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Раздел!
Приоритети в дейността през учебната

2021/2022 година

През учебната 2021/2022 год. приоритетите определящи учебно-
възпитателната работа на Екипа на Детска градина Хо7 „Детелина, са
съобразени с извършващите се промени и тенденции в българската
образователната система за работа в епидемиологични условия. Годишният
план е съставначаст от Стратегия за развитие на ДГ.Хе7 „Детелина”, в която е
заложена мисията на детска градина: да усъвършенства създадените
педагогически, здравно-хигиенни, материални и педагогически условия,
необходими за качествен образователен процес, съобразен с европейските
норми и стандарти.
Главна цел в осъществяваната образователно-възпитателна работа в ДГ. 7
„Детелина,,е:

Повишаване качеството на образованието чрез използване на
интерактивни средства в образователно-възпитателния процес, като
предпоставка за развитие на личността на всяко дете. Повишеното
качество на образованието се гарантира с по- висока ефективност на
взъимодействието учител-дете, пом. възпитател, родител, чрез което
детето да научава повече, да се социализира успешно в нови социални
условия, да притежава личностни качества, да усвоява нравствени норми,
които да водят до личностен успехи и справяне с трудности. От друга
страна ефективността е пряко обвързана със закодираните компетентности
на учителя в личностен и професионален план. Важна е връзката между
ученето през целия живот и системата на квалификация на екипа в детската
градина. Тя трябва да е съобразена с двете характеристики на ученето през
целия живот: систематичност и акцент върху всички форми на учене-
формално, неформално и самостоятелно. Насочена към всички адресати на
учебно-възпитателната работа: учител-дете-родител-пом.възпитател.

Повишената квалификаци и информираност на педагогическите
специалисти ще допринесе до по-ефективно и ефикасно приложение на
реформите в образователната система.
Основни задачи:

1. Да се създадат условия и мотивация за по-ефективна реализация на
творческия потенциал на учителя и възможностите за практическата
активност на децата в педагогическото взаимодействие.



2. Натрупване на образователен опит и развитие на компетенции за учене
през целия живот за преместване на фокуса "веднъж за винаги”. Товае,
което ще се опитаме да въведем през следващите |-2 години.

3. Да се повиши професионалната компетентност на учителя за работа
в интеркултурна образователна среда.

4. Да се осигури непрекъснат процес при подготовка на детето за
живота, който изисква:

- водеща роля на учителя в приобщаване към детската общност;
- осигуряване на тенденции за сприятеляване и работа в екип;
- емоционално отношение към възрастни и връстници;
- редуване на съдържателни и привлекателни за детето дейности.

5. Да се планират основните параметри и особености за проява на
гражданското образование у децата и осигуряване на динамика при преходи
на теми, форми и методи.

6. Да се създадат условия за формиране на положително отношение
към училището и мотивация за учене, като важен фактор за успеха на детето
в следващата образователна степен.

7. Да се създадат условия за образователна интеграция на етническите
малцинства.

8. Да се формира у детето уважение към различията и стремеж към
опознаване на други култури и взаимодействие с хората от тях.

За реализиране на поставената цел и задачи е необходимо учителите
да съобразяват планираното учебното съдържание на различните равнища и
адаптират с индивидуалните възможности на всяко дете. Цялостната дейност
на педагогическият екип трябва да бъде насочена за постигане на очакваните
резултати, описани в Държавни образователни стандарти и да отговаря на
педагогическата технология на избраната от екипа образователна програма
от първа до четвърта група.

Необходимо е всички учители и родители да бъдат запознати с
очакваните резултати, описани в Държавни образователни стандарти,
Стратегията на ДГ, учебните програми и помагала към тях и всички
Правилници отнасящи се до организацията на работа в ДГ.

