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ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ДГ № 168 „Слънчогледи”  

ЗА  ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА 
 
 

№ Дейност Финансиране Срок и отговорници Индикатори за изпълнение 

 

І. Дейности свързани с осигуряване качеството на образователния процес 

 

1 Изготвяне, актуализиране и утвърждаване на 

цялостната концепция за провеждане на 

образователен процес – стратегия за развитие на 

ДГ, тематични разпределения по групи, 

правилник за дейността, план за квалификационна 

Бюджет на ДГ До 15.09 / 

Директор, главен 

учител, учители по 

групи 

Изготвени и утвърдени документи 
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дейност, план по БДП,  седмични разписания, 

организация на учебния ден, етичен кодекс, 

създаване на екипи за подкрепа на личностното 

развитие, списък образец2  

2 Реализиране на приема във всички групи и 

пълняемост на групите 

Без финансиране До 15.09 / директор, 

учители по групи 

Утвърдени приемателни списъци 

3 Функциониране на система за качество на 

образованието на ниво ДГ 

Бюджет на ДГ Постоянен / директор, 

комисия по качеството 

Изградена система за качеството 

4 Разработване на бюджет, съобразно действащата 

нормативна уредба 

Без финансиране М.януари 

счетоводител, директор 

Изготвен и утвърден бюджет 

5 Осигуряване на прозрачност и публично отчитане 

на бюджетните средства  

Без финансиране Всяко тримесечие до 5-

то число на месеца, 

следващ отчетния 

период / директор, 

счетоводител 

Изготвени финансови отчети 

 

ІІ. Дейности, свързани с квалификация на учителите 

 

1 Участие в квалификационни форми на 

педагогическия персонал 

Бюджет на ДГ Постоянен / 

Директор, главен 

учител,комисия  

Брой квалифицирани учители 

2 Планиране, реализиране и документиране на 

вътрешно-квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти 

Без финансиране До 15.09 и през 

учебната година, 

съгласно плана за 

квалификация / 

Директор, главен 

учител 

Брой изготвени карти,  

брой участвали учители 

3 Запознаване на педагогическите специалисти с Без финансиране Постоянен / директор, Брой протоколи за проведени 



СО, р-н Слатина Детска градина № 168 „Слънчогледи” 

1111, гр. София, ул. „Постоянство” №9, 

тел: +3592 872 09 93, e-mail:sunflowers_168@abv.bg 

 
 

 

 

актуалните промени в нормативната база главен учител срещи 

4 Проучване нагласите и потребностите за 

квалификация на учителите 

Без финансиране главен учител Изготвен план за 

квалификационна дейност 

5 Мултиплициране и приложения на добрия 

педагогически опит, получен по време на 

квалификационната дейност 

Без финансиране Постоянен / Учителите 

по групи 

Брой проведени практики за 

споделяне на опита 

 

ІІІ. Нормативно осигуряване 

 

1 Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконова нормативна уредба за осъществяване 

дейността на ДГ 

Без финансиране Постоянен / директор Поддържан сайт на ДГ 

2 Осигуряване на групите с учебни помагала Бюджет на ДГ Постоянен / директор Наличие на достатъчен брой 

помагала 

3 Осигуряване на задължителната документация в 

ДГ 

Бюджет на ДГ Постоянен / директор Осигурена задължителна 

документация 

4 Осъществяване на текущ контрол за водене на 

задължителната документация 

Без финансиране Постоянен / директор 

Глвен учител 

Брой констативни протоколи от 

извършени проверки 

5 Съхраняване и архивиране на документацията Без финансиране Постоянен /домакин, 

счетоводител, директор 

Наличие на архив в ДГ 

6 Провеждане на инвентаризация Без финансиране М.ХІІ.  / домакин, 

счетоводител, комисия 

Наличие на  инвентаризационни 

описи 

 

ІV. Педагогически, непедагогически персонал в ДГ 

 

1 Своевременно изготвяне на трудови договори, 

допълнителни споразумения, длъжностни 

характеристики 

Без финансиране Постоянен / касиер, 

счетоводител, директор 

Наличие на трудови договори, 

допълнителни споразумения, 

длъжностни характеристики в 
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трудовите досиета 

2 Създаване на условия за откритост и прозрачност 

при вземането на управленски решения 

Без финансиране Постоянен / директор,  Брой отчети за изпълнението на 

бюджета, наличие на протоколи от 

проведени общи събрания, 

наличие на протоколи от 

проведени работни срещи със 

Об.С 

3 Изработване на критерии за оценка на труда на 

учителите 

Без финансиране М.ІХ. / директор, 

комисия по качеството 

Решения на ПС, утвърдени 

критерии и показатели 

4 Актуализиране на Вътрешните правила за работна 

заплата, съобразно действащите нормативи 

Без финансиране Постоянен / директор, 

председател на СБУ 

към ДГ, Об.С. 

