
 
 

ГОДИШИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯВОР” 
Учебна 2017-2018 г 

 
Настоящият годишен план е разработен като документ  във връзка с актуализираната   Стратегия  на 
детската градина. Toй е основан на разбирането, че главната ценност във възпитателно – образователния 
процес е детето и  развитието му в предучилишна възраст , образование и възпитание  е   първа стъпка 
към успешната му социализацията. Изготвен е в съответствие с основните закони и подзаконови 
нормативни актове, и национални  и вътрешноинституционални стратегически документи. 
  Детската градина посещават 195  деца  организирани в осем  целодневни групи. Дейността си за 
учебната година ориентираме приоритетно към организиранетона работата  в съответствие с новата 
нормативна и законова уредба и  изработване на вътрешноинституционални механизми за прилагането 
й.  
 
ПРИОРИТЕТИ: 

 Осигуряване условия за реализиране държавната образователна политика в областта на 
предучилищното възпитание. 

 Развитие конкуретноспособността на ДГ”Явор”като образователна институция- да се превърне в 
привлекателна и предпочитана съвременна ДГ с адекватна материална среда и оборудване, 
съобразени с модерните образователни технологии, но в синхрон с националните традиции и 
добрите европейскипрактики- участие в проект „Патиланско царство”. 

 Превръщане детската градина в притегателен център за творчество-участие в проект 
„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата от община Габрово” 

 Използване на програмното финансиране за обогатяване на базата, квалификацията на 
специалистите и модерно и прозрачно управление –участие в национална програма ИКТ. 

 Мултиплициране на добрия педагогически опит и обмен на практики. 
 Приобщаване на родителската общност в условията на мултикултурализъм . 
 Формиране на ценности и устойчиви социално приемливи модели на поведение - участие в 

национална платформа и Център „Музейно училище’’на Национален музей на образованието и 
инициативи послучай 135 г предучилищно възпитание в България.  

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 
1.За детето: 
Осигуряване равен достъп на всички деца до образование и възпитание с оглед формиране положително 
отношение към училишето и подпомагане на социалната реализация . 
2.За семейството: 
Привличане вниманието на родителите към ролята и значението на различните видове грамотност .  
3.За екипа: 
 Успешно прилагане на новата нормативна уредба, прозрачност в управлението на процесите и дейността, 
осъществяване на иновативни, интерактивни и ефективни практики и програми, придобиване на 
компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация. 
 
По оперативни цели за настоящата учебна година: 
1. Повишаване обхвата на децата чрез осигуряване високо качество на образователната услуга и 
популяризиране дейностите на ДГ. 
 

Индикатори 
 

№ Дейност/ задача Отг.  Срок 

Целева група Количествен  
І.1. Участие на деца от 

детската градина в 
инициирани извън 
нея градски, 
общински, областни и 

Учителите по 
групи 

30.05.2018г. Децата от ІІ, ПГ 
5 и ПГ 6 групи, 
педагогически 
персонал 

7 групи от ДГ 
14 учители 
Музикален 
ръководител 



национални 
конкурси, състезания 
и други изяви  
представителен или 
конкурсен характер. 

І.2 Провеждане на 
седмица на 
отворените врати 
открита 
педагогическа 
практика пред 
родители 

Учителите по 
групи 

ноември Децата по 
групи, 
родителите на 
децата 

180  деца и 
родителите им. 

І.3 Провеждане 
съвместни 
инициативи в    
сътрудничество с 
културни институти и 
НПО : Дома на 
хумора, РИМ, Клуб 
на будителите, АЕК – 
Етър, Ротари Клуб, 
ЖБД”Майчина 
грижа”, ИМКА, ПП 
„Българка”, ДНП 
„Централен Балкан” 
др. 

Учителите по 
групи 

целогодишно Децата по 
групи, 
родителите на 
децата  

Всички групи и 
учители 

І.4 Спортен празник  по 
случай деня на детето  

Педагогически 
персонал 

31.05.2018г. Децата по 
групи, 
родителите на 
децата, 
персонал на 
детската 
градина 

165 деца , 
родителите им и 
16 педагози и 
директор. 

І.4 Осигуряване на 
условия за 
изпълнение на Плана 
за 
квалификационната 
дейност чрез 
своевременен 
контрол и 
осъществяване на 
контакти извън 
детската градина като 
предпоставка за 
реализация в 
зависимост от вида на 
квалификационната 
форма с акценти 
задължителната 
документация и 
нейното изработване, 
новата нормативна и 
законова уредба и 
работата с деца със 
СОП.. 