ДГ Хо7 “Детелина “ има амбицията да се определи като авторски тип
детска градина. Работи за екологосъобразната социализация на 3-7
годишното дете по Програма “Неогея” и Програмна система “Ръказа ръка“,
подчинени на личностно-хуманистичния и рефлексивния подход. За по-
ефективна реализация на поставените образователни цели и задачи
използваме като помощно средство учебните>помагала от Програмна
система „Ръка за ръка” /първа до четвърта група/, която надгражда програма
„Неогея,. Двете програми имат обща филисофия, използват еднакви
психологически и педагогически подходи и технология, подчинена на
рефлексивния подход като психологически.



9.Приоритетно включване на ПРОГРАМАТА НА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА „Четири годишни времена за здравето на нашите деца“,във
взаимодействието дете-учител-родител. Желанието ни е по посока равитието
на по-здрави физически и емоционално деца , изграждане на позитивен
организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина чрез
планираните дейности на открито:
- Игрите навън са свързани с повече движение, отколкото тези в закрити
помещения. Това помага на децата да укрепват своята мускулатура и има
превантивно действие срещу гръбначни изкривявания.
- Обучението и по-дълъг престой на открито на децата от най-ранна възраст
е необходимост, която много държави са осъзнали преди десетилетия. -
Децата играят, учат и творят на открито, правят дълги разходки и
туристически походи всеки ден, независимо от атмосферните условия,
разбира се, в подходящо облекло, осигурено от родителите. В резултат на
този ежедневен и целогодишен активен престой на чист въздух, децата са
по-калени, по-жизнени и активни, и в същото време по-спокойни и
съсредоточени в следващите учебни занимания и дейности.

В педагогическата практика на детската градина отправяме послание
към децата“Ти всичко можеш и имаш право на равен шанс”.

Връзката на учебното съдържание с практиката и житейския опит на
децата изисква:

> да се познават правата на детето и възможните форми на
дискриминация,

> културните и етнически различия,
> преодоляване на конфликти и стереотипи, при взаимодействие с деца,

с различни образователни потребности.
В целият този процес за успешното реализирне на учебно -възпитателните
задачи ние си партнираме с родителите на децата, като равностоен партньор.

Приемственост между детска градина и начално училище

Основните цели и задачи в детската градина ще бъдат насочени към
създаване на оптимални условия за безболезнено адаптиране на децата към
условията в училище. Основните изисквания, които ще поставя пред екипа
са:

> осигуряване на индивидуално отношение към всяко дете и
ангажиране с личностно-хуманистичния и рефлексивния подход,

> извършване на диагностика /психологическа и педагогическа
дидактометприя- входно/ изходна / за проследяване развитието и
компесиране на пропуски и дифицити при детето;

> осъществяване на интензивен и емоционален говорен контакт с

новопостъпилите деца, с цел осигуряване на емоционален
комфорт, близък до този у дома,



юдеи

> системно и последователно изграждане на първоначални умения у
детето за приобщаване към група деца;

> изграждане на подгрупи за адаптация, мотивация и ориентация,
преход - детска градина, училище,

> апробиране (внедряване) на педагогически технологии, свързани
с интегрирания образователен проект в ДГ.

Родителите равностоен партньор
В ЗПУО родителите са включени като равностойни партньори,
които имат права да участват пълноценно в живота на детската
градина. Това изисква да се използват подходящи форми на
взаимодействие, с който успешно да се развиват и реализират
добри практики на сътрудничество, чрез които да ги направим
съпричастни и чувствителни към групата, в която е детето, към
дейностите в детската градина.

Форми на сътрудничество в детската градина:
Провеждане на тренинги с родители,
Съвместна работа с деца и родители в ателиета,
Провеждане на отворени врати в ДГ,
Провеждане на тържества по групи,
Доброволно включване на родителите в поддръжката на дворното
пространство;
Провеждане на консултации от психолог, логопед, учители в група,
Провеждане на родителски срещи: общи и по групи,
Анкетиране и проучване на мнениетона родителите, относно
успешното функциониране на детската градина.

