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ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЧЕЛИЦА” 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

І. Основни  цели в дейността на ДГ „Пчелица“ 

 

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на ниво ДГ за повишаване качеството и ефективността на 

предучилищното възпитание и подготовка в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование.  

2. Развитие на ключови компетенции у децата  за социални ценностни  аспекти на устойчивото развитие в предучилищна  възраст. 

3. Създаване на условия за дигитализация на дейностите и въвеждане на електронни формуляри. 

 

ІІ. Основни приоритети в дейността на ДГ „Пчелица” 

 

1. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес, практически ориентиран към подготовката 

на децата за постъпване н първи клас, чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители.  

2. Организация на педагогическото взаимодействие, чрез  внедряване на система от иновативни педагогически практики за 

стимулиране на образователния потенциал на всяко дете и използване на личния опит за овладяване на образователното съдържание. 

3. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на детската градина и 

привличане на допълнителни източници за   подобряване на МТБ. 

4. Сътрудничество между педагогическия екип, настоятелството, семейството и обществеността за прилагане на стратегия за 

опазване на детството. 

5. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес  на ниво детска градина чрез изграждане и 

развитие на компетентностите на педагогическите  специалисти и непедагогическия персонал. 

6. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии за намаляване дела на отпадналите 

деца в задължителна предучилищна възраст; повишаване на функционалната грамотност на децата; постигане на иновативно 



 

 

 

Община Търговище 

Детска градина “Пчелица” 

7700, гр. Търговище, ул. “Никола Симов“ № 6,  

тел. 0601 6 39 72, e-mail: odz_pchelica2007@abv.bg 

 

 

 

2 
 

образование, базирано на въвеждането и използването на интерактивни и електронни платформи; квалификация и кариерно 

развитие на педагогическите кадри; прилагане на принципите за приобщаващото образование - обща и допълнителна подкрепа за 

личностното развитие на децата.  

7. Осигуряване възможност за творческа изява на всеки учител. 

8. Участие в екип за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, според  ПМС № 100 от 8 юни 2018 година, за създаване и функциониране на 

механизъм за работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст.  

 

ІV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Отговорник  

 

Индикатори за изпълнение Забележка 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойн

ост 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите  образователната система (2013 – 2020). 

 1.1. Повишаване на обхвата  на децата        

 1.1.1. Проследяване на посещаемостта на децата от 

ПГ и причините за отсъствията 

През 

учебната 

година 

Учителите на 

ПГ, директор 

Брой 

протоколи от 

проверки 

На 

тримес

ечие 

3  

протокола 

 

 1.1.2. Набелязване на мерки за недопускане на 

преждевременно напусналите деца, подлежащи на 

ЗП в ПГ 

Учебната 

година 

Директор, 

учители от 

ПГ 

Брой 

документи 

1 1  

 1.1.3. Оказване на методическа подкрепа при 

организиране на дейностите в училищата и детските 

градини  относно прилагане на механизма за 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Брой срещи 1 При 

необходимост 
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противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците. 

 1.1.4. Осигуряване на познавателни книжки за 

безвъзмездно ползване от подготвителните групи. 

През 

учебната 

година 

Директор  100 % 100 % 100 % деца с 

осигурени 

познавателни 

книжки 

 

 1.1.5. Приобщаващо образование на децата и 

учениците със специални образователни 

потребности (СОП). 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен 

учител, 

учителите в 

групи с деца 

със СОП 

Брой 

подкрепени 

деца със СОП.  

Брой 

педагогически 

специалисти, 

които 

осъществяват 

допълнителна 

подкрепа на 

деца със СОП. 

6 деца 6 деца  

 1.1.6. Оказване на методическа подкрепа на 

учителите при работа с деца със СОП 

      

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 

науката (2014-2020 г.). 

 2.1. Подпомагане и съдействие на учителите при 

използване на ИКТ в образователния процес 

През 

учебната 

година 

Главен учител % 

подпомогнати 

учители 

0 При 

необходимост 

 

 2.2. Популяризиране на добри педагогически 

практики 

През 

учебната 

година  

Директор, 

главен учител 

Брой 

популяризиран

и практики 

0 Популяризиран

и практики 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г. 
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 3.1. Осигуряване на условия за разширяване на 

обхвата и повишаване на качеството на 

предучилищното възпитание и подготовка. 

