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АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКАТА   

ГРАДИНА  ПРЕЗ  ИЗМИНАЛАТА   2021/2022учебна година 

 

Реализирането на основната цел през изминалата учебна година, определена 

в годишния план, бе осъществено при възможно ефективно използване на 

материалните фактори и средства, и с прилагането на педагогическите похвати, 

прийоми, методи, принципи и условия за това. 

 Осъществяването на планираните и не планираните дейности в областта на 

педагогическата, организационно – педагогическата и административно – 

стопанската дейности беше точно и задълбочено и съответстваше на 

законоустановените изисквания. 

  
 
1. Силни страни, постижения и резултати: 

 

 Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост; 

 Опитен педагогически екип с нарастваща професионална отговорност; 

 Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни 

направления, осигурени условия за образование и равен старт на всички 

деца; 

 Много добро хранене и отлично поддържане на помещенията в санитарно-

хигиенно отношение; 

 Добра функционална среда, обогатена база; 

 Богатство и разнообразие от учебно – помощна литература, осигурявана и 

актуализирана през цялата учебна година; 

 Много добра училищна готовност на децата от подготвителните групи; 

 Усвояване и покриване на ДОС;  

 Утвърден личностно ориентиран и позитивен подход на управление и 

възпитание; 

 Обогатена материална база със средства от бюджета на детската градина. 

 Участие и спечелени проекти 
2. Слаби страни, проблеми: 
 

 Подновяване на част на уредите на детските площадки 

 Отремонтиране на музикален и физкултурен салон 

 Неизползането на ИТК на част от старшите учители 

 

 

 
3. Изводи: 

 

В детската градина професионално бе прилагана една добре работеща 

система за организационно – управленска и контролна дейност, базирана на 

доброто планиране. 
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Екипът от педагози отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните 

си ангажименти през цялата учебна година. На всички учители бе осигурена 

творческа среда за възможно най – всеобхватно реализиране на целите и 

задачите от Програмата за възпитателно – образователна работа. Вниманието на 

екипа беше насочено към перспективното планиране на целите и задачите за 

успешното реализиране на програмното съдържание и акцента върху играта като 

основна дейност в детската градина. 

 Изпълнение на годишния план за учебната 2021/202година: 

Основните изисквания в приетия годишен план за учебната 2021/22 година са 

изпълнени частично поради COVID-19 

Образователната работа през изминалата учебна година бе реализирана в 

непрекъснато подобряваща се материална среда за обучение и възпитание чрез игра 

и база за обучение в предучилищна възраст 

Наблюденията показват, че в повечето обучаващи дейности игровата и 

дидактичната база се използват интензивно.  

Педагогическите съвети са проведени в рамките на планираните срокове 

Планираните дейности за вътрешна квалификация и такава с външни обучители 

се проведоха по план  до месец май и бяха в подкрепа на пряката ни дейност. 

Основните форми за взаимодействие с родителите като участници в 

образователния процес бяха реализирани успешно. Резултатите показаха, че наред с 

изпитаните във времето методи е необходимо да се търсят и нови подходи за работа 

с родителите по посока на по-цялостното им приобщаване към процеса на участие и 

съпричастност при решаване на образователните проблеми на децата в 

институционална и в семейна среда. 
 

 Детската градина да продължи работата с родителите, обществените 
организации, институции  и други.- в търсене на иновативни форми на работа, 
дообогатяване и актуализиране на материално – техническата база, чрез 
търсене и реализиране на приходи от външни източници, участия в проекти в 
полза на децата. 

   

4. Стратегия: 

 
 Стратегията е система от политики и стратегически подходи за 

утвърждаване и укрепване на модерната визия на детската градина.  
 Стратегията на ДГ №143 „Щурче” е комплекс от педагогически идеи, 

управленчески и административни действия, чието изпълнение гарантира 
утвърждаването на детската градина като модерна, достъпна и качествена 
обществена институция. Чрез нея се определят целите, задачите и 
дейностите за развитие, съобразно най – новите тенденции в организация и 
съдържанието на педагогическото взаимодействие. Изпълнението на 
стратегията дава възможност да се утвърдят в практиката на детската 
градина нови тенденции за развитието на предучилищното образование. Тя 
се опира на минал положителен опит, начертава бъдещи действия, търси 
вътрешни ресурси и потенциални възможности.  
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Нашата водеща теза е „Зелени сърца – творящи и щастливи 

деца“ 

 
 

 

5. Мисия : 

 
 Мисията на ДГ №143 „Щурче” е да създава, в партньорство с родителите,  

модерна и благоприятна среда за развитие, която гарантира развитието на 
потенциала на всяко дете. 

 Превръщане на детската градина в желано и любимо място за децата, с 

подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване и в 

ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа. 

 
6. Визия 

 

 Детска градина №143“Щурче“ – любимо място за децата, градина с традиция 

и бъдеще! 