Раздел П
Дейности за реализация на целите и задачите

1. Управленска дейност

> Планиране - усъвършенстване на педагогическия екип за участие
и акгивност в управлението;

> Годишен план- резултат от труда на педагогическия екип,
> Мотивиране- перманентно повишаване управленската култура на

директора;
> Организиране-финансово “обезпечаване и  адекватност с

изискванията на образователната система,
> Контрол - хуманизиране на контролната дейност - уважение и

зачитане правата на педагогическия екип и детето. Обмисляне на
контролната дейност, като основа за повишаване ефективността и

развитието;
> Демократизация при оценяване труда на учителя;
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> Участие на родителската общност;
> Самооценка на извършената педагогическа дейност.

2. Учебно-възпитателна дейност

> Изучаване, обобщаване и внедряване на съвременни теории и

ефективни способи за повишаване качеството на образователно-
възпитателния процес;

> Насочване на децата към овладяване и осмисляне нравствено-
естетически ценности от природната и социална среда,

> Развитие на познавателна активност и творчески способности у

детето:
- формиране на мотивирано поведение,
- формиране умения за партниране,
- речева компетентност;
- социални способности за общуване и комуникация,
- социално-ориентирано “поведение в природата и

обществото;
- когнитивна и психо-моторна компетентност,
- креативна способност;
- самостоятелност.

> Стимулиране развитието на умения за работа с разнообразни
индивидуалности - таланти,

> Работа с деца със специални образователни потребности,
интегриране и социализиране,

> Работа с деца от етнически малцинства, интегриране и

социализиране,
> Екологичното възпитание да бъде застъпено в образователната

програма:
- използване на подходяща екологична среда за функционално

натоварване,
- възпитаване на екологична култура-общуване с живата и

нежива природа и опознаването й,
> Децата да бъдат удовлетворени от постигнатите резултати в

зависимост от индивидуалните им особености, възможности и
способности, степен на осъществяване на образователните цели и

тези, свързани с личностното, интелектуалното и социалното
развитие на децата, както и способността им да действат в групи,

> Учителите да бъдат удовлетворени от резултатите в

педагогическата дейност и от степента на съответствие на техните
очаквания,

> Родителите да  бъдаг удовлетворени от  вЪЗПИТатеЛНО-

образователната работа в детската градинаи участието им в нея,
> Осъществяване на приемственост между детската градна и

успешното обучениев началното училище,
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> Сътрудничество при извършване на допълнителни педагогически
дейности:

- чуждоезиково обучение - английски език,
- латино танци,
- художествена гимнастика,
- приложно изкуство;
- ски;
- футбол,
-  туризъм/алпинизъм;
- Йога за деца.

3. Организацонно - педагогическа дейност
В детската градина се отглеждат и възпитават 389 деца разпределени в

13 градински и | яслена група. Децата са на възраст от 10 месеца до 7 год.
Броят им в групите е определен от Наредбаза прием на децата в общинските

детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на

територията на Столична община Решение Хоб212 от 23.10.2019 год.
Групите са сформирани по възрастов признак.

ДЕТСКА МЕДИЦИНСКИ ПОМОЩНИК
ЯСЛА СЕСТРИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

“Бонбони” М.сАнелия Нончева Весела Августова
М.с.Красимира Седефка Рупколска
Младенова

Първа възрастова група

„Буратино” Ниелофер Кадир Елена Ценкова
Илияна Татяна Стоилова

"Мечо Пух” Аделина Николова Веселина Иванова
Мариета Маринова

"Калинка Малинка” Иоана Йолова
Десислава Тодорова

Христина Христова

” Конче вихрогонче” Янита Стойчева
Галинка Тонева

Иванка Василева

Втора възрастова група

„Делфинче” Мария Генова Диана Чобанова
Емилия Болюкова

„Дъга, Симона Боянова Петя Петкова
Симона Терзиева

”Малечко Палечко” Павлина Стоенчева
Емилия Станоева

Татяна Господинова



Трета възрастова група

„Пчеличка” Елка Симеонова Анелия Антова
Вяра Манджукова

„Слънце” Снежанка Николова Анелия Мутева
Десислава Аугстен

„Пипилота” Мариана Михнева
Антонина

Ирена Ангелова

Четвърта възрастова група

„Смехорани,, Адриана Деспотова Костадинка Григорова
Милена Джолова

„Вълшебник” Надежда Ралчева Христина Вангелова
Мая Топалова

„Мики Маус” Мадлена Николова Снежка Митева
Гергана Банбалова

3.1. Видове организационна педагогическа дейност

Ж 3.1Видове организационна Срок Отговорник
педагогическа дейност

к Прием на децата и разпределението им 07. 2001 г.|даренторпо групи.