      

 3.1.1. Ранно обхващане и образователно 

приобщаване на деца от уязвими групи в 

предучилищното образование, подкрепа на достъпа 

им до качествено образование и повишаване на 

обхвата в предучилищно образование чрез 

координиране на дейностите по Проект 

BG05М2ОР001- 3.005 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители 

Брой деца 0 Брой обхванати 

деца в проекта 

 

 3.1.2. Постоянно действащ Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца в 

задължителна предучилищна възраст чрез  

координиране на дейностите по НП „Заедно за 

всяко дете“, Модул „Подпомагане на екипите за 

обхват“ (одобрена с РМС 172 от 29.03.2019 г.) 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учител, 

включен в 

екипа за 

обхват 

Брой деца 0 Брой обхванати 

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. Провеждане на информационни кампании сред 

родители за разясняване на взаимните ползи от 

образователната интеграция на децата. 

През 

учебната 

година 

Учителите по 

групи 

Брой кампании 0 1  

 4.2. Гарантиране на равен достъп до качествено 

образование за децата от етническите малцинства 

      

 4.2.1. Подкрепа на назначените  „помощник на 

учителя“ и „помощник-възпитатели“, при 

необходимост от допълнителни образователно 

През 

учебната 

година 

директор Брой назначени  Брой назначени 

и подкрепени 

при 
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възпитателни дейности с деца от етническите 

малцинства 

необходимост в 

съответствие с 

проекта 

 4.2.2. Оказване на помощ за осигуряване при 

необходимост на допълнително обучение по 

български език за деца, за които българския език не 

е майчин 

През 

учебната 

година 

Главен учител Оказана помощ  При 

необходимост 

 

 4.2.3. Прилагане на иновативни форми на обучение 

за деца, за които българския език не е майчин 

  Оказана помощ  При 

необходимост 

 

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

 5.1. Организиране и провеждане на Национална 

седмица на четенето 

По график 

на МОН 

Главен 

учител, 

учители по 

групи 

Проведена 

инициатива 

 Проведени 

инициативи 

 

 5.2. Популяризиране чрез сайта на ДГ дейности и 

добри практики в изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014 – 2020 г.) 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Брой 

публикации 

 Публикувани 

материали 

 

6. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образовани 

 6.1. Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното образование” 

      

 6.2. Национална програма „Квалификация“       

 6.2.1. Предоставяне на информация на 

педагогическите специалисти за НПК 

Съобразно 

сроковете по 

програмата 

Директор, 

главен 

учител, 

учители 

Брой учители  Брой включени 

учители 

 

 6.2.2. Подпомагане включването на Съобразно директор Брой учители  Брой обучени  
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педагогическите специалисти в обучения по НПК и 

осигуряване на заместници  

сроковете по 

програмата 

учители 

 6.3. Национална програма „Заедно за всяко 

дете” 

      

 6.3.1. Модул 1 „Екипи за обхват”, Дейност 1 

„Подпомагане на екипите за обхват” 

През 

учебната 

година 

Учител, 

включен в 

екипа 

Съгласно 

извършените 

обходи 

   

 6.4. Национална програма „Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“ 

      

 6.4.1.Изготвяне на необходимата документация и 

предаването й в срок 

През 

учебната 

година 

Директор Изготвени 

документи 

 100 %  

 6.5. Национална програма „Без свободен час“ 

Модул „Без свободен час в детската градина“. 

      

 6.5.1. Контрол върху изпълнението на дейността на 

учителите по НП Без свободен час 

През 

учебната 

година 

Директор  % 100%  

 6.5.2. Изготвяне на необходимата документация и 

предаването й в срок    

  

През 

учебната 

година  

Директор Изготвени 

документи 

 100 %  

7.  Изпълнение на проекти по оперативни и други програми  

 7.1. Участие на ДГ в Проект BG05М2ОР001-3.005-

0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” (ОП НОИР). 

