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Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година 

 

Цялостната дейност на детска градина „Латинка“, Шумен, през изминалата учебна година, беше насочена към изпълнение 

на годишния план, който е част от стратегията за развитие на образователната институция. Чрез активното участие на всички 

служители, той беше изпълнен при отличното взаимодействие между всички участници в образователния процес – екип на 

детската градина, родители, Обществен съвет и други институции/организации, с които предучилищното учебно заведение има 

връзки и отношения.  

Всички разписани дейности в плановете на детската градина бяха реализирани и отчетени чрез писмени доклади пред 

РУО, Обществен и Педагогически съвет с Протокол № 05/04.06.2018 г. Направен е отчет на изпълнението на стратегията и 

плана за действие и финансиране пред Обществения и Педагогическия съвет. Въведено е приобщаващо образование и 

управление на качеството на институцията.  Поддържа се сайта на детската градина, а всяка детска група има затворена 

електронна група за информация на родителите. Поставените цели и задачи са осъществени. Констатира се повишаване на 

качеството на работата и изпълнение на стратегическите цели. 

 През учебната 2017/2018 г. в  детска градина „Латинка“ се обучаваха и възпитаваха 114 деца, от които 49 за задължителна 

подготовка – 24 деца ПГ- 5 г. и 25 деца – ПГ- 6 г. В началото на учебната година бяха приети 114 деца. Не се наблюдаваше 

голямо движение на децата от детската градина. Групите в детската градина са сформирани основно по възрастов принцип. 

Работеше се по пълния обхват на децата за задължителна предучилищна възраст, които са в района на детската градина.  

През учебната 2017/2018 г.  функционираха 5 групи в образователната институция. За децата се грижиха общо 22, 5 броя 

персонал: 20,5 към детската градина и 2 медицински сестри към Община Шумен.  

Издадени са 25 удостоверения за завършена подготвителна група. Всички деца са с достатъчна училищна готовност. През 

годината децата от детската градина получиха множество награди/дипломи/грамоти от вътрешни, общински, национални и 

международни конкурси, проекти, фестивали и др.  

Силни страни, постижения и резултати: 

 Много добра подготовка на децата  за училище от учителите на групите, доказана на база диагностика на 

децата; 
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 Квалифициран и отговорен педагогически екип; 

 Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образавателни направления; 

 Научно издържана и актуална вътрешно-методическа и външно-методическа дейност; 

 Създадени много добри условия за индивидуалното развитие на всяко дете и група в детската градина, 

основани на творческа свобода за деца и педагози; 

 Добра интеграция на децата и създадена подкрепяща среда, толерантност и професионално отношения към 

всички деца; 

 Много добра информираност и комуникация с персонала на детската градина, добър психоклимат; 

 Отлично сътрудничество и взаимодействие с родителите и Обществения съвет; 

 Добро сътрудничество с всички образователни и други институции в община Шумено и НПО; 

 Подобрена материално-техническа база; 

 Добра дидактична база – нормална осигуреност с ИКТ; 

 Участие в проекти и програми за реализиране на целите на ДГ.  

 Здравословно хранене; 

Слаби страни: 

 Липса на материална база за фическа култура и спорт; 

 Търсене на нови форми за работа с родителите; 

 Необходимост от повече ИКТ за образователния процес; 

 Недостатъчни финансови средства за обогатяване на МТБ; 

 Недостатъчни финансови средства от държавна дейност за назначаване на заместници на отпуски на 

персонала. 

Препоръки за бъдеща дейност към педагогическия екип на база оценка на състоянието: 

 Всеки педагогически специалист да внедряват в своята работа Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и да се спазват ДОС към ЗПУО; 

 Да се обръща по-голямо внимание на физическата активност на децата; 

 Да се създават навици на децата и да се спазват правилата в детската група от всички участници в 

образователния процес; 
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 Да се внедряват ИКТ в ежедневния процес на работата; 

 Да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към  живота на детската градина, така че 

те да се чувстват участници в предучилищното образование; 

  Средата в групите да дава самостоятелност на детето; свободен достъп до материали и играчки; право на 

избор на дейност от всяко дете; 

 Да се обновяват и разнообразяват кътовете за дейности по интереси за децата и за родителите; 

 Да се дава равна възможност за приобщаване на всяко дете и родител. 

Извод за учебната 2017/2018 г.: 

 Чрез създадената ефективна организация и прилагане на принципа на субсидиарността, детската градина е в 

състояние да решава поставените си цели и задачи от стратегията. Отговорно е отношението на целия екип за 

предоставянето на качествено образование на децата, както и за повишаване конкурентноспособността на 

образователната институция, която е с изграден иминдж в общестното. 

 

Учебна 2018/2019 година 

 

Мисия на детската градина 

  Мото: „Чрез играта – опознавай, откривай, учи, мисли и мечтай!“ 

Основна ценност в ДГ „Латинка“, град Шумен Е ДЕТЕТО – неговото здраве, възпитание, образование и 

социализация. 

Визия на детската градина 

Утвърждаване на детска градина ”Латинка” като модернизирана образователната институция, осигуряваща 

достъпно и качествено образование за развитие личността на детето чрез: 

 осигуряване условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на 

децата от 3 до 7 годишна възраст; 

 подобряване на качествените характеристики на работещите в ДГ „Латинка“ чрез квалификация; 

 загриженост, професионализъм, последоватеност и актуалност на политиката на детската градина в името 

на детето; 
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 утвърждаване на детската градина в общественото пространство като модерна, гъвкава, конкурентна и 

необходима предучилищна институция; като среда за социо-културна и образователна работа; като център за 

творчество и сътрудничество между  деца, родители и учители; 

 организиране на допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина според интересите и 

заложбите на децата. 

 

Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата учебна година 

 

Цели: 

1. Постигане на европейско качество на образованието чрез интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. 

2. Развиване на условия и среда за реализиране на образователната концепция „Учене през целия живот” чрез 

формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

     Подцели: 

1. Създаване на условия и среда за реализиране на потенциала на всяко дете. 

2. Приобщаващо образование за всяко дете. 

3. Успешно взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата и превръщането им в участници в 

образователния процес; 

4. Междуинституционална политика по обхващане и задържане на децата в детската градина/ ЗП; намаляване 

процента на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система; 

5. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

6. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията му.  

7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната 

идентичност на всеки гражданин. 
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Основни задачи: 

 

1. Да се осигури среда за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – 

знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование. Да се 

използват съвременни интерактивни  методи и подходи в процеса на педагогическото взаимодействие. Да се въвеждат 

нетрадиционни, интерактивни техники за работа с „нестандартните“ деца. 

2. Да се осигури обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата. Да се извърши раннно оценяване на 

децата от 3 години до 3 и 6 месеца чрез скрининг за определяне на риска от възникване на обучителни затруднения, а 

на децата на 5 и 6 година, на които не е правена такава оценка да се извърши оценка на риска от обучителни 

затруднения. Да се осъществява допълнителна подкрепа на децата със СОП.  

3.  Да се повиши качеството на предучилищното образование и подготовката на децата за училище. Да се проследяват 

постиженията на децата във всяка възрастова група и отразяват в портфолио за всяко дете.  

4. Да се осъществява гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на децата. 

5. Да се създават условия за всеобхватно и качествено обучение на децата чрез развитие на  допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и дейности, които не са дейност на детската градина с цел ранно откриване на 

заложбите на децата и техния талант. Да се мотивират децата за личностна изява и постижения чрез подкрепа от 

участниците в образователния процес.  

6. Да се засили сътрудничество и взаимодействието между участниците в предучилищното образование: учители, 

директор, други педагогически специалисти, родители, образователни институции, НПО и др. за реализиране на 

стратегическите цели. Да се провежда успешна междуинституционална политика по обхващане и задържане на деца в 

образованието в задължителна предучилищна възраст. 

7. Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата; за толерантност и работна среда между 

всички участници в ПО. Спазване на етичния кодекс на детската общност; механизъм за противодействие на тормоза 

между децата и етичния кодекс на ДГ „Латинка“ за участниците в образователния процес на детската градина. 

8. Да се създават условия за развиваща професионална квалификация  на педагогическите и непедагогическите  

специалисти чрез „учене през целия живот“, насочена към реализиране на стратегическите цели. Да се формира 

висококвалифициран колектив от служители, който да е гаранция за конкурентноспособност на детската градина. 



Учебна 2018/2019 година Page 7 
 

9.  Усъвършенстване на стила и методите за демократизация и хуманизация на управленския процес – прозрачност на 

управлението, информираност на участниците. 

 

Приоритети на детската градина за учебната година: 

 

1.За детето: 

Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие 

с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез приобщаващо образование 

 

2.За семейството: 

Преход от обект в субект – участник на осъществяването на предучилищното образование, приобщаване към живота и 

дейносттта на детската градина чрез пряко участие във всеки етап от реализацията му с приоритетно издигане авторитета на 

семейството и учителя. 

 

3.За екипа: 

Познаване и прилагане на законовата и нормативната уредба; прозрачност в управлението на процесите и дейността и 

участие в тях на всеки от екипа; осъществяване на иновативни, интерактивни и ефективни практики и програми; придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация; квалификация и мотивация за професионално 

развитие. 

 

Организация на групите за учебната 2018/2019 г. 

 

№ Име на 

групата 

Възрастова 

група 

Брой деца Учители, детски групи  Помощник -

възпитатели 

1. „Сладкодумка“ I 25 Галина Георгиева 

Марияна Милева 

 Софка Герова 
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2. „Веселяче“ II-A 21 Теодора Сотирова 

Миглена Димитрова 

 Русанка Русева 

3. „Сръчен Ежко“ II-Б 21 Ася Иванова 

Мила Маркова 

 Йорданка 

Божанова 

4. „Шарена дъга“ III - ЗП 26 Красимира Пейчева 

Анета Кънева 

 Снежанка 

Ангелова 

5. „Славейчета“ IV – ЗП 25 Станислава Славчева 

Светла Попова 

 Иванка Велкова 

 

Общо: 118 деца от които на 2,6 – 3 г. - 30 деца;  4 г. - 37 деца; на 5 г.- 27 деца; на 6 г. – 24 деца. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. 

 

1. Управление на детската градина: 

 

1.1  Педагогически съвет –  план за учебната 2018/2019 г.  в приложение № 1  

   

 

2. Проекти през учебната 2018/2019 г. 