директор
Ж: Родителски срещи по групи. 09.2021 г. зам. директор

Учители
Анкета - проучване мнението на

з родителите, относно желаните от тях 09. 2071г.|Зам. директор
допълнителни педагогически

; г|Учители
дейности.
Родителска среща с учителите на директор

4. фирми провеждащи допълнителни 30.09.2021 г.

педагогически дейности.
Провеждане на периодичен даректор

5 инструктаж за безопасни условия на 09.2021 г.
възпитание, обучение и труд.
Инструкция Хо5

6 Актуализиране на длъжностните директор
;

характеристики на персонала. 09.2021 г.



Актуализиране на правилника за
#: вътрешния трудов ред - съобразен с 09.2021 г. ен

ЗПУО и съпътстващите наредби.

директор

с Изработване на вътрешни правила за 09.2021г Комисия по
<

работна заплата.
гр диференцирано

заплащане

Представяне портфолиона учителя и
9. акгуализирането му всяка година. 09. 2021 г. директор

Утвърждаване на карта за самооценка
10. на педагогически и непедагогически 09.2021г.|директор

персонал.

директор
Организиране на тематични комисии Главен учител

ТЕ и приемане на индивидуални планове 09.2021 г. п
- програми за работа по комисии. плпесе

комисии

Изготвяне на седмично разписание за
провеждане на допълнителните

14: педагогически дейности и определяне 09.2021 г.|директор
правила и задължения при
провеждането им.
Безопасно движение по пътищата.
Изграждане на навици за безопасно
движение и култура на поведение на

3 улицата. Работа с деца и родители за учители по групи
повишаване на културата на поведение 2021/2022г

за безопасно движение.

Екологосъобразна социализация на
градското дете 2021/2022г.
Теми: Горска библиотека” директор

14. Теми: „Движим се безопасно” Учители в ГУ и

Тема: „Градиции, обичаи, бит, Шгрупи
култура” - коледна работилница
Тема: „Етикет на детско поведение”

14. Провеждане на психолого -- 15-30.09.21г.|Учители по

педагогическа диагностика на децата. групи



Входно ниво на знания, умения и
отношение по ДОС.
Психологическа диагностика на
децата.
Логопедично тестване на децата от
втора възрастова група.
Изходно ниво на знания, умения и
отношение по ДОС.
Психологическа диагностика на децата
(анализ на постигнати резултати).
Логопедично тестване на децата.
(анализ на постигнати резултати).

15-30.05.21г.

Психолог

Логопед

10.

Строг санитарно- епидемиологичен
режим, хигиенни условия.
Актуализация на длъжностни
характеристики, определяне на
отговорници и графициза изпълнение.

2021/2022г. учители
Мед.сестри

12.
Организиране на еднодневен,
едноседмичен отдих на децата през
различните сезони.

2021/2022г. директор
учители

18.

Здравословно хранене. Анализ на
меню.
Информиране за здравни хранителни
стандарти, допустими- стабилизатори,
консерванти.

10.2021 г.
Д-р Чавдарова

19.

Провеждане тренинг с учители и

родители по групи:
- „Адаптация на децата в детската
градина,
- „Права и задължения на детето,,
- „Превенция на агресивното
поведение”
- „Повишаване на емоционална
интелигентност на 3-7 год. дете чрез
общуване с художественото
творчество”
„Протокол и етикет на поведение ,,

11.20г.
директор
учители по
групи, съобразно
изготвен график

20.