Директор, 
главен учител 

30.05.2018г. Педагогически и 
непедагогически 
персонал 

16 педагози и 12 
непедагогически 
персонал 



І.5 Учредяване  Клуб 
„Добра педагогическа 
практика” и обмяна 
на опит с 
ДГ”Младост”- 
Габрово 

Директор, 
председател 
на клуба 

30.06.2018г. Педагогически 
персонал 

16 педагози 

І.6 Във всяка възрастова 
група на ДГ, във 
всички помещения, 
коридорни  
пространства и 
фоайета да се 
актуализира 
анимираща среда, 
съобразена с 
индивидуалните 
потребности на всяко 
дете в групата, 
сезонния  и 
празничния календар 
и темите от 
годишното 
разпределение. 

Учителите по 
групи 

постоянен Педагогически 
персонал 

18 педагози 

І.7 Споделяне на добър 
педагогически опит в 
посока оптимизиране 
на иновацията и 
интеграцията в 
практическото 
осъществяване на 
ОВП чрез открита 
практика, свързана с 
насоките от Плана за 
контролната дейност 
на директора за 
учебна 2017/2018г. 
според възрастовите 
групи.Използване на 
ИКТ. 

Главен и 
старши 
учители по 
групи 

30.06.2018г. Педагогически 
персонал 

17 педагози 

І.8 Педагогическа 
диагностика 

Главен и 
старши 
учители по 
групи 

10.10 2017 входно 
ниво и 
30.05.2018г.изходно 
ниво  

Децата по групи 
и педагогически 
персонал 

190 деца и 
педагогически 
персонал 

І.9 Да се изготвят 
доклад- анализи за 
педагогическите 
потребности и 
равнища на развитие  
на децата по групи 
във връзка с 
обобщаване на 
резултатите от входно 
и изходно ниво и се 
представят на 
директора за 
обобщение и  анализ. 

Главен и 
старши 
учители по 
групи 

15.10 2017 входно 
ниво и 10.06.2018г 
изходно ниво  

Децата по групи 
и педагогически 
персонал 

190 деца и 
педагогически 
персонал 



І.10 Системно попълване 
на детските 
портфолиа 
 

Учителите по 
групи 

30.05.2018г. Децата по групи 
и педагогически 
персонал 

195 деца и 
педагогически 
персонал 

І.11 Осъществяване на 
съвместна дейност  с 
Регионален център, 
ЦОП, ДСП, Център 
„Келер” във връзка с 
оптимизиране на 
индивидуалната 
работа и специфични 
случаи. 

Учителите по 
групи 

30.05.2018г. Децата по групи 
и педагогически 
персонал 

 педагогически 
персонал 
родители 

І.12 Оптимизиране на 
работата със 
семействата за 
осъществяване на 
психолого-
педагогическа 
подкрепа  чрез 
тренинги и други 
форми на работа. 

Учителите по 
групи 

Постоянен  Родителите на 
децата по групи  
и педагогически 
персонал 

Родителите на 
195  деца и 
педагогически 
персонал 

І.13 Изготвяне планове за 
работа с родители във 
всяка група 

 15.10.2017г. Персонал на 
детската 
градина 

16учители 

І.14 Учителите по групи 
да организират и 
проведат колективни 
и индивидуални 
срещи с цел 
превенция на риска 
от прояви на агресия 
и тормоз на тема  
„Всички тук сме 
приятели”: 
-с родителите- на 
родителски срещи и в 
индивидуални 
разговори с тях; 
с  децата под формата 
на игра; 

Учителите по 
групи 

м.февруари 2017г. Децата по 
групи, 
родителите на 
децата, 
персонал на 
детската 
градина 

195 деца , 
родителите им 
16 педагози  
директор. 

І.15 Изготвяне на Планове 
за работа с 
родителите и 
представяне на 
първата родителска 
среща за съгласуване, 
приемане и 
изпълнение и 
контрол. 

Учителите по 
групи 

30.09.2017г. Децата по 
групи, 
родителите на 
децата, 
персонал на 
детската 
градина 

165 деца , 
родителите им 
и13 педагози и 
директор. 