 

№ Тема на проекта Период на 

реализиране 

Програма/ 

организация партньор 

1. Проект: „Екология и ИКТ в 

модерния педагогически  процес“ 

01.06.2018 г.- 

 30.06.2019 г. 

„Еразъм“ + КД1 - Договор № 2018-1-BG01-KA-101-

047284 – ЦРЧР 

    

3. Проект за предоставяне на 15.09.2018 г.- Министерство на младежта и спорта,  
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средства за подпомагане на ФВ и 

спорта. 

31.05.2019 г. ПМС №129/ 11.07.2000 г. 

4. Схема „Училищен плод” 01.10.2018 г. – 

24.05.2019 г. 

ДФ ”Земеделие”  

5. Схема „Училищно мляко ” 01.10.2018г. – 

24.05.2019 г. 

ДФ ”Земеделие”  

  

3. Тематична проверка за периода 2018- 2021 г.   

Тема:„ Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на детето като интердисциплинарен комплекс, 

насочен към придобиване на социална, гражданска и интеркултурна компетентност и компетентност свързана със 

здравето и екологичното образование”. 

Тема за учебната 2018/2019 година: „Гражданско образование на детето като интердисциплинарен комплекс, насочен 

към придобиване на гражданска компетентност “. 

4. Приобщаващо образование 

Координатор по чл.7, ал.1 от Наредба за приобщаващо образование, който координира работата на екипите за подкрепа на 

личностното развитие на децата и дейностите с педагогическите специалисти и родителите  - Марияна Милева 

Заместник-координатор: главен учител Галина Георгиева 

Координиращ екип за подкрепа личностното развитие на децата в детската градина /ЕПЛР/:  Красимира Иванова – 

логопед, Анелия Тончева – психолог, Марияна Милева – координатор ДГ „Латинка“. 

I. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование: 
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1. Ранно оценяване на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, след заявление от родителя, чрез скриниг за определяне 

на риск от възникване на обучителни затруднения -  срок до 15.02.2019 г., отг. – учители на групи с деца на тази 

възраст . 

2. Картата за оценка от ранния скрининг се съхраняват в детското портфолио и в личното образователно дело на детето. 

 Срок на доклад до координатора: 28.02.2019 г.                       Срок на доклада на координатора до директора: 05.03.2019 г. 

 

II. Обща подкрепа за личностно развитие на децата от детската градина, насочена към превенция на обучителните 

затруднение: 

1. Обучение на всички деца от детската градина над минималния общ седмичен брой педагогически ситуации по 

образователни направления, в учебно време, по Наредба № 5 за предучилищно образование, съгласно програмната 

система на детската градина с цел максимално постигане на очакваните резултати по ДОС за ПО и придобиване на 

компетентност от всички деца: 

 

Направление Първа 

възрастова 

група  

- 3/4 г. 

Втора 

възрастова 

група  

- 4/5 г.-А 

Втора 

възрастова 

група  

- 4/5 г.-Б 

Трета 

възрастова 

група  

- 5/6 г. 

Четвърта 

възрастова 

група  

- 6/7 г. 

Български език и 

литература 

1 - - - - 

Математика 1 - 1 - - 

Околен свят  - - - - 
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Конструиране и 

технологии 

- - - - - 

Музика - - - - - 

Физическа култура - - - - - 

Изобразително 

изкуство 

 

- - - - - 

Общо за 

седмицата: 

2 - 1 - - 

 

2. Насочване на родителите, от учителите на групите, след проведена оценка на риска от обучителни затруднения на 

децата и запознаване срещу подпис с нея, към дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково 

развитие. Съставяне на тримесечни индивидуални планове за обща подкрепа на тези деца от учителите на групата. 

Запознаване на родителите за необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности, ако не се отчита 

напредък. Докладване на координатора след 3 месеца и вземане на решение за нов план за подкрепа или насочване към 

допълнителна подкрепа на заседание на ЕПЛР/запознаване на родителя, а при отказ  писмо от директора до дирекция 

„Социално подпомагане“ по настоящ адрес, съгласно чл.30, ал.4 от Наредбата за ПО. 

3. Учителите на групата съвместно с останалите педагогически специалисти, които работят с детето, установяват 

напредъка на всяко дете, което е включено в дейности по чл.14, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование два пъти в 

рамките на учебната година /докладите се изпращат до координатора ПО, възоснова на материали от дейността му - рисунки 

и други творчески работи на детето, както и в резултат от писмени становища от логопеда, психолога или друг специалист за 

развитието на детето. За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад до директора/координатора в края на 

учебната година. Материалите, становищата и докладът се съхраняват в детското портфолио и в личното образователно дело 

на детето. 
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III. Обща подкрепа за личностно развитие в детската градина, която е насочена към всички деца в групата и 

гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на детската градина: 

 

Вид на общата 

подкрепа по чл. 13 от 

Наредба ПО 

Дейности за 

реализиране 

Отговорник за 

реализирането 

Време, срок Начин на отчитане 

 Екипна работа между 

учителите и другите 

педагогически  

специалисти 

Педагогически съвети Директор 

Главен учител 

Съгласно плана протоколи 

Педагогически 

съвещания 

Директор 

Главен учител 

всеки понеделник. протоколи при нужда 

Регулярни срещи на 

координатора ПО  по 

план и при нужда 

Координатор ПО Най-малко 4 пъти в 

годината 

протоколи 

Кариерно 

ориентиране на 

децата 

Запознаване с 

професии чрез взаимно 

допълващи се дейности 

по време на 

педагогическото 

взаимодействие, игрите 

и дейностите по избор. 

Учители на детски 

групи 

Целогодишно в учебно 

и неучебно време 

ДОС – знания на децата 

за професиите, мечти 

на децата 

Срещи с родители с 

различна 

професионална 

квалификаци. 

Учители на детски 

групи 

Целогодишно в учебно 

и неучебно време 

ДОС – знания на децата 

за професиите; 

снимки 

Ден на детското 

самоуправление 

Учители на ПГ – 6 г. 

 

Декември 2018 Сертификати за децата; 

снимки  
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Занимания по 

интереси 

Организиране на 

дейности, който не са 

дейност на ДГ след 

проучване желанието 

на родителя 

Директор 

Главен учител 

Учители на групи 

от 01.10.2018 г. до 

10.05.2019 г. 

Показ на резултатите 

пред родителите в края 

на учебната година и по 

време на изяви на ДГ 

Занимания на децата в 

кътовете по интереси  

Учителите на групите Всеки ден извън 

времето на 

педагогическите 

ситуации 

Снимки в затворените 

групи в социалната 

мрежа 

Участие в конкурси за 

развиване творческите 

способности на децата 

Учители на групите Целогодишно, след 

изпращане на 

информация от 

директора на ел.адрес 

на учителя; според 

желанията на 

педагозите и 

родителите 

снимки 

Спортни празници Учителите на групите Есенен и пролетен 

спортен празник;  

снимки 

Гражданско, здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование  

Учители на групи Целогодишно, съгласно 

утвърдената програма 

на ДГ.  

Вписване в дневника на 

дейностите; протоколи 

от тематична проверка 

Празници и 

развлечения  

Учители на групите, 

Комисия за празници и 

развлечения 

Съгласно разписаните 

дейности в този план 

Показ на резултатите 

пред родителите и 

обществеността, 

снимки  

Грижа за здравето 

 

Сутришен филтър. 

Медицинско 

обслужване 

Медицински сестри 

Родителите – 

предоставяне на 

ежедневно Тетрадка на МС за 

филтър 
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информация за 

здравословното 

състояние на детето. 

Антропометрични 

измервания на децата 

Медицински сестри 

Учители на групи 

Септември 2018 

април 2019 

Информация на 

родителските табла 

Дентална 

профилактика  

Учители на групи за ЗП Участие във всички 

общински и 

национални 

инициативи 

снимки 

Компетентност на 

децата за опазване на 

здравето и живота си; 

за здравословен начин 

на живот 

Медицински сестри 

Учители на групите 

Помощник-възпитатели 

Ежедневно за 

поведение в/извън 

детската градина; 

целогодишно чрез 

цялостната дейност в 

ДГ 

Инстуктажна книга; 

Дневник на група 

Обучение на персонала 

за първа долекарска 

помощ 

Медицински сестри Април 2019 снимки 

Поощряване с 

материални и 

морални награди 

Морални награди -  

грамоти след конкурси 

в ДГ 

Директор 

Учители на групи 

Целогодишно Грамоти; снимки 

Материална и морална 

награда за деца 

завършващи ПГ- 6 г., 

съгласно ПДДГ 

Директор 

Учители на групи 

 

Май 2019 – Заповед на 

директора след 

решение на ПС 

Връчване на грамоти, 

плакети и награди на 

отговарящите на 

изискванията деца след 

решение на ПС на 

тържественото 

изпращане от ДГ 

Дейности за Изграждане на комисия Председател: Миглена Целогодишно Книга за регистриране 
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превенция на 

насилието и 

преодоляване на 

проблемното 

поведение с цел 

изграждане на 

позитивен 

организационен 

климат и подходяща 

психологическа среда 

за противодействие на 

тормоза, насилието и 

проблемното поведение  

Димитрова 

Анета Кънева 

Красимира Пейчева 

провеждане на 

институционалната 

политика на ДГ – 

Механизъм за 

противодействие на 

тормоза; регулярни 

срещи 

Дейности за превенция 

на насилието и 

преодоляване на 

проблемното поведение 

на децата. Спазване на 

правилата на групата и 

Детския етичен кодекс 

Учителите на групите В учебно и неучебно 

време – обсъждане 

поведението на децата 

на регулярни срещи на 

комисията и на 

педагогически 

заседания/съвети; 

предпиемане на мерки 

за детето и за родителя 

Консултиране с 

психолог - за детето и 

родителя; 

Подкрепа на детето от 

личност, която 

уважава; Участие на 

детето в дейности в 

полза на детската група 

и детската градина - 

доброволчество 

Логопедична работа Деца от групи за 

задължителна 

подготовка 

Учители на групи; 

Общински логопед, 

работещ в ОДК-ЦПЛР 

01.10.2018 г.- 

20.05.2019 г. 

