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Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детското 

заведение 

В ДГ 132 „Светлина“ се осигуряват необходимите условия за физическото, духовното, 

нравственото и социалното развитие на детето; гарантират се неговите права, свобода и 

сигурност, достойнство и уважение. 

Детето се възпитава в дух на мир и толерантност; приобщава се към българските 

традиции и европейските културни ценности. Цялостната дейност съдейства за разкриване 

потенциалните възможности и развитие на индивидуалните интереси на личността от най-

ранна детска възраст. 

Възпитанието обучението на децата се организира и провежда на книжовен български 

език в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание 

и подготовка. 

През изминалата учебна 2021/2022 година усилията на екипа от педагози, медицински 

помощен персонал бяха насочени към ориентиране на образователната политика на ДГ 132 

„Светлина“ към индивидуалната насоченост на всяко дете и осигуряване на равен достъп до 

познанието, възпитанието и образованието в тяхното единство. 

Приоритетно се е обръщаше внимание на: 

 осигуряване и стимулираща среда за развитие на всяко дете; 

 прозрачност в работата на целия екип и пълна информираност на родителите; 

 гарантиране на детското право на избор на дейност. 

Изхождайки от мисията на Предучилищното образование в детското заведение през цялата 

учебна година се създаваха условия за оптимално развитие на познавателните интереси. 

Амбициите на екипа са да бъде създадена организация, която да съдейства за развитието на 

познавателните интереси, децата да посещават детската градина с желание, да чувстват 

любовта и уважението на хората, които се грижат за тях. Следвайки мисията на детското 

заведение за „Осигуряване на равен достъп и качествено образование за всяко дете 

прието в детската градина и осигуряване на среда за провеждане на спокоен и качествен 

образователно-възпитателен процес“ усилията на екипа на ДГ 132 „Светлина“ бяха 

насочени към провеждане на възпитателно-образователен процес,съобразен изцяло с 

особеностите на децата, с новите потребности и изисквания и индивидуалното развитие на 

всяко дете. 

Водещи през цялата учебна година бяха наясно очертаните стратегически цели и задачи 

за: 

1. качествено изпълнение на ДОД; 

2. безболезнена адаптация на новоприетите деца; 

3. изграждане и затвърждаване на здравословни навици на живот сред подрастващите; 

4. формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства 

реализацията и на поставените задачи; 

5. използване на интерактивни методи за обучение; 

6. поддържане на Уеб – страница; 

7. анализ на резултатите от входните тестове на децата, с конкретни предложения на 

учителите за преодоляване на показаните трудности; 



Оптимизирахме информационно-образователна среда с цел въвеждане на 

изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит. Използвахме 

разнообразни стратегии за обучение, които стимулираха интелектуалното развитие на 

децата и подготовката им за училище. Създадохме условия за формиране на правна 

култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги 

задължения. Реализирахме съвместни координирани действия със семейството и 

социалните партньори за модернизиране на жизнената среда. Имаме регистриран 

обществен съвет и уеб-сайт на детското заведение. 

Педагозите от подготвителните групи предлагаха творчески подходи в образователния 

процес за мотивиране на децата да овладяват интелектуално-волеви форми на поведение 

при подготовката им за училище. Подчинявайки цялостната си дейност на тезата 

обучението да изпреварва развитието, учителките приложиха професионалната си 

компетентност за творческо реализиране на образователни форми и максимално 

овладяване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и 

подготовка. 

Благодарение на непрекъснатото опазване, поддържане и при всяка възможност 

обновяване на базата по групи от страна на учителите и медицинските сестри, състоянието 

на всяка една група е отлично и да е възможно за пълно разгръщане на цялостната дейност 

с децата. 

Основните принципи на управление на ДГ 132 „Светлина“ ще продължават да бъдат 

свързани с демократизация на педагогическия процес. 

Възпитателно-образователна работа ще си остане ориентирана към националните 

традиции и общочовешките ценности в условията на гражданското и демократичното 

общество. 

 гарантиране подкрепа на творческия характер на образованието в детството - равен 

шанс всички деца. 

 реализиране на плавен преход към училищното обучение. 

 прогресивно развитие чрез възпитание. 

 провеждане на системата от здравно-профилактични дейности в детската градина 

съобразно съвременните тенденции, промени и нормативна база. 

 обогатяване формите на работа с родителите 

МИСИЯ НА ДЕТСКОТА ЗАВЕДЕНИЕ 

С много любов и професионализъм да помогнем на децата да ги социализираме и 

подготвим за успешния преход към училищното възпитание и равен шанс на всички при 

постъпването им в първи клас - в съответствие с идеите и плановете, определени от 

Стратегията за развитие на ДГ 132 „Светлина“ . 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

Модерна и привлекателна детска градина за гарантиране на условия и предпоставки за 

съхраняване на детството и детето като ценност. 

