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Ръководни документи за организиране на работата през учебната 2022-2023 година и изготвяне на годишния план 
 
Закон за предучилищно и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г. 
Наредба № 5 /03.06.2016г. за  ДОС за предучилищно образование (В сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., изм. и 
доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. 
бр.85 от 2 Октомври 2020г., доп. ДВ. бр.95 от 6 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г.) 
Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на ПУО 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) В сила от учебната 2022/2023 година Издадена от министъра 
на образованието и науката Обн. ДВ. бр.65 от 12 август 2022 г. 
Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език  
Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за институциите в системата на ПУО 
Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 
Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование  
Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 
Наредба № 16/ 08.12.2016 г. за управление на качеството в институциите 
Етичен кодекс на работещите с деца 
Вътрешна нормативна уредба – стратегия, правилници, планове 
План за действие при реализация на Стратегия за образование на Столична община 2016-2023 г. 
Национална стратегия за детето 2019-2030г. 
 
 
 
 
 
 

 



І. АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 15 ПРЕЗ УЧЕБНА 2021-2022 Г. 
 

1.Организация и управление: 
                През изминалата учебна 2021-2022 г. в ДГ № 15 „Чучулига“ функционираха 7 градински и 2 яслени групи. Групите са 
сформирани на възрастов принцип, носещи собствени имена. Не се допуска подбор по пол, социална и етническа принадлежност.  
Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка: 2 групи (5- годишни); 2 групи (6 годишни) 
Общ брой деца – 237.  
Приемът на децата се осъществява при стриктно спазване на Правилата на ИСОДЗ в Столична община. 
                Кадрово обезпечаване: в Дг № 15 „Чучулига“ работиха: педагогически персонал- 17.5; непедагогически персонал – 19. На 
мястото на продължително отсъстващи колеги се осигуряваше заместник за обезпечаване на нормалния ритъм на работа и 
провеждане на качествен образователно-възпитателен процес. 
Педагогически персонал: директор,-1; главен учител-1; старши учител- 8; учител- 6; учител по музика- 0.5; психолог – 0.5; 
педагог -0.5  
 
2. Анализ на образователно – възпитателния процес през учебната 2021– 2022 г.: 
През учебната 2021– 2022 г. се осигури необходимата среда за пълноценно протичане на образователно – възпитателната 
работа, съобразена с възрастовите и индивидуални особености на развитието на децата в предучилищна възраст и със 
съвремените тенденции за стимулиране на познавателно – творческата активност, формиране на основните компоненти на 
готовност за училище. Извършено е отчитане на входящо и изходящо ниво на знанията и уменията на децата по образователни 
направления. Екипите работиха за успешния преход и адаптация на децата със СОП към градина, осъзнавайки, че от ключово 
значение е да се изгради доверие и сътрудничество между семейството, специалистите и учителите в детската градина. 
Специалистите, които работят с конкретното дете със СОП, предлагат подкрепа на учителите от детската градина, особено 
когато последните не се чувстват достатъчно подготвени да приемат детето със специални потребности в образователната 
среда. Във всички групи се организира богата система от празници и развлечения на децата. 
Екипите използваха познавателни книжки на изд. „Просвета“, изд. „Бит и техника“, изд. „Изкуства“. Образователното 
съдържание бе съобразено с възрастовите особености и индивидуални възможности на децата чрез сполучливо подбирани 
методи и средства на педагогическо взаимодействие. Седмичният хорариум бе спазван във всички групи. Организацията, 
планирането и провеждането на образователно-възпитателната дейност бе синхронизирано, професионално аргументирано и 
системно отразявано в задължителната документация. 
Продължихме с дейностите по осигуряване на подкрепа и включване на родителите в образователния процес и социалния 
живот в детската градина. Въведените практики, свързани с предоставяне на регулярна обратна връзка към родителите за 



напредъка на децата се усъвъшенстваха. Информационните табла, фейсбук групите се отличаваха с актуалност, разнообразие и 
подобряване на конуникацията. Чрез контролната дейност се констатира адекватността между реалното състояние на 
образователния процес и поставените изисквания към работата на педагогическия и непедагогическия персонал, съобразно с 
нормативните и вътрешно организационните изисквания. 
Отчитаме положителни тенденции, насочени към: 

• създаване на условия за ефективна дейност с децата със специални образователни потребности – изграден и 
психолого-логопедичен кабинет в детската градина; 

• създадена е подходяща предметно пространствена среда, която стимулира развитието на децата и дава възможност 
за осъществяване на перманентна връзка между общуване и дейност, отношение и поведение. 

