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

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

 

Утвърждавам: ………………….. 

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА 

Директор на ДГ „Слънчице“ 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България 

(2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 

mailto:cdg_ostrov@abv.bg
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II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния 

процес за развиване на дигитални компетентности и за активно педагогическо взаимодействие. 

3. Подкрепа на учителите за повишаване на компетентностите  при овладяване от децата на книжовен български език.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия 

за подкрепа на всяко дете с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

6. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-

листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на образователни ресурси, за популяризирне 

на дидактични материали прилагани в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда. 

7. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

Регионални приоритети в дейността на РУО-Враца 

1. Качествено и ефективно професионално образование. 

2. Възпитанието – неизменна част от образователната политика. 

3. Продължаващо организационно усъвършенстване на РУО-Враца 
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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 педа-

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

гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето. Извършване на самооценяване на институцията. 

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

4. Предоставяне на подкрепа за личностното развитие и приобщаващо образование в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете; 

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

интеркултурни компетентности. 

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

7. Продължаващо преустройство в управлението на детската градина, организацията и осъществяването на образователния 

процес в съответствие с текущите промени в нормативната база; 

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

 

 

 

III. Дейности за реализиране на националните, регионалните и приоритети на детската градина 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник 

Забе-

лежк

а 

Мерна единица 

(брой, %) 

Плани-

рани 

стой-

ности 

Реализи-

рани стой-

ности 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 
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1.1. 

Осигуряване на равен достьп, равнопоставеност 

и качествено предучилищно образование за 

всички деца. 

2021-2022 

уч. година 

% 80  100  Директор и екип на ДГ  

1.2. 

Създаване на материални, психолого-педагоги-

чески и здравословни условия за отглеждане, 

възпитаване, социализиране и обучение на де-

цата в ранна детска възраст. 

2021-2022 

уч. година 

% 70 100 Директор и екип на ДГ  

1.3. 

Участие в работна среща за представяне на ефек-

тивни модели за адаптация и социализация на де-

цата в ранна детска възраст при постъпването им 

в ДГ. 

По план на 

РУО 

Брой учители 0 2 директор  

1.4. 

Ранно оценяване на потребностите и превенция 

на обучителните трудности; прилагане ца скри-

нинг тест за  децата на 3 г. - 3,5г. 

При навър-

шване на 

определе-

ната възраст 

% ивършени 

скрининг тес-

тове 

50  100 Бистра Величкова – 

старши учител 

 

1.5. 

 Методическа подкрепа при осигуряване на под-

крепяща среда за плавен преход от задължително 

предучилищно образование към училище. 

По план на 

РУО 

Брой учители 0 2 директор  

2. 
Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес и за активното педагогическо взаимодействие 

2.1. 

Въвеждане и прилагане в образователния про-

цес на иновационни технологии и интерактивни 

методи и средства, включително и на елект-

ронно съдържание. 

 ИКТ за онагледяване (представяне на учебния 

материал в ДГ). 

 

През цялата 

година 

% на прила-

гане 
40 70 

Учители 

 

 

2.2. 

Разработване на дигитални ресурси за дистанци-

онно обучение в условията на извънредно поло-

жение. 

През цялата 

година 

% готови ре-

сурси 
0 40 учители 

 

2.3. 
Участие на екипа в квалификационна дейност по 

темата. 

Декември 

2021 
Брой учители 0 5 Директор, учители 
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2.4 

Осигуряване на условия за достъп до образова-

телни платформи за електронно обучение и елек-

тронни ресурси – ел. учебници, мултимедийни  

уроци,  образователни приложения и игри. 

Цялата 

учебна го-

дина 

% на осигуре-

ност 
100 100 директор 

 

2.5. 

Участие в работна среща за споделяне на автор-

ски дидактични игри при осъществяване на педа-

гогическото взаимодействие в електронна среда. 

По план на 

РУО 
Брой учители 0 3 директор 

 

3. Подкрепа на учителите за повишаване на компетентностите  при овладяване от децата на книжовен български език 

3.1. 

Участие в дейностите на клуб „ Играя, чета, опоз-

навам света“ съвместно с ученици от първи клас 

по едноименен проект на читалище „ Развитие-

1903“. 

2021-2022 

Брой прове-

дени меропри-

ятия 

2 3 
Педагогически екип на 

група „Патиланци“ 

 

3.2. 

Включване в инициативи в седмица на четенето; 

седмица на детската книга. 

 

2021-2022 
Брой меропри-

ятия 
4 6 Учители по групи 

 

3.3. Открита практика по БЕЛ в ІV група. Май 2022 г. 