Изхождайки от анализа на дейността през изминалата учебна година и задачите по 

изпълнение на държавните образователни стандарти екипът от професионалисти на ДГ 132 

„Светлина“ през учебната 2022-2023 година ще работи по следната глобална цел глобална цел: 

 



ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

Формиране на знания, умение и отношение от децата с цел усвояване на европейските 

ценности и създаване на привлекателна позитивна среда, в която да се развива всяко дете, като 

се запази неговата индивидуалност. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се формира позитивно емоционалното отношение, да се изгради мотивационна, 

умствена, волева и нравствена готовност у децата за бъдещата им социална позиция – ученик. 

2. Да се организира обучение на децата за безопасно поведение като участници в 

училищното уличното движение. Открити моменти. 

3. Да се изследват динамичните изменения във възрастово индивидуално развитие на 

децата. 

4. Да се обогатяват личностните и професионалните компетенции на учителите и 

непедагогическия персонал. Квалификация насочена към овладяване на  умения за работа в 

екип, работа с родителите. 

5. Да се оптимизират взаимодействие с родителската общност -обществен съвет, други 

обществени организации и обществеността като цяло. 

6. Да се използват всички фактори, обуславящи образователната промяна в съдържателен 

и организационен смисъл. Работа по проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ и  „Подкрепа за приобщаващо образование“. 

7. Да се подобри материално-техническата база и обнови сградния фонд. 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

Усъвършенстване на системата от организационни, материално-технически и 

педагогически условия за работа на колектива ориентирани към съвременните изисквания за 

гражданско общество и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание 

и подготовка.  

 Осигуряване на обществени условия за промяна на детската индивидуалност към 

положителна нагласа за училище. 

 Сътрудничеството между педагогическия екип, медицинските сестри, семействата, 

обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за 

опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието. 

 Системно-диагностицирана и проследяване динамиката в развитието на децата. 

 Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата. 

 Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, 

култура и традиции. 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

Акцентиране върху социалната, познавателна и специална готовност на децата за 

училище от подготвителна група. 

Подобряване нивото на вътрешно-методичната квалификационна дейност. Прилагане 

на авангардни образователни технологии. 

Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и 

родители. 



Усилена работа с децата със специални образователни потребности и тези с обща 

подкрепа. Работа на екипите за подкрепа на личностното развитие ръководени от ресурсния 

учител на детската градина. 

Партньорство и сътрудничество в дух на толерантност с други детски градини, 

културни, обществени и други институции. 

Усвояване на правилата за безопасност на движението по пътищата. 

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, 

култура и традиции. 

Задълбочаване контактите с обществени организации и институции отворени към 

проблемите на детската градина и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

дейността и подобряване на материално-техническата база на ДГ 132 „Светлина“. 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

1.Организация и управление на детското заведение 

 1.1. Режим и условия на работа. 

ДГ 132 „Светлина“ се помещава в две сгради в с. Чепинци , ул. Стара планина №1, 

филиал с. Подгумер,  ул. Свети Димитър №4.  Сградите с съобразени с всички санитарно-

хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за 

провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Условията за възпитание 

образование в детската градина са много добри, жизнената среда на децата отговаря на 

изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериора и подредбата на групите са 

съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Неудобство създава 

липсата на физкултурен и музикален салон в сградата във филиал в с. Подгумер. 

В основната сграда се разположени 5 групи – 1  яслена и 4 градински ,прилежащ двор 

5000кв.м. В сградата се изградени физкултурен салон необходим за организирането на 

спортната дейност на децата. 

През учебната 2022-2023 детското заведение ще работи с 1 яслена и 4 градински групи 

в основната сграда на ул. Стара планина №1 и 2 смесени по възраст групи във филиал с. 

Подгумер на ул. Свети Димитър №4.  

Приети по списък са 207 деца към 15.09.2022 г. Обхватът на децата е от 2 г. до 

постъпването им в първи клас. Децата са разпределени по групи, по възрастов признак и 

съобразно желанието на родителите /доколкото е възможно/. 

Учителите използват като основа в своята работа за достигане на ДОС „Програма за 

възпитание на детето от две до седемгодишна възраст“. Децата от градинските групи работят 

с учебни помагала на издателство Клет. Стимулирането на интересите и заложбите на децата 

извън ДОС ще се осъществяват чрез организиране на занимания сформиране на групи за 

Допълнителни образователни дейности: 

- английски език - два пъти седмично; 

- групи по народни танци -  два пъти седмично; 

- групи по футбол - два пъти седмично. 



