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Утвърден със Заповед № 5-5/15.09.2022 Г. 
Утвърждавам: /п/ 

Петя Йосифова 

Директор на ДГ № 48  

 
 ПЛАН  

 

ЗА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТИТЕ НА ДГ № 48 „БРАТЯ ГРИМ” 

ПРЕЗ 2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет  с Протокол № 1 от 

15.09.2022 г. 

 

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ 

ПЛАН : 

 Кодекс на труда; 

 Закон за предучилищно и училищно образование 

 Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.; 

 Наредба № 8 / 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 Етичен кодекс на работещите с деца; 

 Вътрешна нормативна уредба – правилници и планове; 

 

РАЗДЕЛ І. АНАЛИЗ  И ОЦЕНКА  НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО  СЪСТОЯНИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА 

ГОДИНА 

ДГ № 48 е възпитателно  - образователно заведение с утвърдени традиции и 

натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават 

квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя  – да бъде не 

просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на 

усвояване на знания и умения, които да подпомогнат детето в бъдещото му 

личностно израстване и реализация в живота. 

Силни страни в дейността на ДГ № 48 са:  

 

 Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост; 

 Мотивиран педагогически екип; 

 Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни  

направления; 

 Много добро хранене и санитарно хигиенно поддържане; 

 Добра функционална среда; 

 Много добра подготовка на децата за училище; 

 Усвояване и покриване на ДОИ за предучилищно образование; 
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 Пълноценно използване на учебното време за постигане на образователните и 

възпитателните цели на обучението; 

 Системен контрол върху качеството на образователно- възпитателната 

работа; 

 Екипна работа; 

 Спазване на нормативните изисквания при работата с деца, които се нуждаят 

от обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

 Спазване на нормативните изисквания, касаещи предучилищното 

образование като цяло; 

 Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, 

възникнали в текущата възпитателно-образователна работа; 

 Много добро взаимодействие с родителите;  

 Включване на родителите в реализацията на  прояви в детската градина и 

извън нея; 

 Много добри постижения на децата в областта на чуждоезиковото обучение, 

музиката, танците; спорта; приложните изкуства; екологичното възпитание и 

гражданското образование; 

 Участие на служителите в  обновяването   на  детската градина, и в  

създаването на приветлива и естетична   среда в групите и на двора; 

 Непрекъснато обогатяване на материалната база на детската градина; 

 Наличие на съвременни детски площадки и футболно игрище, отговарящи на 

европейските изисквания. 

 Създадаване на доверие между деца, учители,  ръководство и родители с цел  

положителна нагласа към институцията детска градина; 

 Единодействие на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити 

визията за ДГ № 48 „Братя Грим”  като възпитателно-образователна 

институция, която дава добра подготовка на децата за училище и в която се 

спазват определен ред и правила на поведение. 

 

Слаби страни, проблеми: 

 

 Необходимост от основен ремонт на някои от помещенията в детското 

заведение (вътрешно боядисване и шпакловка ); 

 Изграждане на пожаро оповестителна система и монтиране на паник бутони 

на вратите на изходите; 

Ремонт на водопроводната и канализационната системи;Осигуряване на 

дълготрайни материални активи; 

Нужно е да продължат да се полагат още усилия за осигуряване на алтернативни 

източници за финансиране – лица, фирми, работа по проекти и др.  

 

От анализа на действителното състояние на дейността в ДГ № 48 „Братя Грим” 

може да се направи следния извод:  

 

Постиженията в образователно-възпитателната работа, положителните промени в 

обновяването и естетизирането на материалната база, екипната работа на учителите 

и обслужващия персонал и доброто взаимодействие с децата и родителите имат своя 

резултат, а именно високият авторитет на ДГ № 48 сред обществеността. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 48 

 

Като своя мисия  ДГ № 48 определя:  

mailto:odz48@abv.bg


 

София 1233 ул.”Марин Д. Христов” № 5      02/832 10 22 

E-mail: odz48@abv.bg            

1.Да положи основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, 

познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и 

творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при 

постъпването му в училище.  