• има изградени условия за стимулиране самостоятелността у децата и формиране на ценностна системата от 
общочовешки добродетели и личностни качества необходими за бъдещето; 

• създадени са условия за „равен старт“ на всички деца; стриктно спазване на  гъвкав дневен режим. 
 

3. Проектна дейност 
През учебната 2021–2022 учебна година участва в осъществяванета на следните проекти:  

• „Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта” по реда на ПМС № 46   
• „Училищен плод” с финасовата помощ на ДФ „Земеделие”;  
• „Училищно мляко” с финасовата помощ на ДФ „Земеделие”.  
 

Анализ на нерешените проблеми: 
• повишаване на квалификацията и компетентностите на педагогическата колегия за справяне в конфликтни ситуации 

с особеностите на децата със СОП; 
• стимулиране на учителите да се включат в Областни и Национални конференции със свои доклади и презентации. 

 
 
II. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 15 
 
МИСИЯ 
Да развием и утвърдим Детска градина № 15 „Чучулига“ като образователна институция, в която „Играем и учим” с децата в 
професионално подготвена среда за социализация. В сътрудничество със семействата и всички заинтересовани страни да 



осигурим условия за развитие у децата базови компетенции, необходими за тяхното пълноценно израстване и житейски успехи 
сега и в бъдеще. 
 
ВИЗИЯ  
ДГ № 15 „Чучулига” е институция, която : 

• Създава благоприятна, разнообразна и позитивна среда, в която децата се чувстват щастливи, сигурни и подкрепени. 
• Мотивира персонала да реализира в най – висока степен своите умения. 
• Стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за 

пълноценно развитие на детето в предучилищна възраст. 
• Полага основите за учене през целия живот у децата чрез предоставяне на образователен продукт по европейски 

критерии и изисквания за качествено образование. 
• Осигурява равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на 

децата като предпоставка за равноправна и пълноценна реализация. 
• Предлага качествено образование, което дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и 

активни членове на обществото.  
• Запазва и развива таланта на всяко дете така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения, 

да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 
• ДГ № 15 „Чучулига“е важен фактор и институция със собствен почерк в предучилищното образование.  
 

ОСНОВНА ЦЕЛ 
Постигане на високо качество на обучение, възпитание, социализация на децата в детската градина чрез осигуряване на условия 
и образователна среда за постигане на успех в активни действия. 
 
ПРИОРИТЕТИ: 
1. Повишаване качеството и ефективността на образователния и възпитателен процес чрез изграждане на комплекс от 

дейности, осигуряващи отпимални педагогически условия за овладяване на знания, умения, отношения, установени с ДОС, 
поставящи личността на детето в центъра. 

2. Изграждане на привлекателна здравословна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща 
традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание. 

3. Подготовката на детето съобразно новата социална позиция „ученик” и успешна адаптация в училище.  



4. Изграждане на устойчиво развитие на детската двигателна активност в процеса на прилагане на ученето чрез игра. 
Укрепване на здравета на детето чрез възпитание в здравословни и природосъобразни модели на поведение у децата. 

5. Създаване на условия и оптимизиране на средата, мотивиращи екипа за повишаване на квалификацията си и обогатяване на 
професионалните компетенции и усъвършенстване. 

6. ДГ № 15 – център за партньорство и сътрудничество с родители, детски градини, културни, обществени и други институции.  
7. Модернизиране на управлението на детската градина за адекватни отговори на  постоянно променящата се среда и в 

съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното възпитание и подготовка . 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Създаване мини проекти от екипите на всички групи на тема „Играта- ключ към ученето “със съдържателни и действени 
характеристики с цел за стимулиране на играта като основен начин за учене, участие и взаимодействие с децата в ранна 
възраст 

2. Системно проследяване на резултатите от образователния процес във връзка с избор на подходящи образователни 
стратегии. 

3. Партньорство на учителя с детето в процеса на педагогическо взаимодействие, за стимулиране на неговата активност и 
разгръщане на интелектуалния му потенциал. 

4. Повишаване на езиковите умения и компетентности за успешно ползване набългарски език чрез допълнителните форми. 

5. Ориентираност на вътрешноквалификационните форми към практична реализация. 
6. Популяризиране на дейността и постиженията на детската градина чрез актуализиране интернет -страницата, чрез 

участие в обществени прояви и мероприятия.  
7. „Заедно“ - търсене на форми за работа с родители и деца в най-ранна възраст за насърчаване на ранното учене в семейна 

среда и развитие на родителски умения. 