За учебната 2022-2023 година ДГ 132 „Светлина“ ще има две подготвителни групи – 6 

г.  

Директорът е с висше образование –  магистър с I ПКС ,магистратура Предучилищна 

педагогика и Магистратура Логопедия. Педагогически екип се състои от 17 учители, от които 

13 с висше образование магистър и 1 бакалавър и 3 учители студенти по специалности ПНУП  

Преди началото на учебната година комисия назначена от директора проведе конкурси 

и предложи за назначение 3 учители-студенти, с които освежихме педагогически екип. С цел 

по-качествена работа с децата със СОП детската градина има екип от двама ресурсни учители 

един логопед и един психолог - висококвалифицирани и амбициозни млади хора, с помощта 

на които полагаме грижи за децата с образователни потребности. 

Всички учители са с предучилищна квалификация повечето от тях с допълнителни 

магистратури. Всички учители са с ПКС – V-1 учител, IV-1 учител, III-2 учители, II-2 учители, 

I-2 учители.  

Педагогически екип на ДГ 132 „Светлина“ е изключително добре подготвен, мотивиран 

и работи професионално с децата и родителите им, като това допринася за създаване на 

комфортна и спокойна обстановка. В района около основната сграда и филиала няма в близост 

други детски градини, поради което желанието на чакащите деца не може да бъде 

удовлетворено. 

Щатът за помощно-обслужващия персонал е попълнен. Със средно образование са 11 

души. 

Разпределението по групи е както следва: 

Основна сграда: 

Групи Детски учителки и мед. 

сестри 

Помощник-възпитатели 

I-ва яслена група 

Основна сграда 

„Звездичка“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

I-ва група 

Основна сграда 

„Слънце“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

II- група 

Основна сграда 

„Усмивка“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

III-та група 

Основна сграда 

„Приказен свят“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

IV- та група 

Основна сграда 

„Звънче“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

 1 мед. сестра 

 

 

 

Филиал с. Подгумер 

Групи Детски учителки и мед. 

сестри 

Помощник-възпитатели 



I-ва смесена възрастова 

група 

„Сребърни звънчета“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

II-ра смесена възрастова 

група 

„Слънчице“ 

 

2 учители 

 

1 Помощник-възпитател 

  

1 мед.сестра 

 

Психолог  0,5 щат-1 учител  

Ресурсен учител 1,5 щат-2 учители  

Логопед  1 щат-1 учител  

Градински медицински 

сестри 

2 бр  

Счетоводител  

Касиер-домакин 

1 бр 

1 бр 

 

Готвач 

Работник поддръжка 

2 бр 

1 бр 

 

Помощник учители по 

проект 

1 бр   

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

Комисия по украсата 1.И.Костова 

2.И.Николова 

3.В.Василева 

Комисия по диференцираното оценяване 1. В. Колева 

2. Д. Матеева  

3. Е. Борисова 

Комисия по етика 1.В.Колева 

2.В.Борисова 

3.Ц.Митова 

Здравна комисия 1.К.Радева 

2.Ц.Цветанова 

3.Д.Модева 

Комисия по приемане на даренията 1.Д.Мишева 

2.А.Луканова 

3.Е.Борисова 

Постоянна комисия по безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд 

1.Т.Балсуранова 

2.Д.Мишева 

3.Р.Димитров 

Група за наблюдение и оповестяване 1.Ц.Митова 

2.Р.Димитров 

3.Ц.Коцева 

4.Е.Владимирова 

5.Е.Динчева 

 

Комисия за експлоатация и поддържане 

на колективните средства за защита 

1.И. Костова 

2.Б.Иванова 

3.Д.Кръстева 

 

Санитарен пост 

 

1.К.Радева 

2.Е.Борисова 

3.В.Колева 



Комисия за защита при бедствия аварии и 

катастрофи 

1.Ц.Митова 

2.Р.Димитров 

3.Ц.Коцева 

4.Е.Владимирова 

5.Е.Динчева 

 

Комисия по безопасност на движението 

по пътищата 

1.Д.Матеева 

2.Р.Манолова 

3.П.Атанасова 

 

Комисия за противопожарна защита 

 

1.Д.Крумова 

2.Д.Мишева 

3.Р.Димитров 

4.П.Игова 

5.Е.Григорова 

Комисия за квалификация 

 

1.В.Колева 

2.И.Николова 

3.Д.Модева 

Комисия  подбор на персонал  

 

 

