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ГОДИШЕН ПЛАН 

 

За дейността на колектива 

през учебната 2021 – 2022 година в условията на коронавирусната 

инфекция COVID - 19  : 

 

 

 Годишният план е разработен на основата на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за 

правата на детето, Наредба  № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование, Наредба № 8 / 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; Правилника за 

дейността, Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за 

осигуряване безопасни  условия на възпитание, обучение и труд  на ДГ № 

168,  Кодекса на труда и  Заповеди и инструкции на МЗ и МОН за действия 

в условията на коронавирусната инфекция COVID - 19  :   

 

 Годишният план съдържа основните цели, задачи, направления за 

организиране на възпитателно-образователната работа, организацията и 

управлението на детското заведение, административно-стопанската 

дейност, взаимодействието с родители, училищно настоятелство и 

обществен съвет за постигане на основните задачи, формите за повишаване 

квалификацията на служителите, тематичния план на педагогическите 

съвети и контролната дейност на директора. 

 



 Годишният план е отворен и към него могат да се прикрепят през 

цялата учебна година взети решения от Педагогическия съвет, нови 

указания за учебната година и организацията на педагогическия процес от 

МОН, РУО МОН София-град и Столична община.  

 

 Цел : 

 Организиране на цялостната дейност на ДГ № 168 в посока 

утвърждаването и като желана и приятна за децата среда, осигуряваща 

условия за хармонично творческо развитие и възпитание, здравословен 

начин на живот и дейност, приобщаване към общочовешките ценности; 

стимулираща интелектуалните им възможности съобразно техните 

интереси и способности; среда, запазваща тяхната индивидуалност, 

самостоятелност и достойнство. 

 

Основни акценти : 

 

 Изпълнение на държавните образователни стандарти  за 

предучилищното образование – гарант за по-голяма 

ефективност и качество на предучилищното възпитание и 

обучение. 

 Разширяване на зоните на детските активности, условие за 

равен старт на всяко дете при постъпване в училище и равна 

социална адаптация. 

 Усъвършенстване на цялостната дейност на детското заведение, 

чрез конструктивен диалог, обединяване на творческите усилия 

за работа в екип, интегриране на различните образователни 

технологии. 

 Усъвършенстване процеса на взаимодействие на екипа на 

детската градина с родителите на всяко дете, основан на 

взаимно доверие и сътрудничество,  за по-бързо  адаптиране на 

детето към правилата на образователната среда, както и за 

развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.  

 

Задачи: 

 

1. Усъвършенстване на организацията и управление на детската градина 

за осигуряване на педагогически, психологически и социално-битов 

комфорт на всяко дете -  център на цялостната дейност. 

 

2. Повишаване ролята на самообразованието и вътрешно-методическата 

квалификация / семинари, дискусии, разговори, доклади, срещи с 

научни работници и т.н. / за усъвършенстване на специалната 

подготовка на учителя като мотивация за  осъществяване на 



държавните образователни стандарти. Спазване на нормативните 

изисквания за правилно водене на документацията. 

 

3. Осъвременяване и подобряване на материалната среда с цел 

максимално развитие на потенциала на всяко дете, разширяване на 

възможностите му за свободно изразяване в разнообразни дейности, 

чрез баланс между индивидуални и групови форми на работа. 

 

4. Прилагане основите на партньорски взаимодействия със семействата 

по посока информираност и споделени ценности. 

 

5. Построяване на модел на взаимодействие между родители и педагози, 

където всички действия и отношения са в полза на детето и не са в 

противоречие с ценностната система, изградена в семейството. 

 

Организационно-педагогическа дейност 

 

І.  Разпределение по възрастови групи: 

1 “а” група -  уч. Павлина Ханджиева, Елица Диканарова; 

1 “б “група -  уч. Росица Илиев, Анелия Николова; 

2 “а” група -  уч. Ивелина Мотикарска, Диана Присадова;  

2 “б” група -  уч. Йоанна Георгиева, Мария Младенова; 

3“а” група  -  уч. Галина Кортезова,  Румяна Стоилова-Елисаветова;  

3“б” група  -  уч. Светланка Рангелова,  Лиляна Илиева; 

4 “а”  група - уч. Евгения Христова, Елисавета Шуманова; 

4  “б” група - уч. Бойка Бояджиева,  Лейла Сюлемезова; 

4  “в” група - уч. Елвира Йосифова, Милена Атанасова; 

Учител по музика -  Дамяна Дамянова. 

 

ІІ. Учебен план 

 

Брой на педагогическите ситуации седмично по възрастови групи и 

образователни направления при целодневна организация на 

педагогическо взаимодействие 

 

Образователни направления 1  гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Български език и литература 1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 2 2 2 2 

Изобразително изкуство 1 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране и технологии 1 1 2 2 

Физическа култура 3 3 3 3 



ВСИЧКО: 11 13 15 17 

 

Брой  допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

седмично по възрастови групи  

Възрастова група Бр. 

