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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА.  
Цялостната дейност на ДГ „Първи юни” бе насочена към изпълнение на Годишния 

комплексен план. С активното участие на всички служители от детската градина, 

планът бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа 

от детската градина, родителите и другите органи и организации, с които детската 

градина е във взаимни връзки и отношения.  

Отчитайки тенденциите за развитие в образованието и спецификата в дейността на 

детската градина, екипът работи успешно за реализацията на основната цел и задачите, 

заложени в годишния комплексен план. Определянето на целта и задачите бе в пряка 

зависимост от силните и слабите страни в дейността на ДГ „Първи юни”.  

Силни страни: Съвременната организация на възпитателната и образователната работа 

в детското заведение предоставя широки възможности за реализация на поставените 

цели. През изминалата учебна година тя се отличаваше с гъвкавост и отразяване 

спецификата на отделното дете и група. Предлаганите различни форми на обучение и 

нови образователни технологии се свързваха с определени теми, близки до 

потребностите на децата.  

В ДГ „Първи юни” е налице много добра психологическа атмосфера- важен фактор в 

създаването на подходяща среда за социализация, обучение и възпитание на децата. 

Предметно-пространствената среда е функционална, естетична и динамична. 

Съвместната дейност на персонала и родителите е насочена към нейното съхраняване и 

обогатяване. 

В организацията на педагогическото взаимодействие като положителни тенденции 

можем да посочим:  

- Децата от ДГ „Първи юни” имат добро, устойчиво за възрастта си развитие; 

- Целенасоченото прилагане на различните форми на педагогическо взаимодействие 

намери своите добри количествени измерения в диагностичните процедури по 

различните направления. По различните образователни направления децата показаха 

добри резултати в края на учебната година, които са показател за системна и 

качествена образователна дейност. 

Слаби страни: В ДГ  ,,Първи юни” материално-техническата база е относително 

остаряла и се поддържа трудно. Поради дългогодишното й експлоатиране тя се нуждае 

от непрекъснато възстановяване и обогатяване.Особено голяма необходимост от грижи 

в това отношение имат дворът и площадката за игри на открито във филиал 

„Детелина”. В тази насока се полагат усилия от целия персонал.  

Необходимо е системно и целенасочено педагогическият екип да търси и прилага 

стратегии за максимално осигуряване на образователна работа със съвременна 

дидактично-игрова база и осигуряване на иновационна образователна среда.  

В педагогическата работа можем да посочим като слабости:  

1. Слабости по формиране на умения за работа в екип и произтичащи от това качества и 

задължения по организация, оценка и самооценка, спазване на правила и инструкции, 

подчиненост и съподчиненост.  

2. Недостатъчно използване на съвременни иновационни технологии за развитие на 

познавателните активности на децата.  

3. Затруднения при общуване с родители за разрешаване на проблеми между деца за 

овладяване на негативни форми на поведение и утвърждаване на адекватно, безопасно 

и коректно поведение сред връстниците.  

 

 

 



  

 ІІ. МИСИЯ 

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно ‐ образователна 

дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен 

потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на 

способностите в процеса на възпитание, обучение и игра. 

Мисията определя приоритетите на ДГ „Първи юни” за учебната 2018/ 2019 г., както и 

какви дейности ще се предприемат и реализират от педагогическия екип. 

Конкретизирането на дейностите са заложени в Стратегията за развитие на детската 

градина. 

 

ІІІ. ВИЗИЯ 

В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, 

и необходима предучилищна институция. Като публична институция да служи на 

хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси. Краткосрочната и 

дългосрочна визия е залегнала в Стратегията за развитие на детската градина. 

 

ІV. ЦЕЛ на настоящия план е : 

Създаване на възможност на всяко дете да развива максимално своите потребност чрез 

въвеждането му в предметната и материалната среда, ориентирането му в 

общочовешките ценности и формиране на определени умения и навици за адаптиране 

към новата среда и към ученето като дейност. Наред с това детската градина съхранява 

и насърчава детската индивидуалност към самоизява. 

 

V. ЗАДАЧИ 

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на образователния процес 

и ориентирането му към конкретни резултати.  

2. Поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес, в 

съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование и стратегията на МОН за развитие на образованието 

в Република България. 

3. Формиране на знания и умения за прилагане на иновативни методи за 

преподаване и използване на ефективен инструментариум за определяне 

достигнатото ниво на знание на децата. 

4. Грижа за здравето, чрез гарантиране на достъп на децата до медицинско 

обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на 

живот.  

5. Участие в програми и проекти. 

6. Финансово осигуряване и стабилност на дейности на детската градина 

7. Прилагане на модели на позитивно възпитание за подобряване на 

взаимодействието между семейството и ДГ. 

 

VІ. СТРАТЕГИИ 

1. Осигурявяне на  условия за формиране на детската индивидуалност. 

2. Гарантиране подкрепа на отворения характер на образованието в детството. 

3. Реализиране на плавен преход към училищно обучение.  

4. Прогресивно развитие чрез възпитание.  

5. Утвърждаване на новия модел за педагогизирана междукултурна среда 



6. Привеждане на системата от здравно-профилактични дейности в детската 

градина   съобразно съвременните тенденции, промени и нормативна база.    

VІІ. ПРИОРИТЕТИ 
1. Развитието на индивидуалните компетентности на децата на основата на 

откриването на техните силни и слаби страни:  
- развитие на умението на саморегулация на поведението на децата;  

- стимулиране на любознателността;  

- развитие на самостоятелността;  

- стимулиране на интересите;  

 - стремеж към постигане на високи резултати;  

- умение за решаване на възникнали проблеми.  