Информиране и консултиране на
родителите в определено от учителите
за целта време в график за
успеваемостта (емоционално-интелектуалния статус)на детето.

ежеседмично

директор
учители по групи
психолог
логопед
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Осъществяване на приемственост учители от
за. мен пъ уина. стои " 03.2022 г.|подготвителни

форми за съвместна дейност с цел пуриадаптация на децата в първи клас.
Открити режимни моменти с

родители
Тема:
„Общуването на детето с природата” директор

22. екологосъобразно възпитание 04.2022 г.|гл.учител
- ситуации - П, Ш, ГУ групи учители
- работа в ателиета | групи
Изложба базар
” Детето и природата”
Проучване мнението на родителите
чрез Анкета, относно:

23, - дейността на детската градина, 05.2022г.|глучители
- отношението на педагогическия и
помощен персонал към децата в ДГ.
Организиране на еко походи на децата

24. от детската градина през различните 2021/2022г. „ДИРектор
сезони в Национален парк „Витоша,, учители
-„Мачирски спорт”

„Цветът на четирите сезона,, 06.2022 г директор

25 Посрещане на Еньовден и
; г

учители по групи
;

организиране на билкови ателиета по общи работници
групи. пом възпитатели

3.2. План за работа на комисия по качеството на учебно-
възпитателната работа

Ж|Видове организационно Срок Отговорници
педагогическа дейност

1|Изготвяне на: директор
- План-програма за дейностите по 09.2021г. гл. учител
БДП), логопед
- План за квалификация и Правила за психолог
участие на персонала в
квалификационна дейност.

- План за интеграция на деца от
етнически малцинства,
- Карта за самооценка на
педагогическите специалисти.
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Д: Разработване на критерии, показатели директор
и инструменти за самооценяване на Адриана Деспотова
образоването в ДГ. 09.2021 г. Надежда Ралчева
Разработване на План за провеждане Мадлен Тодорова
на педагогически съвет. Галинка Тонева

з. Провеждане на разговор-консултации  Ежеседмично „директор
с учители засягащи качеството на четвъртък Гл.учител
образователния процес. Адриана Деспотова

4. Организация и провеждане на График директор
педагогически съвещания. Всеки вторник|глучител

а: Изготвяни на график за ефективно Директор
използване на базата в ДГ: гл.учител
- интерактивен кабинет, Председатели на
- музикален салон, 09. 2021 г. комисии
- физкултурен салон;
- Биоградинка,
- Екоцентър
- Кабинет по БДП)
- „Горска библиотека”.

6. Разработване на график за 09.2021 г. директор
провеждане на ДПД.

в Разработване на проекти към СО, Постоянен директор
МОН, ЦОИДУЕМ, МОСВидр. гл.учител

8. Разработване на мини проекти в Постоянен директор
групи по гражданско, екологично, гл.учител
интеркултурно образование на учители по групи
децата, съобразно възрастовите
особености, интересите и
способностите на децата.

9. Реализиране на план за Постоянен директор
квалификация. гл. учител

учители по групи
10.|Изготвяне на анкети проучващи: 09.2021 г. директор

- интеркултурната интеграция в 05.2022 г. гл. учител
детската градина; психолог
- отношението на родителите към логопед
дейността та ДГ,
- желания на учителите за дейности,
квалификация, пректи, етика и др.

П.|Провеждане на самооценяване на 05.2022 г. директор
учителите в групите. гл. учител

12.|Обработка и анализ на получените 10,15.06. директор
2021 г. Комисия порезултати от самооценката на
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учителите. диференцирано
заплащане

13.|Изготвяне на доклад за гл. учител
самооценяването. Предлагане на 30.06.2022 г.|психолог
мерки за внасяне на подобрения в логопед
работата на институцията за
повишаване на качеството на
предоставяното образование.

14.|Ден в детската градина. гл. учител
Работа в ателиета и развитие на 04.2022 г. учители по групи
детските способности.