І.16 По желание на 
родителите и с 
решение на 
Педагогически съвет 
да се оптимизира 
организацията и 

Директор и 
учители по 
групи 

05.10.2016г. Педагогически 
персонал 

12 учители и 
директор 



осъществяването на 
обучение във форми 
на дейности извън 
учебната програма. 

І.17 Оптимизиране 
партньорството с 
родителската 
общност чрез 
подробно запознаване 
с текстове на 
Правилника за 
дейността на детската 
градина и Плана за 
работа с родителите 
по групи, изработка 
на сайт 

Директор и 
учители по 
групи 

30.09.2017г. Родителите на 
децата по групи  
и педагогически 
персонал 

Родителите на 
195 деца и 
педагогически 
персонал 

І.18 Всяка среща с 
родителите да бъде 
придружена от открит 
момент- празник, 
нерегламентирана 
ситуация, тренинг, 
практикум по 
актуални за групата 
теми. 

Учителите по 
групи 

30.05.2017г. Децата, 
родителите на 
децата по групи  
и педагогически 
персонал 

195 деца, 
родителите им и 
педагогически 
персонал 

 
Календарен план за провеждане на заседанията на Педагогически съвет 

 
№ Тема Срок  

1 Организационен Педагогически съвет за началото на учебна 2016/ 2017г. м. септември 2017 г. 

2 Актуализиране на документи в съответствие с настъпила промяна на 
нормативна база. Дейности по приключване на календарната 2016 година м.декември 2017 г. 

3 Отчет за първото полугодие на учебната 2016/2017г. Подготовка на 
пролетния календар на дейностите за изпълнение на Годишния план м. февруари 2018 г. 

4 Информационен Педагогически съвет м. април 2018г. 
5 Организационен Педагогически съвет за края на учебна 2016/2017г м. юни 2018 г. 
 
 
По оперативна цел  2 за настоящата учебна година: 
  
2.Осъществяване на дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността. 
 

Индикатори 
 

№ Дейност/ задача Отг.  Срок 

Целева група Количествен  
ІІ.1 Да се изготви План за 

съвместна работа с 
училище “. 

Директор, 
учителите на 
ПГ- 6 г. 

30.10.2017г.  Деца от ПГ 6, 
учителите им, 
директор 

67 деца, 4 
учители, 
директор 

ІІ.2 Да се разработи 
система на ефективно 
сътрудничество с 
библиотека 

Директор  30.10.2017г. Деца , родители, 
директор 

195 деца и 
техните 
родители, 
директор 



“Априлов-Палаузов” 
ІІ.3 Да се работи за 

създаване и 
обогатяване на  базата 
на библиотека за 
детска и 
образователна за 
родителите 
литература на 
територията на 
детската градина. 

Директор 01.04.2018г. 
 

Деца , родители, 
директор, 
учители 
 

195  деца и 
техните 
родители, 
директор и 13 
учители. 

II.4 Реализиране 
инициативи във 
връзка със седмицата 
на детската книга и 
изкуствата за деца – 
родители четат на 
деца, сподели книга и 
т.н. 

Евг. Василева  До края на м. Май Деца, родители, 
учители  

!95 деца и 
техните 
родители 

II.5 Участие със 
самостоятени 
изложби в 
библиотеката и 
включване в техни 
традиционни 
конкурси  

Евг. Василева   Деца, родители, 
учители 

100 деца от 
подготвителни 
групи  
6 учители 
директор 

II.6 Провеждане на 
открити ситуации с 
родители в 
библиотеката  

Евг. Василева   Деца, родители, 
учители 

50 деца от 
подгтвителни 
групи, 4 
учители 

 
 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

№ Тема Целева 

група/брой/ 

Форма Период на 

провеждане 

Отговорник  

1. „Развиване на творческия 
потенциал на децата при 
работа с природни и 
отпадъчни материали” 

 

Детски учители 

/14/ 

 

Практикум 

 
10.2015 г. 

 
Стоянова 
 

2. Акценти на 
квалификационната дейност 
пред призмата на ЗПУО и ДОС 
за статута и професионалното 
развитие на учителите и 
другите педагогически 
специалисти.  

Детски учители, 
/17// 

 
Семинар 

 
09.2015 г. 

 
Петрова  
 
 

3. „Мултимедиен пакет ИТИ на 
издателство „Изкуство” в 
детската градина” 

Детски учители         
/14/ 

Решаване на 
педагогически 

казуси 

 
01.2016 г. 