Определени

те по 

проекта 

срокове 

директор   Брой 

сформирани 

групи 

 

 7.2. Подпомагане развитието на физическото 

възпитание и спорта в училищата и ДГ по ПМС 

През 

учебната 

Директор Изготвени 

документи 
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№129/11.07.2000 г. година 

8. Организационно и методическо осигуряване дейността на  учителите 

 8.1.Методическо подпомагане на учителите чрез 

провеждане на работни съвещания за: 

- водене и съхраняване на учебната документация; 

- проследяване посещаемостта на децата от 

подготвителните групи; 

- отчитане резултатите от проверки. 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Брой работни 

съвещания 

 Проведени 

работни 

съвещания 

 

 8.2. Методическо консултиране на учителите През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Брой 

консултации 

 При 

необходимост 

 

 8.3. Методическа подкрепа на учителите при 

изпълнение на дадени задължителни предписания, 

в резултат на осъществен контрол от РУО или 

други контролни органи 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

    

 8.4. Организиране процеса на атестирането на 

дейността на педагогическите специалисти 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

100 % учители  100 % учители  

 8.5. Оказване на методическа подкрепа на 

учителите при осъществяване на обща и 

допълнителна подкрепа 

През 

учебната 

година 

Главен учител   При 

необходимост 

 

 8.6. Оказване на методическа подкрепа при 

прилагане на компетентностния подход при 

работата с деца 

През 

учебната 

година 

Главен учител Методическа 

среща 

 11 

педагогически 

специалисти 

 

9. Дейности за квалификация на учителите, определена чрез проучване на потребността от квалификация и при отчитане на 

приоритетните теми, посочени от МОН. 

 9.1. Ролята на директора при прилагането на  

компетентностния подход в образователния процес 

По график 

на РУО 

   1  
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 9.2. Вътрешна квалификация       

 9.2.1. Възможностите на електронния дневник - 

практически дейности при обучението за работа с 

него 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Методическо 

подпомагане 

 11 

педагогически 

специалисти 

 

 9.2.2. Създаване, използване и прилагане на 

формуляри в платформата „Google-Forms” 

 През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Методическа 

среща 

 11 

педагогически 

специалисти 

 

 9.2.3. Създаване на електронна книжка През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Методическо 

подпомагане 

 11 

педагогически 

специалисти 

 

 9.2.4. “Аз обичам България"- изработване на 

постери със снимки във всички групи 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Презентации на 

творчески 

проекти 

 

 

11 

педагогически 

специалисти 

 

 9.3. Квалификация по Наредба № 15 / 2019 г.       

 9.3.1. Участие в обучителна програма на ОРАК 

АКАДЕМИЯ 

През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

Продължаваща 

квалификация 

 Брой 

педагогически 

специалисти 

 

 9.3.2. Участие на педагогическите специалисти в 

организирани от РУО квафиликационни форми 

По график 

на РУО 

Директор, 

учители 

  Брой 

педагогически 

специалисти 

 

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

 10.1. Въвеждане и използване на „Google-Forms”  През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

  Брой 

формуляри 

 

 10.2. Използване на електронните дневници През 

учебната 

година 

Директор, 

главен учител 

  6 групи  

11. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции 
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 11.1. Тематични проверки       

 11.1.1. Проследяване изпълнението на плана 

за квалификационната дейност и участието на 

педагогическите специалисти в 

квалификационните дейности на национално, 

регионално и институционално ниво. 

През 

учебната 

година 

Директор  Директор  Брой 

протоколи от 

проверки 

 

 11.1.2. Контрол на дейностите за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата в съответствие с ДОС за приобщаващото 

образование 

През 

учебната 

година 

Директор Директор  Брой 

протоколи от 

проверки 

 

 11.2. Текущи проверки       

 11.2.1. Контрол за присъствието на децата в 

подготвителните групи 

м.09.2020 г. 

– м. 05.2021 

г. 

директор извършени 

проверки  

 Съставени 

констативни 

протоколи 

 

 11.2.2. Спазване на разпоредбите на Наредба № 8 / 

2016 г. за ИДСПУО  

м.09.2020 г. 

– м. 05.2021 

г. 

директор извършени 

проверки  

 Съставени 

констативни 

протоколи 

 

 11.2.3. Контрол върху образователния процес с 

деца за придобиване на ключови компетенции 

м.09.2020 г. 

– м. 05.2021 

г. 

директор извършени 

проверки  

 Съставени 

констативни 

протоколи 

 

 11.2.4. Контрол върху дейностите за обхващане и 

задържане на децата, подлежащи на задължително 

обучение в предучилищна възраст 

м.09.2020 г. 

– м. 05.2021 

г. 