15.|Развитие на тематични разпределения 09.2021 г. директо
по образователни направления, гл.учител
съобразно възрастовите особености и учители по групи
интереси на децата съобразно
програма "Четири годишни времена
за нашите деца"

16.|„Снеманена стреса на работното 11.2021г. учители
място” - псих. игри. 01.2022 г. пом.възпитатели

17.|Училище за родители - социално 03.2022 г. гл.учител
педагогически тренинги. График психолог
Теми съобразно интересите им логопед
(анкетно проучване) учители по групи

3.3. План на Комисия „Празници и развлечения”в детската градина през
учебната 2021/2022г.

Жо Видове организационно Срок Отговорник
педагогическа дейност

ш Тържество за откриване на учебната 15.09.2021г.|Директор,
година. Лидия

Стефанова,Соня
Благова

2 Бал на есенните листа - флашбомб, 16- Лидия
Музикална работилница - работас 30.09.2021г.|Стефанова
детски музикални инструменти, учители от
тематични песни съответните

групи
з: Разучаване Музикално подвижни игри|16-30.09.2021 Лидия

на открито Стефанова
учители от
съответните
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групи

4. Редовно провеждане на ситуации по постоянен Лидия

образователно направление „Музика“ Стефанова

р „Моето семейство” тематични песни за 30.09 Лидия

деня на християнското семейство Стефанова

6. Откриване на БДП+ награждаване 28.09.2021г „Лидия
Стефанова ,
Соня Благова и
членове на
Комисия по
празници и
развлечения,
естетизация и
екология, спорт,
туризъм и БДП,

т. Музикално - Театрална работилницапо 10-11.2021г.|Лидия

групи | Стефанова

8. 06-12.2021 г.|Лидия

„Моята Коледна мечта”- Коледен Стефанова,

празник Комисия
празници и
развлечения,
учители по
групи.

9. Вокална група - работа с талантливи постоянен Лидия

деца Стефанова

8. Кукерски игри” - българските традиции 02.2022г. Лидия

и ценности, претворени в празник Стефанова
учители по
групи.

9 Зима е дошла - тематични песни и 12.2021г- Лидия

танци 01.2022г. Стефанова и
учители по
групи

10|„Честита, Баба Марта!” Развлечение за 01.2022г. Лидия

децата от всички групи по случай |-ви Стефанова,

март учители по
групи.

П.|Песни и подходящи игри за 02.2022г. Лидия

отпразнуване на рожденните дни в Стефанова,
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детската градина

14. „От любов към България” Празник за
Трети март с тематични песни

03.2022г. Лидия
Стефанова и
учители от
съответната
група

13. „За тебе, мамо...” Осмомартенски
празник с Първа и втора група

08.2022г. Лидия
Стефанова и
учители от
съответната
група

14. „Приказките на Андерсен”
международния ден на детската книга в

горската библиотека

03.2022 г. Лидия
Стефанова, Соня
Благова и
учители от
съответната
група

15. Музикални игри на открито - Зта и 4та

група

04.2022г. Лидия
Стефанова и
учители

16. Посещение на „Зоокът Алис ,„ Директор,
Лидия
Стефанова, Соня
Благова,Милена
Джолова,
Мадлен
Тодорова и
учители от
съответната
група

КА Бал на цветята - пролетни празници за |
ваи 2 ра група

04.2022г. Лидия
Стефанова

18. Изплитане на празнични венци в чест
деня на>славянската писменост и

култура.

24.05.2022г. Лидия
Стефанова, Соня
Благова, членове
на Комисия по
празници и
развлечения,
учители по
групи.
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19. „Довиждане, детска градина” Празник
по случай изпращане на бъдещите
първокласници

15- Лидия
30.05.2022г.|Стефанова,

учители от
съответните
групи

20. Рисунка на асфалт на тема: „Аз се
движа безопасно", песни БДП

135- Лидия
30.05.2022г. „Стфанова, Соня

Благова и
учители от
съответна група

21; Организиране на Спортен празник по
случай | юни „ Ден на детето”

01.06.2022г.|Лидия
Стефанова, Соня
Благова
Комисия
Празници и
развлечения
учители по
групи.