Напредък на детето – 

доклад от логопеда 

Деца от първа и втора 

група 

Общински логопед – 

ОДК-ЦПЛР  

01.10.2018 г.- 

20.05.2019 г. 

Напредък на детето – 

доклад от логопеда 

 

IV. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП : 

В началото на учебната 2018/2019 г. в ДГ „Латинка“ няма деца със СОП. При кандидатстване на деца със СОП 

през учебната година да се: 

 

1. Осъществяване на допълнителна подкрепа на одобрените деца от РЦПППО - Шумен 

2. Заповед на директора за конкретното дете за сформиране на екип за подкрепа личностното му развитие. 

3. Разработване на индивидуален план за подкрепа на детето от ЕПЛР и реализиране.  

4. Работа с родителите на децата със СОП. 
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4. Работни групи: 

 

Работна група Председател Членове 
Група за педагогически 

съвети и съвещания 

 

Директора Галина Георгиева 

(протоколчик на педагогически съвети и съвещания) 

Марияна Милева  

 

Група за общи събрания 

 

Директора Галина Георгиева 

(протоколчик) 

Станислава Славчева – ст.учител, Цветелина Велкова- ЗАС 

Група за вътрешна и 

външна квалификация 

 

Галина Георогиева Станислава Славчева (протоколчик) 

Софка Герова (протоколи от квалификация на непедагогическия 

персонал) 

Група за празници, 

развлечения и ритуали 

Светла Попова Ася Иванова, Марияна Милева, Анета Кънева, Миглена Димитрова 

Група по условия на труд Галина Георгиева  - 

гл.учител 

Анета Кънева – представител на работниците и служителите и 

зам.председател 

Група за самооценяване Теодора Сотирова Станислава Славчева, Ася Иванова 

Екип за обхват и задържане 

в образователната система 

на децата и учениците в 

задължителна 

предучилищна възраст- 

Заповед №РД-06-

176/30.07.2018 г. на РУО 

Координатор:  

 Теодора Сотирова 

Заместник-координатор:  

Марияна Милева 

 

Миглена Димитрова 

Красимира Пейчева 

Светла Попова 

Група за поддръжка на сайт 

на детската градина 

Станислава Славчева Учители на групите – поддръжка 

 



Учебна 2018/2019 година Page 17 
 

 

5. Комисии в детската градина 

Комисия Председател Членове 
Комисия за безопасни 

условия на възпитание, 

обучение и труд 

Галина Георгиева 

 

Анета Кънева, Цветелина Велкова 

Комисия за защита от 

природни бедствия и 

тероризъм 

Директора ТеодораСотирова – ст.учител, 

 Йорданка Божанова- пом.възпитател, 

 Цветелина Велкова - ЗАС 

Постоянна комисия по 

дарения 

Красимира Пейчева Станислава Славчева, Теодора Сотирова 

Комисия за хигиена и 

здравеопазване 

Теодора Сотирова 

(протоколчик) 

М.с. Анета Филипова 

М.с. Нермин Джеватова 

Комисия по хранене: 

 

Станислава Славчева 

(протоколчин) 

М.с. Нермин Джеватова 

М.с. Анета Филипова 

Комисия за безопасност на 

движението по пътищата 

Анета Кънева Ася Иванова, Красимира Пейчева 

Комисия за оценка на 

постигнатите резултати от 

труда на педагогическите 

специалисти 

Директор Галина Георгиева, Теодора Сотирова 

Комисия за превенция на 

тормоза и насилието и 

действие при случаите на 

насилие или в риск от 

насилие над деца 

Председател: Миглена 

Димитрова 

 

Анета Кънева – ст.учител 

Красимира Пейчева – ст.учител 

Комисия за защита на деца 

жертва на насилие или риск 

Председател: Миглена 

Димитрова 

Анета Кънева – ст.учител 

Красимира Пейчева – ст.учител 
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от насилие  

Комисия за архивиране на 

документация, отчитане и 

унищожаване на дефектни, 

сгрешени при попълването 

им и неизползвани бланки 

на документи с фабрична 

номерация 

Галина Георгиева Светла Попова – ст. учител, 

 Цветелина Велкова - ЗАС 

Комисия по етика Директора Анета Кънева – ст.учител, 

 Русанка Русева – пом.възпитател 

Комисия за сигнали, 

оплаквания и предложения 

Директора Галина Геогиева – гл.учител, 

 Мила Маркова - учител 

 

6. Отговорници  по поддръжка на материално-техническата база: 

 

Място Отговорник 

Реквизит и костюми Марияна Милева 

Физкултурни пособия  Ася Иванова 

Интерактивна техника - ИКТ Светла Попова 

Двор и прилежащи райони Цветелина Велкова  

Безопасност на уредите в 

двора 

Галина Георгиева 

 

III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

 

Цел 1: Постигане на европейско качество на образованието чрез интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му. 
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1. Осигуряване на среда за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – 

знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование 

 

3. Повишаване качеството на предучилищното образование и подготовката на децата за училище. Провеждане на  

образователен процес насочен към съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и традиции; 

общочовешки ценности и принципи на устойчиво развитие. 

 

№ Дейност/задача Отг. Срок 
Индикатори 

Целева група Количествен 

1. Организация на модерна интерактивна учебна 

среда: ИТехника, интернет, техника за 

презентиране пред  децата; интерактивна дъска, 

озвучителна техника, микроскоп, 

програмируеми играчки Bee-Bot и др. 

 

Директора 

Учителите на 

групи 

Учебната 

2018/2019 г. 

Деца от всички 

групи 

Използвана 

интерактивна 

база по време 

на работа с  

деца от 

всички групи 

децата 

2 

2. 

Оформяне в групите на кътове по интереси. 

Ежемесечна промяна на кътовете, съобразно 

тематичното разпределение и възрастовата 

група. Обновяване на кътовете.  

Учителите на 

групи 

Учебната 

2018/2019 г. 

Деца от всички 

групи 

Брой 

кътове. 

Период 

на 

обновяване 

 

3. 

Мотивиране на децата за творчески изяви и 

прилагане на изследователски методи в 

кътовете  от типа: „Учене чрез правене“; 

провокиране на мисловната дейност. „Игри с 

вода и пясък“; „Сапунени мехури“; 

експерименти с магнити, светлина, 

рециклиране на материали и  др. 

Учителите на 

групи 

Учебната 

2018/2019г. 

Деца от групи 

за ЗПО – 

задължително 

предучилищно 

образование 

Брой нови 

кътове. 

Тестване на 

децата за 

креатиност. 
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№ Дейност/задача Отг. Срок 

Индикатори 

Целева група 
Количест

вен 

1. 1

. 

Актуализиране на програмна система. Тематично 

годишно разпределение по възрастови групи на 

основните форми на педагогическо взаимодействие 

по образователни направления. 

Главен учител 

Педагогически 

специалисти 

14.09.2018 г. Деца по 

възрастови 

групи 

Постижен

ия  по 

ДОС на 

децата 

2. 2

. 

Изготвяне на седмично разписание на основните 

форми на педагогически взаимодействие 

Педагогически 

специалисти 

14.09.2018 г. Деца по 

възрастови 

групи 

Постижен

ия по ДОС 

на децата 

3. 3

. 

Седмично планиране в дневника на групата, 

съобразяване тематичното годишно  разпределение 

на възрастовата група. Обща подкрепа - 

допълнителни форми за децата, съобразво 

индивидуалните им интереси; индивидуални 

планове за развитие на децата; програмата за 

гражданско, здраво, екологично и интеркултурно 

образование. 

Педагогически 

специалисти 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца по 

възрастови 

групи 

Постижен

ия по ДОС 

на децата 

4.  Изготвяне на планове на групата за: взаимодействие 

и сътрудничество с училището – четвърта група; 

план за работа по БДП – за всяка група. 

Педагогически 

специалисти 

21.09.2018 г. Деца по 

възрастови 

групи 

Постижен

ия по ДОС 

на децата 

5.  Изготвяне на план за взаимодействие и 

сътрудничество с родителите на база програмната 

система – част 4 – механизъм за взаимодействие 

между участниците. Включване на дейности, 

насочени към съхраняване и утвърждаване на 

българската национална идентичност и традиции; 

общочовешки ценности и принципи на устойчиво 

Педагогически 

специалисти 

21.09.2018 г. Родителите/на

стойниците на 

всички деца 

от ДГ 

Резултати 

от 

съвместна 

работа по 

планирани

те 

стратегиче
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развитие. Планиране на минимум четири родителски 

срещи: начало на учебната година/септември – 

организация на групата, правилници, план, 

механизъм, учебни помагала; ноември – тематична 

по избор и коледни празници; февруари – тематично 

- БДП и Баба Марта/Ден на мама; юни – отчитане на 

резултатие и сътрудничеството в групата, план за 

нова учебна година. Планиране на ден на отворени 

врати – наблюдение на ситуаци, родители провеждат 

ПС – запознаване с техните професии; тренинги, 

празници на групата пред родителите, Дни на 

обществената отговорност – април и септември. 

ски цели- 

анкета  

6. 4

. 

 Задълбочена предварителна подготовка за всяка 

педагогическа ситуация. Перспективност и 

интеграция. Прилагане на наученото в други 

дейности и в практиката; иновации и интеракции по 

време на ПО. Активно използване на нагледно-

действения подход. Активизиране на нагледно-

образното мислене. Осигуряване на подкрепяща 

среда чрез презентации и видеоматериали. 

Ежедневно използване на ИКТ при обучение и 

възпитание на децата. Подкрепяща среда за 

различните деца – приобщаващо и включващо 

обучение. 

Учителите на 

групите 

 

 учебна 

2018/2019 г. 

Деца от 

групата 

Постижен

ия по ДОС 

на децата 

7. 5

. 

Индивидуална работа с изоставащи и напредващи 

деца. Консултации с родителите на децата. 

Разработване на индивидуални планове за 

приобщаване – изоставащи и напредващи. 

Запознаване на родителите срещу подпис с входната 

и изходната диагностика; ранното оценяване, 

обучителните затруднения на децата. Консултации 

Учителите на 

групите 

 

 учебна 

2018/2019 г. 

Деца от 

групата 

Постижен

ия по ДОС 

на децата 

Изяви на 

талатливи 

деца 
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по график и при нужда от учителите. 

8. 6

. 