 Тя отразява непрекъснатото развитие на институцията ДГ, вземайки под 

внимание дефицитите от информираност, възможност от действия, 

квалификация и други по отношение на ролята и възможностите  на екипа за 

преодоляване на възникващите проблеми. 

 Тя определя насоките, по които ще работи ДГ и как ще се реализира 

програмната ни система.  

 Концентрира усилията на педагогическия екип да работи за постигане на 

трайни резултати, умения за критично мислене и компетентности.  
 ДГ-143 „Щурче”е институция, в която се реализират цялостно обучение и 

възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и 
индивидуалност.Основният стремеж е да утвърдим ДГ- 143, като конкурентно 
способна, формираща в децата национални и човешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация , да бъдат самостоятелни. 
 ДГ № 143 „Щурче” –  привлекателна и желана образователна институция, 

където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Да 
се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентно способна детска градина,  
съхранила българските образователни традиции, съобразена с 
европейските критерии. 

         
7. Ценности 

 

 Изграждане на единна общност /родители и учители/, с еднакви 

възпитателни изисквания, подкрепящи детето за бърза адаптация, 

социализация, за да се разгърне потенциала на всяко дете. 
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 Ние сме можещи, знаещи, квалифицирани и учещи се педагогически 

специалисти с поглед напред към иновациите, технологиите и новите 

предизвикателства в предучилищния сектор. 

 Ние реализираме успешно партньорство със семействата, основано на 

традиции, доверие и взаимно уважение. 

 

8. Приоритети: 

 

 Утвърждаване на детската градина като значима и „учеща“ институция, 

част от предучилищния сектор.  

 Прилагане и спазване на образователните стандарти за предучилищно 

възпитание и подготовка  на нормативните документите за предучилищно 

възпитание. 

 Изграждане на иновативна педагогическа среда за развитие на всяко дете. 

 Използване на екипната работа като механизъм за ефективна работа през 

годината. 

 Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното 

образование и подготовка-система за оценка и самооценка на персонала. 

 Квалификация на педагогическите кадри, ориентирана към европейските 

измерения – състояние, проблеми, перспективи по отношение: езиковото 

обучение, развитие на предприемчивостта, разработване и управление на 

проекти. 

 Подпомагане на млади специалисти, ориентирана към практиката. 

 Създаване на подходяща образователна среда и подкрепа на децата със 

СОП. 

 Стимулиране и насърчаване на даровити деца; 

 

 Постигане на градивен диалог с родителите на децата по посока на 

образователната и възпитателната работа в детската градина и 

семейството. 

 Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда. 

 Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия 

за тяхната публична изява. 

 Участие в програми и проекти. 

 Оцеляване на детската градина при кризи и извънредни ситуации. 

 

9. Цели: 

Основните цели са:  

 
 Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на 

хуманно-личностният подход. 
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 Основната цел е интелектуално,емоционално, социално,духовно, 
нравствено и физическо развитиеи подкрепа на всяко дете в съответствие с 
потребностите, способностите и интересите му. 

 Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 
 Придобиване на компентентности необходими за успешен преход в 

училище. 
 Формиране на толерантност и уважение към националната, етническа, и 

културна идентичност на всеки гражданин. 
 Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с 

увреждане. 

 

 

10. Основни задачи 

 
1.Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на 

информационната среда. 
2.Опазване здравето на децата и подготовката им за училище 

 Превръщане на детската градина в екологично устойчива –зелена 
детска градина с изнесен режим на открито. 

3.   Повишаване на двигателната активност на децата и формиране на 
потребност от физическа дейност, спорт и туризъм. 

 Детската градина полага основите за учене през  целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, социалното, 

емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението 

на играта в процеса на предучилищното взаимодействие. 

 Спазване на ДОС, като гарант за: 

 Изграждане на свободна, морална и инициативна личност; 

 Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности. 

 Създаване на условия за насърчаване на играта и двигателната дейност на 

открито. 

 Формиране на положително отношение към природата и екологичното 

възпитание 

 

 11. Организация и управление на детската градина 

 

Режим  и  условия на работа 
 

 ДГ №143 „Щурче” се помещава в два модула , отговарящи на всички 

санитарно - хигиенни изисквания и условия за ефективно отглеждане,  

възпитание, обучение и социализация на децата. Тя е публично общинска 

собственост. Територията на детската градина е озеленена с площадки за 

всяка група. 
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 Приемът на децата в ДГ №143 се осъществява при стриктно спазване на 

Правилата на ИСОДЗ в Столична община. Работният режим е петдневен с 

дванадесет часова продължителност на работния ден /7.00до 19.00ч./ ДГ 

№143„Щурче” прилага системата на делегиран бюджет. Финансирането 

на детската градина се осъществява чрез средства от държавния бюджет, 

получени по единни разходни стандарти за едно дете, одобрени с акт на 

Министерския съвет въз основа на формули за всяка отделна дейност за 

възпитанието, подготовката и обучението на деца в общинските детски 

градини. Първостепенният разпоредител с бюджета утвърждава 

формулите в срок до месец март на текущата година. Допълнителни 

форми на финансиране на детската градина могат да бъдат: 

 участие на детската градина в проектни дейности със самостоятелно 

целево финансиране; 

 средства от собствени приходи-отстъпки от утвърдени допълнителни 

образователни  дейности; 

 дарения. 