2.Да работи за изграждане на личности с висока интелектуална и социална 

подготовка за училище, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни 

за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните 

образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности. 

3.Да развива способност за адекватно ориентиране на децата в динамично 

променящия се съвременен свят; създаване на умения за продължаващо учене през 

целия живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на всяко дете. 

 

ДГ № 48 „Братя Грим” се стреми към изграждане на визия  на модерна институция 

за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и 

предоставяща съвременни условия за развитие на личността, привлекателна за 

децата, удовлетворяваща   родителите. Детска градина със  съвременно управление, 

съобразено с традициите и с европейските критерии, с висококвалифицирани 

педагози,  с уважение към гражданските права и отговорности, с противодействие на 

проявите на агресивност и насилие, с  работа за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на България и света.  

 

Водеща цел: ДГ № 48 „Братя Грим” да създаде благоприятна среда за качествено 

предучилищно образование.  

Като свои приоритетни цели ДГ си поставя: 

1.Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца. 

2.Утвърждаване на отличителен имидж на ДГ № 48  – средище за гарантиране на 

пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете. 

3.Високо ниво на предучилищната подготовка,  чрез осигуряване на много добри  

резултати при  обучението и социализацията на децата;  

 

Приоритети: 

 Високо ниво на интелектуална и  социална подготовка на децата за училище; 

 Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности; 

 Интеграция на деца с различни образователни потребности; 

 Спазване правата на детето и превенция на насилието и агресията; 

 Гарантиране правото на избор; 

 Здравно образование и профилактика; 

 Резултатно практическо обучение по БДП; 

 Гражданско образование; 

 Екологично възпитание; 

 Подновяване и обогатяване на материалната база; 

 Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на 

информационните технологии и съвременни методики в преподаването; 

 Мотивиране на децата чрез свързване на обучението с техните интереси и 

желания; 

 Повишаване качеството на обучението и подготовката на децата  за училище; 

 Изграждане на  ценности, които формират собствен облик на ДГ № 48; 

 Издигане равнището на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка; 
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 Многообразие на  живота в детската градина  чрез културни, спортни и други 

изяви, които да утвърждават чувството за принадлежност към ДГ № 48  у всяко 

дете; 

 Проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за осъвършенстване 

работата на ДГ и интензивно развитие; 

 

В дейността си ДГ № 48 „Братя Грим” следва определени  

Принципи: 

 Хуманност и демократичност; 

 Позитивизъм и доверие; 

 Добронамереност и подкрепа; 

 Екипност; 

 Компетентност и професионализъм; 

 Ефективност и резултатност; 

 Иновативност; 

 Споделена отговорност; 

 Прозрачност и гласност в управлението; 

 

Ценности:  Нашите ценности са: детето и детството. 

Задачи: 

1. Изграждане на организационна култура, ориентирана км утвърждаване 

на ценности и просперитет. 

2. Съхранение и развитие на знанието в институцията. 

3. Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър 

интерес на детето и неговия успех. 

4. Модернизиране на детското заведение за адекватни отговори на  

постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните 

обществени очаквания към предучилищното образование.  

5. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на 

образователни цели. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДГ № 48 ,,БРАТЯ ГРИМ” 

 

1. Режим и условия на работа 

Детска градина № 48 е с капацитет 295 деца, разпределени в 9 градински групи, 

от които четири подготвителни , както и две яслени групи. 

Педагогическият колектив се състои от: 

 1 директор; 

 1 заместник директор; 

 18 детски учители;  

 1 учител по музика; 

 Педагог в ясла,; 

 Психолог; 

 Логопеди – 2 бр.; 

 Ресурсен учител; 

 Всички педагогически специалисти (бакалаври и магистри ) са правоспособни, с 

отлични професионални качества. Много от тях са с допълнителна квалификация- 

ПКС.   