Брой прове-

дени открити 

практики 

0 2 
Бистра Величкова 

Маргарита Филипова 

 

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за 

подкрепа на всяко дете с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

4.1. 
Ангажирано участие в екипа по обхват и своев-

ременно отразяване на информацията в ИСРМ. 

Октомври-

май 

2021/2022 

% обработени 

протоколи 
100 100 Веселина Атанасова 

 

4.2. 
Мониторинг на посещаемостта в групите на де-

цата подлежащи на ЗПП. 
Всеки месец 

Брой конста-

тивни прото-

коли 

6 9 директор 

 

4.3. 

Повишаване интереса на децата към работа в 

екип, чрез участие в различни кампании и съби-

тия, отбелязване на важни дати, вкл. от екологич-

ния календар (активно участие на всички деца в 

мероприятията от Плана за празници и развлече-

ния) 

Цялата го-

дина 

Брой прове-

дени меропри-

ятия 

4 6 учители 
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4.4. 
Осигуряване на транспорт за пътуващите деца от 

с. Галово. 

В учебно 

време 

Брой пъту-

ващи деца 
0 5 директор 

 

4.5. 

Осигуряване на познавателни книжки за децата 

от ІІ; ІІІ и ІV група, на материали и пособия за 

качествено реализиране на образователния про-

цес. 

Септември 

2021 

% осигурени 

материали 
100 100 директор 

 

4.6. 

Идентифициране и осигуряване на обща и допъл-

нителна подкрепа за личностно развитие на нуж-

даещи се от това деца. 

2021/2022 % осигуреност 

Обща – 

80 

Допъл-

нителна 

-0 

100 

50 

Учители; 

 координатор 

 

4.7. 

Осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ 

– сформиране на групи за работа по проект 

АПСПО 

2021/2022 Брой групи 1 3 Директор, учители 

 

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда и за по ефективно педагогическо взаимодействие. 

5.1. 
Участие на педагогическия екип в квалификации 

за работа с ел. платформи. 

Ноември 

2021 
Брой учители 

0 4 
директор 

 

5.2. 

Надграждане на уменията за разработване на ди-

гитални ресурси за взаимодействие в електронна 

среда. 

Декември 

2021 

 

Брой учители 0 5 Директор, учители 

 

5.3. 

Участие в работна среща за споделяне на автор-

ски дидактични игри при осъществяване на педа-

гогическото взаимодействие в електронна среда. 

По план на 

РУО 
Брой учители 0 2 директор 

 

6. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-

листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на образователни ресурси, за популяризи-

ране на дидактични материали прилагани в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда. 

6.1. 

Приоритетно реализиране на „учене чрез пра-

вене" при използване на игровата дейност и про-

ектна дейност за постигане на съвкупност от 

компетентности - знания, умения и отношения, 

необходими за успешно преминаване на детето 

към училищно обучение. 

2021/2022 
% проведени 

ситуации 
1 50 учители 
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6.2. 

Участие в образователен форум „Креативни и 

иновативни модели на педагогическо взаимо-

действие в ДГ“ 

По план на 

РУО 

Брой участ-

ници 
0 4 директор 

 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда и/или в алтернативно обучение. 

7.1. 

Анкетно проучване на мнението на родителите 

по въпроси касаещи възпитанието и обучението 

на децата, степента на удовлетвореност от ДГ 

(самооценка на институцията) 

Май 2022 % анкетирани  0 80 Учители, директор 

 

7.2. 

„Азбука на взаимодействието родител-дете“ – 

училище за родители:  

изграждане на положително отношение към пре-

дучилищното образование у родителите за га-

рантиране на успешно обучение и възпитание на 

децата. 

 

2021/2022 
% реализирани 

дейности 
1 4 Директор, учители 

 

7.3. 

Активно участие на родителите в организираните 

от ДГ обучения и дейности (планове за взаимо-

действие с родителите по групи).  

Цялата 

учебна го-

дина 

Брой участ-

вали родители 
15 25 Учители по групи 

 

7.4. 

Клуб „Арт родители“ - 
приобщаващо включване на родители от разли-
чен етнически произход в дейности за осъзна-
ване на споделената отговорност към обучени-
ето и възпитанието на подрастващите 
 

2021/2022 
Брой реализи-

рани дейности 
0 2 Веселина Атанасова 

 

7.5. 

Системно предоставяне на актуална информа-

ция за развитието на децата, съобщения, детско 

творчество лично или на сайта и фейсбук гру-

пата на ДГ. 