 

 

 

 

 



Раздел IІ. 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

1. Деца 

Към 15.09.2022 г. са записани 238 деца, разпределени както следва: 
 

ГРУПИ БРОЙ ДЕЦА 
Яслена група „Зайо“- родени 2020-2021 г. 23 

Яслена група „Гъбка“- родени 2020-2021 г. 22 
Първа група „Маргаритка“- родени 2019 г. 27 

Първа група „Черешка“- родени 2019 г. 27 
Втора група „Малина“- родени 2018 г. 28 
Втора група „Бонбон“- родени 2018 г. 28 

Трета група „Детелина“- родени 2017 г. 29 
Трета група „Тигър“- родени  2017 г. 27 

Четвърта група „Мечо“- родени 2016 г. 27 
 
2. Персонал 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ДЛЪЖНОСТ БРОЙ ДЛЪЖНОСТ БРОЙ   

Директор 1 ЗАС 1 Здравен кабинет 2 
Старши учител 7 Домакин 1 Яслени групи 5 
Учител 7 Пом.възпитател 11   
Музикален 
учител 

0.5 Готвач 1 

Педагог ясла 0.5 Пом.готвач 1 
Психолог 0.5 Перач 1 
  Чистач 1 

Общ работник 1 

Счетоводител 1 
ОБЩО: 16.5 ОБЩО: 19 ОБЩО: 7 



3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ ПО ГРУПИ: 

4 КОМИСИИ И ГРУПИ: 
 

ГРУПА УЧИТЕЛИ/МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ 
ЯСЛЕНА ГРУПА „ЗАЙО“ 1.м.с. Мария Тодорова       

2. м.с. Снежана Миланова 
м.с. Златка Стоянджикова 

1.Елица Йорданова 
2.  Нина Петрова 

ЯСЛЕНА ГРУПА „ГЪБКА“ 1.м.с. Цветанка Цветанова   
2. м.с. Емилия Чакърова 

1. Маргарита Рангелова 
2. Румяна Ошавова 

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „МАРГАРИТКА“ 1.Елисавета Таскова       
2. Кристина Велкова 

Михаела Гълъбова 

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ЧЕРЕШКА“ 1. Мая Рачева         
2. Марийка Панайотова-Мурад 

Анелия Александрова 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „МАЛИНА“ 1.Венера Иванова       
2.Цонка Нягулова 

Антонина Делчева 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „БОНБОН“ 1. Магдалена Стоева 
2. Диана Боянова 

Дора Апостолова 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  „ДЕТЕЛИНА“ 1.Евгения Карова 
2. Лилия Василева  

Цветелина Цветанова 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ТИГЪР“ 1. Надя Мокришева                       
2. Габриела Ночева 

Анжела Йонева 

ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  „МЕЧО“ 1. Веселина Маловска         
2. Миглена Драганова 

Лидия Кръстева 

№ Комисия/група СЪСТАВ ФУНКЦИИ 
1. Комисия по 

квалификационна 
дейност 

Председател: В. Маловска- 
ст.учител 
Членове: 
М. Рачева – ст.учител 
Ц.Нягулова - учител 
Д. Боянова - учител 

Подготвя, организира, съдейства за ефективно протичане на 
квалификационната дейност, участва в изготвяне на план за 
квалификационна дейност. 
Изготвя и съдейства за реализиране на проекти, свързани с дейността на 
детската градина. 
Подпомага дейността на учителите. 



 

5. Комисия по БДП Председател: Е. Карова – ст. 
учител 
Членове: 
М. Рачева  – ст. учител 

Изготвя и представя план по БДП  пред ПС. 
Отговаря за реализирането и отчитането на плана. Изготвя доклад –анализ 
в края на учебната година и го представя на ПС. 

 
 

Подпомага и анализира дейността на основните проблеми при 
педагогическа проверка. 
Отчита изпълнението на плана пред ПС. 

2. Художествено- 
творческа  
комисия 

Участва цялата педагогическа 
колегия 
М. Стоева, Г. Ночева - отговарят 
за празничния календар 
Д. Лукарски – муз. учител 
Кр. Велкова, М. Панайотова – 
координират екипите  за 
украсата на ДГ  
М. Драганова- отговаря за 
театралните представления 

Отговаря за подготовката при организиране на празници и развлечения. 
Изготвя план за организиране на празници, развлечения, концерти. Отчет 
за изпълнение- на ПС. 
Изготвя сценарии за съвместни празници на ниво ДГ и ги предлага за 
обсъждане на педагогически съвещания. 
Изготвя план за театралните представления в ДГ 
Естетическо изграждане на интериора и екстериора на ДГ. 