Условията за отглеждане и възпитание на децата в ДГ № 48 ,,Братя Грим” са много 

добри. Интериора и подредбата в групите и материалната база отговарят на 
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изискванията за естетика, функционалност и безопасност и е съобразен с 

възрастовите и индивидуални особености на децата.  

Детското заведение разполага с 1 музикален салон,  с 1 физкултурен салон, който се 

използва рационално и за провеждане на допълнителни образователни дейности, 

сензорни зали , плувен басейн и други зали, кабинети и помещения за ефективна и 

ползотворна работа. 

Обстановката в групите е съобразена с нуждите на децата за свободен достъп до 

играчките, учебните материали и пособията. Осигурени са достатъчно учебни 

помагала, образователни материали, технически средства,  учебни табла, играчки и 

др., необходими за ежедневната образователно – възпитателна работа. 

Кадровият състав е разпределени както следва: 

 Педагогически персонал – 23  щатни бройки; 

 Непедагогически персонал – 21,5  щатни бр. 

 Медицинска сестра – 7 щатни бр. които са на щат към р-н ,,Сердика”, отдел 

,,Здравеопазване”.   

 Помощник на учителя 2 щатни бройки по проект АПСПО.   

Всички служители отговарят по образователен ценз на заеманите от тях длъжности. 

 

В детската градина се провеждат слледните  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Английски език 

 Народни танци 

 Спортни и характерни танци 

 Футбол  

 Плуване 

 Приложни изкуства 

 

2.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА  ПО ГРУПИ: 

 

ГРУПА УЧИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ 

СЕСТРИ 

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Първа – А  

Барбарони 

Милена Лъчезарова 

Биляна Митева 

Румяна Мустакова 

Първа – Б  

Смехорани 

Дора Дърмова 

Лилия Спасова 

Бойка Вълчева  

 

Първа – В  

Монтесори 

Зоя Николова 

Еми Хайрелова 

Надежда Крумова 

Десислава Гиздашка 

Втора - А 

Пчели 

Финка Чипанова 

Росица Недева 

Емилия Георгиева 

 

Втора – Б 

Мечо Пух 

Веселка Бързакова 

Изабела Барова 

Наталия Владимирова 

ПДГ 5г. – А 

Палячо 

Ива Славова  

Катина Драганова 

Айше Хашимова 

 

ПДГ 5г. – Б 

Смелите лъвчета 

Венета Христова 

Паулина Велкова 

Димитринка Маркова 

ПДГ 6г. – А  

Пинокио 

Зорка Горанова 

Антоанета Свиленова 

Румяна Тодорова 

ПДГ 6г. – Б  

Мишлета 

Поля Топалова 

Христинка Николова  

Йорданка Стойнева 
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Първа ясла 

Мики Маус 

Милка Грозданова 

Кармен Цанева 

Виолета Николова 

Ваня Христова 

Втора ясла 

Грижовните 

мечета 

Бранимира Велчева 

Василка Бенова 

Силва Ханджиева 

Даниела Василева 

 

Други разпределения: 

 

 Секретар и протоколчик на педагогическия съвет и на ОС: Милена 

Лъчезарова 

 Председател на комисията по даренията : Венета Христова 

 Председател на групата по условия на труд: Ива Славова. 

 Отговорник за провеждане на вътрешноинституционална квалификация –

Поля Топалова 

 

РАЗДЕЛ ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ:  

 

І.Месец септември – 2022 г.  

Дневен ред: 

1. Доклад-анализ на цялостната дейност на ДГ № 48  през 2021 / 2022 учебна 

година. Методически насоки за работа през новата учебна година, съобразно 

действащите нормативни документи. 

Докл: Директора 

2. Организация на педагогическата среда  и възпитателно-образователната работа 

през 2022 / 2023 учебна година. 

Докл.: Директора 

3. Приемане на основни документи за 2022 / 2023 учебна година:  

 Стратегия за развитие на ДГ № 48; 

 Програмна система; 

 Форми на педагогическо взаимодействие – основни и допълнителни; 

 Организация на учебния ден; 

 Седмично разпределение; 

 Правилник за дейността; 

 Годишен комплексен план; 

 Мерки за повишаване качеството на образованието; 

 Програма за превенция на ранното напускане на детската градина и 

училище; 

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата от уязвими групи; 

Докл. : Директора 

4. Избор на Секретар и протоколчик на Педагогическия съвет и протоколчик на 

Общото събрание.   