Водене на задължителната учебна документация, 

съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 

Педагогически 

специалисти 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца по 

възрастови 

групи 

Брой 

коригиращ

и действия 

9. 7

. 

Входяща диагностика на децата по всички 

образователни направление и БДП. Текстови анализ 

на резултатите, индивидуално за всяко дете – в 

портфолиото. Обобщени анализи по образователни 

направления, чрез текст и диаграми. Запознаване на 

родителите срещу подпис с резултатите в детското 

портфолио. 

Учителите на 

групите 

 

30.09.2018 г. Деца от 

групата 

Проследи

мост на 

постижени

ята по 

ДОС 

10. 8
. 

Ранно оценяване на децата от 3 години до 3 години и 

6 месеца, след заявление от родителя, чрез скриниг 

за определяне на риск от възникване на обучителни 

затруднения. Запознаване на родителите срещу 

подпис с оценката. Планове за индивидуална 

подкрепа. 

учители на групи 

с деца на тази 

възраст  

Галина Георгиева 

Марияна Милева 

25.10.2018 г. Деца на 

възраст 3 г. – 

3г. 6 м. 

Преодоляв

ане на 

обучителн

и 

затруднен

ия 

11. 9
. 

Изходна диагностика на децата по всички 

образователни направление и БДП. Текстови анализ 

на резултатите, индивидуално за всяко дете. 

Обобщени анализи по образователни направления, 

чрез текст и диаграми.  Запознаване на родителите 

срещу подпис с резултатите в детското портфолио. 

Учителите на 

групите 

 

 31.05.2019 г. Деца от 

групата 

Придобита 

компетент

ност по 

ДОС за 

ПО на 

децата 

12. 1
0

. 

Самообразование: проучване опита на колегите от 

други образователни институции. Обмен на идеи и 

внедряване на добри практики. Проучване на 

новоизлязла специализирана литература.  

Учителите на 

групите 

 

учебна 

2018/2019 г. 

педагози Повишени 

компетенц

ии 

13. 1Изготвяне и поддържане  на порфолио на всяко дете, Учителите на учебна Деца от детско 
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3. Създаване на условия за всеобхватно и качествено обучение на децата чрез допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и дейности, които не са дейност на детската градина с цел ранно откриване на 

заложбите на децата и техния талант; гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

 

 

№ Дейност/задача Отг. Срок Индикатори 

Целева 

група 

Количествен 

1. Дейности, които не са дейност на детската градина 

1.1 Организиране на групи за дейности, 

които не са дейност на детската 

Гл. Учител 

Учители на групи 

Организиране до 

31.09.2018 г. 

Деца от 

втора, трета и 

Развити 

заложби на 

1

. 

съгласно изискванията в ПДДГ. Запознаване на 

родителите срещу подпис с постиженията на детето, 

консултации.  

групите 

 

2018/2019 г. групата  портфолио 

за всяко 

дете в ДГ 

14. 1
2

. 

Придобита компетентност по ДОС по образователни 

направления  за всяко дете, завършващо ЗПО с цел 

вписване в удостоверенията за завършване на 

подготвителна група – училищна готовност.  

Учители на групи 

за ЗПО - 6 г. 

 

10 май 2019 г. Деца четвърта 

група 

Училищна 

готовност 

по 

стандартиз

иран тест 

на проф. 

Бижков 

15. 1
3

. 

Доклад за приобщаващото образование до директора 

и координатора – работа по конкретен случай; деца 

със СОП, обща и допълнителна подкрепа. 

Обобщен доклад от координатора до директора. 

Учителите на 

групите 

 

 04.06.2019 г. Деца от 

групата 

Предостав

ена обща и 

допълните

лна 

подкрепа 

на децата  
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градина – английски език, 

изобразително изкуство и народни 

танци. Подаване на заявления от 

родителите. График на дейностите 

извън времето за регламентирано 

обучение.  

Учители на 

допълнителни 

дейности по 

договор 

 

от 01.10.2018 до 

31.05.2019 

 г. 

четвърта 

група 

децата. 

Мотивирани 

деца за 

личностна 

изява – брой 

1.2. Организиране и провеждане на 

допълнителни дейности по проекти в 

eTwenning и Еразъм+ 

Светла Попова 

Марияна Милева 

учебна 2018/2019 г 5-6 год. деца Развитие 

заложби на 

децата. 

Мотивирани 

деца за 

личностна изява 

– брой. Анкета - 

родители 

2 Местно ниво – в детската градина 

      

2.1. “Детската градина ни очаква!” - 

откриване на учебната година. 

Церемония по посрещане на първа 

група. 

Станислава 

Славчева 

Светла Попова 

17.09.2018 г. - 10.00 ч.  Деца от ДГ  и 

родители 

Брой участвали 

деца и 

родители 

2.2. „Есента и спорта” – спортен празник с 

участието на всички групи, съвместно 

с родителите. 

Ася Иванова 

Миглена 

Димиторава 

М.октомври Деца  и 

родители 

Брой участвали 

деца и 

родители 

2.3 

 

Международен ден без насилие – 

беседи, презентации по групи. 

Учители по групи 02.10.2018 г. Деца от ДГ Брой участвали 

деца 

2.4 Световен ден за защита на животните 

– организиране на кътове и изложби 

на снимки с животни по групи. 

Учители по групи 04.10.2018 г. Деца от ДГ Брой участвали 

деца 

2.5 Тренинг по безопасност – практическо Директор 10.10.2018 г. - 10.30 ч. Деца и Брой 
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проиграване на плана за действие на 

личния състав за гасене на пожари и за 

евакуация - Протокол с брой 

присъствали, брой деца, за колко 

време са евакуирани; съвместна 

инициатива  с РС „ПАБ“. 

персонал на 

ДГ 

евакуирани- 

деца и персонал  

2.6 „Заедно на кино” – Международен ден 

на анимацията – прожектиране с 

мултимедията на любими 

анимационни филми.  

Теодора Сотирова 

Миглена 

Димитрова 

 

25.10.2018 г.  Деца от ДГ Брой участвали 

деца 

2.7 Ден на будителите: информационен 

кът във фоайето на ДГ и в групите; 

презентация за децата; портрети на 

будители. 

 

Учители по групи 

01.11.2018 г. Деца от ДГ и 

родители 

Брой участвали 

деца  

2.8 
 

„Сбогом есен” – развлечение за 

изпращане на есента. 

Светла Попова 16.11.2018 г 

 

Деца от ДГ и 

родители 

Брой участвали 

деца  

2.9 Ден на християнското семейство.  Учителите на III и   

IV група 

21.11.2018 г. Деца от ДГ   Брой участвали 

деца. 

2.10 Дни на детското самоуправление - 

гражданска култура за демократично 

управление; права на гражданите, 

гласуване с таен вот за „ръководни 

длъжности в ДГ“; социално 

благополучие. Сертификати.  

Учителите  на 

групи ЗПО – 6 г. 

Персонал на ДГ 

Директор 

05.12.2018 г.  

 

 

Деца от ПГ-6 

г. – кариерно 

ориентиране 

по Наредба за 

приобщаващо 

образование 

Брой участвали 

деца и 

получени 

сертификати 

2.11 Традиция: Коледна седмица: 

 Коледна изложба във фоайетата 

на ДГ: конкурс за сурвакница; 

коледна украса; коледен 

сладкиш и коледна картичка, 

изработени съвместно с деца от 

Учители на всички 

групи; 

 

Комисия за 

празници и 

развлечения 

17.12.2018 г. -  

 21.12.2018 г. 

Деца от ДГ и 

родители 

Брой участвали 

деца и 

родители. 

Бр. награди 
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ДГ откриване на 17.12.; 

 Коледни работилници с 

родителите; 

 Коледна дискотека – обявяване 

на наградите на децата; 

  „Дядо Коледа  при нас“ по 

групи на 20.12.2018 г.,  

2.12 „Белите зъбки” – развлечение за 

здравето с участието на децата от 4 гр. 

Светла Попова, 

Станислава 

Славчева 

22.01.2019 г.  Деца от ДГ  Брой участвали 

деца  

2.13 „При светофара” – образователни 

игри, викторина. 

Анета Кънева 06.02.2019 г. Деца от ДГ  Брой участвали 

деца  

2.14 „Кукерски игри” – приобщаване към 

българските фолклорни традиции – 

презентация – 3 и 4 група. 

Светла Попова 13.02.2019 г.  Деца от 3 и 4 

група 

Брой участвали 

деца 

2.15 „Кокиче за България“ - седмица, 

посветена на Васил Левски . 

Ст.Славчева 

Анета Кънева 

18.02.2019 г. -    

 22.02.2019 г. 

Деца от ДГ  Брой участвали 

деца  

2.16 „Баба Марта и чудесата на 

мартеницата“ - развлечение 

Комисия по 

празници и 

развлечения 

Учители на детски 

групи по план за 

работа с 

родителите 

01.03.2019 г.- 9.00  

 

Деца от ДГ  Брой участвали 

деца  

2.17 Ден на мама – провеждане на празника 

до 08.03 

05.03 - 07.03.2019 г. Деца от ДГ и 

родители 

Брой участвали 

деца и 

родители 

 

2.18 Първа пролет и Ден на гората – 

развлечение с екологична насоченост. 

Комисия  по 

празници 

22.03.2019 г.  Деца от ДГ  Брой участвали 

деца  
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2.19 Ден на безопасността на движението - 

игри в двора на детската градина – 

развлечение.. 

Анета Кънева 

Комисия по БДП 

17.04.2019 г. Децата и 

родители 

 

Брой участвали 

деца и 

родители 

2.20 Народни традиции: Пролетен цикъл 

празници по план на групата – 

Великден – 28.04.; работилници 

съвместно с родителите;  Запознаване 

на децата с празниците. 

Учители на всички 

групи 

10.03.2019 г. - 

28.04.2019 г. 

Децата и 

родители 

 

Брой участвали 

деца и 

родители 

2.21 ДТФ “Коломбина“ Учители ПГ  Деца и 

родители 

Брой участвали 

деца и 

родители 

2.22 „Дейности, който не са дейност на ДГ, 

извън ДОС“ – продукции по график от 

учителите на дейностите 

 

Учители на групи 

и преподаватели на 

форми 

от 07.05.2019 г. 

до 10.05.2019 г. 