2. Осигуряване качествена подготовка за училище, която да гарантира на децата 

училищна готовност, което означава детето не само да има определени 

представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за 

общуване с връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална 

роля „ученик”.  
3. Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните 

резултати, описани в държавните образователни стандарти за предучилищно 

възпитание и подготовка.  
4. Създаване на условия за развиващо обучение.  
5. Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен 

диалог и взаимно доверие и подкрепа.  
6. Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на 

националните традиции.  
7. Въвеждане на децата в света на познанието чрез различни форми на активност - 

познавателна, емоционална, социална и двигателна, материализирани в 

системата от дейности в които ще се включва детето в детската градина. 
 

VІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Превръщане на детската градина в място за радостни преживявания и 

самопознание за детето. 

2. Познаване на индивидуалните възможности на всяко дете. 

3. Осигурена качествена подготовка за училище и готвност на всички деца за 

постъпване в първи клас. 

4.  Активно участие на родителите в живота на детската градина. 

5. По-голяма самовзискателност на учителите. 

6. Работеща система за диференциране на учителския труд. 

 

ІХ. ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Брой на групите: 

ДГ „Първи юни” с. Баниска- 2: І- ва група за 3- 4 годишни и 4- 5 годишни 

деца;  Подготвителна група за 5-6 и 6-7 годишни деца 

Сграда- филиал „Детелина” с. Бъзовец- 1 разновъзрастова група за деца на 

възраст от 3 до 7 години 

2. Педагогически персонал- 6 (в т. ч. директор) 

3. Административен персонал- 1 

4. Помощно- обслужващ персонал- 6 

5. Шофьор, автобус- 1 

 



 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА:  

ЦЕЛ:  
Откриване и използване на работещи стратегии и подходи за изграждане на 

безконфликтна и позитивна игрова среда за развитие на детските потребности и 

интереси.  

ЗАДАЧИ:  
1. Организиране на свободна и непринудена обстановка, в която децата да общуват 

позитивно помежду си и да реализират своите възможности и потенциал. 

2. Използване от учителите на разнообразни методи, форми и средства на игровата 

култура с цел превенция на негативното поведението на децата.  

З. Съвместна работа на педагози и родители за осигуряване на емоционален комфорт на 

децата.  

ПЪРВИ ЕТАП- 2018/ 2019 учебна година:  
Отчет-анализ на постигнатите резултати и набелязване на мерки за тяхното 

усъвършенстване.  

Срок: м. май, 2019 г.  

Отг.: директор, учителите  

ВТОРИ ЕТАП- 2019/ 2020 учебна година:  
Отчет-анализ на резултатите постигнати през учебната година.  

Срок: м. май, 2020 г. 

Отг.: директор, учителите  

Форми за реализиране на целта: разработки, разговори, беседи, конкурси, изложби, 

анкети, празници и др.  

Форми на контролна дейност по тематичния план  
 Посещение на режимни моменти  

 Диагностични процедури  

 Разговори с учителите  

 Открити моменти пред родителите  

 Индивидуални беседи и консултации с родителите  

 Обмяна на опит и открити практики между учителите  

 

Резултатите от контролната дейност във връзка с тематичния план се отчитат чрез 

индивидуални протоколи, с които се запознават проверяваните. 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 
Месец Педагогически 

съвети 

Квалификация Педагогически 

контрол 

Работа с 

родители, 

Обществен 

съвет 

Празници и 

развлечения 

Други дейности 

Месец  

Септември, 

2018 г. 

- - Приемане на 

Годишен план на 

ДГ с приложени: 

План за 

квалификационната 

дейст, План за 

контролната 

дейност, План да 

дейността на ПС; 

- - Приемане на 

Правилник за 

устройството и 

дейността на ДГ; 

- -Избор на комисии, 

работни групи; 

- -Приемане на 

формите на 

обучение за 

учебната 2018/ 19 г. 

Отг.: Директорът 

Вътрешна 

квалификация: 

-Новости в 

нормативната 

база; 

/работна среща, 

дискусия/2 ч. 

Отг.: Венета 

Илиева 

- “Игрова култура 

и модели на 

игрово 

взаимодействие” 

/семинар/1 ч. 

Отг.: Румяна 

Цветкова 

-Организация на 

материално-

дидактичната 

среда в групите; 

-Списъци по 

групи; 

-Проверка 

качеството на 

седмичното 

планиране на 

образователното 

съдържание в 

детските групи. 

 

- Организиране 

и подпомагане 

на родителите 

при подготовка 

на документите 

за постъпване в 

детската 

градина; 

-Род. срещи в 

ДГ и филиала. 

Запознаване с 

Правилника за 

устройството и 

дейността на 

ДГ. 

Отг.: 

Директорът и 

учителите по 

групи 

- Заседание на 

Обществения 

съвет 

- „Детската градина 

отваря врати”- 

откриване на първия 

учебен ден  

Отг.: Учители по 

групи 

- Изготвяне 

годишни 

тематични 

разпределения, 

планове и тестове 

за диагностика. 

Отг.: Учители 

-Изготвяне на 

Списък- Образец 

2; 

- Изготвяне на 

правилници и 

планове; 

- Общо събрание; 

-Заседание на 

ГУТ. 

Отг.: Директорът 

 

- Инструктажи 

Отг.: Длъжностни 

лица 

-Проверка на 

състоянието на 

здравните 

книжки; 

- Оформяне на 



здравната 

документация по 

групи. 

Отг.: Мед. 

специалист 

Месец 

Октомври,  

 2018 г. 

 - „Играта като 

форма за 

снижаване и 

трансформиране 

на агресията в 

предучилищна 

възраст” 

/семинар/1 ч. 

Отг.: Хатидже 

Халилова 

-„Играта и 

детските емоции” 

/дискусия/ 1 ч. 

Отг.: Венета 

Илиева 

Текущ:  

-Социално-

културна 

адаптация на 

децата от малките 

групи;  

-Дневници за 

планиране и 

прогнозиране;   

-Диагностика 

входно ниво. 