Докл. : Директора 

5. Уточняване състава на комисии и работни групи. 

Докл. : Директора 

6. Утвърждаване на списъчния състав на децата по групи. 

Докл. : Директора 
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ІІ. Месец септември – 2022 г.  

Дневен ред: 

 

1. Запознаване с промените в нормативната база  

Докл.: Директора 

2. Приемане на правилник за пропускателния режим в условията на Ковид-19. 

Докл.: Директора 

3. Приемане на етичен кодекс 

Докл. Директора 

     4. Обсъждане и приемане на План за здравеопазване  

Докл. Мед. сестра 

     5. Приемане на Празничен календар за учебната 2022/2023 г.,  

Докл. Директора 

6.Обсъждане и приемане на показатели и критерии за оценка на учителския труд 

в изпълнение на Националната програма „Диференцирано заплащане на 

учителския труд” 

Докл. Директора 

      7.Обсъждане организацията и провеждането на Допълнителни образователни 

дейности                                                                                                 Докл.Директора 

 

8.Актуализиране на План за действие при БАК. 

Докл. Директора 

 

ІІІ. Месец ноември – 2022 г.  

Дневен ред: 

 

1. Отчитане изпълнението на решенията от предходния Педагогически съвет 

Докл. Директора 

2. Приемане на план за квалификация на педагогическите специалисти за 2022/ 

2023 учебна година. 

Докл. Директора 

3. Отчитане на Входящото ниво на постиженията на децата и резултатите от него. 

Докл. Учителите по групи 

4.  Обсъждане изпълнението на Наредбата за приобщаващото образование и 

предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на децата  децата със СОП. 

Взаимодействие със семейството.  Изготвяне на индивидуален план за работа с 

конкретните деца. 

Докл. Директора, специалистите  и учителите 

 

                                                

 

 

ІV. Месец януари 2023г.  

Дневен ред: 

1.Отчитане изпълнението на решенията от предходния ПС.  

Докл. Директора 
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2. Доклад – анализ за нивото на здравното състояние на децата. Анализ на 

заболеваемостта. Конкретни мерки за ограничаване разпространението   на  

инфекциозните и заразните заболявания. 

Докл.  Градинска  м. сестра   

3. Отчет на резултатите от възпитателно-образователната  работа на учителите по 

групи за периода – септември-декември 2022 г. Отчитане на междинно ниво на 

постиженията на децата. 

Докл. Учителите по групи 

4. Отчет на изпълнението на бюджета на ДГ № 48 за 2022 г. 

Докл. Директора 

5. Обсъждане планиранто и провеждането на открита практика пред родителите 

през м. февруари 2023 г.;   

                                                                                                Докл. Директора 

V. Месец март 2023 г. 

 Дневен ред: 

1.   Приемане на учебни програми и учебни помагала за работа през следващата 

учебна година. Указания за изработване на програмна система  с тематични 

разпределения през следващата учебна година.     

Докл. Учителите по групи и директора   

2. Обсъждане организацията и провеждането на  предстоящите пролетни 

празници по групи. 

Докл. учителите 

3. Обсъждане и анализ на резултатите от проведените открити планирани 

ситуации пред родителите. 

Докл. директора 

4.   Отчитане изпълнението на графиците за индивидуални срещи и 

консултиране на  родителите към настоящия момент. Резултати от 

взаимодействието.                                                         Докл. Учителите по групи  

                                    

VІ. Месец май – 2023 г. - годишен педагогически съвет  

Дневен ред: 

1. Отчет на изпълнението на решенията от предходния ПС            Докл. Директора 

2. Анализ на  изпълнението на годишния комплексен план през учебната 2022 / 2023 

год. 

Докл.: Директора 

3. Отчитане на резултатите от проведената контролна дейност. 

