
Детска градина „ВЪЛШЕБСТВО“ – гр.Своге, ул.“Чайка“ 2, cdg_drenov@abv.bg 

 

УТВЪРДИЛ : 

 

Директор/ Н.  Пешева / 

 

    Заповед №1 от 15.09.2021г. 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 
за учебната 2022  -2023г. 

 

Годишният план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 1от 15.09.2022г. 

 

 

РАЗДЕЛ І. Ръководни документи 

 

Педагогическата, административно-стопанската и възпитателно-образователната дейност в детското заведение се осъществяват 

в съответствие с основните нормативни документи за системата на средното образование: 

1. Закон за предучилищно и училищно образование ; 
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2. Наредба 15 от 22.07.2019г. 

3. Държавни образователни стандарти; 

4. Система за финансово управление и контрол; 

5. Кодекс на труда; 

6. Конвенцията за защита на децата. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. Цели,стратегии и приоритети в дейността на детската градина 

 

І.Мисия на детската градина 

 Мисията на Детската градина е “Да знаем, да умеем да правим, да живеем с другите и различните; да бъдем, да сме 

ние!” 

За децата – да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и 

разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и 

душевен комфорт. 
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За работещите в детската градина – да ги мотивира да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява 

възможност за професионално–творческа изява и подкрепа. 

За родителите – да осигури за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и да ги убеди, че 

детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 

За всички, които ни партнират –да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим 

напред в името на най – святото – ДЕТЕТО! 

 

 

ІІ. Визия на детската градина: 

 

  „Да носим вдъхновение  и иновация на всяко дете в детската градина. Да създаваме стойности, за да спечелим 

лоялността им за цял живот“. 

 Да подобрим качеството на детския живот, като им позволим да вършат заедно повече неща, за да се чувстват по – добре 

и да живеят по –добре и да живеят щастливо. 
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ІІІ. Цел : 

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.  

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална 

дейност за осъществяване на многостранни инициативи. 

 

ПОДЦЕЛИ: 

1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина. Този екип да се мултиплицира в различна вариантност и това 

да е крачка напред за повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех. 

2. Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина (изграждане на вътрешни методически 

обединения, екип за иновационни практики, превръщане на детската градина в методически център за иновационни практики – силни 

страни). 

3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните 

потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява). 
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4. Повишаване качеството на образованието и възпитанието на децата, чрез използване на разнообразни образователни 

иновации. 

5.  Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на детската 

градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др. 

6. Работа с деца с обучителни трудности, интегриране  на „нестандартните деца“, чрез въвеждане на изградения пилотен 

модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на 

обучителните им затруднения. Повишаване на капацитета на учителите и специалистите от ДГ за работа по модела чрез обучения. 

Изграждане на образователна среда за: 

 разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и успешна социализация; 

 по-високо качество и по-добър достъп до образование; 

 ранна превенция на обучителни затруднения. 

7.  Активизиране работата на родителската общност. 

 

ІV. Стратегии 

Основна стратегия в дейността на Детска градина”Вълшебство”: 

Ние се учим и учим децата да живеят заедно с ДРУГИТЕ, за да съхраним най-скъпото на земята – детската душа. 
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Дейността на екипа на Детската градина е насочена към: 

 

 ОПАЗВАНЕ   живота и здравето на децата. 

 РАЗВИТИЕ на нов тип личностно ориентирани модели за възпитание и обучение, за да се отговори на потребностите на 

обществото, очакванията на родители и деца и да се удовлетворят РАЗЛИЧНИТЕ интереси. 

 ИНВЕСТИРАНЕ  в модерна и обогатена материално-техническа база, като предпоставка за повишаване 

КАЧЕСТВОТО на образователно-възпитателната работа и реализиране на държавно-образователните стандарти; в професионалното 

израстване на своите служители. 

 СЪХРАНЕНИЕ  на детската уникалност, природа, общочовешки ценности и традиции. 

Ние искаме най–доброто за децата, нека го постигнем заедно! 

 

V.Основни задачи 

1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите 

взаимодействия. 

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието. 
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3. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и 

към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

4. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

VI.Приоритети на детската градина за учебната година 

 

1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда в детските градини. 

2. Квалификация на педагогическите специалисти. 

3. Разпространение на добри организационни  и педагогически  модели и практики. 

4. Подкрепа на децата и семействата. 

5. Използване на иновативни форми на работа. 