Административен 

контрол:  

-Водене на 

задължителната 

документация.  

 

- Провеждане 

на среща с 

родителите на 

децата в 

задължителна 

предучилищна 

възраст. 

Отг.: Учители 

на ПГ 

- Куклен театър; 

Отг.: Хатидже 

Халилова, Румяна 

Цветкова 

- 4 октомври- 

световен ден за 

защита на 

животните. 

Отг.: Учители по 

групи 

- Ден на 

благотворителността 

19 октомври. 

Отг.: Учители по 

групи 

 

- Документация 

на домакини; 

-Проверка на 

складовете за 

хранителни 

продукти. 

Отг.: Директорът, 

домакини 

-Проиграване 

плана 

за евакуация. 

Отг.: Учители по 

групи, 

длъжностни лица 

- Проверка 

изправността на 

уредите и 

съоръженията в 

ДГ. 

Отг.: Директорът, 

длъжностни лица 

-

Антропометрични 

измервания. 

Отг.: Медицински 

специалист 
Месец  -Отчитане -Игри за -Текуща проверка -Изяви по  -1 ноември- ден на - Обучение на 



Ноември, 

2018 г. 
изпълнението на 

решения от 

предходния ПС; 

-Анализ на 

резултатите от 

входящата 

диагностика; 

-Анализ на 

състоянието на 

задължителната 

документация. 

Отг.: Директорът 

 

превенция и 

редуциране на 

агресивни прояви 

/открита практика/ 

1 ч. 

Отг.: Светлана 

Стефанова 

-„ Конфликтите в 

детската група” 

/презентация/ 

1 ч. 

Отг.: Айгюл 

Алимова 

на учебната 

документация; 

-Посещение на 

педагогически 

ситуации във 

всички групи. 

 

групи по 

случай 21 

ноември - деня 

на 

християнското 

семейство; 

Отг.: Учители 

- Заседание на 

Обществения 

съвет. 

народните будители; 

Отг.: Учители по 

групи 

- 13 ноември – 

световен ден на 

доброто – „Да 

направим добро“ - 

отбелязване с 

инициативи по 

групи; 

Отг.: Учители по 

групи; 

- 21 ноември – ден 

на християнското 

семейство /празници 

по групи/. 

Отг.: Учители по 

групи 

 

 

длъжностните 

лица по 

безопасност и 

здраве при 

работа. 

Отг.: Директорът, 

длъжностни лица 

- Поддържане на 

хигиенното 

състояние. 

Отг.: Мед. 

специалист 

Месец  

Декември, 

2018  г. 

 „Стимулиране на 

толерантност у 

децата от 

предучилищна 

възраст”. 

/лекционна форма/ 

1ч. 

Отг.: Румяна 

Цветкова  

-Текуща проверка 

по планиране на 

образователното 

съдържание, 

дневници на групи; 

-Спазване на 

седмичните 

разпределения по 

ОН;  

-Задължителна 

документация; 

-Формиране на 

Включване на 

родители в 

подготовката и 

провеждането 

на Коледните 

празници. 

Отг. Учители 

Коледни и 

новогодишни 

празници.   

Отг.: Учители 

-Общо събрание; 

 -Заседание на 

ГУТ; 

- Статистически 

отчет; 

-Инвентаризация; 

-Проверка на 

документацията 

на счетоводителя. 

-Актуализация на 

Списък- Образец 

2. 



здравно-хигиенни 

и социални 

навици; 

-Организация на 

допълнителните 

дейности.  

Отг.: Директорът 

Месец  

Януари, 

2019  г. 

- 1.Отчитане 

изпълнението на 

решения от 

предходния ПС; 

-Резултати от 

образователно- 

възпитателната 

работа по групи; 

-Текущи въпроси. 

Отг.: Директорът 

„Стратегии за 

разрешаване на 

конфликти”. 

/семинар/ 

1 ч. 

Отг.: Назмие 

Сюлейманова 

-Посещаемост на 

децата, подлежащи 

на задължително 

предучилищно 

образование. 

 

Среща с 

родителите на 

3-4 годишните 

деца- 

адаптация към 

детската 

градина. 

Отг. Учители 

„Приказки, 

разказани край 

огнището“- 

инициативи по 

групи. 

Отг.: Учители по 

групи 

-Текущ контрол 

на помощно- 

обслужващия 

персонал. 

Отг. Директорът 

Месец  

Февруари, 

2019  г. 

 „Как да развием 

емоционалната 

интелигентност у 

децата” 

1 ч. 

 /лекционна 

форма/ 

Отг.: Хатидже 

Халилова 

- Подготовка на 

мартенски 

тържества; 

-Документация: 

дневници,  

- Портфолио на 

децата. 

 

Родителска 

среща с 

родителите на 

6- годишните 

деца; 

Отг. Учители в 

ПГ 

- Заседание на 

Обществения 

съвет. 

Куклен театър 

 

-Закупуване на 

медикаменти за 

мед. кабинет 

Отг. Мед. 

специалист 

-Проверка на 

документацията 

по НАССР. 

Отг.: Директорът 

-Актуализация на 

Списък- Образец 

2. 

Отг.: директорът 

Месец  

Март, 

2019 г. 

-Отчитане 

изпълнението на 

решения от 

-„Игри, развиващи 

емоционалната 

интелигентност”. 

Текущ контрол- 

организация на 

педагогическата 

-Включване на 

родители при 

провеждане на 

-„Баба Марта” 

развлечения във 

всички групи; 

-Заседание на 

ГУТ; 

-Общо събрание. 



предходния ПС; 

- Избор на 

познавателни 

книжки за 5- и 6- 

годишни за 

учебната 2019/ 2020 

г.; 

- Текущи въпроси. 