Докл. директора 

4.Отчет   на резултатите от проведената вътрешно институционалната  

квалификационна дейност.                                                                

  Докл. Учителите  

5.Отчет на комисиите и работните групи. 

Докл. Комисиите и раб. групи 

6.Обсъждане на резултатите  от проведените Допълнителни образователни дейности 

Докл. директора 

7. Насоки за организиране на работата през летните месеци и подготовка за новата     

учебна година. 

Докл.: учителите,  

Директора 
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РАЗДЕЛ V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДГ № 48 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

1.Проверка на входното ниво на децата по всички образователни направления и 

анализ на резултатите. 

Срок: 10.2022 г. 

Отг.: учителите 

2. Отчитане на  изходното ниво на знанията на децата и резултатите от проведената 

възпитателно-образователна работа по образователни направления. 

Срок:  м. V. 2023 г. 

Отг.: учителите 

3.Да се приложат стандартизирани тестове за проверка на придобитите знания  от 

децата от ПДГ – 6 г. и обема на знанията им, свързани с подготовката им за 

училище.  

Срок: м. май 2023г. 

Отг. Учители на ІV ПДГ и психолога   

4.Прилагане в работата на учителите интерактивни методи на обучение и 

възпитание, както и принципи на екипната работа. Учителят  да е консултант на 

децата,  не само източник на знания.  

Срок постоянен  

Отг. учителите 

5.Децата с изявени способности и интереси да бъдат стимулирани за участие в 

празници, открити уроци и др. изяви, където да демонстрират високите си 

постижения. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

7.Аудио-визуалната техника и техниката за интерактивно обучение да се използва 

пълноценно в цялостната възпитателно-образователна работа 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

8.Да се провеждат тематични консултации с родителите по въпроси на обучението и 

възпитанието на децата.  Графикът за индивидуални срещи и  консултиране на 

родителите,  да се сведе до знанието на родителите. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

9. За децата със специални образователни потребности съответните учители да 

изградят собствени критерии и изсквания за работа според възможностите на детето. 

Да поддържат непрекъсната връзка с техните родители, психолога, логопедите и 

ресурсния учител. 

Срок: постянен 

Отг.: учителите 

10. Да се подържа контакт с училищата в региона  във връзка с приемствеността 

между детската градина и училището. При възможност да се организират посещения 

в кварталните училища за съвместно участие на децата  в празници  

Срок: м. април и м. май 2023г. 
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Отг.: учителите на ІV гр. 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

1.Учителите да изграждат у децата активна гражданска позиция, която изисква човек 

да отстоява правата си, но и да изпълнява задълженията си, да носи своята 

отговорност като член на обществото. 

Срок: постоянен 

Отг. учителите на ІV гр. 

2. Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани бележити дати от 

българската история и празници свързани с националните традиции и обичаи, като: 

 01.11.:Ден на народните будители 

 21.11.: Ден на Християнското семейство 

 25.12.:  Коледа 

 01.03.:  Баба Марта 

 03.03.:  Национален празник на Р.България 

 Април:   Великден 

 24.05.:  Ден на славянската писменост и българска култура 

 01.06.:  Ден на детето  

3.Да се задълбочи  контактът с читалищата в района за съвместни културни прояви. 

Срок: постоянен 

Отг. Директора, учителите 

4. Да се изгражда у децата екологична култура и навици за здравословен начин на 

живот. Да се осигурят достатъчно материали и методическа литература. 

Срок: постоянен. 

Отг.: учителите 

5. Да се изгражда у децата отношение на нетърпимост към замърсяването с битови  и 

други отпадъци.  Да се организира общо пролетно почистване на  района на ДГ. 

Срок: м. април 2023 г. 

Отг.:  учителите на ІV гр. 

6.  Да се организира участие на децата от ІІІ и ІV гр. в  конкурси за детски рисунки 

на районно и градско ниво. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите на ІІІ и  ІV гр.  

7. ДГ активно да се включи в националната кампания “Да запазим децата на пътя”.  