 През учебната 2021/2022г. в ДГ №143 е осигурена необходимата 

предметно-педагогическа среда за пълноценно протичане на 

образователно-възпитателната работа, съобразена с възрастовите и 

индивидуални особености на развитие на децата в предучилищно 

възпитание, за стимулиране на познавателно творческата активност, за 

формиране на основните компоненти на готовността за училище. 

 

 

 12. Обхват на децата 

  

 В градина се отглеждат, възпитават и обучават деца от  3  до 7 годишна 

възраст.  

 През настоящата  учебна година детската градина  ще работи с 5 

градински групи  

 Групите носят собствени имена, избрани от педагогическата колегия. Не 

се допуска подбор по пол и религиозна, етническа и социална 

принадлежност. 

 Разпределението на децата в групите е  извършено по възрастов      признак - 

5 групи  

 

 

           Група                                                                  записани деца 

  

    І група “ Слънчице” –                                                         27 

 

    ІІ група ”Звездичка”–                                       29 
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    ІІІ група „Мики Маус” –                                                     30 

    

    ІІІ А група „Калинка” –                                                      17 

   

         ІV ПГ 6-годишни  „Патиланци”                                         32 

                                                                                   ---------------------------- 

                                                                                                  134 

 

 13. Образователно-възпитателен процес 

 Основен вид дейност на детската градина е педагогическата с основна 

форма - педагогическата ситуация. В детската градина се осъществява още 

административно-управленска дейност, стопанско-финансова дейност, 

допълнителни, обслужващи основната,  дейности, разработени отделно в 

длъжностните трудови характеристики. Образователно-възпитателната 

работа в детската градина има светски характер и се осъществява на 

книжовен български език. Възпитанието и обучението на децата се 

организира и провежда в съответствие с Конвенцията на ООН за правата 

на децата, Закона за закрила на детето, Закона за предучилищно и 

училищно образование, Наредба № 5 за предучилищното образование и 

всички Наредби и нормативни документи произтичащи от ЗПУО. В ДГ 

№143 е осигурена предметно-педагогическа среда за пълноценно 

протичане на образователната –възпитателно  дейност, съобразена с 

възрастовите и индивидуални особености на развитието на децата в 

предучилищна възраст и със съвременните тенденции за стимулиране на 

познавателно-творческата активност, за формиране на основните 

компоненти на готовността за училище. 

 Педагогическият екип осъществява своята образователно-възпитателна 

работа  в цялостния процес и се стреми  да  създаде качествена 

организация на педагогическа среда – интерактивна, съобразена с 

възрастовите и индивидуални особености на детето, неговите 

образователни потребности и интереси. Това ще можем да осъществим с 

помощта на иновативните дейности, които ще включим в съдържанието, 

методиката и организационните промени в дейността ни, съобразени със 

съвременните изисквания на Предучилищното образование.  

 Осъществяване на системна работа в процеса на приобщаване на децата, 

нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа.  

 Обновяването на базата ще продължи, като се наблегне на обособяване на 

нови игрови кътове, безопасност и естетизация на средата. Изграждането 

на площадка  по БДП  от спечелен проект през новата учебна година е една 
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от основните задачи за осъществяване. По този начин  децата ще усвояват 

и затвърдяват знанията си по безопастно движение 

 За осъществяване на задачите, произтичащи от ДОС за предучилищно  

образование и подготовка, педагогическият екип ще се използват  

познавателни книжки и пособия: 

Всички групи ще използват познавателните книжки на издателство Бит и 

Техника-Златното ключе 

Фирмите, с  които ще работим, през следващата учебна година  

провеждащи  допълнителни педагогически дейности  в детската градина 

са:  

 

1. Чуждо езиково обучение: английски език – 2 пъти седмично „Лу-Гиза“ 

2. Танци /спортни и народни танци/ – 2 пъти седмично – КСТ„Танцувай с 

мен” 

3. Футбол – 2 пъти седмично –  ДЮФК „Национал” 

 

Педагогическият екип се състои  от 10,5 педагогически специалисти  –  

1 директор, 3 старши учителя, 7 учители, , 0,5 щат учител музика, .  От тях 1 

е с V ПКС, 1 -  ІV ПКС, 1 – III ПКС, 1- ІІ ПКС, директорът -3-то ПКС и  

учител музика са с І ПКС. 

 

Медицинският персонал се състои от 2 градински медицински сестри –

/назначени от кмета на район Панчарево/.  

 

Помощно – обслужващият персонал се състои от 13 щата  -  1 ЗАС,  6 

помощник – възпитателки, 2 работници в кухня, 1 огняр, 1 перач,0,5 щат 

счетоводител , и 0,25- касиер. 
 