6. Среда за бърза комуникация. 
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РАЗДЕЛ ІІІ.Организация на групите: 

1. Брой групи : 

 По план - 2 

 Утвърдени - 2 

 

2. Брой деца : 

 По план –  35 деца 

 По списък –  36деца 

 

3. Разпределение на персонала : 

Първа група- 2-4 години 

Втора група – 5-6 години 

 

Учители: 

1. Надя Цветкова – директор с група 
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2. Сашка Илиева –  учител 

3. Десислава Илчева – учител 

4. Мадлена Цветкова- учител 

Непедагогически персонал: 

Десислава Колева – 8 часа домакин; 

Ирена Такева – 8ч.помощник –възпитател в първа разновъзрастова група /2 – 4/ 

Теодора Григорова – 8 ч. помощник - възпитател във втора група 

Даниела Маркова – 8 ч. готвач 

Марияна Митова – помощник – възпитател 4 часа 

Христослав Гъргоров – 8 часа огняр 
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РАЗДЕЛІV.Дейности за реализиране на целите и задачите: 

 

Месец Педагогически 

съвети 

Квалификация Педагогически 

контрол 

Работа с родители, 

Обществен съвет 

Празници и 

развлечения 

Други дейности 

месец 

Септември 

2022 

-Обсъждане 

готовността на 

групите за започване 

на учебната година 

-Обсъждане и 

приемане на Годишен 

план за дейността на 

ДГ; всички планове и 

правилници, свързани 

с дейността на ДГ. 

-Обсъждане и 

приемане броя на 

децата в групите, 

- Изготвяне на Списък 

образец 2 за учебната 

2022-2023г. 

„Електронен 

дневник – 

особености, 

актуализации 

беседа 

Отг:Директор, 

Педагогически 

специалисти 

 

 

- Организация на 

материално-

дидактичната среда 

в групите.  –– 

Обогатяване с 

материали.  

Срок:Ежеседмичен 

Начин на 

отчитане:Доклади 

на ПС 

Проверка:Чрез 

пряко наблюдение. 

-Организиране и 

подпомагане на 

родителите при 

подготовка на 

документите за 

постъпване в 

детската градина; 

 

-Род. срещи в ДГ и 

Запознаване с 

Правилника за 

дейността на ДГ. 

Отг.: Директорът и 

учителите по групи- 

 

-Заседание на 

Обществения съвет 

„Детска градина , 

здравей!“ 

Откриване на 

учебната година 

 

 

 

-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 
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-Утвърждаване на 

седмично разписание 

групи. 

- Избор и 

утвърждаване на 

комисиите в детската 

градина. 

 

-Проверка на 

състоянието на 

здравните книжки; 

 

-Оформяне на 

здравната 

документация по 

групи. 

Отг.:Мед.сестра 

месец 

Октомври 

2022 

 „Адаптацията на 

децата в детската 

градина” 

беседа 

 

Отг.Директор, 

учители 

 

Планиране на 

образователното 

съдържание в 

детските групи. 

Срок:Всяка седмица 

Начин на отчитане: 

Заверка на дневника 

на групата 

 

Застраховка на 

децата и персонала на 

детската . 

Участие в 

националната 

инициатива за 

насърчаване на 

детското четене  

 

„На улицата и в играта, 

спазвам правилата” 

Състезание по БДП – 

втора група 

 

„Приказен костюм 

облечи и усмивка 

подари!” 

Вътрешно 

мероприятие, първа 

група 

-Водене на 

необходимата 

документация и 

отчетност. 

Срок: Два пъти 

годишно 

 

-Проверка изправността 

на уредите и 

съоръженията в ДГ. 

Отг.: Директорът, 

длъжностни лица 

 

-Антропометрични 

измервания. 

Отг.: Медицински 

сестра 
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Отг.Директор и 

педагогически 

специалисти 

 

Благотворителен базар 

„От даровете на 

есента” 

Отг:Учителите по 

групи 

 

 

 

месец 

Ноември 

2022г. 

-Отчитане 

изпълнението на 

решения от 

предходния ПС; 

-Анализ на 

резултатите от 

входящата 

диагностика  

Отг.: Директора 

“Агресията при 

децата – вербална 

и невербална” 

Доклад 

Отг.М.Цветкова 

 1.Проверка на 

задължителната 

учебна 

документация. 

2.Проверка 

качеството на 

храната и грамажа 

на детска порция. 

Констативен 

протокол 

Заседание на 

Обществения съвет. 

„Да се спомним за 

будителите” - 

Вътрешно 

мероприятие по групи 

 

Беседа с инспектор от 

КАТ по БДП. 

Вътрешно 

мероприятие/двете 

групи 

Отг.Учителите 

 

16 ноември – 

„Различни, но заедно” 

–Ден на 

толерантността 

Вътрешно 

мероприятие, по 

-Опазване и 

съхранение на 

зачисленото 

имущество. 

 

-Поддържане на 

хигиенното 

Състояние на детската 

градина 

Отг.:Мед.сестра 
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групи 

Отг.Учителите  

 

21 ноември  Ден на 

християнското 

семейство. 

Изява на втора група 

пред първа група. 

месец 

Декември 

2022г. 

 „Ролята на 

празниците в 

изграждане на 

гражданско 

поведение на 

децата”/анкета за 

родителите/ 

беседа 

Отг.Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

Проверка на 

трудовата 

дисциплина. 

Констативен 

протокол 

Включване на 

родители в 

подготовката и 

провеждането на 

Коледните празници. 

Отг. Учители 

 

„Коледна 

работилничка” – 

работа съвместно с 

родителите 

Отг.Учителите по 

групи 

 

„Дядо Коледа дар ни 

донесе” – театър и 

празничен концерт 

Общо събрание; 

-Заседание на ГУТ; 

 

-Статистически отчет 

 

-Инвентаризация; 

 

 

 

-Актуализация на 

Списък-Образец  

 

месец 

Януари 

2023г. 