Срок: постоянен           

Отг.: учителите 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Повишаване на професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти в ДГ № 48 „Братя Грим” в съответствие със 

съвременните потребности на обществото, на неговите актуални изисквания към 

образованието, с промените, които съпътстват учителската професия, с подпомагане 

на учителите в тяхното професионално - творческо развитие, с внедряване на 

иновациите в учителската теория и практика. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Усъвършенстване на професионалните компетентности на детските учители. 
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2. Повишаване на общата педагогическа и методическа подготовка на учителите 

за работа в съвременните реалности. 

3. Гарантиране  на положителни промени в развитието на децата в детската 

градина. 

4.  Разработване на система за квалификационна дейност като неразделна част от 

годишния  план. 

5. Поддържане на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите. 

6. Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация. 

7. Квалификационната дейност да съдейства за внедряване на добри 

педагогически практики в работата с децата от предучилищна възраст. 

8. Създаване на атмосфера на гласност и откритост при постигане на успехи, 

неуспехи и срещани трудности. 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие. 

2. Осъвременяване характера, съдържанието и формите на педагогическо 

взаимодействие в триадата учител – дете – родител. 

3. Гарантиране ефективността на  работата на учителите и резултатите от процеса 

на обучение  

 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ  

• семинар; 

• практикум; 

• работна среща; 

• открита практика; 

• лекция; 

• родителска лектория; 

• тренинг за родители; 

• решаване на казуси, делови игри; 

• самоподготовка;                                                        

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1.Родителите активно да бъдат привличани за решаване на проблемите, свързани с 

агресивното  поведение, насилието, здравното, етичното и сексуалното 

възпитание на децата. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

2.Да  продължи  сътрудничеството с РЗИ във връзка със здравното възпитание на 

децата и родителите и профилактика на заболеваемостта. 

Срок: постоянен 

Отг.: мед. сестра 

3.Да се търси съдействие с външни организации, фирми и др. – за обогатяване на 

материалната база на детската градина. Да продължи работата по проекти за 

осигуряване на  допълнително финансиране на детската градина. 

 Срок: постоянен 

                                                                         Отг.:директор, учителите 
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4. Да продължи съвместната работа с Обществения съвет при 48 ДГ   с цел 

материално подпомагане, участие в проекти,  подпомагане дейностите в детското 

заведение. 

Срок: постоянен 

Отг. ОС, директора 

 

 ИЗЯВИ ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ 

 

1.Организиране и провеждане на пролетни и фолклорни празници пред родителите 

от подготвителни групи 

Срок: м. април 2023 г. 

отг. учителите по групи и 

учител по музика 

2.Организиране и провеждане на концерт за края на учебната година и денят на 

детето – Първи юни 

Срок: 01.06.2023 г. 

Отг. учителите по групи и 

Учител по музика 

3.Организиране и провеждане на Празничен концерт по случай завършване на ДГ и 

постъпване в училище – за децата от ІV гр. 

Срок: м.05.2023 г. 

Отг. учителите на ІV гр. и  

Учител по музика 

4.Празници и открити уроци за запознаване на родителите с резултатите от 

допълнителните  образователни дейности, които не са дейност на ДГ. 

Срок: 30.05.2023 г. 

Отг. преподавателите по ДОД 

 

ОТКРИТА ПРАКТИКА ПРЕД РОДИТЕЛИТЕ  

Месец февруари 2023 г. 

 

ГРУПА УЧИТЕЛИ  ТЕМА / ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Първа – А  

Барбарони 

Милена Лъчезарова 

Биляна Митева 

М. декември 

Първа – Б  

Смехорани 

Дора Дърмова 

Лилия Спасова 

М. февруари 

Първа – В  

Монтесори 

Зоя Николова 

Еми Хайрелова 

М. февруари 

Втора - А 

Пчели 

Фанка Чипанова 

Росица Недева 

М. март 

Втора – Б 

Мечо Пух 

Веселка Бързакова 

Изабела Барова 

М. март 

ПДГ 5г. – А Ива Славова  М.октомври 
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Палячо Катина Драганова 