1.Д.Матеева 

2.Д.Иванова 

3.Ц.Митова 

Протоколчик на педагогическите 

съвещания 

1.Д.Иванова 

Синдикална организация 1.В.Колева 

2.Д.Матеева 

Летописна книга 1.Венетка Борисова 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите 

1. Организационно – педагогическа дейност 

№ Видове организационно – педагогически 

дейности 

Отговорник Срок 

1. Активна и ефективна комуникация между 

отделните екипи в двете сгради 

 Телефони 

 Компютри 

 Вайбър групи 

 

Директор 

м. IX 2022г 

2. Организиране приемът на деца за учебната 

2022/2023 

Директор  

мед. сестра 

личен състав 

м. IX 2022г 

3. Разпределение на учителките и помощния 

персонал по групи 

Директор  м. IX 2022г 

4. Изготвяне на седмичното разпределение за 

всички групи в детското заведение 

Директор 

учители 

м. IX 2022г 

5. Проучване мнението на родителите относно 

предпочитанията за допълнителни 

педагогически дейности – писмено и 

различните декларации свързани със защита на 

личните данни 

Директор 

Учители 

Родители 

м. IX 2022г 



6. Избор на учебни помагала за децата от всички 

възрастови групи 

Учители м. IX 2022г 

7. Уточняване на вътрешната квалификация за уч. 

2022/2023г 

Директор пед. и 

неп. 

м. IX 2022г 

8. Организация на родителските срещи по групи Директор 

Учителки 

Мед сестри 

Родители  

До 30 IX 2022г 

9. Адаптиране на разпределенията по 

образователни направления към конкретните 

потребности на възрастовите градински групи. 

Разпределенията на ситуациите по БДП 

Учители 

 

м. IX 2022г 

10. Попълване на ел. дневник и входящо ниво. 

Портфолио на децата. 

Учители м. X 2022г 

11. Осъвременяване на интериора в групите, 

коридорите и кабинетите в детското заведение. 

Организиране на кътове по интереси. 

Учители 

Мед. сестри 

м. X 2022г 

12. Празник на плодородието в биоградинката. 

Есенен спортен празник. 

Учители м. X 2022г 

13. Измерване на физическата дееспособност на 

децата. 

Мед.сестри 

Учители  

м. X 2022г 

14. Скрининг тест на децата навършили 3,5г. 

Диагностика на детското развитие – входно 

ниво. 

Логопед 

Психолог  

м. X 2022г 

15. Диагностика на детското  развитие в 

подготвителните групи – междинно ниво. 

Учители м. I 2023г 

16. Провеждане на открити врати в детското 

заведение /по групи/. „Учител“ за 1 ден – заедно 

се чувстваме по добре /при липса на карантина 

или извънредно положение/.  

Директор 

Учители 

Мед. сестри 

м. I 2023г – м. 

IV 2023г 

17. Диагностика на детското развитие -  изходящо 

ниво.  

Учители м. V 2023г 

18. Пълноценно използване на дневния режим като 

профилактично средство за психическо и 

физическо здраве. Строг пропускателен режим, 

хигиенни условия и рационално хранене. 

Спортове в салона на ДГ. Изграждане на второ 

спортно игрище. 

Директор 

Учители 

Мед. сестри 

Уч. 2022/2023г 

19. Уеднаквяване изискванията между семейството 

и детската градина за закаляване, обучение, 

възпитание и подготовка на децата за училище. 

Индивидуални консултации с родителите. 

Директор 

Учители 

Мед. Сестри 

Родители  

Уч. 2022/2023г 

20. Пълноценно упражняване на подвижни игри, 

детски спортове с цел динамично развитие на 

децата.  

Директор 

Учители 

Родители  

Уч. 2022/2023г 

21. Изграждане на навици за безопасно движение и 

култура на поведение на улицата; действия при 

бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

Директор 

Учители 

Родители 

Уч. 2022/2023г 

22. Осъществяване на по-тесни връзки с 160 ОУ, 

176 ОУ 

Директор 

Учители от IV 

група 

Уч. 2022/2023г 



23. Съвместни мероприятия с родители – 

организиране на празници, състезания /ново 

спортно игрище/, развлечения и други. 

Директор 

Учители 

Родители 

Уч. 2022/2023г 

24. Приобщаване  на децата към общочовешките и 

национални ценности, добродетели, култура и 

традиции. Час по родолюбие с композитор или 

поет. 

Директор 

Учители 

Родители  

Уч. 2022/2023г 

 2. Педагогическа дейност 

№ Видове педагогически дейности Отговорник Срок 

1. 

1.1. 