Отг.: Директорът 

/презентация/ 1 ч. 

Отг.: Венета 

Илиева 

-„Хиперактивните 

деца” 

/презентация/ 1 ч. 

Отг. Светлана 

Стефанова 

среда. 

Отг.: Директорът 

развлеченията; 

- 

„Работилничка 

за мартенички“ 

Отг.: Учители 

-Участие в 

честване на 3  

март в с. Баниска- 

подг.  гр. ; 

-Осмомартенски 

празници по групи. 

-„Посрещане на 

пролетта”- 

развлечение в І-ва и 

ПГ групи. 

Отг.:Учители по 

групи 

Отг.: Директорът 

Месец  

Април, 

2019 г. 

-Отчитане 

изпълнението на 

решения от 

предходния ПС; 

- Определяне на 

критерии за оценка 

на резултатите от 

труда през учебната 

2018/ 2019 г. 

Отг.: Директорът, 

учители 

„Природата в 

играта на детето”. 

/практикум, 

презентация/ 2 ч. 

Отг.: Назмие 

Сюлейманова 

-Документация: 

дневници;  

-Педагогически 

ситуации и 

допълнителни 

форми на 

педагогическо 

взаимодействие; 

-Тематична  

проверка.  

 

Открит ден- ДГ 

с. Баниска и 

филиал 

„Детелина”. 

Отг. Учители 

по групи 

-Ден на планетата 

Земя; 

-Лазаровден; 

-Великден. 

Отг.: Учители 

- Практическо 

проиграване на 

Плана за 

евакуация. 

Отг.: Учители, 

длъжностни лица 

-Ежегодно 

обучение на ГУТ. 

Отг.: Директорът 

-

Антропометрични 

измервания. 

Отг.: Мед. 

специалист 



Месец  

Май, 

2019 г. 

-Отчитане 

изпълнението на 

решения от 

предходния ПС; 

- Отчет за 

дейността на ДГ 

„Първи юни” през 

учебната 2018/ 2019 

г.; 

- Резултати от 

контролната 

дейност; 

- Запознаване с 

карти за оценка на 

резултатите от 

труда през учебната 

2018/ 2019 г. 

Отг.: Директорът 

„ Безконфликтна и 

позитивна игрова 

среда в детската 

градина”. 

/дискусия/ 2 ч. 

Отг.: Айгюл 

Алимова 

- Подготовка на 

децата за училище; 

-Документация на 

учителя; 

-Диагностика. 

 

-Подготовка на 

тържеството за 

изпращане на 

децата от ПГ;  

-Организация 

за 

провеждане на 

спортен 

празник с 

участието на 

родители.  

Отг.: Учители 

- Заседание на 

Обществения 

съвет 

 

- Куклен театър; 

- „Довиждане, 

детска градина”. 

Отг.: Учители 

-Заседание на 

ГУТ. 

-Общо събрание 

Отг.: Директорът 

Месеци 

юни, юли, 

август, 

2019  г. 

    - Първи юни-ден на 

детето; 

- Спортен празник. 

Отг.: Учители 

 

 

 

Годишният план на ДГ „Първи юни“ с. Баниска е приет с Решение № 2 на Педагогическия съвет – Протокол № 1/ 17.09.2018 г. и е 

утвърден със заповед на директора № 7/ 17.09.2018 г.  

При необходимост, Годишният план може да бъде актуализиран през учебната година. 

 

 



 
 

ВЕНЕТА ИЛИЕВА 

Директор на ДГ „Първи юни” 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА  

ДЕЙНОСТ 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА 
             
 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” 
с. Баниска, ул. „Хан Исперих” № 13, тел. 08147 2246, e- mail: cdg_baniska@abv.bg 

 

2018 г. 



І. Планът е изготвен съгласно: Годишен комплексен план за учебната 2018/ 2019 година. 

 

ІІ. ЦЕЛИ  

1. Усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите.  

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.  

 

ІІІ. ЗАДАЧИ  

1. Разработване на система за квалификационна дейност като неразделна част от годишния 

комплексен план.  

2. Поддържане на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.  

3. Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация.  

4. Внедряване на добри педагогически практики в работата с децата от предучилищна възраст. 

5. Създаване на атмосфера на гласност и откритост при постигане на успехи и неуспехи, 

постижения и трудности.  

 

ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  

1. Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие.  

2. Осъвременяване характера, съдържанието и формите на педагогическо взаимодействие в 

триадата учител – дете – родител.  

 

V. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ  

 семинар;  

 дискусия; 

 презентация; 

 практикум;  

 работна среща;  

 открита практика;  

 лекция;  

 родителска лектория;  

 тренинг;  

 решаване на казуси, делови игри. 

 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

1. Вътрешна квалификационна дейност. 

2. Външна квалификация: 

 Провеждане на квалификационна дейност по плана за квалификациите на РУО-Русе; 

 Провеждане на квалификационна дейност с други институции за квалификация ( по 

индивидуален избор на учителите). 

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ 

 

№ Тема Форма Време 

1. Новости в нормативната база 

Отг.: Венета Илиева 

Работна среща 

Дискусия 

Септември, 2018 г. 

2. Игрова култура и модели на игрово 

взаимодействие 

Отг.: Румяна Цветкова  

Семинар Септември, 2018 г. 

3. Играта като форма за снижаване и Семинар Октомври, 2018 г. 



трансформиране на агресията в 

предучилищна възраст  

Отг.:  Хатидже Халилова 

4. Играта и детските емоции 

Отг.: Венета Илиева 

Дискусия Октомври, 2018 г. 

5. Игри за превенция и редуциране на 

агресивни прояви  

Отг.: Светлана Стефанова 

Открита практика Ноември, 2018 г. 

6. Конфликтите в детската група  

Отг.: Айгюл Алимова 

Презентация Ноември, 2018 г. 