2021/2022 
% на реализа-

ция 
60 100 Учители по групи 

 

8.  Приоритети в дейността на детската градина 

8.1. 

Осигуряване на безопасни и здравословни усло-

вия за възпитание, обучение и труд чрез подоб-

ряване и обновяване на материално техничес-

ката база в ДГ. 

През цялата 

година 

% обновена 

база 
70 90 директор 

 



8 
 

8.2. 

Изготвяне на планове за работа с родителите и 

празничен календар и реализиране на заложените 

дейности. Календарен план на дейностите. 

Октомври 

2021 

% реализирани 

дейности 
20 80 учители 

 

8.3. 
Актуализиране на вътрешно нормативната 

уредба на ДГ – правилници, програми и др. 

Октомври 

2021 

% на реализа-

ция 
80 100 директор 

 

8.4. 

Усъвършенстване процесите на планиране, орга-

низиране и провеждане на съдържателно педаго-

гическо взаимодействие с децата с акцент играта 

като форма на обучение. 

2021/2022 
% проведени 

ситуации 
0 50 учители 

 

8.5. 
Открити ситуации за демонстриране уменията 

на децата в реална или онлайн среда. 
2021/2022 

Брой прове-

дени ситуации 
0 4 учители 

 

8.6. 

Включване на ДГ в различни инициативи, кон-

курси и състезания с цел популяризиране на 

дейността и повишаване на имиджа й. 

2021/2022 
Брой инициа-

тиви 
2 5 Директор, учители 

 

8.7. 

Подготовка за провеждане на дискусионна 

среща с учителите от МО на община Оряхово, 

на която ДГ е домакин. 

Май 2022 
Брой прове-

дени срещи 
0 1 директор 

 

9. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

9.1. 

Участие в национална програма“ Квалификация 

за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“ 

2021/2022 

Брой педаго-

гически специ-

алисти  с ПКС 

3 5 учители 

 

9.2. 
Изпълнение на дейности по НП „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“ 
2021/2022 

% реализация 

на дейностите 
100 100 директор 

 

10. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

10.1. 

Дейности по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ 

- Модул допълнително обучение по БЕЛ 

- Модул Такси 

2021/2022 
% на реализа-

ция 
100 100 

Директор, учители 

 

10.2. 
Разработване на проекти към ПУДООС и  

ЦОИДУЕМ 
2021/2022 

Брой подадени 

проекта 
0 2 Директор, учители 

 

10.3. 
Изпълнение на дейности по проект „Елементът 

игра“ на сдружение „Нов път“ 
2021/2022 

% реализирани 

дейности 
0 50 учители 

 

11. Участие в дейности в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН                 
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11.1 

Участие в конкурс за детска рисунка "Ян Би-

биян" и 

 Х национален конкурс за детска рисунка „При-

казките“. 

 

Декември 

2021 

Май 2022 

 

 

Брой участия 0 2 
Учители на група „Пати-

ланци“ 

 

11.2. 

Провеждане на спортни празници с и без учас-

тие на родителите съгласно плановете на гру-

пите. 

2021/2022 
Брой прове-

дени празници 
1 2 учители 

 

12. Участие в инициативи на общинско ниво - МО на детските учители в община Оряхово  

12.1. Участие в обучение  „Учене чрез преживяване“ 
Октомври 

2021 

Брой участ-

вали 
0 3 учители 

 

12.2. 

Провеждане на общинска конференция на тема: 

„Това сме ние и нашата детска градина“ – споде-

ляне на добър педагогически опит. 

Април 2022 
Брой участ-

ници 
2 4 Учители, директор 

 

12.3. 

„Формиране на адекватна самооценка у детето- 

или как да възпитаме уверена личност с чувство 

за собствено достойнство.“- дискусионна среща 

на учителите от МО в община Оряхово. 

Май 2022 %  участници  50 90 Веселина Атанасова 

 

12.4. 

Муждуинституционална квалификация – „Про-

фесионални компетенции при възпитанието на 

децата като част от личностното им израстване“. 

Юни 2022 
Брой участ-

ници 
3 5 учители 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет / Протокол №1 от 29.09.2021 г/. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.План за квалификационната дейност на образователната институция. 

2.График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 
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ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ” с.Остров,общ.Оряхово, 
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Утвърждавам: ……………… 

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА 

Директор на ДГ „ Слънчице“ 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДГ „ СЛЪНЧИЦЕ“ 

 2021-2022 г. 

 

 

 

 

1. Цели, приоритети и очаквани резултати. 

1.1.Цели: 

1. Стимулиране желанието на учителите за повишаване на личната им 

квалификация, като системно бъдат информирани за различните възможности 

предлагани от РУО, програми на МОН и  др. 