3. Комисия по  
здраве, хигиена и 

хранене 

Председател: Д. Недялкова – 
мед. сестра 
Членове: 
М. Драганова – ст. учител 
Сн.Миланова – мед. сестра 
Е.Чакърова – мед. сестра 
Д. Апостолова – пом. възп. 
домакин 

Изготвя и представя пред ПС План ЗБУТ. 
Съдейства за провеждане на мероприятия и контрол относно спазване на 
рационалното хранене на децата. Инициира форми за повишаване на 
двигателната култура на децата. Осъществява контрол върху спазване на 
санитарно- хигиенните норми в помещенията на детската градина. 

4. Комисия по 
приемане на 

дарения и работа 
със Сдружение 
Настоятелство 

”Чучулига” и 
Обществен съвет 

Председател: Кр. Велкова-
учител 
Членове: 
М. Александрова - ЗАС 
М. Стоева – ст. учител 
 

Обсъжда необходимостта от предложени дарения. 
Следва волята на дарителя и придружаващата документация, съобразно 
нормативните документи.  
Инициира срещи с Настоятелството и обществения съвет. 



В.Иванова – ст. учител 
6. 
 
 
 
 
 
 

 

Комисия по водене 
на летописна книга, 

летописен албум 
 
 

 

Председател: Е. Таскова – ст. 
учител 
Членове: 
Д.Боянова – учител 
В.Иванова –ст.учител 
Ц.Нягулова-учител 
 

Прилага и спазва изпълнение на Наредба № 8/11.08.2016 г. за 
информацията и документите в системата на предучилищното и училищно 
образование. Регистрира важни събития от живота на ДГ в летописната 
книга. Изготвя график за събиране, и презентирането им в сайта  на ДГ. В 
едноседмичен срок от реализиран момент го отразява в книгата и прикрепя 
снимков материал в летописния албум. Предлага и обсъжда изработване на 
електронно портфолио на ДГ. 

1. 7 Поддържане сайта, 
фейсбук страницата 
и електронен 
дневник на ДГ № 15 

Н. Мокришева – отговаря за 
сайта на ДГ 
Л. Василева – учител  - отговаря 
за фейсбук страницата на ДГ 
Г.Ночева – поддържа връзка с 
администратори на електронен 
дневник 

Актуализира своевременно информацията за мероприятията и инициативи 
в ДГ.  

8. Етична комисия Председател: Р. Пешева - 
директор 
Членове: 
Е. Таскова  - ст. учител 
Н. Мокришева – учител 
М. Тодорова – мед. сестра 
М. Гълъбова – пом.възпитател 

Представя Етичен кодекс на ДГ № 15 пред ПС и на общо събрание. 
Следи за спазването му от всички членове на колектива. 
При постъпил сигнал заседава в 3-дневен срок. Предприема превантивни 
мерки за целенасочен процес на обучение на педагогическия и 
непедагогически персонал към спазване на етични норми и добро 
поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване 
авторитета на детската градина като спокойна и сигурна институция. 

9. Координиращ екип 
„Подкрепа” 

Координатори:   
Г. Роланска - психолог 
Е. Карова  – ст. учител,  
Н. Мокришева – учител 
Ц.Нягулова - учител 
 
 

Спазва разпоредбите на Наредба за приобщаващо образование. Координира 
работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с 
подкрепата за личностно развитие на децата. Реализира съвместно с 
екипите по групи ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и 
обучението на тригодишните деца със скрининг тест. Определя дейности от 
общата и/или от допълнителната подкрепа за личностно развитие. Отчита 
резултатите пред ПС. 



10  Работна група  за 
контрол на 

качеството в 
образователния 

процес 

В. Маловска  – ст. учител 
Е.Таскова –ст.учител 
 

Изпълнява ДОС за управление на качеството в институциите- Наредба № 6/ 
08.12.2016 г. Предлага дейности, процедури, критерии, показатели и 
инструменти за самооценяване на качеството на предоставяното 
образование в ДГ. Провежда самооценяване. Изготвя доклад от 
самооценяването, който представя на директора. 
Изготвя и съблюдава спазване на План за насърчаване на грамотността. 
Изработва и пряко участва в реализирането на Програма за наставничество. 
Отчита пред ПС. 

11 Комисия по 
превенция и 

закрила на детето 

Координатор : Д. Боянова – 
учител 
В. Иванова  – ст. учител 
Кр. Георгиева - педагог 
Д. Апостолова – пом. възпитател 
Зл. Стоянджикова – мед. сестра 

Изготвя правила на комисията, план и правила за превенция на насилието и 
тормоза в ДГ. Представя плана пред ПС. Съблюдава спазването на приетите 
правила. Отразява дейността си в протоколна книга. 
Подготвя изложби с детското творчество в/извън ДГ 

12 Координатор на 
екип за обхващане и 

задържане в 
образователната 

система на деца от 
ПУВ 

М. Стоева – ст.учител 
 

Организира запознаване на педагогическия колектив в ДГ с Механизъм за 
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна 
възраст. Участва в неговото прилагане и изпълнение.  