14. Образование и квалификация на педагогическия персонал 

 Директор – Магистър – 3 ПКС 

 Учители: 

 Магистър – 6;  

 Бакалавър – 3;  

 Средно / учащи прдучилищна педагогика/- 2; 
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15. Форми на самоуправление 

 Педагогически съвет 

 Общо събрание на трудовия колектив 

 Обществен съвет 

Дейността на органите на самоуправление се регламентират със отделни 

нормативни актове. 

16. Разпределението  на персонала по групи е следното: 

 

 

Комисии:  
 

Комисия за приемане на 

дарения 

Председател: Биляна Иванова 

        членове: Мая Бойчева  

                        Христинка Петкова 

                         

Комисия по самооценяване Председател: Б.Иванова 

        членове: Мая Бойчева                 

Комисия за оценяване на 

резултатите от труда на 

педагогическите 

Председател: Боряна Банова 

        членове: Биляна Иванова                      

                        Мая Бойчева 

група Детски учителки/ 

Мед.сестри 

Помощник -

възпитател 

 І гр.  „ Слънчице”   Мая Бойчева  

Живка Кълева 

Петрана Карчина 

ІІ  гр. „ Звездичка”               Виктория Христова 

Габриела Лухова 

Зорница Батлачка 

ІІІ  гр“ Мики Маус” 

   

Биляна Иванова 

Красимира Петрова 

Силвия Карчина 

ІІІ А гр“ Калинка” 

 

Лили Георгиева 

Александра Младенова 

Снежина Донева 

IV гр. „ Патиланци”     Христинка Петкова 

Габриела Брайнова 

Краля Дунева 

Учител по музика Армине  Ахегукян  

Модул едно  мед.сестра – градинска 

Радка Петрова 

 

Модул две мед.сестра - градинска 

Маргарита Иванова 
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специалисти                          

Комисия Квалификационна       

дейност 

Председател: Виктория Христова 

   членове:  Габриела Лухова         

Комисия по превенция на 

насилието,тормоз и 

закрила на деца в риск 

       Председател:  Христинка Петкова 

        членове:    Габриела Брайнова 

                            Лили Георгиева 

                            

                     

Комисия по БДП Председател:  Красимира Петрова 

        членове:  –  Биляна Иванова 

                              Габриела Лухова 

                             

 

 Комисия по 

инвентаризация: 

Председател:Лили Георгиева 

членове: Валентина Асенова, Вера 

Джелепска 

Комисия по БУВОТ. Щаб 

по бедствия, аварии и 

извънредни ситуация. 

Председател: Б. Банова 

Съпредседател: В.Джелепска  

        членове: М.Бойчева 

                        Х. Петкова 

                        Л.Георгиева 

Комисия по хигиената и 

храненето: 

 

Председател: Р. Петрова -  м.с. 

        членове:  М.Иванова – м.с. 

                         З.Батлачка -пом.възпитател 

                          

Комисия по етика Председател: Биляна Иванова 

        членове: В.Джелепска, В.Гергова 

                         

Заместник на директора Биляна Иванова, Виктория Христова 

Отговорници ел.дневник Биляна Иванова,Красимира Петрова 

Комисия за подбор на 

персонал  

Председател:Виктория Христова 

        Членове:Мая Бойчева 

                        Биляна Иванова 

 

Комисия за архивиране на 

документите в 

ДГ№143“Щурче“ 

Председател: Вера Джелепска 

 Членове:        Виктория Христова 

                        Христинка Петкова 
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Обществен съвет към ДГ 

№143 

 

Председател: С.Швунк 

           членове: 1.Ивайло Михайлов 

                           2. Стела Параминска 

                           3.Гергана Фичева 

                           4.Ивелина Петрова 

                           5. 

                         

 

 

 

 Постоянни работни групи:  

 

 Група по условия на труд  / ГУТ/ -Биляна Иванова 

 Група за обновяване и аранжиране на интериора в общите помещения и 

музикалните салони – председател –Габриела Брайнова , членове – Живка 

Кълева,Лили Георгиева,Снежина Донева. 

 

 

Отговорници по направления: 

 Секретар на педагогическия съвет – Габриела Лухова 

 Протоколист на общи събрания  -  Габриела Лухова 

 Протоколист на педагогически съвещания и квалификация – Мая Бойчева 

 Летописна книга и изработване на портфолио - Председател: Виктория 

Христова членове: К. Петрова,  Б.Иванова 

 Отговорник за сайта и мониторите – Живка Кълева, Габриела Брайнова 

 Отговорници кабинет методически кабинет- В.Христова,Г.Лухова 

                   

    - Кът  БДП – Красимира Петрова Габриела Лухова 

         - Отговорник театри: Красимира Петрова и Живка Кълева 

    - Книга за инструктажи – Б.Иванова 

    - Родителски табла за индиректна информация  - учители по групи 

         - Синдикална организация - КНСБ Председтел: Виктория Христова,  

                                                         Секретар: Биляна Иванова 

 

 

 

I. Организационно – педагогическа и методически дейности. 
  

Видове дейности отговорник срок 

Разговор с родители Директор, учители, други 

педагогически 

специалисти 

   постоянен 
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Организиране приема на децата за 

2022 / 2023 г. 