      2. Постигане на ефективност и резултатност на квалификационно-методическата 

дейност. 

      1.2.Основни задачи:  

            1. Поддържане и усъвършенстване на професионалните умения на учителите        

в съответствие със съвременните изисквания. 

            2. Създаване на условия за индивидуално професионално развитие на учителите  

в съответствие с потенциала им.  

            3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми . 

      1.3. Приоритети и очаквани резултати 

           1.Създаване на условия за мултиплициране на наученото от учителите чрез 

споделяне на добър педагогически опит. 

           2. Стимулиране на творческо отношение към собствения  труд , потребност от 

търсене и експериментиране на нови, нестандартни идеи при взаимодействието с 

децата. 

          
3. Повишена професионална компетентност на учителите, осигурени 

възможности за оптимално самообразование и квалификация.       

mailto:cdg_ostrov@abv.bg
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2.Тематични направления: 

- новите педагогически технологии и интерактивното обучение  

- проследяване и оптимизиране на връзката родител – дете - учител  

- работа с деца СОП  

- безопасност на движението и поведение при БАК  

 

 

     3.Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

 

 Тема: „ „ Приобщаващо образование в ДГ. Нагласи на учителите за 

приобщаване на деца със СОП“ - дискусия 

- 2 академични часа 

                                                Срок: м. ноември 2021 г. 

                                                Отг.: Снежана Янкулова - учител 

                                                 

 

 Тема: „ Иновации в общуването между ДГ и семейството“” – тренинг 
- 2 академични часа 

 

                                                           Срок: м. януари 2022 г.                                   

                                                           Отг.: Маргарита Филипова -  учител 

 Тема: „“Възпитанието като процес на формиране на личността.“ - семинар 

- 2 академични часа 

                                                           Срок: м. февруари 2022 г. г. 

                                                           Отг.: Стефка Борисова – старши учител 

 Тема: „ Емоционална подготовка и готовност на детето от предучилищна 
възраст за успешно включване в училищното образование“. –  семинар 

- 2 академични часа 

                                                            Срок:  м. март 2022 г.  

                                                            Отг.: Бистра Величкова – старши учител 

 

 

4.Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на 

организации. 

 Включване при нужда или проявено желание от страна на учителите. 

 

 

5.Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, 

организирани от РУО, МОН и общините. 

Участие в работни срещи, съвещания, представяне на добри практики организирани от 

РУО.  

1. На ниво община – инициирани от МО на учителите в община Оряхово: 

  - м. октомври 2021 г. 

2. Общинска конференция „Това сме ние и нашата детска градина“ – споделяне 

на добър педагогически опит. – м. април 2022 г. 

3. „Формиране на адекватна самооценка у детето или как да възпитаме уверена 

личност с чувство на собствено достойнство“ – дискусионна среща – м. май 

2022 г.  
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4. „Професионални компетенции при възпитанието на децата като част от 

личностното им израстване“ – междуинституционална квалификация – юни 

2022 

 

6.Финансиране на квалификационната дейност. 

Финансовите средства за обезпечаване на квалификационната дейност съставляват  1,2 

% от ФРЗ. За 2021 календарна година планираните срадства са в размер на 1134 лв.  

 

 

7.Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

Директорът контролира организацията, координацията и изпълнението  на всички 

дейности по квалификация. 

- участва в разпределянето на отговорностите по организацията и 

координацията  на работата по квалификация;  

-  контролира процеса на прилагане на представените и  обсъдени добри 

практики в работата на учителите; 

 

Изготвяне на анализи на резултатите от квалификационната дейност. Определяне на 

основните проблеми и представяне на предложения за решаването им . 

                                                                                Срок: месец май 2022 г.                                       

                                                                                Отг.: директор 



                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ГРАФИК  

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 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 2021 – 2022 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 2021-2022 година и 

организация на родителските срещи. 

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

учебната 2021 / 2022 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. 

 

  

 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 

2021– 2022 г.  

3. Информация и анализ на резултатите от образователната работа за 

първото полугодие на учебната 2021 – 2022 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 2022-2023 г 

3. Разни. 

                                                                                                

  

м. Юни  

Дневен ред  

1. Отчет на изпълнението на решенията от предходно заседание на ПС.  

2. Отчитане на постиженията на децата и придобитите 

компетентности по образователни направления.  
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3. Отчитане на резултатите от контролната дейност на директора.  

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

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

 

Графикът подлежи на актуализация при възникнала необходимост. 

                         

  

  

  

  

  

  

  

 