ПДГ 5г. – Б 

Смелите лъвчета 

Венета Христова 

Паулина Велкова 

М.ноември  

ПДГ 6г. – А  

Пинокио 

Зорка Горанова 

Антоанета Свиленова 

Комплексна педагогическа 

ситуация 

ПДГ 6г. – Б  

Мишлета 

Поля Топалова 

Христинка Николова  

Комплексна педагогическа 

ситуация 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА  МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 

БАЗА 

1.Да се привличат родители в дейности за подобряване на МТБ, като участват 

финансово или с личен труд. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите, директора 

2. Да  продължи съвместната работа с Обществения съвет при 48 ДГ  за 

подпомагане цялостната дейност на детската градина. 

Срок: постоянен 

Отг:. Обществен съвет при 48 ДГ , Директора 

3.Да се търсят алтернативни източници за финансиране: дарения, участие в проекти 

и други форми с цел обезпечаване на допълнителни финансови средства. 

Срок постоянен 

Отг.: директора, Обществен съвет при 48 ДГ    

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

1.През цялата учебна година да се осъществяват следните форми на контрол: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 

 Посещение на педагогически ситуации при всеки учител най-малко два пъти 

годишно във връзка с организацията на възпитателно-образователната работа  

и  нивото на постигнатите резултати. 

 Срок: поне веднъж годишно 

 Отг.: директора, зам. директора 

  Проверка на качеството на преподаване  на съответните учители. Текущи 

проверки през цялата година на всички учители, свързани с изпълнението на 

ежедневните им задължения и отговорности по длъжностна характеристиска. 

 Срок: постоянен 

 Отг. Директора, зам. 

директора 

 Комплексен контрол върху работата на новоназначените учители. 

 Срок: постоянен 

 Отг. Директора, зам. директора 

 Осъществяване на целогодишен контрол на педагогическите специалисти, 

като трудова и финансова дисциплина, опазване на инвентара, имуществото, 

техническите съоражения и др. в ДГ. 

 Срок : постоянен  

 Отг. Директора, зам. директора 
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 Контрол при провеждането на открити уроци, празници, развлечения и др. 

организирани в групите. 

 Срок: периодично 

 Отг.: директора, зам. директора 

 Цялостно наблюдение на резултатите от обучението в ІV гр. и нивото на 

подготовката на децата за училище. 

 Срок:постоянен 

 Отг. Директора, зам. директора 

 Контрол на взаимодействието между учителите на групата и родителите- 

информираност, обсъждане на проблеми свързани с адаптирането, 

обучението, поведението, общуването и др. на децата,  

 Срок: постоянен 

 Отг: директора, зам. директора 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

1. Закупуване и предоставяне за ползване на ЗУД за новата учебна година; 

2. Прецизно водене на административната документация; 

3. Прецизно водене на задължителната документация; 

4. Прецизност при използването на счетоводните програми и в частност 

програмата за работните заплати, хранене и такси за ДОД; 

5. Провеждане на конкурс, сключване на договори и изготвяне на графици за 

провеждане на Допълни образователни дейности, които не са дейност на ДГ; 

6. Изготвяне на работни графици за изпълнение на трудовите задължения на 

педагогическия и непедагогическия персонал; 

7. Изготвяне на план-график за отпуските на служителите; 

8. Периодична инвентаризация на складовете за хранителни продукти; 

9. Годишна инвентаризация на имуществото на ДГ № 48. Изготвяне на описи на 

имуществото по групи и отчет на наличния инвентар  при преместване или 

напускане; 

10. Периодичен преглед и  ремонт на техническите средства  и електрическите 

уреди; 

11. Обезпечаване с фирми за подръжка  - за извършване на аварийни и текущи 

ремонти; 

12. Изготвяне на заявка до районната администрация и СО за необходимите 

основни ремонти.  

13. Изготвяне на длъжностни и поименни щатни разписания към 01.09.2022 г. и 

към 01.01.2023 г., както при всяка промяна на  нормативната уредба и 

работните заплати. 