Директор,  

м.с. Р.Петрова, Иванова,  

09.2022 г. 

Разпределяне на педагогическия и 

непедагогическият персонал по 

групи. 

Директор 09.2022г. 

Прием на децата от учителите по 

групи – подготовка на 

проследяване постиженията на 

децата в началото на учебната 

година 

Учителите по групи м.10. 2022 г. 

Провеждане на родителски 

 срещи и други форми на за 

сътрудничество с родителите 

Директор, 

Учителки, други 

педагогически 

специалисти 

09.22г. 

02.23г. 

05.23г. 

Анкетно проучване на родителите 

 

Директор, 

учителки 

09.22г. 

 

Разработване на седмичните 

разпределения по ОН и дневен 

режим на отделните групи 

Учителите по групи до 12.09.2022 г. 

Предложения за 

вътрешноинституционална 

квалификация и такава извън ДГ 

Директор, педагогически и 

непедагогически персонал 

09.2022г. 

Осъвременяване на интериора в 

групите, коридорите и кабинетите 

в ДГ. 

Учителки постоянен 

Оформяне и редовно 

актуализиране  на  родителските 

табла 

учителките постоянен 

Осигуряване на учебни помагала 

-  

Директор 

Учители 

м.08.2022г. 

 

       

  

Планиране на образователно-

възпитателната  работа по групи 

Учителите по групи Ежемесечно 

Педагогически съвещания Директор 

Учители 

Всеки месец и при 

необходимост 

Изработване на модел за 

ежедневна екипна работа, 

наставничество и методично 

ръководство на пом. възпитател 

Мед.сестра Радка Петрова м.10 .2022 – 

подобряване на 

комуникацията в 

екипите. 

  

Строг пропускателен и санитарно-

епидемиологичен режим. 

Учителки, мед.сестри, 

Директор 

Учебната 

2022/2023 
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Организация на педагогическото взаимодействие 

Педагогически ситуации Учители, учител по музика Всеки ден – 

ел.дневници. 

Изграждане на 

знания и умения, 

придобиване на 

опит и увереност 

Предоставяне на открити практики 

с децата за демонстрация на 

съвременни умения и подходи за 

образователната работа и игра, 

съобразно възрастовите и 

емоционални особености на децата 

 Ст.учители и учители  По изготвен 

график. 

Допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, 

обучение, възпитание и 

социализация чрез игра, 

организиране на екскурзии и 

детски лагери, провеждане на 

спортно – състезателни игри, 

артистични дейности за изява на 

детското творчество, участие в 

тържества, организиране на 

театрални постановки. 

Учители, учител по музика Всеки ден. 

Използване на 

играта и игрови 

похвати за 

придобиване на 

знания и умения. 

Отчитане – според 

вида на дейността 

– протоколи, 

ел.дневници. 

Приобщаване на децата към 

култура и традиции, националните 

ценности и добродетели. 

Учители, мед.сестри, 

директор, родители 

Учебната 

2022/2023 

Хранене и отдих Учители, мед. специалисти, 

пом. възпитатели 

Всеки ден. 

Създаване и 

усъвършенстване 

на детските умения 

за хранене. 

Отчитане – 

култура на 

поведението. 
 

Подготовка на децата за училище 

Обучение Учители, учител по музика Всеки ден. 

Придобиване на 

знания и умения, 

необходими на 

бъдещия 

първокласник. 

Начин на отчитане 
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–  ел.дневник. 

Възпитание и социализация чрез 

адекватни форми на детските 

възрастови особености 

Учител,  Всеки ден. 

Изграждане на 

положително 

отношение към 

училището, 

придобитото 

самочувствие и 

сигурност. Начин 

на отчитане – във 

формата за 

планиране и 

отчитане. 

 

II. Празници, тържества и ритуали в детската градина 

 
Тема и форма Изпълнява Срок за из-

пълнение 

Очаквани резул-

тати 

Начин на от-

читане 

 

 

„ С песен и игра 

детската градина ни 

събра“- 

тържествено отк-

риване на учебната 

2022/2023 година 

Директор, учите-

ли, учител по 

музика 

15.09.2020 

г. от 10 ч. 

Удовлетворение 

на деца и родите-

ли.  Наблюдение 

 

Златна есен Учителки,  

учител по музика 

10.2022г Удовлетворение на 

деца 

 

Мини проекти по 

групи 

Учителки по 

групи 

От 10.22г. 

до 05.23г. 

Удовлетворение на 

деца, родители, 

учители. 

