група Приказен свят-Учители:   Венетка Борисова и Галя Кирилова 

Помощник-възпитател: Елена Владимирова 

Група Звездичка-учители : Димитринка Иванова и Веселка Петкова  

помощник- възпитател: Веселинка Игнатова 

Група Звънче-Учители- Цветелина Митова и Наталия Радева 

помощник- възпитател: Бистра Иванова 

Група Слънце-Учители-Паулина Атанасова и Маргарита Баталова 

Помощник възпитател-Росица Илиева 

Група Сребърни звънчета-Учители-Виолета Василева и Теодора Балсуранова 

Помощник възпитател-Цецка Ганева 

Група Слънчице-Учители-Елена Борисова и Анна Луканова 

Помощник възпитател-Славка Алексиева 

Домакин ДГ: Диляна Мишева 

Готвач:Даниела Кръстева и Цветанка Коцева 

Огняр-Роман Димитров 

Отговорници по направления. 

Секретар и протоколист на ПС: Димитринка Иванова 

Протоколист на Общи събрания: Диляна Мишева 

 



 

 

Месец септември. 

Педагогическа дейност. 

Педагогически съвет 1. 

1.Избор на Секретар и протоколчик на ПС. 

2.Избор на Временна комисия за изработване на Годишен учебен план, План на ПС. 

4.Избор на временни работни групи за изработване документация на ДГ. 

Срок:03.09.2020г 

Отг.Директор 

 

Педагогически съвет 2. 

1.Приемане на Годишен план, Правилник за дейността и вътрешния трудов ред и 

др.вътрешнонормативни документи.. 

2. Избор на комисии. 

3.Насоки за предстоящи родителски срещи. 

Срок:15.09.2020г. 

Отг.:Директор 

 

Педагогически контрол. 

1.Капацитет на групите. 

2.Учебна документация. 

3.Интериор  и готовност за работа. 

Срок:30.09.2020 

Отг.:Директор 

Организационно- педагогическа дейност. 

1.Откриване на учебната година. 

Срок:15.09.2020г. 

Отг.: учители 



2.Оглед и изготвяне протокол за осигуреност по БДП. 

срок: 15.09.2020г. 

отг.:Комисия по БДП. 

Работа с родителите. 

1.Провеждане родителски срещи по групи. 

Срок:30.09.2020г. 

Отг.: учители по групи 

Хигиена и здравеопазване. 

1.Оформяне на досиета на децата и здравна документация. 

Срок:30.09.2020г. 

Отг.:мед.сестра 

2.Проверка теоретичната осведоменост на помощния персонал за изпълнение инструкциите за 

дезинфекция и почистване. 

Срок:15.09.2020г. 

Отг.:мед.сестра 

Административно- стопанска дейност. 

1.Изготвяне на Образец 2. 

Срок:25.09.2020г. 

Отг.:Директор 

2.Утвърждаване на работни планове и вътрешни актове за работа на детското заведение. 

Срок:30.09.2020г. 

Отг.:Директор 

3.Проверка воденето на документация от Председателя на Комисия по ППО. 

Срок30.09.2020г. 

Отг.Директор 

4.Прием и адаптация на новоприети деца. 

Срок:30.09.2020г. 

Отг.учители 

Общо събрание. 



1.Избор на протоколчик. 

2.Запознаване на служителите с нови нормативни документии, общински и вътрешни нормативни актове. 

3.Приемане на длъжностни характеристики. 

4.Текущи въпроси по ежедневната организация на работа. 

Срок:30.09.2020г. 

Отг.:Директор 

 

Месец октомври. 

Педагогическа дейност. 

1.Педагогически съвет 3.  

Отчет на проведените родителски срещи. 

Представяне резултатите от  входящи нива по групи. 

Учителско и детско портфолио –преглед на състоянието. 

Отчет от екип за подкрепа на личностно развитие на дете със СОП. 

Срок:31.10.2020г. 

2.Провеждане на празник :”Даровете на есента” 

Срок:31.10.2020г. 

Отг.:учители 

Педагогически контрол. 

1.Проверка на оформянето на ЗУД. 

Срок:31.10.2020г. 

Отг.:Директор 

2.Проверка воденето на дневници от помощник-възпитателите- хигиена, изключване ел.захранване и др. 

Срок:31.10.2020г. 

Отг.:директор 

Хигиена и здравеопазване. 

1.Антропометрични измервания на децата и отразяването им в документация. 

Срок:30.10.2020г. 



Отг.:мед.сестра 

Административно-стопанска дейност. 

1.Изготвяне План за работа при зимни условия. 

Срок:31.10.2020г. 

Отг.:ПК за БАК 

2.Закупуване на ДМА- компютър 

Срок:31.10.2020г. 

Отг.:директор и домакин ДГ 

 

Месец ноември. 

Педагогическа дейност. 

1.Организиране Ден на отворените врати в ДГ. 

Срок:30.11.2020г. 

Отг.учителки 

2.Закупуване на педагогическа литература. 

Срок:30.11.2020г. 

Отг.:директор 

3.Семинар:”Как да накараме детето да забележи красивото” 

срок:30.11.2020г. 

Отг.:Учители, 1 група 

Педагогически контрол. 

1.Проверка на режимен момент Преднамерена педагогическа ситуация в ПГ-5 и в ПГ-6годишни- 

„Природен свят”. 

Отг.:учители  

Срок:15.11.2020г. 

1.Проверка на режимен момент преднамерена педагогическа ситуация в Разновъзрастова група-Природен 

свят”. 

Отг.:учители 

Срок:30.11.2020г. 



Хигиена и здравеопазване. 