13 Екип за работа по 
проекти 

Л. Василева – учител, Кр.Велкова 
– учител, М. Рачева – ст. учител 

Изготвя план за работа на екипа. Участва в разработването на проектни 
предложения. Организира реализация на проекти. 

14 Комисия за защита 
по БАК 

Председател: Р. Пешева - 
директор 
Членове: 
А. Минев – общ работник 
домакин 
Цв. Цветанова – мед. сестра 

Организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи. 
Планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение. 
Поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии 
и катастрофи.  

15 Комисия по ППО Председател: М. Александрова - 
ЗАС  
Членове: 
домакин 
Д. Недялкова – мед. сестра 

Упражняват контрол върху спазване на изискванията за противопожарна 
охрана в ДГ, за състоянието на ел. уреди и ел. консумативи, водене на 
дневници за ел. захранване по групи. 
Мед. сестра извършва инструктаж по ПО и съхранява книгите за начален и 
периодичен инструктаж. 



16 Група по БУВОТ Председател: Т. Наплатанова– 
мед. сестра 
Членове: 
домакин 
Сн. Миланова – мед. сестра 
Цв.Цветанова – мед. сестра 

Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при 
осъществяване на дейността на ДГ. Запознаване на колектива и спазване на 
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд. 

17 Комисия по 
диференцирано 

заплащане 

Председател: Р. Пешева - 
директор 
Членове: 
В. Маловска – ст. учител 
Е.Таскова – ст.учител 
Ц.Нягулова - учител 

Оценява постигнатите резултати от труда  на педагогическите специалисти, 
спазвайки Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.  
 

18 Председател на СО Н.Мокришева 
М. Александрова - касиер 

Участват в подготовката, разработването и актуализация на документите от 
КТД на работещите в системата на средното образование в Столична 
община 

19 Протоколчик на 
общи събрания 

М. Рачева  – ст.учител 
 

 

20 Отговорници на 
смяна (заместници 
при отсъствие на 

директора) 

В. Маловска – ст. учител 
Н. Мокришева - учител 

 

 
 
 

        
 

 

 

 



МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2022-2023 г. 
Отг.:Директор                Срок:20.09.2022г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
учебната 2022-2023 г. 

Педагогическо съвещание 
Нормативна уредба – актуалност  
Уточняване на списъчния състав на 
групите. 
Организация на средата в групите. 
Подготовка за проследяване на 
постиженията на децата в началото на 
учебната година- отразяване в детското 
портфолио 
Определяне  на график и дневен ред за 
провеждане на родителски срещи.  
Проучване на желанията на родителите и 
изготвяне на график за провеждане на 
допълнителните образователни дейности 
Изготвяне на графици за ползване на 
музикален салон, физкултурен салон, 
басейн 
Отг.: Директор, учители, мед. сестри, 
педагог           Срок: 30.09.2022 г. 
 

Общо събрание 
1. Избор на протоколчик   
2.Насоки и указания за цялостната дейност в ДГ 
№15 
3. Запознаване с актуализирания Правилник за 
дейността на ДГ за учебна 2022-2023 година. 
4. Запознаване с актуализирания ПВР на ДГ №15 
за 2022-2023 учебна година. 
5. Запознаване и обсъждане  с актуализирания 
ПБУВОТ, ППО; Правилник за пропускателния 
режим, Модел за адаптация на децата в ДГ 15  
6. Етичен кодекс 
Отг.: Директор                                    Срок: 30.09.2022 г. 
 

Взаимодействие със семействата 
1.Провеждане на организационни родителски 
срещи  по групи. 
Отг. Директор, учители    Срок: до 30.09.2022 г. 
2.Провеждане на логопедични консултации с 
децата от ПГ 5 г. и ПГ 6 г. с логопед от Държавен 
логопедичен център 
Отг.: директор                                    Срок: 26.09.2022 г. 
3.Провеждане на скриниг тестове с първите групи 
Отг.: Е.Карова, учители на І групи 
Срок: до 30.10.2022 г.  
4. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 

Хигиена и здраве 

Подаване на заявка до РЦППО – София за 
осигуряване на специалсти за работа с 
деца със СОП 
Отг.: Директор           Срок:10.09.2022 г. 
 
Актуализиране на данните в НЕИСПОУ, 
изготвяне на Образец 2 
Отг.: Директор            Срок:20.09.2022 г. – 
25.09.2022г. 
 