1  група 19 

2 група 17 

3 група 15 

4 група 13 

 

ІІI. Учебни помагала 

 

Учебни помагала „ Чуден свят” на издателство „Просвета”. 

 

ІV. Организационно разпределение на длъжности: 

 1.Протоколчик на педагогическия съвет - Ивелина Мотикарска/ Мария 

Младенова; 

 2. Заместници на директора : I см. /ІІ см.  -  Светланка Рангелова/ Галина 

Кортезова; 

    2.1.Представител на помощния персонал в седмичен съвет – Марияна 

Станчева; 

    2.2.Представители на здравеопазването:  

                мед.сестра Светла Филипова, мед. сестра  Татяна Христова; 

    2.3.Представител на синдикалната организация- Светланка Рангелова; 

    2.4.Представител на УН – Павлина Георгиева; 

3.Отговорник по противопожарна безопасност – Румяна Стоилова-     

Елисаветова; 

4.Отговорник по  безопасни и хигиенни условия за възпитание;  

      обучение и труд   - Елисавета Шуманова; 

5.Председател на творческата комисия – Росица Илиева/Евгения Христова; 

6.Отговорник за  библиотека – Лиляна Илиева; 

7.Отговорник за физкултурен салон- Анелия Чипева (Елица Диканарова) 

/Анелия Николова; 

8.Отговорник за музикален салон – Дамяна Дамянова. 

 

V. Месечно разпределение на организирани форми: 

 

Понеделник - седмичен съвет за текущи задачи (участници: директор, 

учители; представители на помощен персонал – касиер, домакин, 

медицинска сестра). 

 

Първи вторник - педагогически съвети - ІX, XI, I,  V м. 

                 -съвещания с учители -Х, XII,  II, V м.           



 

Втори вторник – инструктаж за безопасни и хиг. условия-ІX, ХІI,III,Vм.   

                          - проиграване план за евакуация-Х, V  м.   

 

Трети вторник -семинари и оперативки с помощен персонал. 

        

VI. Тематичен план на Педагогически съвети за учебната 2021/ 2022г. : 

 

I - м. Септември 2021 г.  

 

1. Приемане Стратегията за развитие на ДГ № 168 за следващите 4 

години с приложени към нея план за действие и финансиране. 

2. Приемане Правилника за дейността. 

3. Приемане на Програмната система в ДГ № 168 за учебната 

2021/2022 година. 

4. Приемане на учебен план за учебната 2021/2022 година. 

5. Приемане Плана по програма за безопасност на движението по 

пътищата.  

6. Приемане на плана за квалификационна дейност за учебната 

2021/2022г. 

7. Запознаване с промените в нормативната база.  

8. Задължителна документация (Наредба № 8/11.08.2016г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование”- в сила от 23.08.2016г. ) 

9. Приемане Правилника за  вътрешния трудов ред. 

10. Приемане Правилник за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд на ДГ № 168. 

11. Приемане Вътрешни правила за работната заплата. 

12. Приемане Етичения кодекс на ДГ. 

13. Приемане правилника на етичната комисия при ДГ № 168. 

14. Приемане на  длъжностните характеристики на категории персонал. 

15.  Други. 

 

II - м. Ноември 2021 г. 

 

1. Информация за резултатите от проследяването на постиженията на 

децата-входно ниво. 

2. Организация и провеждане на коледните  тържества. 

3. Организация и провеждане на ски-училище. 

4. Други. 

 

III - м. Януари 2022 г. 

 



1. Здравословно състояние на децата и анализ по опазване на живота и 

здравето им.   

2. Приемане план за пролетно - летния период. 

3. Организация и провеждане на пролетните  тържества. 

4. Други. 

 

 

IV - м.  Май 2022 г. 

             

1. Отчет на резултатите от проследяването на постиженията на децата –

изходно ниво  /готовността на децата от ІV гр. за училище/. 

2. Отчет на годишния план и анализ на контролната дейност на 

директора. 

3. Сформиране на работната група за подготовка на Плана за следващата 

учебна година.  

4. Избор на учебните помагала за следващата учебна година. 

5. Насоки за лятната работа, дежурни групи. 

6. Летните отпуски на персонала. 

 

VII.  Контролно - помощна  дейност за учебната  2021/ 2022 г. : 

 
ЦЕЛ :  

Функционирането на ДГ като единна система, а целта на контролно-

помощната дейност в детското заведение е проучване и подобряване на 

ефективността на труда на колектива на ДГ № 168 за изпълнение на 

поставените задачи. 

  
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ : 

 

1. Да се установи нивото на развитие, достигнато от децата в резултат 

от възпитателно-образователната работа. 