Получаване на 

нови знания, 

умения и наавици 

Наблюдение, 

отчет на 

изпълнението на 

проекта 
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„ Международен 

ден на учителя“ – 

отбелязване с 

инициативи  по 

групи 

 Учителки 05.10.2022г. Удовлетворение на 

деца и служители 

 

Коледа концерт- 

общ 

 

Учители  

 

 

учител по музика 

М.12.2022г Удовлетворение на 

деца и служители 

Наблюдение 

Втора група- 
Коледно 
тържество 
 

Учители на  

гр. Звездичка 

учител по музика 

 20.12. 

2022г., 

 

Удовлетворение на 

деца ,учители и 

родители 

Наблюдение 

Трета група- 
Коледно 
тържество 
 

Трета 

група“Мики 

Маус“ 

Учител по 

музика 

14.12.2022 Удовлетворение на 

деца , учители и 

родители 

Наблюдение 

Посрещане на 
Коледа в България 
и по света 
 

Трета А 

група“Калинка“ 

Учител по 

музика 

15.12.2022г Удовлетворение на 

деца , учители и 

родители 

Наблюдение 

„Левски“ 3А група 
 
 

Учители на 

група „Калинка“ 

Учител по 

музика 

02.2023г. Обогатяване 

представи и 

преживяване на 

децата 

Наблюдение 

– България-
красива и древна -
викторина 

Учители на 4-та 

група 

Патиланци 

учител по 

музика 

08.02.2023г Удовлетворение на 

деца, учители 

Наблюдение 

„Свободна 
България“ 
 

Учители на 4-та 

група 

Патиланци 

учител по 

музика 

02.03.2023г Удовлетворение на 

деца, учители и 

родители 

Наблюдение 

Баба Марта ни 

закичи с 

мартенички ”- 

празник за първи 

Учители по 

групи и учител 

по музика 

03.2023г. Удовлетворение на 

деца, учители  

Наблюдение 
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март 

„Празник за мама“ Учители на 

група 

„Слънчице“ 

учител по музика 

06.03.2023г. Удовлетворение на 

деца, учители и 

родители 

Наблюдение 

„               Денят на 
Земята“ 

 
 

Трета група 

„Мики 

Маус“учител по 

музика 

04.2023г. Удовлетворение на 

деца, учители и 

родители 

Наблюдение 

„Пролетни 

празници“ 

Трета А група 

„Калинка“ 

 

15.04.2023г. 

Удовлетворение 

на деца и учители 

и родители  

Наблюдение 

Международен ден 

на книгата 

Учители втора 

група 

„Звездичка“ 

02.04.2023 Удовлетворение 

на деца и учители 

и родители 

Наблюдение 

„С любов за 
детската градина 

Учители по 

Групи 

„Патиланци“ 

05.2023г. Удовлетворение 

на деца и учители 

и родители 

Наблюдение 

  

„Да отворим 

детските сърца за 

доброта” – Празник 

за международния 

ден на детето  

Учители, учител 

по музика 

06.2020г. Удовлетворение 

на деца, учители 

Наблюдение 

 

Театрални 

постановки в 

детската градина 

 

 

 

 

 

По 

договаряне 

 

Удовлетвореност 

на децата 

 

 

 

Наблюдение 
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III.График за провеждане на родителски срещи 

 
Срок за 

реализиране 

Детска група/ 
отговорност за 

изпълнението 

Тематичен обхват Очаквани 

резултати 

09.-21.09.  

септември 2022г.,  

от 17.00ч. 

 

 

Първа група 

„Слънчице“ 

Директор, 

медицински 

специалисти 

Запознаване с програмните 

системи на издателствата 

„Бит и Техника" 

Запознаване със 

седмичното разпределение 

на педагогическите 

ситуации и организиране 

на 

учебния ден; 

Избор на родителски актив 

и обществен съвет 

Удовлетвореност 

на родителите 

 

Втора група: 

„Звездичка"  

Учители 

Директор 

Мед.сестра 

 

Запознаване с програмните 

системи на издателствата 

 „Бит и Техника" - 

Запознаване със 

седмичното разпределение 

на педагогическите 

ситуации и организиране 

на 

учебния ден; 

Избор на родителски 

актив/актуализиране 

обществен съвет 

Удовлетвореност 

на родителите 
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Трета група „Мики 

Маус“ 

Учители 

Директор 

Мед.сестра 

 

Трета А група 

„Калинка „ 

Учители 

Директор 

Мед.сестра 

Запознаване с програмните 

системи на издателствата 

 „Бит и Техника" - 

седмично разпределение 

на 

педагогическите ситуации 

и 

организиране на учебния 

ден; Избор на родителски 

актив/актуализиране и 

обществен съвет 

Удовлетвореност 

на родителите 

ПГ 6-годишни 

„Патиланци"  

 

Запознаване с програмната 

система на издателство 

„Бит и Техника“ 

- седмично 

разпределение на 

педагогическите ситуации 

и 

организиране на учебния 

ден; Избор на родителски 

актив/актуализиране и  

обществен съвет 

Удовлетвореност 

на родителите 

       февруари 
2022г. 