Утвърдени правила за работна 

заплата 

5 Функциониране на комисия за управление 

качеството на образованието в ДГ 

Без финансиране Постоянен / директор Решение на ПС, заповед на 

директора 

6 Вътрешни политики за обща и допълнителна 

подкрепа  на деца със СОП 

Без финансиране М.ІХ / директор 

Координационен екип 

Изградени екипи 

7 Подготовка за процеса на атестиране дейността на 

педагогическите специалисти 

Без финансиране М.09-10.2020 г. Заповед на директора, решение на 

педагогически съвет, 

атестационни карти 

 

V. Адаптиране на детето към средата в детската градина 

 

1 Поддържане на системата за охрана – жива охрана 

и СОД 

Бюджет на ДГ Постоянен / директор Изградена система за охрана и 

сигурност, видеонаблюдение  

2 Актуализация на оценката на физическата среда 

от службата по трудова медицина 

Бюджет на ДГ Постоянен / директор, 

група по условия на 

труд, ГУТ 

Проведена процедура по 

актуализация оценката на риска 

3 Актуализиране на Правилника за БУВОТ и План Без финансиране Постоянен / директор Актуализирани документи 
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за действие при БАКП Координационен екип 

4 Създаване на възможност за включване и изява на 

децата в разнообразни дейности на ниво ДГ, 

общински и национални мероприятия 

Бюджет на ДГ Постоянен / учители по 

групи 

Документирани участия в 

различни мероприятия 

5 Осигуряване  на целодневно обучение  в 

съответствие със ЗПУО 

Без финансиране М. ІХ / директор, ПС Осигурени форми на обучение 

6 Създаване на възможност за обучение, чрез 

приложение на: 

-  ИКТ в образователния процес; 

- Разнообразни интерактивни методи и 

средства на обучение; 

- Индивидуален подход към децата; 

Бюджет на ДГ, 

алтернативни 

източници, 

национални 

програми, 

международни 

проекти 

Постоянен / директор, 

главен учител, учители 

по групи 

Наличие на разнообразна ИКТ , 

електронни ресурси 

7 Осъществяване на контрол по планирането на 

учебното съдържание и реализирането на 

образователните цели 

Без финансиране Постоянен / директор, 

главен учител 

Протоколи от проведени проверки 

8 Създаване на условия за интегриране на деца със 

СОП 

Бюджет на ДГ Постоянен / директор, 

координиращ екип, 

ресурсен учител, 

логопед, психолози 

Създадена подкрепяща среда, 

разработени индивидуални 

планове за развитие 

9 9.1. Предприемане на мерки за недопускане на 

отсъствия без причина на децата от 

подготвителните групи и отпадането им от ДГ. 

9.2. Участие в механизъм  за обхват на децата. 

Без финансиране 

 

 

ДБ, НП 

Постоянен / директор, 

учители по групи 

Протоколи от реализирани 

проверки и анализ на отсъствията 

на децата. Предприети мерки за 

недопускане на отпадането им от 

ДГ. 

10 Създаване на условия за обучение на деца, чиито 

майчин език е различен от българския 

 

Без финансиране Постоянен / учителите 

по групи 

Наличие на планирани 

допълнителни ситуации по БЕЛ 
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11 Създаване на условия за разработване и 

реализиране на проекти на ниво ДГ, национално и 

европейско ниво 

 

Бюджет на ДГ, 

фондове на ЕС 

Постоянен / 

Директор, учители 

Реализирани проекти 

12 Провеждане на тържества, спортен празник, 

открити практики 

Бюджет на ДГ, 

 ПМС 129 

Съобразно сроковете в 

годишния план / 

Учители по групи 

Документирани проведени 

дейности 

13 Участие в мероприятия на общинско, областно и 

национално ниво 

Бюджет на ДГ 2019 – 2023 г. / 

директор, учители по 

групи 

Документирани проведени 

дейности 

14 Ремонтни дейности по МБ Бюджет на ДГ 2019 – 2023 г. / 

директор, домакин, 

счетоводител 

Извършени ремонтни дейности 

15 Обогатяване на игровата МБ Бюджет на ДГ, 

родители 

2019 – 2023 г. / 

директор 

Обогатена МБ 

16 Провеждане на съвмести дейности с родителите Без финансиране Постоянен / директор, 

учителите по групи 

Проведени съвместни дейности 

17 Работа по програмите „Училищен плод”, 

„Училищно мляко, и др. 

 

МЗГ, МОН Постоянен / директор, 

счетоводител, домакин 

Участие в различни програми 

18 Организиране и функциониране на различни 

дейности извън ДОС 

Алтернативни 

източници / 

родители  

Постоянен / директор, 

учители по групи, 

родители 

Функциониращи форми, които са 

ефективни и интересни за децата 

19 Реализиране на дейности за възпитание на децата 

в национални и общочовешки ценности 

 

Без финансиране Постоянен / учители по 

групи 

Брой реализирани дейности 

20 Ритуали  на ДГ Без финансиране Постоянен / директор, 

учители 

Реализирани дейности свързани с 

ритуали в ДГ 
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VІ. Партньорство и сътрудничество 

 

1 Ефективно партньорство на ДГ с родителите Без финансиране Постоянен / учители по 

групи, главен учител 

Документирани срещи и 

проведени съвместни 

инициативи,Об.С. 

2 Сътрудничество с НПО и други неправителствени 

организации 

Без финансиране Постоянен / директор 

Учители ,родители  

Реализирани съвместни дейности 

3 Активно сътрудничество в родителската общност Без финансиране / 

алтернативни 

източници 

Постоянен / директор, 

учители 

Проведени родителски срещи, 

консултации с родителите, 

неформални срещи, организирани  

обучения за родителите 

4 Съвместни дейности с СО, РУО и др. държавни 

структури 

Без финансиране Постоянен / директор Участие на детската градина в 

работни срещи, съвместни 

мероприятия и инициативи, 

сътрудничество  

5 Съвместна работа със синдикалната организация в 

ДГ 

Без финансиране Постоянен / директор, 

председател на СО към 

СБУ 

Разработени и утвърдени 

съвместни вътрешно-нормативни 

актове, социални придобивки. 

 

 
 

 


