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3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст 

4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от работата 

5. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на децата и учениците 

6. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за 

развитие и квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

Приоритети в дейността на детската градина: 

1. Пълен обхват и задържане на децата, подлежащи на ЗПП. 

2. Повишаване качеството на възпитателната работа в съответствие с  изискванията на ДОС с цел осигуряване оптимални 

педагогически условия за овладяване на знания, умения и отношения за  социална, познавателна и специална подготовка, 

гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето. 

3. Разгръщане на творчеството и иновациите във възпитанието и обучението на децата в предучилищна възраст. 

4. Работа със семейството и подкрепа на родителите в качеството им на основни възпитатели на децата.  

5. Подкрепа на личността на детето в приобщаването му  към културните традиции, националните ценности и формиране на 

интеркултурни компетентности. 

6. Стремеж към идентичност и популяризиране дейността на детското заведение. 

 

 

 

 

 

II. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност по  Срок Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна единица 

(брой, процент 

Базова 

стой- 

ност 

Целева 

стойност 

  

1. Изпълнение на плана  по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) 
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 1.1 Повишаване интереса на 

децата към работата в екип, 

чрез участие в различни 

кампании и събития, 

отбелязване на важни дати, 

вкл. от екологичния календар 

(активно участие на всички 

деца в мероприятията от 

Плана за празници и 

развлечения) 

2020-2021 Брой проведени 

мероприятия 

3 5 Учители по 

групи 

 

 1.2 „ Разбирането – начало на 

съгласието и партньорството“ 

-тренинг 

Изграждане на положително 

отношение към 

предучилищното 

образование у родителите за 

гарантиране на успешно 

обучение и възпитание на 

децата. 

 

Март 2021 брой родители 20 26 Директор, 

учители 

 

 1.3Мониторинг на 

посещаемостта в ПГ 

Всеки 

месец 

Брой констативни 

протоколи 

5 9 директор  

 1.4 Ангажирано участие в 

екипа по обхват и 

своевременно отразяване на 

информацията в ИСРМ. 

Октомври-

май 2020/ 

2021 

% Обработени 

протоколи 

 100% Веселина 

Атанасова 

Стефка 

Борисова 

 

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 

образованието и науката (2014-2020г.)  

 2.1 Въвеждане и прилагане в 

образователния процес на 

иновационни технологии и 

интерактивни методи и 

средства, включително и на 

електронно съдържание. 

2020-2021 % проведени ситуации 1% 50% Учители по 

групи 
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 ИКТ за онагледяване 

(представяне на учебния 

материал в ДГ) разработване 

на дигитални ресурси. 

 

 2.2 Разработване на 

дигитални ресурси за 

дистанционно обучение в 

условията на извънредно 

положение. 

2020-2021 5% готови ресурси 0 50 Учители 

 

При 

необходимост. 

 2.3 Участие на екипа в 

квалификационна дейност по 

темата. 

ноември 

2020 

Брой участници 0 5 Директор 

учители 

 

3. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот  

 3.1 „ Азбука на 

взаимодействието родител-

дете“ – училище за родители 

Цялата 

учебна 

година 

Брой участвали 

родители 

15 25 Учители, 

директор 

 

 3.2“ Вкусът на успеха“ /мини 

проект / - предприемачество и 

инициативност в ДГ 

декември- 

2020;май-

2021 

% реализирани 

дейности 

1 50 Учители; 

родители; 

деца 

 

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) 

по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

 4.1. „Преоткрийте детето си“ 

Тренинг с родители в група 

„Патиланци“- възпитанието в 

домашни условия. 

 

20.01.2021г

. 

Брой участвали 

родители 

0 15 Учители на 

групата 

 

 4.2 Участие в празник на 

ромите – 8 април, 

организиран от читалището и 

ромската общност 

Мотивиране на децата от 

различни етноси за участие в 

съвместни изяви чрез 

укрепване чувството за 

08.04.2020 % участвали деца и 

родители 

50 % 70 % учители  
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принадлежност и 

толерантност 

 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  

 5.1 Участие в дейностите на 

клуб „ Играя, чета, опознавам 

света“ съвместно с ученици 

от първи клас по едноименен 

проект на читалище „ 

Развитие-1903“. 

2020-2021 Брой мероприятия 1 3 Учители на 

ПГ 5 и 6 

годишни 

 

 5.2 Седмица на четенето; 

на детската книга 

 

2020-2021 Брой мероприятия 3 5 

 

 

 

 

Учители 

Деца 

Родители 

Обществени

ци 

 

 

 

6. Институционални инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 

100/08.06.2018 г. 

 6.1 Среща с представители на 

институциите по Механизма 

за обхват за идентифициране 

на не обхванатите в системата  
на предучилищното 

образование деца 

10.2020  Брой срещи 1 2 Екип по 

обхват 

Пълен обхват на 

децата, 

подлежащи на 

ЗПП 

 6.2. Пълноценно участие в 

екипа за обхват в изпълнение 

на механизма за обхват и 

задържане на деца и ученици 

в системата на образованието. 

постоянен Брой участници в 

екипа. 

1 1 Веселина 

Атанасова 

 

 

Изготвяне на 

протоколи 

        

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 и 2021 г. 

 7.1 Участие в Национална 

програма“ Квалификация за 

професионално развитие на 

2020-2021 

учебна 

година 

Брой участници 

 

Брой учители явили се 

2 

 

4 

 

учители  
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педагогическите 

специалисти“ 

за V ПКС 2 4 

        

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 8.1 Разработване на проекти 

към ЦОИДУЕМ 

 

2020-2021 

Брой подадени проекти 1 1 Директор 

екип 

 

 8.2 Дейности по проект 

„Активно приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“ 

2020-2021 Брой проекти 1 1 Директор  

учители 

 

9.  Дейности на детската градина за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за 

приобщаващо образование. 