 Първи групи: 
„Слънце“ 
учители 

Модел за адаптация на 

детето при  постъпването 

му в ДГ №143 „Щурче", 

Детско портфолио , 

диагностика -входно ниво 

 

 

 

 

 Удовлетвореност 
на родителите 

 

 

Втора група: 
„Звездичка" 
/учители/ 

Детско портфолио, 

диагностика -входно ниво 

  Удовлетвореност 
на родителите 

 

 

Трета група и Трета 
А група                     
/ учители/ 

Детско портфолио; 
диагностика -входно 
ниво Подготовка за 
училище  

   Удовлетвореност 
на родителите 

ПГ 6-годишни: 
„Патиланци" / 
учители 

Детско портфолио; 
диагностика -входно ниво 
Подготовка за училище 

Удовлетвореност 

на родителите 
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Май 2020г. 

Първа група: 
„Слънце" / учители  

Изходно          ниво         -
диагностика; Работа през 
лятото 

Удовлетвореност 

на родителите 

Втора група: 
„Звездичка“ 
/учители/ 

Изходно          ниво         -
диагностика; Работа през 
лятото 

Удовлетвореност 

на родителите 

 Трета и Трета А 
група                   
учители 

Изходно          ниво         -
диагностика; Работа през 
лятото 

Удовлетвореност 

на родителите 

ПГ 6-годишни: 
„Патиланци"/ 
учители 

Изходно          ниво         -
диагностика; Работа през 
лятото 

Удовлетвореност 

на родителите 

IV. Форми за повишаване на педагогическата компетентност на родителите -
„Училище за родители", консултации, беседи  

Срок за 
реализиране 

Детска 
група/ 
отговорност 
за 
изпълнението 

Форма / Тематичен обхват Очаквани 
резултати 

Октомври и 
ноември 2022г. 

Първа група Консултация: „Форми за 
насърчаване на 

позитивното детско 
поведение в първа група." 

 

 

Втора група Консултация: „Позитивната 
роля на играта за 

разгръщане на детския 
потенциал в градинска и 

домашна среда.“ 

Х      Активно участие на 
родителите, 
удовлетвореност на 
участниците 
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ПГ 5-годишни Консултация: 
„Емоционалната подкрепа - 

значима за развитие на 
детската познавателна 

активност в градината и 
домашна среда." 

 

Уд  Удовлетвореност на 
участниците 

ПГ 6-годишни Консултация: „Алгоритъм 
за плавно преминаване от 

детска градина към 
училище." 

 

Уд Удовлетвореност на 
участниците 

 декември 2022г. 
и януари 2023г.  

Първа група Кръгла маса „Детското 
въображение – прозорец на 
емоционално и социално 

израстване.” 

Уд Удовлетвореност на 
участниците 

Втора група Кръгла маса „Значение на 
играта за социалното и 

емоционалното развитие на 
детето.” 

Уд Удовлетвореност на 
участниците 

ПГ 5-годишни Кръгла маса „Творчески 
занимания за развитие на 

индивидуалните 
способности на децата.” 

Уд Удовлетвореност на 
участниците 

ПГ 6 годишни  УУ Удовлетвореност на 
участниците 

 

 

V.  Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и 

други дейности - конкурси, състезания и други: 
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Вид и 

организационно 

ниво на проявата 

Време и място на 

провеждане 

Начин на 

участие на 

детската 

градина 

Участници, 

представляващи 

детската градина 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

ИКТ в 

образованието 

 

Заявка  Директор Обогатяване на 

материалната 

база с лаптоп 

 

„За чиста околна 

сред” към 

ПУДООС на 

МОСВ 

Проект Директор, 

учителки на групи 

Удовлетвореност 

на участниците  

 

 

„Движение и 

здраве” на СО 

Проект Директор, всички 

групи и екип на 

ДГ №143 

Удовлетвореност 

на участниците  

 

Списък на 

Участниците и 

други 

материали 

Открита практика на 

ниво община 

Наблюдение на 

открита 

практика в други 

детски градини 

3 и 4 ПГ групи Обмяна на добри 

практики 

Списък на 

участниците 

 

VI. Общи събрания 

1. Насоки и указания за 

цялостната дейност в ДГ№143 

през новата учебна година. 

3. Функционални графици, етичен 

кодекс. 

4. Запознаване с актуализирани 

правилници и правила. 

5.  Отчет на изпълнение на 

бюджет и изразходване на фонд 

СБКО и разпределяне и начин на 

получаване за 2021г. 

6. Разни 

Директор, председател на 

СО 

мес. 09.2022г. 

1.Обсъждане на трудовата 

дисциплина 

2. Обсъждане и избор на фирма за 

предоставяне на работно облекло- 

непедагогически персонал. 

3. Насоки за работа при зимни 

Директор, председател на 

СО 

м.09.2022г. 
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условия и спазване на Правилника 

за БВУОТ. 

4. Текущи. 

1.Бюджет -2023г. 

2.  Текущи. 