  
Христева 



4. „Мултимедийни иновации в 
ДГ” 

Детски учители, 
помощник-  

възпитатели, 
/20/ 

 
Практикум 

 
02.2016 г. 

 
Теменуга 
Станева 

5. „Използване на образователни 
портали и електронни 

платформи ‘ 

 
Детски учители 

/14/ 

 
Семинар 

 
 

03.2016 г. 

 
Борисова 

6. „Създаване на умения и 
навици за балансирано и 
здравословно хранене на 
децата“ 

Детски учители, 
помощник-  

възпитатели,        
/20/ 

 

Практикум 

 

04.2016 г. 
 
 мед.сестра 

7. „Приказкотерапия или как да 
създадем позитивна среда на 
децата в детската градина” 

                               

Детски учители 

/14/ 

 

Семинар 

                                      

11.2015 г. 

 
 Ц. Иванова 

8. „Работа в мултикултурна 
среда ‘’ 

Детски учители 

и помощник-

възпитатели 

Семинар  Тихова 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
№  

Тема 

Целева 

група/брой/ 

 

Форма 

 

Обучител 

 

Финансиране- 

Бюджет на 

детската 

градина  

 

Период 

провеждане 

 

1. 

„Ефективни техники за 
комуникация с родителите.” 

 
Детски 
учители 

 /8/ 

 

Курс  

 

РААБЕ 

35 лв.-
икономичен 

пакет 

 

ноември 

2. „Активна позиция на съвременна 
та детска градина.Програмна 
система и образователна среда” 

    Детски 
учители /6/ 

Курс РААБЕ 35 лв.-
икономичен 

пакет 

декември. 
. 

3. „Диагностика на постиженията на 
децата”. 

Детски 
учители /7/ 

 

Курс 

                   
ЦИО  

„Протекта” 

по договаряне  

февруари 

4. „Екология, здравно образование и 
поведение в екстремна среда” 

Детски 
учители /14/ 

Курс ЕТ „Дидас 
Ко-Галчев” 

по договаряне април. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Кoнтролна дейност : 
 
3.1.Задачи: 
-Организиране цялостната работа в съответствие с нормативните изисквания на ЗУПО, прозрачност и 
предвидимост на управленската дейност 
-Планиране и реализиране съдържателен образователен процес с акценти върху грамотността и 
усвояването на социални модели, работата с деца билингви . 
-Осъществяване квалификационни дейностиза подобряване професионалните и организационни умения 
на екипа. 
-Подобряване комуникативните умения на екипа 
 
3.2.Обект и предмет  
-Организациона, педагогическа и методическа подготовка. 
- Работа с документация. 
-Комуникативни умения и комуникация : с децата , с родителите, с членовете на екипа на детската 
градина, с институции и организации  
-Ситема на работа на педагогическите екипи по групи. 
-Дейности на непедагогическия персонал. 
 
3.3.Методи на контрол 
-проверка на документация / ежедневна и ежемесечна /, наблюдения, разговори, анкети, анализ на 
детска продуктивна дейност,  работа в група , индивидуални срещи с родители, посещения на 
родителски срещи, празници и др.  
 
3.4.Педагогически контрол : 
-обхват на децата и посещаемост по групи – ежедневно 
-изпълнение на дневния режим 
-провеждане диагностични процедури  
-осигуреност на материалната среда за ежедневно изпълнение задачите от програмната система 
-ефективност на педагогическата работа с децата – овладяване и приложение на знания, умения, 
отношения, социални модели 
-участие в празници и различни мероприятия в ДГ и извън нея, местни инициативи, сътрудничество с 
други организации 
-тематична проверка:  ‘Речево и комуникативно развитие на децата от ПГ 6”- м. 11. 
-тематична проверка : „Интерактивни методи в ежедневната работа” – всички групи – януари-март 
 
3.5.Административно-стопански контрол 
-трудова дисциплина , спазване Етичен кодекс 
-снабдяване с хранителни продукти, графици за хранене 
-хигиена и дезинфекция 
-документация 
-отсъствия на деца, заплащане на такси 
-oхрана на сградите и опазване на собствеността , контрол на достъп и пропусквателен режим 
 
 
 Планът е приет за заседание на педагогическия съвет на 15.09.2017 г  