Изготвяне на длъжностно и поименно 
щатно разписание 
Отг.: Директор, ЗАС   Срок: 05.09.2022 г. 
 
Извършване на начален инструктаж на 
новоназначени служители и периодичен 
инструктаж на персонала 
Отг.: Комисия по БЗУОВТ  
Срок: 30.09.2022 г. 
 

 
 



Дейности за получаване на санитарно 
разрешително за наличие на санитарно-хигиенни 
условия за провеждане на учебно-възпитателния 
процес,утвърдени от РЗИ. 
Проверка на хигиенното състояние на ДГ. 
Оформяне на здравната документация по групи. 
Проверка за състоянието на документацията за 
отразяване на прегледа за паразити по групи 
Пълноценно използване на дневния режим като 
профилактично средство за психическо и 
физическо здраве. Строг пропускателен и 
санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни 
условия и рационално хранене. 
Отг.: м.с. здравен кабинет  Срок: 30.09.2022 г. 
 

С непедагогически персонал 
Актуализация на функционалните графици, 
изисквания и насоки за работа. 
 

Празници и развлечения 
По празничния календар  за уч. 2022-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 



м. ОКТОМВРИ 2022 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2022-2023 г. 
Отг. директор                     Срок 20.10.2022 г. 

Педагогическо съвещание 
1.Обсъждане на предстоящо есенно 
тържество                                                  Отг.: ХЕК                                 
2. Обсъждане на мини проекти по групите 
„Играта- ключ към ученето“ 
Отг.: учители 
3.Електронен дневник – ефективен 
комуникационен канал  
Отг. Н. Мокришева        Срок: 15.10.2022 г. 
4. Изпълнение на проект по ПМС 46 
Отг.: комисия по проекти, директор                            
Срок: 05.10.2022г. 
5. „Специфика на работния процес и водене 
на задължителната учебна документация на 
новоназначени учители“ 
Срок: 15.10.2022 г.    Отг.: директор 
 

БДП 
По план за работа по БДП за уч. 2022-2023 г. 

 
Квалификационна дейност 

По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 2022-
2023 г. 

Хигиена и здраве 
1.Антропометрични измервания на децата и 
оповестяване на резултатите на таблата 
2.Проверка на състоянието на здравните 
книжки 
Отг.: м.с. здравен кабинет    Срок: 30.10.2021 г. 
3.Отбелязване на световния ден за миене на 
ръце- инициативи съвместно с 
пом.възпитателите  
Отг.: м.с. здравен кабинет    Срок: 15.10.2022 г.  

Работна среща 
Изготвяне на тематично разпределение по ДОС 
за децата със СОП 
Отг.: Екип „Подкрепа“, психолог 
Срок: 15.10.2022 г. 

Празници и развлечения 
По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 
 

Взаимодействие със семействата 
1.Изработване на правила на поведение и 
ценности на всяка група 
 
2. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 
 

Проверка изправността на уредите на 

двора и във физкултурния салон, ремонт 

на неизправните. 

Отг.: домакин, общ работник 

Срок:05.10.2022 г. 
 
Изготвяне  документацията за оценяване 
на труда на педагогическите специалисти  
за уч.2021-2022 г. 
Отг. комисия             Срок: 15.10.2022 г. 
 
Актуализиране на план за защита на 
персонала и децата при БАК 
Отг.:Директор             Срок: 10.10.2022 г. 
 
 



 

м. НОЕМВРИ 2022 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2022-2023 г. 
Отг. директор                Срок 20.11.2022 г. 
 

Педагогическо съвещание 
1. Разглеждане на организационни 

въпроси- качеството на работа в ДГ 
2. Работа с деца със СОП- 

взаимодействие със специалисти 
3. Актуализиране на информацията в 

сайта и фейсбук на ДГ 
Отг. директор              Срок: 30.11.2022г. 

БДП 
По план за дейностите по БДП за уч.2022-
2023 г. 

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023 г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

Хигиена и здраве 
Реализиране на оздравителни и  закалителни 
мероприятия – контрол на температурата в 
занималните и спалните, проветряване, 
закаляване.  
Изготвяне на план за закаляване през есенно-
зимния сезон 
„Дезинфекция“ – беседа с помощния персонал 
Отг.: Мед. сестри                   Срок: 15.11.2022 г. 
 