директор извършени 

проверки  

 При 

необходимост 

 

12. Взаимодействие с родители и представители на организации и общности  

 12.1.Взаимодействие с родителите       

 12.1.1. Провеждане на открити / виртуални 

моменти пред родителите, съвместни празници и 

развлечения 

Съгласно 

утвърден 

график през 

Учители по 

групи 

Брой 

мероприятия 

 Брой 

проведени 

мероприятия за 
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учебната 

година  

всяка група 

 12.1.2. Провеждане на срещи с родителите През 

учебната 

година 

Учители по 

групи 

Брой срещи  Протоколи от 

проведените 

срещи 

 

 12.1.3. Запознаване на родителите с Програмната 

система на ДГ 

През 

учебната 

година 

Учители по 

групи 

    

 12.1.4. Включване на родителите като активни 

партньори в дейността на детските групи и 

детската градина 

През 

учебната 

година 

Учители по 

групи 

  Брой 

проведени 

инициативи 

 

 12.2. Взаимодействие с представители на 

организации и общности 

През 

учебната 

година 

Директор      

 12.2.1. Взаимодействие с Настоятелството към ДГ През 

учебната 

година 

Председател 

на 

Настоятелств

ото 

Проведени 

срещи 

   

 12.2.2. Взаимодействие с Обществения съвет към 

ДГ 

През 

учебната 

година 

Председател 

на ОС, 

директор 

Проведени 

срещи 

 Протоколи от 

срещи 

 

 12.2.3.Взаимодействие с други институции и 

организации 

През 

учебната 

година 

директор Проведени 

срещи / 

дейности 

   

 12.2.4. Взаимодействие със социални партньори и 

заинтересовани страни 

През 

учебната 

година  

Директор, 

учители 

    

13. Участие на ДГ в проекти с НПО       
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 13.1. Участие в проект „Елементът игра – 

Библиотека на играчката“ с ФДРС – провеждане на 

съвместни дейности и инициативи 

През 

учебната 

година  

Директор, 

учители 

Бр. дейности 0 Брой 

проведени 

дейности 

 

14.  Дейности за функциониране, развитие и усъвършенстване на детската градина 

 14.1. Изготвяне, съгласуване  и утвърждаване на 

СО № 2 за учебната година 

м. септември Директор  % 0 100%  

 14.2. Актуализиране на вътрешно-нормативната 

документация на детската градина 

м. септември 

- октомври 

Директор , 

главен 

учител, 

комисии 

Бр. документи 0 100%  

 14.3. Назначаване на екип за личностна подкрепа 

на деца със СОП 

м. септември  

 

Директор, 

главен учител 

Брой заповеди 0 1 брой заповед  

 14.4. Изготвяне на график за провеждане на 

заседания на екипа за личностна подкрепа на деца 

със СОП 

през 

учебната 

година 

Председател 

на екипа 

Брой графици 0 1 брой график  

 14.5. Изготвяне на заявки за задължителна 

документация за детското заведение, съгласуване и 

изпращане в РУО 

В срокове, 

определени 

от МОН и 

РУО и при 

необходимо

ст 

Директор  

 

% изпратени 

заявки 

0 100% 

изпратени в 

РУО заявки 

 

 
14.6. Представяне в РУО на информация за 

осигуреността с  учебни помагала 

Съгласно 

график на 

РУО и МОН 

Директор  

 
% осигурени 

помагала 

0 100%  

 14.7. Провеждане на работни съвещания с 

учителите за отчитане на дейността на ДГ, 

отчитане на резултатите от възпитателно-

образователния процес.  

През 

учебната 

година 

Директор, гл. 

учител, 

учители 

 % обхванати 

учители 

0 100 %  
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 14.8. Съхраняване и архивиране на учебната 

документация съгласно изискванията на Стандарта 

за информация и документите. 

периодично Директор, 

счетоводител, 

ЗАС 

Бр. документи  100 % 

документи 

 

 14.9. Организиране на екскурзии, походи до близки 

местности, посещения на театрални спектакли, 

концерти и др., свързани с УВР по групи 

през 

учебната 

година 

Директор, 

учителите по 

групи 

Брой 

участващи деца 

 100 % 

участващи 

 

 14.10. Реализиране на дейности по прием на деца в 

яслена и първа група 

м.01 – м.05 Директор, 

ЗАС 

Брой приети 

деца 

 100 % приети 

деца 

 

 

 

Годишният план е приет на ПС, съгласно чл.263, ал.1, т.5 от ЗПУО, на 29.09.2020 г. 

 

Милка Николова 

Директор на ДГ „Пчелица”  