3.4. План на Комисия по„Естетизация на педагогическата среда „

според четирите сезона
-по групи
-по входове
-административен

блок

Хо Видове Срок Отговорник
организационно
педагогическа дейност

1|Естетическа организация постоянен|Вх”А”-Янита
на административен блок и Стойчева и Гергана
фоайетата по входове. Бамбалова Вх.”Б”-

Йоана Йолова и
Десислава Тодорова
Вх”Т7- Павлина
Стоенчева
административен
блок- цялата комисия

2|Организация на средата постоянен|Екипите по групи
Отговорниците по
входове
Комисията
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Официално откриване на 15 Директор
новата учебна година - септември|Членовете от
външна и вътрешна 2021 г. Комисията по

естетическа организация естетизация на
на фоайетата по входове и средата в детската
на административния блок. градина

Екипите по групи
Музикален
ръководител
Отговорниците по
входове

Празнична украса на двора Директор |

на ДГ и подреждане на 28септември Екипите по групи
изложба с наградените 2021г.|Музикален
рисунки от проведения ръководител
конкурс „Пази детето на Отговорниците по
пътя“на Дирекция „Спорт и входове
младежки дейности“ към
Община София
Консултации с екипите по Комисията

групи във връзка с октомври Екипите по групи
индивидуалните проекти за  2021г.

подновяване на общата
естетизация на
занималнитеи за нови
ателиета.
Организиране на Комисията
експозиции и акценти във Октомври Отговорниците по

всяка група във връзка с 2021 г. входове
предстоящата работа по
годишната проверкапо
проект „Здраве през
четирите сезона“ на
Столична община
Обновяване на украсата с Комисията

екопродукти,с цел внасяне|октомври Отговорниците по

на природата в 2021г. входове
помещенията и
осъществяване най-близък
контакт на децата с нея
през сензона есен.

Янита Стойчева
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8|Организиране и Според Директор
естетизиране на средата -.|индивидуално Комисията

вътрешна и външна - по планираната Екипите по групи
повод презентиране на дейност
дейности на открито-
спортни празници,
тържества и др.

9|Актуализиране на Декември Екипите по групи
сезонната външна и 2021г. Отговорниците по

вътрешна естетическа входове
организация на фоайетата Комисия
по входове
иадминистративния блок
за сезона зима.

10|Актуализиране сезонна Февруари Екипите по групи
външна и вътрешна 2022г. Отговорниците по
естетическа организация входове
на фоайетата по входове Комисията

иадминистративния блок
за сезона пролет.

П|Набиране на образци за Март 2022 г. Екипите по групи
поздравления по повод 1-ви
март, 8-ми март и 21-ви
март, изготвени в
действащите работилници
по групи.

12|Организиране на празнична|Април Директор.
обстановка съвместно с 2022г. Членовете на двете
комисия „Спорт и туризъм” комисии
по случай 24-ти май и Отговорниците по

традиционно изплитане на входове
венци. Музикален

ръководител
13|Организацияна празнична Директор

обстановка по случай Юни 2022г комисията
завършване на учебната
година и посрещанена |-ви
юни - ден на детето.

Екипите по групи
Музикален р
ъководител

3.5 План на Комисия по, „Екология, спорт, туризъм и БДП“

Видове организационно Срок Отговорник

18



педагогическа дейност
Тържество за откриване на учебната 15.09.2021г.|Директор,
година. Лидия

Стефанова, Соня
Благова

Приемане на план за работа и 20.09.2022 г.|Комисия по
разпределяне на ресори. екология, спорт,

туризъм и БДП
Организиране на събитие (БДП, 28.09.2021г|Соня Благова,
награждаване) съвместно със Столична Лидия
община. Стефанова и

членове на
Комисия по
екология, спорт,
туризъм и БДП

Провеждане на ситуации по БДП на 10-11.2021г.|Соня Благова
съответната площадка. 03-05.2022 г.