Деца - ДД и 

родители на 

децата 

Брой участвали 

деца и 

родители 

2.27 Церемония по изпращане на децата в 

І-ви клас – традиция на ДГ „Латинка“ 

– прощаване и предаване на знамето 

на ДГ;. 

Учители на ЗП-6 г. 

 

31.05.2019 г.  Деца от ЗП- 6 

г.  

Брой участвали 

деца  

2.28 „Довиждане детска градина“. 

Връчване на удостоверения . 

Учители на ЗП-6 г. 31.05.2019 г. Деца от ЗП- 6 

г. и родители 

Брой участвали 

деца и 

родители 

      

3. Общинско ниво 

3.1. ДТФ “Коломбина“ Учители ПГ м. март 2019 г. Деца и Брой участвали 

деца и 
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родители родители 

3.2. Конкурс „Да съхраним традициите“ Учители ПГ м. април 2019 г.  Брой участвали 

деца и 

родители 

   

   

 Национално ниво 

4.1. Национални конкурси за детска 

рисунка по регламен през годината. 

Гл.учител 

Учители на групи 

учебна 2018/2019 г. Деца от група 

„ИИ“ - ДПУ 

Брой изпратени 

рисунки и брой 

награди 

5. Международно ниво     

5.1. Шести международният конкурс 

„Децата дружат на планетата“- Минск, 

Република Беларус 

 

Гл.учител 

Учители на групи 

за ЗП 

 

30.10. 2018  г. Деца от ЗП Брой участници 

и награди 

5.2.      

5.3. Международни конкурси за детска 

рисунка по регламен през годината. 

Гл.учител 

Учители на групи 

учебна 2018/2019 г. Деца от група 

„ИИ“ - ДПУ 

Брой изпратени 

рисунки и брой 

награди 

 

4. Сътрудничество и взаимодействието между участниците в предучилищното образование: учители, директор, 

родители, образователни институции, НПО и др. за реализиране на стратегическите цели. Междуинституционална политика по 

обхващане и задържане на деца в образованието в задължителна предучилищна възраст. 

 

№ Дейност/задача Отг. Срок 

Индикатори 

Целева 

група 
Количествен 

1

1. 

Взаимодействие и сътрудничество по план на 

групата 

Учителите на 

групите 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

деца от 

Брой 

присъстващи 
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 групата на родителски 

срещи и 

подобрено 

взаимодействие 

 

2. 

Поддържане на профили във Facebook на всички 

групи /затворени групи/с актуална информация от 

дейността на групата; тематички материали за 

работа с деца „Училище за родители“; 

информираност на родителите за предстоящи 

дейностти на ДГ;  

Учители на 

групите 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

децата от ДГ 

Брой посетили 

затворените 

групи в нет 

пространстното 

 

3. 

Отворен ден за родителите – наблюдение на 

режимни моменти в групите по план за работа с 

родители. Участие на родителите в 

образователния процес чрез провеждане на ОФПВ 

и ДФПВ по тяхна специалност или 

компетентност. 

Учители на 

групите 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

децата от 

групата 

Брой посетили 

отворения ден 

5

5. 

Организиране на вътрешен благотворителен 

коледен конкурс с участници - родители и деца от 

ДГ „Латинка“ за: коледно изкушение, коледна 

картичка, коледна украса и сурвакница по 

българска традиция.  Награди и грамоти за децата. 

Връчване на награди на общ Коледен празник. 

Учителите 

групите;  

комисия за 

празници в ДГ 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

децата от ДГ; 

Деца от ДГ 

Брой награди и 

участници от 

групите 

6

6. 

 Поддържане на  сайта на ДГ с цел 

информираност на родители, персонал и 

общественост -  http://www.dglatinka.com. 

 Видеогалерия и галерия – Станислава 

Славчева  и Светла Попова 

Педагогически 

персонал 

 

Учебна 

2018/2019г. 

персонал 

Родители на 

децата; 

 

Брой 

посетители 

сайта. 

 

 

http://www.dglatinka.com/
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 Финансова информация; профил на 

купувача – счетоводител; 

 По групи – учителите на групите – екип на 

групата, седмично и годишно 

разпределение, снимки от празници на 

групата 

 Обща информация и новини – главен 

учител;  

 Вътрешни нормативни документи – 

директор;  

 

 

 

 

    

 

8. 

Сътрудничество с училищата на територията на 

град Шумен – изпълнение на план за 

приемственост. 

Учители на 

четвърта група 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца от ЗП – 

6 г.  

Приемственост 

за училище 

8 

9. 

Сътрудничество с „Училищно настоятелство – 

Латинка при ЦДГ№ 5“ и други институции; НПО. 

Всички учители Учебна 

2018/2019 г. 

Учители; 

Родители на 

децата от ДГ; 

Деца от ДГ 

Гражданска 

отговорност 

9

10. 

Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образователната 

система на деца в задължителна предучилищна 

възраст – действия по план на Община Шумен и 

РУО. 

Директор 

Главен учител 

Учители на групи 

Учебна 

2018/2019 г. 

Учители; 

Родители на 

децата от ДГ и 

необхванати; 

Брой обхванати 

и задържани 

деца 

 

5. Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата; за толерантност и работна среда между 

всички участници в ПО. Спазване на етичния кодекс на детската общност; механизъм за противодействие на тормоза между 

децата и етичния кодекс на ДГ „Латинка“ за участниците в образователния процес на детската градина. 
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№ 
Дейност/задача Отг. Срок 

Индикатори 

Целева 

група 

Количеств

ен 

1. Поддържане на табло за информация на родителите. 

Изнасяне ежедневно на продуктивната дейност на 

децата. 

Учителите на 

групите 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

деца 

Намаляване 

на случаите 

на агресия и 

насилие 

2. Изнасяне на правилата на групата на 

информационното табло за родителите. Етичен 

кодекс на детската общоност. 

Учителите на 

групите 

 

20.09.2018 г. Деца от 

групата и 

родители 

Намаляване 

на случаите 

на агресия и 

насилие 

между 

децата 

3. Индивидуални консултации на родителите за 

справяне с децата по време на раздялата; за 

преодоляване на агресията. Материали в тази връзка 

на информационните табла за родителите и групите 

във Фейсбук. 

Учителите на 

групите 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

деца 

Намаляване 

на случаите 

на агресия и 

насилие 

между 

децата 

4. Подкрепа на емоционално трудни деца. Консултации 

за родители по график. Проследяване напредъка на 

децата.  

Учителите на 

групите 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

деца 

Намаляване 

на случаите 

на агресия и 

насилие 

между 

децата 

5. Прилагане на плана за превенция на тормоза и 

насилието и действие при случаите на насилие или в 

риск от насилие над деца. 

 

Комисия за 

превенция на 

тормоза и 

насилието 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

деца 

Намаляване 

на случаите 

на агресия и 

насилие 

между 

децата 

6. Квалификация на непедагогическия персонал. Главен учител м.02. 2019 г .  Непедагоги Намаляване 
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Цел 2. Развиване на условия и среда за реализиране на образователната концепция „Учене през целия живот” чрез 

формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

 

1. Повишаване на грамотността, съгласно Национална Стратегия за насърчаване на четенето и повишаване на 

грамотността (2014-2020). Четенето-ключът за повишаване грамотността на нацията - допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие. 

 

№ Дейност/задача Отг. Срок 

Индикатори 

Целева група 
Количеств

ен 

Лекция: ”Етичен кодекс ”; „Работа с трудните деца“.   чески 

персонал 

на случаите 

на агресия и 

насилие 

между 

децата 

7. Изпълнение на Междуинституционалния план за 

действие за превенция на агресията и за засилване на 

сигурността в образователните институции на МОН: 

- Прилагане на Наредба за приобщаващо 

образование; 

- Осигуряване на достъп на всяко дете до подкрепа 

от психолог чрез ОДК-ЦПЛР; 

- Строг пропускателен режим; 

Директор 

Учителите на 

групите 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца от ДГ Предотврате

на агресия и 

насилие 

между 

децата 

8. Анализ изпълнението на плана на ПС през юни. Гл.учител 

Галина Георгиева 

 

03.06. 2019 г. Педагогиче

ски 

персонал и 

родители на 

децата 

резултати, 

анализ 
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1

1. 

Месец на поезията – четене на стихотворения за деца 

във всички групи и презентации по тях. 

Учителите на 

групите 

 

м.10.2018 г. Деца от ПГ 

Брой 

въприети 

стихотворен

ия 

2

2. 

Детски национален театрален фестивал „Коломбина“. 

Беседи – разговор с децата  върху думите:  „пиеса“, 

„театър“, режисьор, сцена и др. 

Учителите на 

ПГ 

 

21.03.2019 г. Деца от ДГ 

Популяризар

ане  на 

грамотността 

3

3. 

По повод Деня на будителите децата да възприемат 

произведения по темата. Събеседване върху думата 

„будител“. Изнасяне на таблата за родители, мисли на 

децата. 

Учители на ПГ 01.11.2018 г. Деца от ПГ 

Брой 

въприети 

худ.произвед

ения 

4

4. 

„Моята коледна библиотека“ – във всяка група да се 

обособи кът, с любими коледни книжки 

Учителите на 

групите. 

 

07.12.2018 г. 

 Деца от ДГ 

Популяризар

ане  на 

четенето 

5

5. 

„Литературен коледен календар“ – всеки ден децата 

да възприемат по една коледна приказка до идването 

на дядо Коледа. 

 

Учителите на 

групите. 

 

10-21.12.2018 

г. 

 
Деца от ДГ 

Популяризар

ане  на 

четенето 

6

6. 

Децата за въприемат художествени произведения за 

Васил Левски Учители на ПГ 19.02.2019 г. Деца от ПГ 

Популяризар

ане  на 

четенето 

7

7. 

Привличане на общественото внимание към 

значението на грамотността по повод  

Международния ден на книгата  - 2 април. Кътове с 

детски книги. Консултации на родители – избор на 

подарък за дете-книжка. 

Учителите на 

групите  

 

02.04.2019 г. Родители на 

децата и деца от 

ДГ 

Популяризир

ане не 

четенето и 

насърчаване 

на 

грамотността 

8. Включване в националния маратон на четенето чрез 

организиране на публични четения –„Най-обичам“, 

Учителите на 

групите 

.03. 2019 г. Деца и родители Брой деца с 
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„Любими приказни герои гостуват на най-малките“.  .04.2019 г. от ДГ изявено 

желание да 

слушат 

худ.произведе

ния 

9. Ежедневно четене на любими книжки  на децата, 

предоставени от тях, преди сън. 