-Отчет за изпълнение 

плановете на 

постоянните комисии 

през първото 

полугодие. 

срок:м.01.2023г 

  Открит урок: 

”Числата до 9” – 

Математика, втора 

група 

Констативен 

протокол 

 „Бабо, разкажи ми”– 

отбелязване на Бабин 

ден по групи 

Вътрешно 

мероприятие 

Текущ контрол на 

помощно-

обслужващия 

персонал. 

Отг. Директорът 



Детска градина „ВЪЛШЕБСТВО“ – гр.Своге, ул.“Чайка“ 2, cdg_drenov@abv.bg 
Отг:Директор, 

членове на комисии 
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месец 

Февруари 

2023г. 

-Обсъждане начина на 

организиране на 

пролетни празници и 

края на учебна 

година. 

-Отчет по изпълнение 

Плана за 

квалификация до 

настоящия момент и 

набелязване на 

бъдещи потребности 

от квалификация на 

персонала. 

 Срок:м.02.2023г. 

Отг.:Директор, 

Педагогически 

специалисти 

-Избор на учебни 

помагала за учебната 

2023/2024 учебна 

година. 

 

„Изграждане на 

предпоставки за 

отговорно здравно 

поведение. 

Доклад 

Отг.С.Илиева 

Спазване на 

длъжностните 

характеристики на 

педагогическия и 

непедагогическия 

персонал. 

Срок:Постоянен 

 

Открит урок: 

”Дядовата питка”, 

Тр.Симеонов 

БЕЛ – втора група 

Констативен урок 

 
Отбелязване по 

групи на 18 

февруари – Васил 

Левски. 

Отг.Учителите 

-Обслужването на децата и 

хигиенното състояние на 

помещенията в ДГ. 

Срок: февруари 2023г. 

Отг.: Директор 

 

 

-Закалителни процедури 

през зимата. 

Срок: февруари 2023 

Отг.: Мед. Сестра 
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месец 

Март 

2023г. 

 „Екипна работа – 

ползи, негативи и 

бъдещи 

приоритети”. 

Тиймбилдинг на 

персонала 

Отг: Директор 

Открит момент:  „Баба Марта е при 

нас”- театър 

Отг.директор 

 

„Моята хубава 

Родина” – 

отбелязване на 

трети март по 

групи 

 

„За мама от 

сърце” – 

тържество на 

първа група 

 

Отбелязване Деня 

на водата- 22 март 

по групи. 

-Допълване с пясък 

пясъчниците на, 

боядисване на уредите, 

двора. 

Срок :март 2023г. 

Отг.: Домакин 

 

-Стриктно спазване на  

НАССР. 

Срок :март 2023г. 

Отг.: Директор 

 

месец 

Април 

2022г. 

 Екологичното 

образование,като 

част от цялостно- 

То изграждане на 

детската 

личност”.. 

Практикум 

 

Посещаемост на 

децата за 

задължителна 

предучилищна 

подготовка. 

Констативен 

протокол 

 Отбелязване 

седмицата на 

гората в двете 

групи 

Отбелязването 

седмицата на 

четенето  и 

Международния 

ден на детската 

книга 

-Снабдяване на групите с 

играчки 

за игри на открито. 

Текущи ремонти 

Срок: април.2021 г. 

Отг.: Домакин 

 

-Изготвяне на Докладна 

за ремонт в детската 
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Пролетни 

празници и 

обичаи.Отбелязва

не по групи 

 

 

-22 април – Моята 

планета Земя – 

вътрешно 

мероприятие 

 

Организиране на 

екскурзия на 4,5 и 

6 годишните деца 

с образователна 

цел. 

градина. 

Срок: април 2022г. 

Отг.: Директора 

 

-Антропометрични 

измервания. 

Срок: м. април 2023г. 

Отг: мед.сестра 

 

-Почистване двора на ДГ. 

Срок: април 2023г. 

Отг.: Директор, Учители 

 

 

Месец 

Май 

2023г. 

-Анализ на 

резултатите от 

образователната 

работа на ДГ за 

учебната 2022-2023 

год. 

-Отчет на изпълнение 

на решенията на ПС. 

Изходяща 

диагностика – 

докладване на 

постиженията  и 

готовността на 

децата на  3-4 

група за училище“ 

Регистриране на 

изходното ниво в 

дневника. 

Отг.: Директорът 

Срок: 30.05.2023 г. 

 

Участие на 

родителите в 

провеждането на  

тържеството. 

 

 

Отбелязване на 1 

май- ден на труда, 

6 май – ден на 

храбростта по 

групи 

Участие в 

празнично 

шествие за 24 

май. 

 „Довиждане, 

детска градина“. 
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Настоящият план е приет на заседание на ПС с Протокол №1 от 15 .09.2022 г.  и утвърден със заповед №1  от 15.09.2022г. на 

Директора на Детската градина.   


	Ние искаме най–доброто за децата, нека го постигнем заедно!