Директор, мед. сестри, 

председатели на комисии 

мес. 03.2023г. 

 

 План за работа на педагогическия съвет. 

 

 План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година с  

приложение №1 Правила за организиране, провеждане и отчитане на 

продължаващата квалификация и Приложение №2 Правила за 

организиране, провеждане и отчитане на 

вътрешноинституционалната квалификация. 

 

VII. Административна дейност 

 

Видове дейност Отговорник  Срок  

Изготвяне и актуализиране на 

списъците на децата по групи за 

учебната 2022/2023 

Директор 09.2022г. 

Изготвяне на списък – образец №2  Директор 23.09.2022г. 

Създаване на 

добра организация 

и ефективност на 

работа. НЕИСПУО 

Актуализиране на правилници, 

планове, графици 

Директор, главен учител 17.09.2022 г. 

Ясност и точност 

при изпълнение на 

задачите. Начин на 

отчитане – 

педагогически 

съвет 

Изготвяне на графици за 

физкултурния  салон и график за 

провеждане на ДОД 

Директор и преподаватели 

по ДОД 

09.2022г. 

Изработване на длъжностно 

разписание и поименно щатно 

разписание 

Директор, счетоводител 09.2022г. 

Инструктажи за безопасни условия 

на труд 

Б.Иванова 

 

Учебната 

2022/2023г. 

Безопасни условия 

на труд. Начин на 

отчитане – 
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подписи в книгата 

за периодичен 

инструктаж. 

Инструктаж на новопостъпилите 

служители 

Б.Иванова При назначаване 

на нов персонал 

Финансови отчети на три месечие Счетоводител Постоянен  

 

VIII. Социално – битови и стопански дейности 

 
Закупуване на канцеларски и 

учебни материали 

Директор 09.2022г. и при 

необходимост 

Хигиенизиране и поддържане в 

отличен вид на всички 

помещения в сградите, както и 

дворовете в ДГ №143 

Мед. сестра Петрова, 

Иванова, пом. 

възпитателки, 

огняр 

постоянен 

Системно извършване на текущи 

и частични ремонти 

ЗАС, огняр  целогодишно 

Закупуване на материали за 

медицинските кабинети и 

спешни шкафове –  

Мед. сестри, Директор 09.2022г. 

Годишна инвентаризация по 

групи 

Счетоводител, ЗАС 12.2022г. 

 

IX. Хигиена и здравеопазване 

 
Ежедневно извършване на 

филтър при приемане на децата. 

Да се следи здравословното 

състояние на децата при престоя 

им в ДГ и да се вземат адекватни 

мерки при необходимост. 

Градински медицински 

сестри 

постоянен 

Провеждане на антропометрични 

измервания на  децата. 

Градински медицински 

сестри 

05.2023г. 

Изготвяне План за 

здравеопазването, План за 

превенция на здравето и План 

промоция на здравето. 

Градински медицински 

сестри 

09.2022г. 

 Периодично актуализиране на 

здравните книжки на персонала 

Градински медицински 

сестри 

постоянен 

Контрол върху храненето на 

децата. Спазване на Наредба № 6 

от10.08.2011г. и Наредба № 2 от 

01.09.2013г.  

ЗАС,  градински 

медицински сестри 

постоянен 
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Постоянен контрол върху 

правилното разпределение, 

сервиране и консумиране на 

храната. 

 Мед.сестри, ЗАС 

,пом.възпитателки 

постоянен 

Осигуряване на оптимален 

двигателен режим чрез 

допълнителните форми на 

педагогическото взаимодействие 

и системно закаляване. 

Мед. сестри, учители, 

пом. възпитателки 

целогодишно 

Изготвяне План за закаляване на 

децата. 

Градински мед. сестри 11.2022г. 

Водене на месечна справка за 

средната месечна посещаемост и 

заболяваемост 

ЗАС  ежемесечно 

Контрол върху поддържане на 

необходимата хигиена от 

помощния персонал и да се 

отразява в книгата за хигиенно 

състояние на ДГ. 

Градински медицински 

Сестри 

постоянен 

Ежемесечни проверки на 

комисията по хигиена. 

Комисията по хигиена постоянен 

              

 

Х. Дейности за изпълнение на национални, регионални, общински програми 

и стратегии 

 

 Дейности за изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността 

 

№ Планирани мероприятия: Срок: Отговорник: 

2 Участие в Национална кампания в 

подкрепа на четенето 

04.2023г. Учителки на групи 

3 Дообогатяване на библиотечния фонд в 

двете библиотеки на детската градина  

постоянен Учителки на групи 

4 Читателска щафета 04.2023г. Учителки на групи 

 

Годишният план на Детска градина №143  „Щурче“, като етап от 

изпълнението на Стратегията на детската градина за периода от 2020 до 2024 

година, е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол №1 /г. и утвърден 

със заповед на директора № РД-09- 
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При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран 

през учебната година. 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

1. – Председател на Обществен съвет към ДГ № 143 Стефка Швунк  
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