7. 

 

 

Стимулиране на толерантност у 

децата от предучилищна възраст  

Отг.: Румяна Цветкова 

Лекционна форма 

 

 

Декември, 2018 г. 

8. 

 

Стратегии за разрешаване на 

конфликти  

Отг.: Назмие Сюлейманова 

Семинар 

 

Януари, 2019 г. 

9. Как да развием емоционалната 

интелигентност у децата 

Отг.: Хатидже Халилова 

Лекционна форма Февруари, 2019 г. 

9. Включване на учителите в обучения 

по плана за квалификациите на РУО- 

Русе 

Отг. Венета Илиева 

Квалификационен 

курс по плана на 

РУО- Русе 

Февруари, 2019 г. 

10. 

 

 

 

Игри, развиващи емоционалната 

интелигентност. 

 Отг.: Венета Илиева 

 

Презентация 

 

 

 

Март, 2019 г. 

 

 

 

11. Хиперактивните деца 

Отг.: Светлана Стефанова 

Презентация 

 

Март, 2019 г. 

12. Включване на учителите в обучения 

по плана за квалификациите на РУО- 

Русе 

Отг. Венета Илиева 

Квалификационен 

курс по плана на 

РУО- Русе 

Март, 2019 г. 

13. 

 

 

Природата в играта на детето  

Отг.: Назмие Сюлейманова 

Практикум/ 

Презентация 

 

Април, 2019 г. 

14. Включване на учителите в обучения 

по плана за квалификациите на РУО- 

Русе 

Отг. Венета Илиева 

Квалификационен 

курс по плана на 

РУО- Русе 

Април, 2019 г. 

15. Безконфликтна и позитивна игрова 

среда в детската градина  

Отг.: Айгюл Алимова 

Дискусия/ 

Решаване на казуси 

Май, 2019 г. 

Педагогическите специалисти се включват в обучения на квалификационни институции по свой 

избор по време на цялата учебна година. 

 



Забележка: Настоящият план е неразделна част от годишния план на ДГ „Първи юни” за 

учебната 2018/ 2019 година и е приет на заседание на Педагогическия съвет с Решение № 2- 

Протокол № 1/ 17.09.2018 г. 

Планът е отворен и подлежи на допълнение. 

 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за 

финансова подкрепа.  

 



 
ВЕНЕТА ИЛИЕВА 

Директор на ДГ „Първи юни” 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” 

  

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” 
с. Баниска, ул. „Хан Исперих” № 13, тел. 08147 2246, e- mail: cdg_baniska@abv.bg 

 

2018 г. 



Квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на 

обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите 

кадри. Правилата регламентират дейностите в реализирането на квалификационната 

дейност в ДГ „Първи юни” с. Баниска.  

Целта на вътрешните правила е да се постигне промяна на професионалните нагласи и 

ценности на учителите в детската градина. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ:  

1. курсове - въвеждащи, тематични, комплексни и др.;  

2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, 

практикуми, лектории и др.;  

3.специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с 

управление на образованието;  

4. професионално-педагогическа специализация; 

5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 

професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики; 

 6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от 

проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и 

представяне на добри, иновативни практики или постижения.  

 

ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  

1. Адекватност на обучението.  

2. Актуалност на обучението.  

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

4. Осигуряване на равен достъп до повишаваща квалификация на персонала в 

зависимост от заеманата длъжност.  

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразно личните 

възможности и интереси на служителите.  

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за 

повишаване на качеството на дейността на служителите.  

При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на детската градина 

преценява кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното 

обучение, като се взема предвид:  

- методическа потребност от допълнителна квалификация;  

- показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес 

(индивидуалните карти за оценка на учителя);  

- индивидуалните професионални потребности на преподавателя; 

- препоръки на експерти от РУО;  

- брой участия в квалификации през последните години.  

 

ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
1. Анализ на кадровия потенциал.  

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  

3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

4. Планиране на обучението. 

5. Финансово осигуряване на обучението.  

6. Организиране и провеждане на обучението. 



7. Анализ и оценка на ефективността на обучението.  

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Квалификационната дейност в детската градина се ръководи от директора и 

председателите на методическите обединения.  

2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на 

вътрешноинституционално равнище се осъществява по План за квалификационната 

дейност на ДГ, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на 

заседание на ПС в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за 

развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, 

при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в 

международни и национални програми и проекти. Директорът на ДГ,  след обсъждане в 

педагогическия съвет,  утвърждава правила за организирането и провеждането на 

вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.  

3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:  

 да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и 

равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри с 

резултатите и препоръките от атестацията им, както и с националната, 

регионалната, общинската политика и политиката на детската градина;  

  да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие;  

  да осигури напредъка на децата и подобряване на образователните им 

резултати; 

 Да създаде  условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;  

 да  повиши привлекателността на учителската професия и социалния статус на 

педагогическия специалист.  

4.  Квалификационната дейност на общинско, регионално и национално равнище се 

реализира със съдействието на РУО- Русе, университети, колежи, квалификационни 

институции – ДИУУ, ДИПКУ, ДИКПО, НИОКСО, неправителствени организации, 

участие в проекти и програми за квалификационна дейност, одобрени при условията и 

по реда на Раздел ІІІ от ЗПУО.  

5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически 

кадри, които работят в детската градина.  

6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 

квалификацията:  

 по собствено желание;  

 по препоръка на работодателя;  

 по препоръка на експерти на РУО- Русе и МОН. 

 7. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, 

финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора на детската 

градина по реда на чл.234 от Кодекса на труда и в съответствие с Раздел ІІІ на Закона за 

предучилищното и училищно образование и Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

 8. За участие в процедурите за придобиване на професионално – квалификационни 

степени директорът на детската градина осигурява ползването на поисканата от 



учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година. Заявки за 

включване в процедура за придобиване на ПКС се подават до директора съгласно 

сроковете на обучаващите институции. 9. Повишаването на квалификацията на 

педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и 

се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти.   

10. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 

програми на организациите в т. 4 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период 

на атестиране.  

11. Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън изброените в т. 

4, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално 

управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и 

развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

12. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и от детската градина чрез обмяна на добри практики в различни форми, 

както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната 

квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат 

квалификационни кредити.  

(2) ДГ е длъжна да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 не по-

малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.  

13. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, 

ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на педагогическия специалист се присъждат 

квалификационни кредити.  

(2) Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият 

специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на 

организациите, изброени в т.4.  

(3) Един квалификационен кредит се присъжда за:  

а. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 

8 академични часа са присъствени;  

б. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;  

в. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.  

(4) Квалификационни кредити се присъждат от организациите и се удостоверяват с 

документ за допълнително обучение.  

(5) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически 

специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от 

участие в обучения за повишаване на квалификацията.  

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в 

която организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага предварителна 

подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се 

определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено 

изискването на ал. 3 за броя присъствени академични часове.  

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:  

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел 

кариерно развитие;   

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на 

атестиране при: а) промяна на месторабота;  

б) връщане след отпуск за повече от две години;  

в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години;  



3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при 

кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна 

степен;  

4. улесняване на професионалната мобилност.  

 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  
1. Педагогическите кадри, придобили професионално– квалификационни степени, имат 

право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на 

вътрешноинституционална ниво.  

2. На педагогическите кадри, придобили професионално– квалификационни степени, се 

признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда, 

определен от МОН.  

3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи 

отличия.  

4. Възможност за кариерно развитие.  

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

1. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят 

в размер не по-малък от 1,2 % от годишните средства за работна заплата на 

педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите 

специалисти в квалификационни курсове.  

2. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от бюджета на 

детската градина. Вътрешноинституционалната  квалификационна дейност може да се 

извършва за сметка на доброволен труд на учители и ръководен персонал. 

3. Финансирането на извънинституционалната квалификационна дейност се осигурява 

в рамките на бюджета на детската градина, дарения по волята на дарителя, средства по 

проекти и програми за квалификационна дейност и др.  

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител 

надвишава финансовия лимит за квалификация в детската градина, финансирането 

става с лично участие на служителя.  

5. При наличието на изявено желание от определен учител за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора, му се 

предоставя тази възможност.  

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна 

степен се заплащат от учителите.  

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

Постигане на положителни промени в квалификационната дейност:  

1. Промяна степента на мотивация на педагогическите кадри за включване в 

квалификационни форми. 

2. Повишаване нивото на научната и методическата подготовка на педагогическите 

специалисти.  

3. Оптимизиране на педагогическата дейност и актуализация на научната и 

методическата компетентност.  
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     Планът е изготвен съгласно чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно 

образование, в сила от 01.08.2016 г.  

І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

1. Основна цел:  

Подържане на устойчивост на развитието на детската градина в условията на 

променящата се външна среда. 

2. Основни задачи: 

 Да се установи фактическото актуално състояние на текущите дейности и процеси 

в детската градина. 

 Да се оцени, мотивира и подпомага професионалнато поведение и 

професионалните постижения на работещите. 

 Да се анализира съпоставимостта на изпълнението по отношение нормативните 

изисквания и очакваните резултати. 

 Да се предприемат своевременни коригиращи мерки при необходимост. 

 Да се създадат условия за регулиране на дейността на детската градина и 

саморегулиране/ самооценяване на работещите при непрекъснато повишаване на 

организационната култура на институцията и подобряване на качеството. 

 

 ІІ. ПРИНЦИПИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 Точност и компетентност. 

 Своевременност и актуалност. 

 Комплексност. 

 Целенасоченост и системност. 

 Мобилност. 

 Биезпристрастност и независимост. 

 Прозрачност и демократичност. 

 Ненакърняване на личното достойнство на проверявания. 

 Съпричастност и споделена отговорност на всички заинтересовани страни. 

 

ІІІ. ОБХВАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Педагогически контрол 

 

Вид 

на 

прове

рката 

Обхват/ 

тема 

Срок за 

изпълнение/ 

времетраене 

Очаквани 

резултати 

 

Начин на 

отчитане на 

резултатите 

 

Инструментариум 

за осъществяване 

на проверката 

Текущи проверки 

 Организация на 

материално-

дидактичната 

среда в групите 

Два пъти 

годишно 

   

 Планиране на 

образователното 

съдържание в 

детските групи 

Всеки месец 

 

 Утвърждаване 

на месечния 

план в 

дневника на 

групата 

 



Два пъти 

годишно 

 Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 Организация, 

управление и 

съдържание на 

педагогическото 

взаимодействие в 

групите: 

– задължителна 

регламентирани 

педагогически 

ситуации; 

– задължителна 

нерегламентиран

и педагогически 

ситуации; 

- друг режимен 

момент в групата; 

– празници и 

ритуали в 

детската група. 

За всеки 

учител – 2 

проверки 

годишно 

Прилагане и 

спазване на ДОС 

за предучилищно 

образование 

Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 Хранене и етикет 

на поведение  

Веднъж 

годишно за 

всяка детска 

група 

 Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 Организация на 

следобедния сън  

Веднъж 

годишно за 

всяка детска 

група 

 Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 Организация на 

допълнителните 

дейности: 

– наблюдение на 

занимание с 

децата; 

– наблюдение на 

продукция. 

Два пъти 

годишно 

 Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

Веднъж 

годишно 

 Утвърждаване 

на учебната 

програма 

 Контрол на 

индивидуалните 

постижения на 

децата и 

резултатите от 

образователния 

процес в групата: 

– входно ниво; 

– изходно ниво; 

– училищна 

 Съпоставимост с 

ДОС за 

предучилищно 

образование. 