Педагогически съвети 

Приемане на : 

 Стратегия за развитие на детската 

градина за периода 2020/2024 

 План за действие и финансиране 

 Програмна система на детската градина 

 Правилник за вътрешния трудов ред 

 Правилник за организиране на 

вътрешния трудов ред 

 Запознаване с новоназначените учители  

 Избор на секретар на педагогическия 

съвет 

 Анализ на изпълнението на Стратегията 

за развитие на детската градина за периода 

2020/2024 с приложени към нея:  

 План за действие и финансиране 

 Програмна система на детската градина 

 Актуализиране /приемане на документи, 

регламентиращи дейността на детската 

градина 

 Приема планове за работа на екипа за 

личностно развитие 

 Обсъждане на проект на Годишен план 

за дейността на детската градина 

 Отчета на бюджета до м. Септември и 

разпределението на ДТВ за 15.09.2022г 

 Откриване на процедурата за попълване 

на картите за диференцирано заплащане на 

учителите 

 Обсъждане на проект на Мерки за 

повишаване на качеството на образованието; 

програма за превенция на ранното напускане 

на училище; Програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвимите групи 

 Избор на работни комисии 

 Избор на работни книжки по програмни 

системи за всички групи 

 План за годишен скрининг тест на 

децата навършили 3г./1 група/ в ДГ 132 

„Светлина“ 

Директор 

Педагогически 

съвет 

м. IX 2022г 



 Правилника за безопасни условия на 

възпитание, обучение  и труд ДГ 132 

„Светлина“. Информация във връзка с приема 

на деца според изискванията на 

информационна система /ИСОДЗ/ 

 Приемане на плана за контролната 

дейност на Директора 

1.2.  Отчет на комисията по диференцираното 

заплащане на педагогическите специалисти 

 Запознаване с указания за организиране 

на предучилищното възпитание в детските 

градини за уч. 2022/2023г на МОН и РУО 

 Обсъждане и приемане на План за работа 

на мед. специалисти 

 Отчет за изпълнението на бюджета за 

периода от 3 месеца – анализ 

 Работа с родители – отчети по групи 

 Консултации с родителите по график 

 Консултации с психолог 

Директор  

Педагогически 

съвет 

 

 

 

 

 

Счетоводител 

м. ХI 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

На три месеца 

1.3.  Информация за резултатите от 

контролната дейност Директора за първото 

полугодие на уч.2022/2023 г – насоки 

 Отчет на финансовата 2022г 

 Отчет по групи – работа с родители, 

обогатяване на МТБ 

 Профилактични мерки за преодоляване 

на простудни и инфекциозни заболявания 

Директор  

Педагогически 

съвет 

 

 

Счетоводител 

 

Мед. сестри 

м. I 2023г 

 

 

 

 

 

Целогодишно  

 

1.4.  Информация на учителите от 

подготвителните групи относно училищната 

готовност на децата – междинно ниво 

Директор  

Педагогически 

съвет 

м. III 2023 

1.5.  Отчет на изпълнението на бюджет за 

първото тримесечие на 2023г – изводи и 

препоръки 

 Анализ за реализиране на Стратегията 

2020-2004 г на ДГ 132 „Светлина“ – изводи и 

насоки. Анализ на дейността на първите групи 

 Доклад-анализ за контролната дейност 

на директора за уч. 2022/2023 г 

 Даване на насоки за работа през летния 

период 

Счетоводител  

 

Директор  

 

Педаг. съвет 

м.V 2023г 

 

м.V 2023г 

 

м.V 2023г 

 

 

м.VI 2023г 

 

 

 

 

 

 

3. Квалификационни дейности  

№ Видове квалификационни дейности Служители Време на 

провеждане 

3.1. Вътрешна квалификация  

Учители  

 

 

Уч.2022/2023г 

 



- Прилагане на програмата за 

подготвителна група в предучилищната възраст 

за достигане на ДОС за ПВП 

- Прилагане на програмната система „Аз 

съм в детската градина“ на издателство „Клет“ 

- Развитие на индивидуалните 

способности на детето, равен шанс за всички 

деца 

- Планиране на съдържателен 

образователен процес – обучение нови 

учителки 

- Отворени врати във всички възрастови 

групи  . 

 

Учители  

 

Учители 

 

 

Учители  

 

 

Учители  

 

Целогодишно  

 

Уч.2022/2023г 

3.2. Извънучилищна квалификационна дейност  

- Организация и функционална среда в 

детската градина – обмяна на опит с ДГ 

Столична община 

 

- Безопасни условия на труд 

 

- Ролята на детската приказка, стих, песен 

за развитие и въображението на децата. Час по 

родолюбие с композитор 

 

 

- Работа по проект ПУДОС 

/кандидатстване/ 

 

 

- Изнесена квалификация 

 

 

Учители, 

касиер и 

мед.сестри 

 

 

Учители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Септември и 

м.Май 

целия Персонал 

…….. 