1.Текущ контрол на хигиенното състояние на обекта. 

Срок:30.11.2020г. 

Отг.Директор и мед.сестра 

2.Изготвяне график за снегопочистване. 

Срок:30.11.2020г. 

Отг.:ПКЗБАК 

Работа с родителите. 

1.Разпространяване сред родителите на брошури и материали за превенция на грипните заболявания. 

Срок:10.11.2020г. 

Отг.:мед.сестра 

 

Месец декември. 

Педагогическа дейност. 

1.Семинар”От нас зависи да възпитаме добри жители на планетата Земя.”. 

Срок:10.12.2020г. 

Отг.учители ,2 група 

2.Тържествено отбелязване на празник Коледа. 

Срок:22.12.2020г 

Отг.учители 

Педагогически контрол. 

1.Текуща проверка по изпълнението на организацията на деня по групи и работното време на 

служителите. 

Срок:10.12.2020г. 

Отг.Директор 

2.Проверка и отчитане състоянието на МТБ,складови помещения ,кухненски блок. 

Срок:20.12.2020г. 

Отг.Домакин, директор 

Организационно-педагогическа дейност. 



Квалификация. 

Практикум:„Да направим красиво работното си място” 

Срок:20.12.2020г. 

Отг. Учители ПГ 

Административно-стопанска дейност. 

1.Инвентаризация на ДМА  . 

Срок:20.12.2020г. 

Отг.счетоводител, домакин, Комисия по инвентаризация 

2.Проверка на таксова книга. 

Срок:15.12.2020г. 

Отг.:Директор 

 

Месец януари. 

Педагогическа дейност. 

Педагогически съвет 4. 

1.Отчет на бюджет и педагогическата работа през първото полугодие. 

2.Текущи въпроси. 

Срок:31.01.2021г. 

Отг.Директор 

Квалификация. 

1.Семинар:”Различните деца” и как да научим останалите да ги приемат” 

Срок:20.01.2021г. 

Отг.Учители ПГ-6годишни 

2.Обучение на служителите по План за БАК и пожаробезопасност.. 

Срок:31.01.2021г. 

Отг.Учители ПГ-5 годишни 

Организационно-педагогическа дейност. 

Педагогически контрол. 



1.Текущи проверки на режимен момент хранене. 

Срок:20.01.2021г. 

Отг.:Директор, мед.сестра 

2.Частични проверки за спазване на ПВТР- работно време, работно облекло, графици. 

Срок:15.01.2021г. 

Отг.:Директор 

Работа с родители. 

Лектория с родители на тема:”Как да възпитаваме децата в толерантност към различните”. 

срок:31.01.2021г. 

отг.:мед.сестра 

 

Месец февруари. 

Педагогическа дейност. 

1.Квалификация. 

Провеждане обучение по Безопасност на труда. 

Срок:28.02.2021г. 

Отг.Директор 

2.Общо събрание. 

Запознаване с реализирането на бюджета на ДЗ през първото полугодие на учебната година.  

Срок:10.02.2021г. 

Отг.:директор 

Практикум:”Как да направим красиви и полезни неща от отпадъци”. 

Срок:28.02.2021г. 

Отг.:Учители ПГ 

Административно-стопанска дейност. 

Текущ контрол на хигиенното състояние на обекта. 

Срок:28.02.2021г. 

Отг.:мед.сестра, Директор 



 

Месец март. 

Педагогическа дейност. 

1.Честване на цикъл пролетни празници. 

Срок:31.03.2021г. 

Отг:учителки 

 2. Педагогически съвет 5 

Изготвяне  график за лятна работа и  отпуски. 

Текущи въпроси. 

  Срок:20.03.2021г 

  Отг.:Комисия по МП 

Квалификация. 

Обучителен курс:” Работа с деца със СОП” 

Срок:31.03.2021г. 

Отг.:Директор 

Педагогически контрол. 

1.Цялостна проверка в разновъзрастова  група. 

Срок:15.03.2021г. 

Отг.:Директор 

2.Цялостна проверка в ПГ   групи. 

Срок:31.03.2021г. 

Отг.:Директор 

3.Проверка работата и документацията на домакин в ДГ. 

Срок:31.03.2021г. 

Отг.:Директор 

 

Месец април. 

Педагогическа дейност. 



1.Обсъждане за избор на учебни помагала за следващата учебна година. 

Срок:20.04.2021г. 

Отг.Комисия по МП 

2.Открити моменти пред родители по групи. 

Срок:30.04.2021г. 

Отг.учители по групи 

3.Посещение на децата от ПГ в училище 

Срок:30.04.2021г. 

Отг.учителки 

Хигиена и здравеопазване. 

Текущ контрол на хигиенното състояние на обекта. 

Срок:15.04.2021г. 

Отг.Директор, мед.сестра 

Административно-стопанска дейност. 

Организиране на пролетно почистване на двора. 

Срок:30.04.2021г. 

Отг:учителки 

 

Месец май. 

Педагогическа дейност. 

1.Честване изпращане на децата от ПГ. 

Срок:31.05.2021г. 

Отг:Директор, учители 

2.Педагогически съвет 6. 

Отчет на изтеклата учебна година – дейност, изходящи нива, контрол. 

Актуализация Карти за оценка труда на педагозите. 

Насоки за работа през летния период. 

Срок:20.05.2021г. 



ОТГ.:Директор 

Хигиена и здравеопазване. 

1.Текущ контрол на хигиената в офисите за храна. 

Срок:10.05.2021г. 

Отг:Директор, мед.сестра 

2.Антропометрични измервания на децата. 

срок:15.05.2021г. 

Отг:мед.сестра 

 

 

 

 