Проследяване на 

динамиката на 

детското развитие 

/входно – изходно 

ниво. 

Анализ на 

  



готовност на 

децата. 

 

равнищата на 

знанията на 

децата, насоки за 

усъвършенстване 

на 

педагогическото 

взаимодействие. 

 Организация на 

взаимодействието 

„детска градина – 

семейство“ 

 Изпълнение на 

ЗПУО  

Отразяване в 

дневника на 

групата 

 

 

Тематични проверки 

 Тема на 

проверката 

Мотиви за избора 

на темата/ за 

осъществяване на 

проверката/ 

Цели и задачи 

Обхват на 

проверката 

Инструментариум 

за осъществяване 

на проверката 

Критерии и 

показатели за 

оценяване 

Времетраене 

на 

проверката: 

етапи;  

продължител

ност, 

съобразно 

избраната 

тема и 

обхвата на 

проверката. 

 Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

за отделен 

учител/ група. 

 

Карта за 

самооценка/ 

групова оценка. 

Карта за анкетно 

проучване на 

мнения. 

 

Последващ контрол 

 На изпълнението 

на дадените 

препоръки от 

директора 

В 

съответствие 

с дадените 

срокове за 

изпълнение 

   

 На изпълнението 

на решенията на 

педагогическия 

съвет 

Два пъти 

годишно – в 

края на 

първото 

полугодие и в 

края на 

учебната 

година 

 Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 

Преди всяко 

заседание на 

ПС 

 Отчет за 

изпълнението 

на взетите 

решения. 

 На изпълнението 

на дадените 

  Протокол за 

регистриране 

 



препоръки от 

РУО на МОН 

на резултатите 

 

Превантивен контрол 

 На новоназначени 

учители 

  Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 

 При промяна на 

нормативната 

уредба в 

образованието  

  Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 

 При промяна на 

длъжността 

  Протокол за 

регистриране 

на резултатите 

 

 

2. Административен контрол 

 

Вид на 

провер

ката 

Обхват/ 

тема 

Срок за 

изпълнение/ 

времетраене 

Начин на 

отчитане на 

резултатите 

 

Очаквани 

резултати 

 

Инструментариум 

за осъществяване 

на проверката 

ІІІ.2.1. На педагогическия персонал 

 Проверка на 

воденето и 

съхранението на 

задължителната 

документация в 

групата 

  Изпълнение 

на 

нормативните 

изисквания за 

водене и 

съхранение на 

документация

та 

 

 Средна месечна 

посещаемост в 

групата 

Всеки месец Полагане на 

подпис на 

съответната 

страница в 

Дневник на 

групата 

  

Два пъти 

годишно 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

 Обхват и 

посещаемост на 

децата, 

подлежащи на 

задължителна 

предучилищна 

Най-малко два 

пъти годишно 

   



подготовка 

 – Спазване 

правилника за 

дейността на 

ДГ; 

– Спазване 

правилника за 

вътрешния 

трудов ред; 

– Спазване 

наредбата за 

пожарна 

безопасност в 

детското 

заведение; 

– Спазване 

длъжностната 

характеристика 

на 

педагогическите 

длъжности;  

– Спазване на 

трудовата 

дисциплина и 

възложената 

задължителна 

преподавателска 

норма 

Най-малко два 

пъти годишно 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите. 

 

Спазване на 

нормите за 

вътрешна 

регламентаци

я на дейността 

на детската 

градина. 

 

 

 Водене и 

съхранение на 

задължителната 

документация в 

детската 

градина 

Два пъти 

годишно 

   

 Отчетността на 

отсъствията на 

децата и 

попълването на 

справка за 

отсъствалите 3 и 

повече от 3 дни 

за предходния 

месец. 

    

2.2. На медицинския персонал 

 Водене на 

необходимата 

документация 

 

Най-малко два 

пъти годишно 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

  



 Опазване и 

съхранение на 

зачисленото 

имущество 

    

 – Спазване 

правилника за 

дейността на ДГ 

– Спазване 

правилника за 

вътрешния 

трудов ред 

– Спазване 

наредбата за 

пожарна 

безопасност в 

детското 

заведение 

– Спазване 

длъжностната 

характеристика  

– Спазване на 

трудовата 

дисциплина 

Най-малко два 

пъти годишно 

   

2.3. На административния персонал 

 Водене на 

необходимата 

документация 

Най-малко два 

пъти годишно 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

  

 Опазване и 

съхранение на 

зачисленото 

имущество 

Постоянен    

 Спазване 

графиците за 

своевременно 

събиране и 

отчитане на 

такси и 

финансови 

средства 

Най-малко два 

пъти годишно 

   

 Система за 

самоконтрол и 

HACCP система 

Най-малко два 

пъти годишно 

   

2.4. На чистачите 

 Водене на 

необходимата 

документация 

по Система за 

Най-малко два 

пъти годишно 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

  



самоконтрол и 

HACCP система 

 Опазване и 

съхранение на 

зачисленото 

имущество 

Постоянен    

 Хигиенно 

състояние на 

детската група 

Най-малко два 

пъти годишно 

– за всяка 

група 

   

 – Спазване 

правилника за 

дейността на 

ДГ; 

– Спазване 

правилника за 

вътрешния 

трудов ред; 

– Спазване 

наредбата за 

пожарна 

безопасност в 

детското 

заведение; 

– Спазване 

длъжностната 

характеристика  

– Спазване на 

трудовата 

дисциплина 

Най-малко два 

пъти годишно 

   

2.5. На работещите в кухненския блок 

 Водене на 

необходимата 

документация 

Най-малко два 

пъти годишно 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

  

 Опазване и 

съхранение на 

зачисленото 

имущество 

Постоянен    

 Организация на 

подготовката, 

приготвянето и 

разпределението 

на храната. 