2. Да се установи  педагогическото умение на всяка учителка за 

изработване на критерии и показатели, с които ще се регистрират 

входящото и изходящото ниво на индивидуалното развитие на 

всяко дете. 

3. Проучване на документацията за резултатите от проследяването на 

постиженията на децата. 

4. Индивидуалният принос на всеки учител в организацията и 

съдържанието на възпитателно-образователния процес за 

реализиране на държавните образователни стандарти. 

5. Родителите – значим партньор за стимулиране на детското 

развитие. Взаимодействие между детската градина и семейството с 

цел приобщаване към националните традиции и общочовешките 

ценности и взаимно подпомагане. 



 
 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ : 

 

 Опазване живота и здравето на децата; 

 Учебно-възпитателната и организационната работа на учителите; 

 Осъществяване на държавните образователни стандарти; 

 Правилно водене и съхраняване на задължителната документация ; 

 Приложение на нормативните актове; 

 Изпълнение на решенията на педагогическия съвет за обогатяване на 

натрупания опит и творческо прилагане на програмата за повишаване 

на социална активност. 

 
ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ : 

 

Тематична проверка:  

 

 Тема: “ Адаптирането на детето към новите правила на образователната 

среда в условията на коронавирусната инфекция COVID - 19, активно 

взаимодействие между екипа на детската градина и родителите на всяко 

дете,  основано на взаимно доверие и сътрудничество." 

 

Цел на тематичната проверка е: установяване на педагогическите умение 

на учителя в  условията на коронавирусната инфекция COVID – 19,  

закономерностите в психо-физическото развитие на детето и да избира 

подходящи форми, средства и методи за социално-педагогически 

взаимодействия. 

 

I етап – м. октомври-декември 2021 г. 

 

 Изготвяне на план за проверката; 

 Теоретично проучване на проблема; 

 Изготвяне на библиографска справка 

 Обсъждане на Предложения и проекти за организация, 

подготовка и провеждане на предстоящи открити моменти и 

празници. 

 

II етап – м. февруари-май 2022 г. 

 

 Рационално и пълноценно протичане на работата по темата; 

 Изнасяне на открити моменти ; 

 Анализ на резултатите от тематичната проверка. 

 



Текущи проверки: 

 

1. Правилно планиране „ Тематично разпределение по образователните 

направления”; 

2. Правилно водене на дневника и др. задължителна документация; 

3. Подготовка на учителя за оптимално прилагане интегративния подход 

при определяне целите и задачите в месечния план в условията на 

коронавирусната инфекция COVID - 19 ; 

4. Провеждане и спазване на дневния режим; 

5. Индивидуален подход към всяко дете; 

6. Организация на режима на открито; 

7. Организиране на обстановката в групите, съобразно възрастовите и 

индивидуалните особености на децата; 

8. Работа с родители; 

9. Трудова дисциплина; 

10. Спазване на хигиенни изисквания и безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в условията на коронавирусната инфекция COVID - 

19 ; 

11.  Работа в екип /по групи, по дейности/. 

12.  Организация на хранене на децата по групи; подготовка, приготвяне 

на храна и сервиране; 

13.  Инвентаризация на хранителния склад и имуществото, събиране и 

отчитане на таксите, изплащане на работни заплати. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ : 

 

 Изготвяне на план-график за тематичната проверка; 

 Наблюдение на различни режимни моменти; 

 Проверка на резултатите от работата с децата; 

 Анкети с родителите; 

 Резултати от проследяването на постиженията на децата; 

 Разговори с учителки и помощен персонал относно цялостната им 

работа; 

 Отразяване на проверките в ревизионни протоколи. 

 

Педагогическата работа подлежи на ежедневен контрол в различни 

моменти от дневния режим от директора. 

 

 

VIII.    Административно-стопанска дейност 

1.Семинар: “  НАССР система и санитарно-хигиенни изисквания като 

условие за здравословното отглеждане на децата в условията на 

коронавирусната инфекция COVID - 19”. 



2.Актуализация и оформяне на задължителната документация   

            -м.IX 2021 г. 

3.Изготвяне и приемане на Правилник за дейността, Правилника за 

вътрешния трудов  ред и Правилник за безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд на ДГ № 168. И актуализиране на длъжностни 

характеристики,                                                     -м. IX 2021 г. 

 

4.Изготвяне на Списък-образец № 2                                            - м. ІХ 2021 г. 

 

5.Изработване и съгласуване на противопожарно досие, план за гражданска 

защита.                               - м.  X 2021 г. 

 

6.Извършване на частична инвентаризация                               - м.XII 2021 г. 