Учителите на 

групите. 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца от ДГ Брой деца с 

изявен навик 

за слушане на 

приказка 

10. Подпомагане на родителите за усъвършенстване  на 

техните умения  да увличат и да насърчават децата си 

към четене и към развитие на езикови умени чрез 

родителски срещи и консултации. 

Учителите на 

групите. 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Родители на 

децата 

Брой деца с 

изразено 

желание да се 

научат да четат 

и пишат. 

11. „Прочети ми приказка“ – родители четат приказки в 

групите. 

Учителите на 

групите.  

 

 Февруари  

2019 год. 

Родители на 

децата 

Брой деца 

обхванати и 

задържани 

12. Организиране на посещения на градската библиотека- 

„Домът на книгите“ . 

Учителите на ПГ 

5 и 6 год. 

 

.10.2018 г. 

.05.2019 г. 

Деца от ПГ Брой деца 

посетили 

библиотеката 

 

2. Осигуряване на равни възможности на деца, за които българският език не е майчин език, за училище. 

 

№ Дейност/задача Отг. Срок 

Индикатори 

Целева 

група 

Количес

твен 
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1. 

Ежедневна индивидуална работа с децата, 

невладеещи в достатъчна степен книжовния 

българския език. 

 

Учители на 

всички групи 

   

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца 

невладеещи 

български 

език  

Брой 

деца с 

повишени 

резултати по 

ДОС - БЕЛ 

 

2. 

Създаване на условия за успешна адаптация и 

социализация на децата от етническите 

малцинства. Разработване на индивидуални 

програми за изоставащи деца с обучителни 

затруднения. Подкрепеща образователна среда.  

 

Учители на 

всички групи 

  Директора 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца от 

етнически 

малцинства 

Брой 

социализирани 

и адаптирани 

деца 

 

3. Превенция на ранното напускане на детската градина. 

№ Дейност/задача Отг. Срок 
Индикатори 

Целева група Количествен 

1. Водене на отчетност присъствията на децата чрез 

НЕИСПУО – нанасяне до 05- число на месеца от 

директор. Проверка на медицински документи за 

отсътвия на децата от медицинските сестри. 

Писма до директора на ДГ за отсъствия на децата. 

Писма от директора до  Кмета на общината, в 

случай на неизвинени отсъствия над 10 дни през 

учебно време. Спазване на алгоритъма за водене 

на отсътвията на децата и връзка с родителите, 

посочен в правилника за дейносттта на ДГ. 

Учителите на 

групи за ЗП 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Често 

отсътващи 

деца от ЗП 

Повишаване на 

присъствията на 

децата от 

групите за ЗП 

2. Постоянен анализ на причините за отсъствия на 

децата за задължителна подготовка. Посещения на 

учителите по домовете на децата непосещаващи 

Директора 

Учителите на 

групи за ЗП 

Учебна 

2018/2019 г. 

Често 

отсътващи 

деца от ЗП 

Повишаване на 

присъствията на 

децата от 
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редовно детска градини. Консултации. 

Информиране на директора. Връчване на 

уведомления на родителите, срещу подпис, за 

необходимостта от редовно посещение. 

Предоставяне на същите на директора. 

 групите за ЗП 

3. Даване на ежедневни консултации на родителите 

за необходимостта, детето им да посещава 

ежедневно детската градина и за ценността на 

образованието през 21 век. 

Директора 

Зам.директор 

Учителите на 

групи за ЗП 

Учебна 

2018/2019 г.. 

Често 

отсътващи 

деца от ЗП 

Привличане и 

задържане на 

деца в ДГ 

4. Водене на отчетност, отсъствията на децата. 

Писмена информация на директора, до 2-ро число 

на месеца, за присъствията и отсъствия на всички 

деца с подписи на учителите. Водене на всички 

документи за отсътвия на децата по месеци от 

учителите на групата към дневника. 

Учителите на 

всички групи 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца отДГ Повишаване на 

присъствията на 

децата в ДГ 

5. Издирване на деца за ЗП, непосещаващи ДГ и 

убеждение за прием в детската градина. 

Разяснителна работа сред родителите, за 

задължителния характер на образованието на деца 

от 5 до 16-годишна възраст и необходимостта от 

овладяване на книжовен български език в ранно 

детство.  

Екип за обхват и 

задържане на 

децата по 

заповед на 

директора 

 

Учебна 

2018/2019 г. 

Деца 3-7 г. Обхват на 

децата от 

етническите 

малцинства. 

Ранно 

предупреждение  
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      4. Създаване условия за развиваща професионална квалификация  на персонала в детската градина чрез „учене през целия 

живот“, насочена към реализиране на стратегическите цели. Да се формира висококвалифициран колектив от служители, 

който да е гаранция за конкурентноспособност на детската градина. 
 

Повишаването на квалификацията на учителите,  директора и другите педагогически специалисти е разписана в чл.221- 

чл.226 от ЗПУО. 

  План за квалификационната дейност на детската градина за учебната 2018/2019 г. – приложение № 2  

4.1. Квалификационна дейност в детската градина, съгласно чл.223 от ЗПУО – минимум 16 академични часа 

 

4.2. Квалификационна дейност извън детската градина, съгласно чл.222 от зпуо – по 48 академични часа за периода 

на атестиране. 

 

4.3. Квалификационна дейност на непедагогическия персонал – „Учене през целия живот“. 

 

5. Усъвършенстване на стила и методите за демократизация и хуманизация на управленския процес 

 

Годишният план на детска градина „Латинка“ е като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за периода 

от 2016 до 2020. При възникнала необходимост той може да бъде актуализиран през учебната година. 
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Приложение 1 

Детска градина „Латинка”, Шумен 

ул. “Л. Каравелов“  № 4, http://www.dglatinka.com  '  054/862 731, e-mail: dlatinka@abv.bg 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ............................. 

ЯНА ЖЕЧЕВА 

Директор на ДГ“Латинка“, Шумен 

Заповед № 10/18.09.2018 г. 

 

  

 

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

                        ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

                   
Планът на ПС на ДГ”Латинка” е приет на заседание на Педагогическия съвет 

с Протокол №  01/17.09.2018 г.  
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№ Тема Дневен ред Дата  Час  Място  

1. 

 

 

 

 

Организационен 

– приемане на 

вътрешна 

регламентация 

за учебната 

година 

 

1. Анализ на решенията на Педагогическия съвет от 

педагогически съвет    .06.2018 г. 

2. Отчет на стратегия и план за действие и финансиране на 

стратегията.  

3. Приемане на актуализирана стратегия на ДГ“Латинка“ за 

периода 2016-2020 г. и план за действие и финансиране. 

4. Приемане на актуализирана програмна система на ДГ  с  

тематични годишни разпределения на групите за 

2018/2019 г.  

5. Приемане на годишен план за дейността на ДГ и 

приложения към него: 

5.1. План на Педагогическия съвет 

5.4. План по БДП 

5.5. План за квалификация 

5.6. План за контролната дейност на директора. 

6. Приемане на правилник за дейността на ДГ. 

7. Приемане на правилник за вътрешен трудов ред. 

8. Приемане на правилник за безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

9. Приемане План за защита при бедствия на 

пребиваващите в ДГ „Латинка“, Шумен 

10. Приемане списъчния състав на детските групи и брой 

17.09. 

2018 г. 

 

17.45 

часа 

 

ДГ „Латинка” 
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деца в група. 

11. Приемане на целодневна организация на учебния ден в 

ДГ „Латинка“, Шумен. 

12. Приемане на седмични разпределения- ОФПД - на 

групите. 

13. Приемане на мерки за повишаване качеството на 

образованието. 

14. Приемане на програма за превенция на ранното 

напускане на детската градина. 

15. Приемане на  програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата от уязвими 

групи. 

16. Приемане на допълнителни дейности срещу заплащане, 

които не са дейност на детската градина и фирми за 

организирането им: английски език; изобразително 

изкуство и народни танци. 

17. Други 

 

2. Оценка на труда; 

приобщаващо 

образование 

 

1. Анализ на решенията на Педагогически съвет от 

17.09.2018 г. 

2. Постижения на децата по ДОС – резултати от входна 

диагностика. Обща и допълнителна подкрепа – 

необходимости –  координатора по приобщаващо 

образование. - докладват учители на групите. 

3. Приемане на план на координатора по приобщаващо 

15.10. 

2018 г. 

17.45 

часа 

ДГ ”Латинка” 
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образование. – Марияна Милева. 

4. Приемане на карта за оценка на постигнатите резултати 

от труда на педагогическите специалисти за уч.2018/2019 

г.- Галина Геогиева – гл.учител. 

5. Избор на комисия за оценка на труда на 

педагогическите специалисти за уч.2018/2019 г. 

6. Приемане на план за работата на главния учител – 

Галина Георгиева 

7. Приемане на план  за превенция на тормоза и насилието 

– Теодора Сотирова 

8. Други. 

 

3. Детско 

самоуправление, 

Коледни 

празници,  

1. Анализ на решенията на Педагогическия съвет от 15.10. 

2018 г. 

2. Напредък на децата по ДОС – приобщаващо образование – 

учителите на групите; координатор 

3. Дни на детското самоуправление (организация по сгради) - 

учители на ПГ – 5-6 г. 

4. Коледни празници . 

5. Други. 

 

19.11. 

2018 г. 

17.45 

часа 

ДГ ”Латинка” 

4. Изпълнение на 

годишния план  

за пет месеца – 

учебно време на 

учебната 2018/ 

2019 г. 

1. Анализ на решенията на Педагогическия съвет от 19.11. 

2018 г. 

2.  Приобщаващо образование - координатор.  

3. Анализ за дейността на учителите в групите на ДГ 

(приобщаващо образование; ДОС; БДП; планове на 

групите) - учители на групи 

4. Отчет за резултатите от работата на комисиите и работните 

11.02. 

2019 г. 

17.45 

часа 

ДГ ”Латинка” 
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групи в ДГ – председатели на групи и комисии. 

5.  Отчет на комисия по БУВОТ – Галина Георгиева 

6. Анализ на изпълнението на годишния план – директор. 