 9.1 Дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция 

 9.1.1 Създаване и 

обогатяване на 

информационна банка за 

родители и учители на сайта 

на ДГ. 

2020-2021 г % качена информация 20 50 директор  

 9.1.2 Осигуряване на 

безопасни и здравословни 

условия за възпитание, 

обучение и труд чрез 

подобряване и обновяване на 

материално-техническата 

база в ДГ  

През 

цялата  

година 

% обновена база 90 100  

 

Директор 

екип 

 

 9.2.Дейности по превенции на негативни прояви. 

 9.2.1. „Ден на розовата 

фланелка“ – развлечение за 

деца и родители 

 2020-2021 Брой реализирани 

мероприятия 

0 1 Маргарита 

Филипова 

 

        

 9.3.Дейности за приобщаващо образование. 

 9.3.1 Идентификация на 

децата с обучителни 

трудности и осигуряване на 

10.10.2020 % обследвани деца 0 % 50 % Учители 

ЕПЛР 

След подадени 

заявления от 

родители 
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адекватна корекционна 

дейност. 

 9.3.2 Сформиране на група за  

сюжетни танци към ЦПЛР-

ОДК „ Людмила Живкова“ 

Оряхово 

Възможност за изява на 

децата и тяхното 

емоционално благополучие. 

30.09.2020 Брой участващи деца 13 13 Веселина 

Атанасова 

 

 9.3.3 Пътуващи ателиета“ – 

споделяне на добър 

педагогически опит 

По график % осъществени 

дейности 

50 % 100 % МО на 

община 

Оряхово 

 

10

. 

Мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 

 10.1. Създаване на динамично 

електронно съдържание с цел 

намаляване на хартиената 

документация. 

2020-2021 Процент заменени 

документи 

1 % 50 % Директор 

Педагогичес

ки екип 

 

        

11

. 

Дейности по изпълнение на специфични приоритети на детската градина. 

 11.1. Въвеждане и 

провеждане на скрининг-тест 

за 3 годишните деца 

 при 

навършван

е на 

определена

та възраст 

% обследвани деца 40 % 100 % Ст. учител 

Бистра 

Величкова 

 

 11.2 Изготвяне на планове за 

работа с родителите и 

празничен календар и 

реализиране на заложените 

дейности. 

2020-2021 

учебна 

година 

% реализирани 

дейности 

30 % 50 % Учители по 

групи 

 

 11.3 Провеждане на 

интердисциплинарни 

2020-2021 

учебна 

% реализирани 

дейности 

2% 60% Учители 

родители 
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дейности – състезания, игри и 

конкурси 

година директор 

 11.4 Разработване на 

календарен план на 

дейностите 

10. 2020 Бр. планове 0 1 директор  

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет / Протокол №1 от 17.09.2020 г/. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.План за квалификационната дейност на образователната институция. 

2.График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 
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                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ” с.Остров,общ.Оряхово, 
обл.Враца, ул. „Искър” № 17 тел. 09175 / 2392 

cdg_ostrov@abv.bg; http://dg-ostrov.eu 
 

 

ГРАФИК  

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА 

 

м. Септември    

Дневен ред  

1. Избор на секретар на ПС.  

2. Брой и състав на детските групи. Разпределение на педагогическия 

състав                                   

3. Запознаване с настъпили промени  във вътрешно нормативни 

документи на ДГ и актуализирането им.  

4. Обсъждане и приемане на: 

-  Годишен план  за дейността на ДГ за учебната 2020 – 2021 г.,   

- План за работа на ПС, 

- План за квалификация на педагогическите специалисти,  

- План за дейностите по БДП.    

-  Запознаване с План за контролната дейност на директора.                                      

5. Насоки за образователната работа през учебната 2020-2021 година и 

организация на родителските срещи. 

6. Актуализиране на критерии за оценка на труда педагогическите специалисти за 

учебната 2020 / 2021 г. 

7. Разни. 

 

м. Ноември  

Дневен ред:  

1. Приемане на отчет по изпълнение на решенията от предходно 

заседание на ПС.  

              

mailto:cdg_ostrov@abv.bg
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2. Обсъждане на постигнатите резултати от проведената диагностика 

на индивидуалните постижения на децата – входно ниво.  

3. Обсъждане на празничен календар на детската градина за учебната 

година. 

4. Обсъждане на план за работа с родителите. 

5. Разни. 

 

  

 м. Януари 

Дневен ред  

1. Приемане на отчет по изпълнение на решенията от предходно 

заседание на ПС   

2. Отчет  на контролната дейност за първото полугодие на учебната 

2020– 2021 г.  

3. Информация и анализ на резултатите от образователната работа за 

първото полугодие на учебната 2020 – 2021 г. по групи и насоки за 

работа до края на учебната година.   

4.Разни.                            

  

 м. Март                                      

Дневен ред  

1. Приемане на отчет по изпълнение на решенията от ІІІ заседание на 

ПС.                                               

2. Избор на познавателните книжки /учебни пособия/, за всяка 

възрастова група за учебната 2020-2021 г 

3. Разни. 

                                                                                                

  

  

м. Юни  

Дневен ред  

1. Отчет на изпълнението на решенията от предходно заседание на 

ПС.  
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2. Отчитане на постиженията на децата и придобитите 

компетентности по образователни направления.  

3. Отчитане на резултатите от контролната дейност на директора.  

4. Отчитане на резултатите от откритите практики.  

5. Приемане на Доклад – анализ за изтеклата учебна година.  

6. Приемане план и график за лятна работа на ДГ.  

7. Разни. 

 

 

 При възникнала необходимост графикът  може да бъде актуализиран през 

учебната година.  

                         

  

  

  

  

  

  

  

 