 

7.Подобряване на материалната база и сградния фонд: 

 

 озеленяване; 

 ремонт на фоайета и коридори в старата сграда; 

 оформяне на детска спортна площадка; 

 освежаване на инвентара по групи; 

 снабдяване с хранителни продукти, медикаменти и   канцеларски 

средства; 

 обогатяване на материалната база в детското  заведение; 

 осъвременяване на информационното осигуряване в детското 

заведение. 

 

IX.    Работа с родители 

 

1. Работа с родителски актив в условията на коронавирусната 

инфекция COVID - 19 : 

 

1. Изработване на съвместен план за подобряване на материалната 

база и организиране на развлечения и отдих за децата при изрично 

разрешение от МЗ и МО. 

2. Взаимодействие между членовете на педагогически съвет, 

обществен съвет, училищно настоятелство и родителски актив  за 

повишаване резултатите от учебно-възпитателна работа и 

включването на родителите  като значим партньор. 

3. При изрично разрешение от МЗ и МОН  провеждане на открити 

моменти в ДГ, като позитивна  среда  за осъществяване на връзката  “ 

учител-дете-родител”. 

 4. При изрично разрешение от МЗ и МОН празнуване на “15 

септември”, “Ден на християнското семейство”,  “Коледа”,  „Баба 



Марта“ , “8 март”,  “Първа пролет”, “Великден”, “24 май”, 

“Първокласник”, “1 юни” и провеждане на спортен празник. 

6. Съвместно търсене на източници за допълнително финансиране. 

 

2. Работа с родители в условията на коронавирусната инфекция 

COVID - 19  : 

2.1. Родителски срещи (при стриктно спазване на 

противоепидемични мерки или онлайн):  

А)Общи : 

 м.септември 2021 г. 

          1.Запознаване с промените в нормативната база. 

2.Запознаване с Правилника за  дейността на ДГ № 168.  

3.Запознаване с дневния режим. 

4.Запознаване с допълнителни педагогически услуги в ДГ през уч. 

2021/2022 г. 

5.Организиране на спортен празник на Витоша. 

6.Организиране и провеждане на зелено училище и ски-училище. 

 

 м.Април 2022 г. 

1.Здравословно състояние на децата и режим на закаляване. 

2.Организиране на летния отдих на децата. 

 

 Б) Групови (при стриктно спазване на противоепидемични 

мерки или онлайн): 

 м.септември 2021 г. 

 

1. Задачи и насоки във възпитателно - образователната работа през 

учебната година. 

2. Изграждане на съвместни изисквания при възпитанието и    

обучението на децата. 

3. Избиране на родителски актив. 

4. Избиране на представители за Училищно настоятелство. 

 

 м.Май 2022 г. 

1. Запознаване с резултатите от проследяването на постиженията на 

децата - изходното ниво. 

2. Организиране на летния отдих на  децата. 

 

2.2. Открити моменти в ДГ (при изрично разрешение от МЗ и МОН), 

като позитивна среда за осъществяване на връзката  “ учител-дете-родител”. 

/Празнуване на: “15 септември”, “Ден на християнското семейство”, 

“Коледа”,“ 1 март“,  “8 март”, “Първа пролет”, “Първокласник”, “1 юни”/. 



2.3. Организация на зелено училище, ски училище  и  летния отдих на   

децата  от ДГ (при изрично разрешение от МЗ и МОН), 

2.4. Други форми на съвместна дейност ДГ (при изрично разрешение от 

МЗ и МОН или онлайн): 

 разговори и консултации за изграждане на единни критерии при 

формиране на здравни и културни навици у децата и в общуването им 

като равноправни партньори; 

 информиране чрез родителски табла за ВОР в групата; 

 осигуряване на възможности за редовно наблюдение и включване на 

родителите в педагогическите ситуации на групата за  деня, в 

развлечения, тържества. 

 

X.  Работа с обществеността. 

 

1. Организиране на съвместна дейност между детското заведение и 93 и 138  

училище за успешна приемственост ДГ (при изрично разрешение от МЗ и 

МОН). 

2. Използване възможностите на подвижни игри и танци за двигателната 

активност на децата, измерване на физическата дееспособност и 

организиране на дни на спорта и здравето. 

3.Търсене на разнообразни форми на взаимодействие с читалище 

“Светлина” – Слатина.   

 4. Съвместна дейност с районната администрация на район Слатина за 

подобряване на материално-техническата база на ДГ.  

5. Съвместни действия с I РПУ на МВР и охранителна фирма  за опазване 

на МТБ. 

 

XI. Работа със синдикалната организация: 

 

1. Съгласуване, приемане и съвместна дейност по “Правилник за дейността 

ДГ”, “Правилник за вътрешния  трудов ред”, “Правилник за  осигуряване на 

безопасни условия на  възпитание, обучение и труд” и др. 

2. Актуализация на Колективния трудов договор. 

3.Съвместно търсене на допълнителни източници за финансиране и 

обогатяване на МТБ, материално стимулиране и др. 

 

         