7. Избор на учебни помагала за групите за задължителна 

подготовка за уч.2019/20 г. 

8. Други. 

5.. Квалификация 

Самооценяване 

Приобщаващо 

образование 

7. Анализ на решенията на Педагогическия съвет от 

11.02.2019  

8. Приобщаващо образование – екипна работа между 

участниците в образователния процес – учителите на 

групите; координатор 

9. Самооценяване – план на работната група за  реализиране на 

самооценяването, съгласно процедурата на ДГ, анкета с 

родителите- комисията. 

10. Отчет изпълнението на тематична проверка 2018/2019 г. и 

квалификация – гл.учител; директор 

11. Други: безопасна среда, пролетно почистване. 

 

22.04. 

2019 г. 

17.45 

часа 

ДГ ”Латинка” 

7. Анализ на уч. 

2018/2019 г. и 

подготовка на 

2019/2020 г. 

1. Анализ на решенията на Педагогическия съвет от 

22.04.2019  

2. Доклади за приобщаващо образование – от учителите към 

координатора и директора. 

3. Доклад за квалификацията – главен учител 

4. Приемане на тематичен план за квалификация 2019/2020 – 

гл.учител 

5. Годишен анализ за дейността на учителите в групите на ДГ 

(Програмна система; образователен процес; ДОС; БДП; 

планове на групите) – учителите на групите. 

17.06. 

2019 г. 

17.45 

часа 

ДГ ”Латинка” 
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6. Годишен отчет за резултатите от работата на комисиите и 

работните групи в ДГ. Отчети на комисиите по БУВОТ и 

БДП – председатели на комисии и групи. 

7. Доклад – анализ за контролната дейност – директор. 

8. Доклад за приобщаващо образование – директор, 

координатор. 

9. Избор на комисии и работни групи за подготовка на 

вътрешна регламентация за уч.2019/2020 г.  

10. Отчет за дейността на комисията за превенция на тормоза и 

насилието – председател на комисия и гл.учител (анализ на 

анкетите по плана). 

11. Отчет изпълнението на стратегията и плана за действие и 

финансиране. Самооценяване – резултати. Мерки за 

повишаване на качеството в образователната институция. – 

директор, работна група за сомооценяване. 

12. Други. 
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Приложение:2 

Детска градина „Латинка”, Шумен 

  ул. “Л. Каравелов“  № 4, http://www.dglatinka.com  '  054/862 731, e-mail: dlatinka@abv.bg 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ............................. 

ЯНА ЖЕЧЕВА 

Директор на ДГ “Латинка“, Шумен 

Заповед № 09/18.09.2018 г. 

     

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

                        ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г. 

 

              

 

Планът за квалификация на ДГ”Латинка” е приет на заседание на Педагогическия съвет  

с Протокол № 01/17.09.2018 г.  

 

mailto:dlatinka@abv.bg
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І. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

 1. Анализ на квалификационната дейност в детската градина. 

През учебната 2017/2018 г. ДГ “Латинка“ осъществи успешно всички квалификационни форми, включени в плана за 

квалификационна дейност.  

Организациите/институциите, които проведоха тези квалификационни дейности са: 

 МОН; 

 РААБЕ България; 

 ДГ „Латинка“, Шумен. 

Теми, по които бе осъществена квалификация са: 

 Обучение по БДП; 

 Приобщаващо образование  - ранно оценяване на децата от 3 до 3,6 години за обучителни затруднения; 

 Работа със софтуерна платформа“ Учителско портфолио“; 

 Диагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна възраст. Форми, методи и инструментариум; 

 Действие на педагогическите специалисти при прояви на тормоз в учебното заведение; 

 Организация на педагогическата среда. Оценяване и самооценяване на качеството в обрователната институции. 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работата на педагогическите специалисти  и 

успешното усвояване на учебното съдържание от децата. Тя повишава мотивацията и професионалното развитие на учителите; 

съдейства за подобряване на организацията и методиката при работа с децата. Различните квалификационни курсове се 

включват в плана за квалификационна дейност на детската градина, който е неразделна част от годишния план на детската 

градина. 

2. Дефицити от квалификация на педагогическите специалисти: 
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 Дефицитите/потребностите от квалификация на педагогическия персонал в детската градина се проучват в края на 

предходната и началото на новата учебна година чрез анкети, дискусии на оперативни съвещания, разговори с комисията по 

квалификация и наблюдения от страна на директора и главния учител. Вземат се под внимание мненията, желанията, потребностите 

и нагласите на педагогическите кадри. Проучените потребности се обобщават от комисията по квалификация и от главния учител. 

Възоснова на проучените потребности е изграден настоящия план.  

 Определените дефицити за учебната 2018/2019 година са: 

 

 Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на детето като интердисциплинарен комплекс, 

насочен към придобиване на социална, гражданска и интеркултурна компетентност и компетентност свързана със 

здравето и екологичното образование; 

 „Самооценяване на институцията като процес от системата за управление на качеството на образователните 

институции“; 

 „Документационна дейност, архивиране и контрол на документите и архива на образователната институция“; 

 Диагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна  възраст. Форми, методи и инструментариум; 

 Безопасност на движението по пътищата; 

 Иновации в ПВ чрез конференции, наблюдение на открити практики; споделяне на опит; научни форуми; 

 Умения за приобщаващо и включващо обучение;  

 

 

IІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1.Приоритети: 

1. Стимулиране на  учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно преподаване и обучение чрез обмяна на 

педагогически опит. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите. 

3. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите. 

4. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 
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5. Усъвършенстване уменията на педагогическия екип за работа с  информационните технологии. 

6. Създаване на условия за спазване на ДОС и функциониране на детската градина  в съответствие с нормативните 

изисквания чрез обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия 

персонал. 

7. Повишаване самочувствието, мотивацията за самоусъвършенстване,  и удовлетвореността на педагозите от придобитите 

компетентности, а от там и на успешната творческа дейност, партньорство и сътрудничество с обществено – културни 

институции и родителската общност. 

8. Утвърждаване на творческа атмосфера в колектива, гарантираща свобода и търпимост към чуждото мнение. 

 

2. Целеви групи: 

 

2.1. Педагогически персонал: Директор; Главен учител; Старши учители; Учители;  

2.2. Непедагогически персонал: Счетоводител, Медицински сестри;  ЗАС,  Помощник-възпитатели; Кухненски 

персонал 

IІІ.ЦЕЛИ: 

1. Квалификация на  педагогическите кадри на ДГ „Латинка“, Шумен, съобразно изискванията на Наредба №12/01.09.2016 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагогическите специалисти за осъществяване 

в единство на възпитателни и образователни задачи при подготовка, организиране и провеждане на педагогическия 

процес. 

3. Създаване на мотивация за професионално развитие и самоусъвършенстване на учителите.  

4. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в 

съответствие с динамиката на общественото развитие и образователни изисквания на държавната политика.  

5. „Учене през целия живот“ – повишаване компетентността на всеки член от екипа, съобразно длъжността и желанието му. 
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ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се организира вътрешна и външна квалификация през учебната 2018/2019 година за покриване на констатираните 

дефицити – страница 3 от този план. 

2. Да се повиши компетентността на учителите във връзка с прилагане на всички наредби към ЗПУО. 

3. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване на уменията им за работа с деца чрез ефективно 

използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри 

педагогически практики.  

4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера; на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми.  

5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание от децата с цел придобиване 

на компетентности по ДОС за ПО и развиване уменията им за решаване на проблеми.  

6. Да се създадат условия за организация  и провеждане на  съдържателен образователен процес в центъра на който стои 

детето с неговите индивидуални особености и потребности. 

 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

Повишаването на квалификацията на учителите, директора и другите педагогически специалисти е 

разписана в чл.221- чл.226 от ЗПУО. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, съгласно чл.223 от ЗПУО – минимум 16 академични 

часа 
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№ Тема 
Целева група 

/брой/ 

Форма 

/курс, семинар, 

тренинг/ 

Период на 

провеждане 

Академични 

часа 
Отговорник 

1. 

Гражданското 

образование в 

детската градина – 

съдържание. 

Принципи на 

обучението. 

 

 

 

1- директор 

1 – главен учител 

7- ст.учители 

2 - учители 

Лекция, 

презентация 

15 – 30 

септември 

2018 год. 

2 часа 

 

Гл.учител: Г.Георгиева 

Ст.учител: М.Милева 

2. 

 

Интерактивни 

методи и техники на 

обучение по 

гражданско 

образование. 

 

 

1 -директор 

1 – главен учител 

7- ст.учители 

2 - учители 

Лекция, 

презентация 

 

м.ноември  

2018 г. 
2 часа 

Ст.учител: Т.Сотирова 

Ст.учител: 

М.Димитрова 
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3. 

„ Гражданско 

образование на 

детето като 

интердисциплинарен 

комплекс, насочен 

към придобиване на 

гражданска 

компетентност“ – 

тема от програмата 

 

1 - директор 

1 – главен учител 

7- ст.учители 

2 - учители 

ВОП: вътрешни 

наблюдения по 

групи  

 

м.януари 

2019 
4 часа 

Изготвяне на графици:         

Гл.учител: Г.Георгиева 

 

4. 
„Здравно 

образование“ 

1-директор 

1 – главен учител 

7- ст.учители 

2 - учители 

Лекция, беседа 
м.февруари 

2019 
2 часа 

Ст.учител: Теодора 

Сотирова 

М.с Нермин Джеватова  
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5. 

„Безопасно 

поведение при 

бедствия в ДГ“ 

1-директор 

1 – главен учител 

7- ст.учители 

2 - учители 

лекция 
м.март 

2019 
2 часа 

Гл.учител: Г.Георгиева 

 

6 

„ Гражданско 

образование на 

детето като 

интердисциплинарен 

комплекс, насочен 

към придобиване на 

гражданска 

компетентност“ – 

тема от програмата 

 

1-директор 

1 – главен учител 

7- ст.учители 

2 - учители 

ВОП: наблюдения 

по групи 

м.април 

2019 
4 часа 

Изготвяне на графици:         

Гл.учител: Г. Георгиева 

 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ДЕТСКАТА ГРАДИНА, съгласно чл.222 от ЗПУО – по 48 академични 

часа за периода на атестиране 

№ Тема 

Целева 

група 

(брой) 

Форма 

(курс, 

семинар, 

Обучител 

/Обучителна 

институция 

Финансиран

е 

(цена, начин) 

Период на 

провеждане 
Отговорник 
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тренинг и др.) 