Най-малко два 

пъти годишно 

   

 – Спазване 

правилника за 

дейността на 

детската 

Най-малко два 

пъти годишно 

   



градина; 

– Спазване 

правилника за 

вътрешния 

трудов ред; 

– Спазване 

наредбата за 

пожарна 

безопасност в 

детското 

заведение; 

– Спазване 

длъжностната 

характеристика;  

– Спазване на 

трудовата 

дисциплина 

Последващ контрол 

 На 

изпълнението на 

дадените 

препоръки от 

директора 

 Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

  

 На 

изпълнението на 

дадените 

препоръки от 

съответните 

контролни 

органи 

    

Превантивен контрол 

 На 

изпълнението на 

дадените 

препоръки от 

директора 

 Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

  

 При промяна на 

нормативната 

уредба, 

отнасяща се до 

изпълнението на 

длъжността 

    

 При промяна на 

длъжностната 

характеристика. 

    

Забележка: Настоящият план е неразделна част от годишния комплексен план на ДГ „Първи 

юни” за учебната 2018/ 2019 година и е приет на заседание на Педагогическия съвет с решение 

№ 2- Протокол № 1/ 17.09.2018  г. 
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№ І. Месец септември 2018 г.         срок 

1. Планиране на дейността за 2018/ 2019 учебна година: 

- Правилник за дейността на детската градина; 

- Годишен план; 

- Форми на обучение. 

17.09.2018 г. 

 ІІ. Месец ноември 2018 г.  
1. Анализ на резултатите от входящата диагностика. 15.11.2018 г. 

2. Анализ на състоянието на задължителната документация. 15.11.2018 г. 
 ІІІ. Месец януари 2019 г.  
1. Резултати от образователно- възпитателната работа. 16.01.2019 г. 

2. Резултати от контролната дейност. 16.01.2019 г. 

 ІV. Месец март 2019 г.  

1. Състояние на задължителната документация. 15.03.2019 г. 

2. Избор на познавателни книжки  за ПГ 5- и 6-годишни за  

учебната  2019/ 20 г. 

15.03.2019 г. 

3. Текущи въпроси. 15.03.2019 г. 

 V. Месец април 2019 г.  

1. Определяне на критерии за оценка на резултатите от труда на 

педагогическите специалисти през учебната 2018/ 19 година. 

20.04.2019 г. 

2.  Текущи въпроси. 20.04.2019 г. 

 VІ. Месец май 2019 г.  

1. Резултати от образователно- възпитателната работа- годишен  

отчет. 

31.05.2019 г. 

2. Резултати от контролната дейност. 31.05.2019 г. 

3. Запознаване с карти за оценка на резултатите от труда през  

учебната 2018/ 19 г. 

31.05.2019 г. 



 
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в детската градина е педагогическият съвет.  

2. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти в 

ДГ „Първи юни”.  

3. Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет. 

4.  Въпросите, при решаването на които педагогическият съвет има активно участие и 

взема решения: 

(1) Приема  стратегията за развитието на детската градина на основание чл. 263, ал. 1, т. 1 

от Закона за предучилищно и училищно образование. 
(2) Актуализира стратегията за развитието на детската градина. 
(3) Приема правилник за дейността на детската градина  на основание чл. 263, ал. 1, т. 2 от 

Закона за предучилищно и училищно образование.  
(4) Приема формите на обучение на основание чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за 

предучилищно и училищно образование.  
(5) Приема годишния план  на детската градина на основание  чл. 263, ал. 1, т. 5 от Закона 

за предучилищно и училищно образование.  
 (6) Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието на основание чл. 

263, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищно и училищно образование.  
(7) Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

от уязвими групи  на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищно и училищно 

образование.  
(8) Предлага на директора разкриване на занимания по интереси на основание чл. 263, ал. 

1, т. 10 от Закона за предучилищно и училищно образование.  
(9) Определя символи на детската градина и ритуали и други отличителни знаци  на 

основание чл. 263, ал. 1, т. 12 от Закона за предучилищно и училищно образование.  
 (10) Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност на основание чл. 263, ал. 1, т. 14 от Закона за предучилищно и 

училищно образование.  
 (11) Запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото 

изпълнение на основание чл. 263, ал. 1, т. 15 от Закона за предучилищно и училищно 

образование.  
(12) Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

5.  В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да  

участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва 

детската градина, както и други лица. 

5. Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия 

съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на 

заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.  

8.  Директорът на ДГ „Първи юни”,  като председател на Педагогическия съвет, има 

задължения: 

- да координира и интегрира усилията на всички учители и се грижи за поддържане 

на атмосфера на разбирателство и доброжелателност; 

- да поставя основните проблеми и въпроси за развитието на детската градина за 

изработване на единно становище и решаване със съгласието на всички; 

- да предоставя на колегията цялата достъпна информация, отнасяща се до 

педагогическата им работа; 

- да дава пояснения по обсъжданите в педагогическия съвет въпроси; 



- да дава становище на образователните власти по обсъжданите проблеми; 

- да представя на педагогическия съвет отчети, справки, информации за 

извършеното по взети решения. 

9. Педагогическият съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два 

месеца. 

10. Извънредно заседание на Педагогическия съвет се свиква по искане най-малко на 1/3 

от числения състав, изпратено до директора. 

11. Решенията се вземат с обикновено мнозинство при присъствието на най-малко 2/3 от 

числения му състав. 

12. Влезлите в сила решения на Педагогическия съвет са задължителни за всички учители, 

служители и родители. 

13. Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с 

квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на РУО 

на МОН и от кмета на общината. 

14. За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол, който се съхранява по 

установения с държавен образователен стандарт за училищната документация ред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