Празници и развлечения 
По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 
 
 

Взаимодействие със семействата 
1.Провеждане на тематична родителска среща 
„Мъдри приказки за деца и родители“ 
Отг.: директор, учители, педагог 
Срок: 20.11.2022 г. 
2.Провеждане на срещи на ЕПЛР със семействата 
на нуждаещи деца 
Отг.: директор, психолог 
3. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч 

Практическо проиграване на схема за 
евакуация на персонала и децата и 
инструктаж и запознаване с ПИС. Десет 
дни преди провеждането на тренировката 
да се уведоми съответната районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението" – чл. 11, ал. 11 от същата 
Наредба № Із-2377/15.09.2011 г. 
Отг.: комисия БАК, учители, мед.сестри, 
пом.персонал 
 
Изготвяне на План за есенно-зимния сезон 
Отг.: Комисия БАК     Срок: 30.11.2022 г. 
 
Оформяне на документацията за дарения 
Отг. Комисия                Срок: 10.11.2022 г. 
 
Обогатяване на МТБ 

 

 



 

м. ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогическо съвещание 
Обсъждане на организационни въпроси- 
качеството на работа в ДГ 
Организация по посрещане на 
предстоящи празници 
Изпълнение на мини проекти по групи 
“Играта-ключ към ученето“- ефективност, 
взаимодействие със семействата 
Отг.: директор, учители  
Срок: 10.12.2022 г. 
 

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023 г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

БДП 
По план за дейностите по БДП за уч.2022-
2023 г. 
 
 

Взаимодействие със семействата 
1.„Заедно в игрите“ – обмяна на информация за 
организация и предпочитания в семейството. 
Споделяне на снимков и видеоматериали. 
Отг.: учители по групи    Срок: 20.12.2022 г. 
2. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 
 
 

Празници и развлечения 
По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 

Актуализация на данните в НЕИСПУО 
Отг.: директор        Срок: 05.12.2021 г. 
 
Проверка на МТБ и изготвяне на списък за 
бракуване на ценности 
Отг. домакин, ЗАС   Срок: 05.12.2022 г. 
 
Инвентаризация – годишна 
Отг.: комисия       Срок: 20.12.2022 г. 

 

 

 



 

м. ЯНУАРИ 2023 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2022-2023 г. 
Отг. директор                Срок 20.01.2023 г. 
 

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023 г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

БДП 
По план за дейностите по БДП за уч.2022-
2023 г. 
 

                             Хигиена и здраве 
Запознаване с нови материали на здравна тема 
Оформяне на табло на здравето пред всички 
групи 
Отг.: мед. сестри                    Срок: 30.01.2023 г. 

 
Празници и развлечения 

По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 
 

Взаимодействие със семействата 

1.„Учител за един ден“ – присъствие на 
родители в групите-изготвяне на график. 
2. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 
 

Дарения по групи - отразяване в книгата по 
дарения, оформяне на документация 
Отг.:комисия, директор  
Срок: 30.01.2023 г. 
 
Изготвяне и предаване в СО справка за 
план-приема на деца за следващата учебна 
година 
Отг.: Директор 
 

Работа с Обществения съвет 
Провеждане на събрание на обществен 
съвет 
Отг. Директор,комисия   
Срок: 30.01.2023 г. 

О 
 

 

 

 

 

 

 



 

м. ФЕВРУАРИ 2023 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогическо съвещание 
Организация по посрещане на 
предстоящи празници 
Отг. Директор, учители 
 
Обсъждане на организация по 
реализиране на тематична родителска 
среща по групи  
Отг.: комисия по контрол на качеството на 
обр. процес                      Срок: 01.02.2023 г. 
 

Работна среща 
Изготвяне на проектно предложение за 
включване в проект на СО по Програма за 
развитие на ФВС и ПМС 46 
Отг.: комисия за работа по проекти , 
директор                    Срок: 10.02.2023г. 

БДП 
По план за дейностите по БДП за уч. 2022-
2023 г. 
                    

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023 г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

Взаимодействие със семействата 
 
1.“Готови за училище“ – провеждане на 
разяснителна кампания за близките училища 
пред родителите на бъдещи първокласници. При 
възможност – провеждане на родителски срещи с 
учители от училища 
Отг.: директор                     Срок: 28.02.2023 г. 
2. Провеждане на тематична родителска среща 
„Гаранция: щастливо детство“ 
2. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 
 
 

Общо събрание 
Новости в нормативната уредба – запознаване 
Отчет за ежедневен контрол по правилното 
разпределение, сервиране и консумиране на 
храната. 
Отг.: мед.сестри, учители домакин, 
пом.възпитатели 

 
Хигиена и здраве 

Проследяване културата на хранене на децата 
Отг.: учители, педагог, мед.сестри 
 
 
 

 
1.Провеждане на периодичен инструктаж 
за безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в ДГ. 
Отг.м.с.здравен кабинет Срок: 28.02.2023 г. 