 

 

м. I 2023г 

 

 

 

уч.2022/2023г 

 

м. Март 2023г 

 

 

 

уч.2022/2023г 

 

 

 

уч.2022/2023г 

 

 

 

3.3. Консултации и инструктажи 

- Консултации за планиране и попълване 

на задължителната документация /наредба 8/, 

ДОС за ПВП и програма за БДП 

- Комитет на периодичен инструктаж за 

безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд и действие при бедствия, аварии и 

катастрофи 

- Провеждане на инструктаж за оказване 

на долекарска помощ и практикум със 

служителите 

- Провеждане на есенно-зимен сезон и 

пролетно-летен инструктаж по ПБС 

 

Директор 

 

 

Директор 

Домакин 

Ст.учители 

 

Директор 

Домакин 

Ст.учители 

 

Комитет по 

БУТ 

 

М.с. 

 

 

 

 

Уч.2022/2023г 

 

 

На III месеца 

 

 

 

м. XI 2022г 

 

 

уч.2022/2023 



 

3.4. Семинари, беседи, дискусии, тренинги, 

курсове 

- Адаптация на децата от първите групи в 

детското заведение. Споделяне на положителен 

опит 

- Обсъждане на възникнали въпроси 

свързани със социализирането на децата със 

СОП 

- Работа със одобрените от МОН учебни 

помагала за планиране, вариативност и 

творческо приложение, съобразно 

образователните потребности на децата в 

групите – беседа.  

- Семинар квалификация:/отворена тема/ 

Емоционалното, социалното и когнитивно 

развитие на децата от ПГ 

- Неделно училище – запознаване  с 

християнската религия в присъствието на 

родителите им/при възможност 

- Използване на интерактивни методи на 

преподаване, въвеждане на иновативни 

технологии 

- Дискусия: „Приемственост между ДГ и 

училището – проблеми, успехи, предложения 

- Дискусия: „Партньорство в детската 

градина, основа за борбата срещу агресивните 

прояви при децата“ – работа с родителите 

- Ситуации по БДП в различните 

възрастови групи в ДГ 

 

 

Учители I гр. 

 

 

Учители ДГ 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Свещеник  

 

 

Учители  

 

 

Учители ПГ 

 

Учителите от 3 

група 

 

Учители  

 

 

уч.2022/2023г 

 

 

уч.2022/2023г 

 

 

м.XII 2022г 

 

 

 

 

м.Май 2023г 

 

 

учебна година 

 

 

м.III 2023г 

 

 

м.IV 2021г 

 

м.IV 2021г 

 

 

уч.2022/2023г 

 

3.5. Непедагогически персонал 

- Помощник възпитателят в помощ на 

учителя и мед.сестра за изграждане на здравни, 

хигиенни и културни навици 

- Здравна беседа: „Заразни и инфекциозни 

заболявания“ – превенция и мерки 

- Здравна беседа: „Хранителния режим 

при децата – основа за опазване на физическото 

и психическото здраве“ 

Беседа с родителите /7 родителски срещи/ 

- „Страх и тревожност“ – трудна 

адаптация в първа и яслена група и ролята на 

помощния персонал 

- „Закаляване и закалителни процедури, 

ролята на сутрешната гимнастика в детската 

градина – паневритмия“ 

- Дезинфекция и стерилизация – фактори 

за създаване на хигиенична и здравословна 

жизнена среда в детското заведение 

Мед.сестри 

 

 

 

Мед.сестри 

 

Мед.сестри 

 

 

 

Мед.сестри 

 

 

Мед.сестри 

 

 

 

Мед.сестри 

Уч.2022/2023г 

 

 

 

м.XI 2022г 

 

 

 

м.XII 2022г 

 

 

 

м.XI 2022г 

 

 

м.III 2023г 

 

 

 

уч.2022/2023г 

 



 4. Административни дейности  

 

№ Видове административни дейности Отговорник Срок 

1. Изготвяне и актуализиране на списъците на 

деца по групи за учебната 2022/2023г, 

персонал по групи. 

Директор 

 

м.IX 2022г 

2. Изготвяне на Правилници за дейността на 

детското заведение и за вътрешния трудов ред 

за учебната 2022/2023г. 

Изготвяне план за контролната дейност на 

Директора за уч.2022/2023г. 

Директор  

Педагогически 

съвет 

м.IX 2022г 

3. Попълване на картите за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти /диференцирано 

заплащане/. 