14. Административна работа в условията на делегиран бюджет през финансовата 

2022 г.   и 2023 г. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛ-УЧИТЕЛ-ДЕТЕ 

 

Цел: Взаимодействие за осигуряване на подходяща благоприятна среда за 

възпитание и обучение, за подкрепа, закрила и разбиране  в ежедневието на децата. 

Дейности: 

1. Организиране и провеждане  общи и индивидуални родителски срещи и 

консултиране на родителите в групите. 

2. Системна информираност на родителите за обучението, възпитанието и 

емоционалния статус на децата. 
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3.  Поддържане на пълноценна и актуална информация в сайта на ДГ № 48, във 

вайбър - групите на родителите в ежедневието и в случай на социална изолация и 

недопускането им в сградата на ДГ. 

4. Обезпечаване на учебния процес с учебни помагала и пособия с цел 

осъществяване на пълноценна възпитателно-образователна работа. 

5. Информиране на родителите за постъпилите и изразходвани средства от 

допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ, от дарения и 

спонсорство. 

6. Информиране на родителите за предстоящи събития: празници, предстоящи  

ремонти, почивни дни и др. 

3. Публикуване на Графиците за провеждане на родителски срещи: 

                      

 

Действащи комисии и работни групи в  ДГ № 48 „Братя Грим“  

2022 / 2023 учебна година: 

№ Наименование      Състав 

1. Комисия за подбор и 

назначаване на персонал 

За подбор на педагогически специалисти: 

Петя Йосифова – Директор 

Вела Горова – Зам. директор 

Зоя Николова – Старши учител 

За подбор на непедагог. персонал: 

Петя Йосифова – Директор 

Вела Горова – Зам. директор 

Мария Георгиева – Мед. сестра 

2.  Постоянна комисия за защита 

при бедствия, аварии и 

катастрофи 

Председател Петя Йосифова – Директор 

Димитрина Константинова – Мед. сестра  

Паулина Велкова – Учител  

Катина Драганова – Старши учител  

Лилия Спасова – Учител  

Ирена Ковачева – Касиер-домакин 

3. Комисия за изготвяне на 

седмично и месечно меню 

Петя Йосифова – Директор  

Димитрина Константинова – Мед. сестра 

Павел Георгиев – Готвач 

Ирена Ковачева – Касиер-домакин 

4. Комисия по сигнали за 

нарушения на Етичния кодекс 

Поля Топалова – Главен учител 

Катина Драганова – Старши учител 

Венета Христова – Старши учител 

5. Група по условия на труд Петя Йосифова – Директор  

Ива Славова – Старши учител 

Димитрина Константинова – Мед. сестра 

6. Вътрешен финансов 

контрольор 

Ива Славова – Старши учител 

7. Комисия по безопасност на 

движение по пътищата 

Поля Топалова – Главен учител 

Лилия Спасова – Учител 

Биляна Митева – Старши учител 

8. Комисия за изработване на 

Вътрешни правила за работна 

заплата 

Петя Йосифова – Директор  

Венета Христова – Старши учител  

Иван Михайлов - Счетоводител 

9. Комисия за индивидуална 

оценка за постигнати резултати 

от труда на педагогическите 

На педагогическите специалисти:  

Поля Топалова – Главен учител 

Ирина Димитрова – Старши учител 
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специалисти Веселка Бързакова – Старши учител 

На Непедагогически персонал:  

Паулина Велкова - Учител 

Виолета Николова – Пом. възпитател 

Надежда Крумова – Пом. възпитател 

Димитрина Константинова – Мед. сестра 

Мария Георгиева – Мед - сестра 

10. Комисия за провеждане на 

конкурс за допълнителни 

образователни дейности 

Вела Горова – Заместник директор 

Зоя Николова – Старши учител 

Ирена Ковачева – Касиер-домакин 

Представител на финансиращия орган от 

район Сердика 

Димитрина Константинова – член на 

Сдружение „Училищно настоятелство” 
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