 

 

м. МАРТ 2023 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2022-2023 г. 
Отг.: директор       Срок: 25.03.2023 г. 

 
БДП 

По план за дейностите по БДП за уч. 2022-
2023 г. 

 
Контролна дейност 

По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

Взаимодействие със семействата 
1.Представяне на открити ситуации пред 
родители 
Отг.: учители във всички групи 
Срок: 30.03.2023 г. 
2. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 
 
 

Хигиена и здраве 
Проследяване формиране на здравно-хигиенни 
навици у децата 
Отг.: учители, педагог, мед.сестри 
Изготвяне на план за закаляване през пролетно-
летния сезон 
Отг.: мед.сестри                    Срок: 25.03.2023 г. 
 

Празници и развлечения 
По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 
 
 

Изготвяне на заявка за задължителна 
учебна документация за новата учебна 
година 
Отг. директор        Срок: 30.03.2023 г. 
 

Работа с Обществения съвет 
Среща за обсъждане на текущи въпроси 
Отг.: директор ,комисия  Срок: 30.03.2023г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

м. АПРИЛ 2023 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогическо съвещание 
Обсъждане на текущи въпроси 
Отг.: директор, учители Срок: 10.04.2023 г. 

 
БДП 

По план за дейностите по БДП за уч. 2022-
2023 г. 

 
 

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023 г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

Хигиена и здраве 
Антропометрични измервания на децата в ДГ 
Отг.: мед.сестри                      Срок: 30.04.2023 г. 
 

Празници и развлечения  
По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 
 

Взаимодействие със семействата 
1.Анкета с родители за качеството на 
образователно - възпитателната работа през 
учебната година 
Отг. :комисия по контрол на качеството на обр. 
процес 
Срок: 30.04.2023 г. 
2.Открити практики по ДОД – плуване, танци, АЕ, 
спортни игри 
Отг.: Комисия за работа с Обществения съвет 
Срок: до 30.04.2023 г. 
3. Провеждане на педагогическа консултация 
Всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. 

Практическо проиграване на схема за 
евакуация на персонала и децата и 
инструктаж и запознаване с ПИС. Десет 
дни преди провеждането на тренировката 
да се уведоми съответната районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението" – чл. 11, ал. 11 Наредба № Із-
2377/15.09.2011 г. 
Отг.: комисия БАК, учители, пом.персонал , 
мед.сестри 
Срок: 20.04.2023 г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

м. МАЙ 2023 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2021-2022 г. 
Отг.: директор       Срок: 15.05.2023 г. 
 

Педагогическо съвещание 
1.Подготовка по повод празника на детето 
2.Разни 

Контролна дейност 
По план за контролната дейност за уч. 
2022-2023 г. 
 

Квалификационна дейност 
По план за квалификационната дейност за 
уч. 2022-2023 г. 

Взаимодействие със социалната среда 
1..Мероприятия по план за работа с родители в 
групите 
2.Запознаване с резултатите от проследяване на 
развитието на децата  
Отг. Директор, учители 
3.Съвместни дейности с деца от други детски 
градини – участие в спортни празници в 
изпълнение на проектна дейност 
 

Хигиена и здраве 
Измерване на физическата дееспособност на 
децата 
Отг.:учители и мед.сестри   Срок:10.05.2023 г. 
 

Празници и развлечения 
По празничен календар за уч. 2022-2023 г. 

 

Изготвяне на удостоверения за завършена 
подготвителна група 
Отг.: директор           Срок: 30.05.2023 г. 
Дейности по записване на новоприети 
деца 
 

Обществен съвет 
Поставяне на текущи въпроси 
Отг.: директор, комисия Срок: 30.05.2023 г. 
 

Общо събрание 
Приемане на план за лятна работа 
Отг.: директор                    Срок: 30.05.2023г. 

 

 

 

 



 

 

м. ЮНИ 2023 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвет 
По план за дейността на ПС за учебната 
2021-2022 г. 
Отг.: директор       Срок: 10.06.2023 г. 
 

 
 

Взаимодействие със семействата 
1.Инициативи в изпълнение на План за работа с 
родителите по всички групи 
2.Провеждане на родителска среща с родителите 
на новоприетите деца 
Отг.: директор 
Срок: 15.06.2023 г. 
 
 
 

Празници и развлечения  
По празничния календар за уч. 2022-2023 г. 

 
 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. План за квалификационната дейност за уч. 2022-2023 г. 

2. План за контролната дейност за уч. 2022-2023 г. 

3. План по БДП за уч. 2022-2023 г. 

4. План за работа с родителите за уч. 2022-2023 г. 

5. Празничен календар за уч. 2022-2023 г. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 