Комисия м.X 2022г 

4. Актуализиране на Вътрешните правила за 

работна заплата на работещите в ДГ 132 

„Светлина“. 

Директор 

Синдикална 

организация 

м.X 2022г 

5. Актуализиране на: 

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ 132 

„Светлина“. 

Правилник за дейността на ДГ 132 „Светлина“. 

Правилник за БУВОТ на ДГ 132 „Светлина“. 

План за действие при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари. 

План за евакуация. 

Директор 

Синдикална 

организация 

 

 

Група за БУТ 

м.IX 2022г 

6. Актуализация на План за здравеопазването и 

профилактиката; План за промоция на здравето 

Мед.сестри м.IX 2022г 

7. Актуализиране на функционални графици за 

работа на помощния персонал 

Мед.сестри м.IX 2022г 

8. Изготвяне и заверка на списък Образец №2 за 

учебната 2022/2023г 

Директор м.IX 2022г 

 

9. Актуализиране на данните в програмата - 

НЕИСПУО 

Директор  м.IX 2022г 

 

10. Изработване поименно щатно разписание. ДТВ 

за 15 септември. 

Директор 

Счетоводител 

м.IX 2022г 

 

11. Актуализиране на инструкции за работа при 

спазване на безопасни условия на труд. 

Група за 

БУВОТ 

м.X 2022г 

 

12. Инструктаж на новопостъпилите служители Директор 

 

Постоянен  

13. Периодичен инструктаж Домакин 

Група БУВОТ 

На III месеца 

14. Работа по проект: „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ 

Работа по проект: „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

Директор 

комисии 

м.IX 2022г 

 

15. Извършване на инструктаж за есенно-зимния 

сезон, пролетно-летен 

Директор 

Група БУВОТ 

м.IX 2022г 

м.III 2023г 

 

16. Сключване договор с трудова медицина. 

Периодичен мед.преглед. 

Директор 

Счетоводител  

м. IX 2022г 

 

17. Осигуряване на работно облекло на 

служителите на ДГ 132. 

Директор м. IX 2022г 

м. XII 2022г 



Осигуряване на представително облекло . м. I 2023г 

18. Изготвяне на статически отчет. Директор  

Счетоводител 

м. XII 2022г 

 

19. Изготвяне на проекто-бюджет за 2023г Директор  

Счетоводител 

м. XII 2022г 

 

20. Изготвяне на график за ползване на отпуски на 

персонала за Коледните и Новогодишни 

празници 

Директор, син. 

Организация, 

личен състав 

м. XII 2022г 

 

21. Актуализиране на данните в НЕИСПУО Директор  м. I 2023г 

 

22 Изработване на поименно щатно разписание-от 

м.I 2023г 

Директор  

Счетоводител 

м. I 2023г 

 

23. Извършване на инструктаж за есенно-зимния и 

пролетно-летния сезон 

Директор  

Група БУВОТ 

м. X 2022г 

м. II 2023г 

24. Финансов отчет на първо тримесечие. Счетоводител м. IV 2023г 

25. Актуализиране на план за евакуация и 

приготвяне на пробна евакуация на децата от 

детското заведение. 

Мед. Сестри 

Учители  

Пом.персонал 

м. V 2023г 

26. Изготвяне на график за ползване на годишните 

отпуски на персонала- през летните месеци. 

Директор,  

Син. 

организация  

м. XII 2022г 

27. Периодично обслужване на информационната 

система за прием на деца в детската 

градина/ИСОДЗ/. 

Директор  Целогодишно  

28. Подаване на брой деца и групи за уч.2022/2023 

към системата ИСОДЗ 

Директор  м. II 2023г 

29. Инвентаризация на двете сгради ЗАС 

Комисия  

м. XII 2022г 

  

5.Стопански дейности 

 Видове стопански дейности Отговорник  Срок  

1. Подготовка на всички групи за уч. 2022/2023г 

– профилактика на отоплителна, 

вентилационна, почистване и подреждане на 

занимални, офиси, двора, складове и т.н., 

монтиране на климатик в група „Слънчице“ 

Пом.възпитател 

Мед.сестри 

Учителки  

м. IX 2022г 

2. Осигуряване на канцеларски, учебни 

материали, задължителна документация и 

лекерства 

Касиер  

Мед.сестри 

Директор 

Личен състав 

м. XII 2022г 

3. Подновяване на указанията за дезинфекция и 

работни графици. 

Мед.сестри-ДГ м. IX 2022г 

4. Актуализация на личните папки на децата по 

групи – данни, декларации, молби  и др. 