1. Международна 

конференция ШУ 

Директор 

3 учителя 
конференция 

ШУ „Еп. К. 

Преславски“ 
Бюджет ДГ 

м.октомври 

2018 г. 
Директор 

2. Работа с 

електронни 

инструменти 

2 учителя Курс 
РААБЕ чрез 

РУО 

Бюджет на 

ДГ 

 

м. ноември. 

2018 

 

Директор 

3. Идентификация и 

развитие на 

талантливи деца и 

ученици – 

приобщаващо 

образование 

 

2 учители 

 

Курс  РААБЕ чрез 

РУО 

Бюджет на 

ДГ 

 

м. февруари 

2019 г 

Главен учител 

 

4. Квалификационен 

курс по БДП 

 2 учителя 

 

курс Чрез РУО Бюджет ДГ  март 

2019 г. 

Директор 

 

5. Работа с 

хиперактивни деца 

и деца със СОП 

/игри за внимание/. 

Начини за 

установяване на 

деца с обучителни 

2 учители Курс РААБЕ- 

България 

 Март 2019 Гл.учител 
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трудности – 

приобщаващо 

образование. 

6. Интерактивни 

ресурси. Работа  с 

различни софтуери. 

https://angelov.inno

vateconsult.net/bg 

4 учители Курс РААБЕ- 

България 

Ангел Ангелов –

ДИКПО- 

Шуменски 

университет 

Бюджет ДГ 

–  

Април 2019 г. Гл.учител 

7. Единадесета  

научно- 

практическа 

конференция 

„ВОДИМ 

БЪДЕЩЕТО ЗА 

РЪКА” 

1 

гл.учител 

1 

директор 

Научно 

практична 

конференция 

 МОН Бюджет 

ДГ  

Единадесета  

научно- 

практическа 

конференция 

„ВОДИМ 

БЪДЕЩЕТО ЗА 

РЪКА” 

Директор 

8. Управление на 

образованието. 

Приложение на 

ДОС и други 

Директор 

 

курс По програми от 

МОН, РУО, 

СДСОРБ и други 

институции 

Бюджет на 

ДГ 

Учебна 

2018/2019 

Директор 

 

 

https://angelov.innovateconsult.net/bg
https://angelov.innovateconsult.net/bg
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НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – „Учене през целия живот“ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

                                                                                 
№ 

Тема 
Целева 

група 

Участници 

 

Форма на 

квалифик

ационна 

дейност 

Време 

на провеждане 

Продъл 

жителност 

Обучаваща 

институция 

/отговорници/ 

Очаква- 

ни резул- 

тати 

Финан-

сира- 

не 

1. 

Система  за  

самоконтрол хигиенно 

състояние  в обекта. 

Дезинфекция и 

стерилизация. Водене 

на документация. 

 

 

непедагогически 

персонал 

 

 

Помощник-

възпитатели 

Готвач 

Помощник-

готвач 

 

 

 

лекция 

 

 

м.октомври 

от 13.00 до 

14.30 часа 

 

 

мед.сестри 

Повишаване 

квалификацията 

на  персонала за  

системата  за  

самоконтрол 

хигиена  

,дезинфекция и  

стерилизация. 

 

- 

2. 

 

 

Долекарска помощ -

поведение при 

припадане.Последоват

елност при  оказване  

на  първата  помощ. 

Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

беседа м.ноември 
от 13.00 до 

14.30 часа 
 

Повишаване 

нивото от знания 

на персонала за 

оказване на 

долекарска 

помощ при 

припадане. 

- 

3. 

 

Безопасност на труда. 

Оценка на риска 

Група по 

условия на труд 

и орган за 

безопасност и 

здраве, лица 

провеждащи 

инструктажи 

Директора 

М.Христова 

ОБЗ 

Домакина 

 

курс 

 

м.януари 

 

1 ден 

 

Служба по 

трудова 

медицина 

 

Получаване на 

удостоверение за 

безопасност при 

работа 

- 
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4. 

 Система за  

самоконтрол –

приемане  ,обработка  

и  съхранение  на  

хранителните  

продукти в обекта . 

Готвачи 

,домакин   
Готвачи 

,домакин  
лекция м.февруари от 13.00 до 

14.30ч. 
Мед.сестри  

 

Повишаване 

нивото от знания 

на кухненския  

персонал за  

стандарта по  

приемане  

,обработка   и  

съхранение  на  

храните . 

- 

5. 

”Етичен кодекс”; 

„Работа с 

трудните деца“. 
 

 

непедагогически 

персонал 

 

 

Помощник-

възпитатели 

Готвач 

Помощник-

готвач 

 

 

 

лекция 

 

 

м.март 

от 13.00 до 

14.30 часа 

 

 

директор 

Повишаване 

нивото от знания 

на персонала.  

 

  

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. 

1. Очаквани резултати: 

 Разработеща система за квалификационна дейност в детската градина; 

 Поддържан регистър на проведените квалификационни дейности от главния учител; 

 Проведена квалификация, съобразно правилата за квалификация в детската градина; 
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 Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия;  

 Високо мотивиран персонал за усъвършенстване на своите знания, умения и компетентностите в контекста на 

ученето през целия живот; 

 Активни професионално развиващи се специалисти, ефективно прилагащи съвременните информационни  

технологии в процеса на работа с децата, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 

практики в образователния процес; 

 Успешно усвоено учебно съдържание по образователни направления и придобити компетентности по ДОС. 

2.Анализ и оценка на ефективността: 

Оценка ефективността на 

очакваните резултати от 

квалификационната дейност 

Индикатори 

Качествени критерии Количествени критерии 

Реализирани квалификационни форми, 

съгласно плана в детската градина 

Повишени знания, умения и 

компетентности за здравословното 

хранене; здравословни и културни 

навици при хранене на децата в 

предучилищна възраст ; 

Изведен иновативен опит от 

вътрешната открита практика. 

Брой участвали в квалификацията; 

Брой протоколи; 

Брой на учители с повишени 

компетентности за работа. 

 

 

 

Реализирани квалификационни форми, 

съгласно плана в детската градина 

Повишени знания, умения и 

компетентности за работа. 

Брой издадени сертификати от 

външни институции. 
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Предаден опит на колегите след 

проведена външна квалификация – 

брой обучени; мултиплициращ 

ефект. 

Анкетно проучване с цел оценка на 

система за квалификационна дейност 

в  детската градина. 

Адекватност на системата. 

Актуалност на системата.  

Обвързаност на квалификацията с 

професионалното и кариерно развитие 

на учителя; 

Осигурен равен достъп до обучение на 

учителите; 

Индивидуализация, предполагаща 

учебни форми и курсове, съобразени с 

личните възможности и интереси на 

учителите; 

Ефективност на обучението – 

резултатите от обучението да 

допринасят за повишаване на 

качеството на преподаване  на 

учителите. 

Анализ на резултата чрез 

количествена оценка от учителите на 

педагогически съвет от главен учител 

през м. юни 2019 г. 

Квалифицирани педагогическите 

специалисти, отговарящи на 

Успешно усвоено учебно съдържание 

по образователни направления и 

Повишени количествени резултати 

по ДОС, според диагностика на 
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изискванията на съвременните условия. 

 

покрити ДОС от повече деца децата в края на годината. 

 

Мотивиран персонал за 

усъвършенстване на знанията, 

уменията и компетентностите в 

контекста на ученето през целия живот.  

 

Изразена лична мотивираност за 

развитие и саморазвитие; 

Изградена вътрешна мотивация за 

професионално развитие 

Брой желаещи за участие в 

квалификационни форми в и извън 

ДГ; 

Брой посещаващи 

квалификационните форми, съгласно 

протоколи от дейността. 

Активни професионално развиващи се 

учители, ефективно прилагащи 

съвременните информационни  

технологии в процеса на работа с 

децата, чрез въвеждане на иновации и 

обмяна на добри педагогически 

практики в образователния процес. 

Прилагане на ИКТ в ежедневната 

дейност на учителя при работа с деца и 

водене на ЗУД 

Оценка в протоколите от 

контролната дейност на директора. 

Дадени препоръки/насоки от 

контролна дейност – устни и 

писмени. 

Поддържане на регистър на 

проведените квалификационни 

дейности от главния учител 

Професионално изграден регистър от 

главния учител. 

 Въведени всички квалификации на 

учителите по години от външни 

институции, 5 години назад с цел 

оценка на квалификация с оглед 

надграждащ, системен ефект на 

Въведени квалификационни форми 

от външни институции по теми;; 

Изграден и поддържан регистър и № 

на сертификата, брой часове, 

удостоверение, обучителна 

институция. 
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квалификацията. 

Споделяне и публикуване на добър 

педагогически опит 

Изградени специалисти в 

професионално отношение. 

Умение за споделяне, разпространяване 

и публикуване на педагогически опит. 

Изграден имидж на образователната 

институция. 

Брой публикации. 

Брой споделен опит на педагогически 

съвещания. 

Брой участници. 

 

VII.ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ: 

 

             Сумата за финансиране на квалификационните дейности се определя съгласно чл. 35 от Колективния трудов договор за 

системата на народната просвета от 11.06.2018 г., в размер на  не по- малко от  1,2 % от годишните средства за работна заплата 

на педагогическите специалисти.  

 

 2. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

 3. Финансови средства от проекти 

 

VIII. КОНТРОЛ: 

            Директорът осъществява контрол за изпълнение на плана за квалификационна дейност в частта за квалификацията извън 

детската градина. 

Директорът възлага контрол  за изпълнение на плана за квалификационна дейност: 
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 в частта вътрешна квалификация в детската градина на главния учител. Проведеният контрол, главния учител описва 

в годишния си доклад пред педагогическия съвет след края на учебната година.  Регулярно главния учител докладват 

пред ПС за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритети за вътрешна квалификация. 

 в частта финансиране на квалификацията  - на счетоводител. 

          Настоящият план за квалификационната дейност на ДГ”Латинка” е приет на педагогически съвет с Протокол № 

01/17.09.2018 г. 

         Той е отворен за допълнения и изменения през учебната година, за подмяна на външни квалификации, според 

финансовите средства и предлаганите такива от външни институции. 

 

 