Създаване на нови. Портфолио но деца и 

учители /нови/ 

Учители  

Мед.сестри 

Личен състав 

м. X 2022г 

5. Обновяване на материалните бази в групите, 

освежаване на помещенията, поддържане на 

дворовете, и ползване на прахосмукачка във 

всяка група. 

Директор  

Мед.сестра 

Учители  

Родители  

м. IX 2022г 



6. Снабдяване с лекарства в медицинските 

кабинети 

Директор  

Мед.сестри 

м. X 2022г 

7. Зазимяване на игрища, площадки, и 

насаждения 

Директор 

Учители  

м. XI 2022г 

8. Годишна инвентаризация по групи. Счетоводител  

ЗАС 

м. X 2022г 

9. Поддръжка и навременно осигуряване на 

ремонт на съоръженията и инсталациите в 

детското заведение  

Директор 

Домакин 

2022/2023 

10. Дооформяне на зелените площи, ремонт на 

поливната система-капково напояване на 

дърветата в основната сграда. 

Директор 

Учители 

Родители  

Уч. 2022/2023г 

 

6. Медицинско обслужване и здравеопазване 

 Промоция на здравето 

 Мерки за борба със заразни и инфекциозни заболявания, профилактики и др. 

 План за работа на медицинските специалисти 

 План за закаляване на децата 

Провеждат се по изработени планове от м.с. Красимира Радева и м.с. Цветанка Цветанова, 

утвърдени от Директора на ДГ №132 „Светлина“ и приети на педагогически съвет. 

7.  Работа с родителите 

№ Видове дейности Отговорник Срок 

1. Родителски срещи по групите: 

-запознаване с Правилника за дейността на 

ДГ №132 с преподавателите за доп.дейности, 

с ВОР на групата, с мерките при Ковид, и със 

заразни и инфекциозни заболявания. 

Работа в среда на карантина-вайбър и сайт. 

Диретор  

Учители  

Мед.сестри 

Уч.2022/2023г 

2. Изработване на план за работа на 

Настоятелството и Обществен съвет. 

Подпомагане на дейността на обществения 

съвет. 

Настоятелство  

Директор  

м. X 2022г 

3. Изграждане на социално балансирана среда и 

самоутвърждаване на детето в условията на 

сигурност и подкрепа. Правила и изисквания 

за детското заведение към родителите за 

пълноценна работа с децата. 

Директор 

Учители  

Мед.сестри 

Ежедневен  

4. Засилване на взаимодействието с 

родителските активи по групи 

Учители  

Мед.сестри 

През цялата 

година 

5. Популяризиране на дейността на 

настоятелството и обществения съвет на ДГ 

№132. 

Директор  

Членове 

настоятелство 

През цялата 

година 

6. Съвместно честване на празници и 

развлечения в детското заведение. 

Учители  

Родители 

Уч.2022/2023г 

7. Оформяне на естетически и функционален 

интериор и екстериор/алпинеум с творческо 

участие на целия екип и помощта на 

родители 

Директор  

Родители  

Спонсори  

 

Уч.2022/2023г 



 

8.Празнични изяви пред родителите 

 Видове  Отговорник  Месец  

1. „Коледа“ Всички групи м. XII 2022г 

2. „Зимна приказка“ Втора група м. II 2023г 

3. „Аз вече мога сам“ Първа група м. III 2023г 

4. „Пролет, здравей“, „Великден“  Втора група м. III 2023г 

5. Концерт народни танци /при възможност/. 

Турнир по футбол /при възможност/.  

Всички групи м. V 2023г 

6. „Довиждане ДГ, здравей училище“ – 

изпращане на бъдещите първокласници. 

IV група м. V 2023г 

7. Концерти за края на учебната година – I 

група, II група, ПГ – 5г. 

Учителки  м. V-VI 2023г 

8. Организиране на изложба на детско 

творчество  

Учителки  м. V 2023г 

9. Участие в турнир по детски футбол Треньор по 

футбол 

Учители  

Родители  

м. V 2023г 

10. Организиране на еднодневни екскурзии /по 

възможност/ по предложение на 

Педагогическия съвет 

Директор  

Учителки  

2022/2023г  

11. Организиране на ски училище, зелено 

училище, летен лагер на море /при 

възможност/. 

 м. VII 2023г 

 

Годишният комплексен план за учебната 2022/2023г е приет на заседание на 

педагогически съвет, протокол № ……………………. 

 

Директор…………………… 

Десислава Крумова 

8. Целенасочена работа за превръщането на 

детското заведение в любимо място за децата. 

Директор 

Всички 

служители 

През цялата 

година 