„Екотуризъм” - посещение на 03-05.2021г.|Соня Благова,
природен парк Витоша, Зоологическа членове на
градина Комисия по

екология, спорт,
туризъм и БДП
и учители по
групи.

Образователни ситуации и игровид постоянен Соня Благова и
ейности на открито. учители
„Голям съм и карам колело по
велоалея „(за подготвителни групи)
Организиране на състезания 04.2022г. Соня Благова
повъзрастови групи през пролеттас членове на
използване на природни материали, Комисия по

уреди и пособия от различни спортове. екология, спорт,
туризъм и БДП
и учители по
групи.

Стимулиране на физическа активност у 12.2021г- Соня Благова и

децата, 01.2022г. учители
чрезпровежданенасъстезаниясъссняг:

„Снежниангели”, „Най-голяма снежна
топка” ( за подготвителнигрупи)
Организиранена 5 - дневен ски курс за 01.2018г. Соня Благова,
децата от 3-та и 4-та група на Витоша. членове на
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Комисия по
екология, спорт,
туризъм и БДП
и учители по
групи.

10.|Разучаване Музикално подвижниигри 02.2022г. Соня Благова,

и работа с интерактивна дъска Лидия
Стефанова,

11|Провежданена Мартенски спортен 03.2022г. Соня Благова,

празник,, Скок-подскок” - щафетни и Лидия

състезателни игри. Стефанова,
членове на
Комисия по
екология, спорт,
туризъм и БДП
и учители по
групи.

12.|Демонстрация и беседа за подходящата 03.2022г. Соня Благова

туристическа екипировка „Какво
носим в раницата, когато отиваме в
планината“.

13.|„Оказване на първа помощ” - 03.2022 г. Соня Благова и

демонстрация квалифициран
инструктор

14|Беседи на открито - Зта и 4та група 04.2022г. Соня Благова и

„Ролята на вестибуларния апарат в учители
двигателната дейност“,

“« Добродетелите в отборна
работа/игра“.

15.|Организиране на демонстрация по 04.2022г. Соня Благова,

реализиране на пожаро-безопасни Мая Игнатова

действия от служители на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“.

16.|Изплитане на празнични венци в чест 2405.2022г.|Соня Благова,

деня на славянската писменост и Лидия

култура. Стефанова,
членове на
Комисия по
екология, спорт,
туризъм и БДП
и учители по
групи.
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17.|Разработване на проект 10-01.2022 г.|Соня Благова
Психомоторика - приобщаващо Мая Игнатова
образование

18.|Организиране на Спортен празник 01.06.2022г.|Соня Благова,
послучай | юни „Ден на детето” Лидия

Стефанова,
членове на
Комисия по
екология, спорт,
туризъм и БДП
и учители по
групи.

19.|Изготвяне и приемане на отчет за 06.2022 г. Комисия по

извършената работа през екология, спорт,
учебната 2021/2022 туризъм и БДП

3.6. Тематичен план за профилактика на детското здраве

Хо|Организационно медико- Срок Отговорници
профилактична дейност

Г|Работа с родители
1. Профилактика на инфекциозните
заболявания - морбили, паротит,
рубеола, варицела, скарлатина,
дизентерия, салмонела и др.
2. Профилактика на Ежемесечно Медицински сестри
неинфекциозните заболявания: по корпуси

- здравословно хранене;
- затлъстяване в детска възраст;
- хипертония в детска възраст,
- дневен режим на децата,
- поддържане на лична хигиена,
- закаляване;
- стрес, диабет.

П|Работа с персонал
1.Профилактика на инфекциозните
заболявания - морбили, паротит,
рубеола, варицела, скарлатина, |

дизентерия, салмонела, хепатит, Ежемесечно|Медицински сестри
туберкулоза и др.
2. Профилактика на
неинфекциозните заболявания --
остеопороза, високо кръвно
налягане, сърдечно съдови

по корпуси
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заболявания, здравословно хранене,
булимия, анорексия.
3. Оказване на първа помощ.

Ш|Работа с деца
1. Здравословно хранене със Ежемесечно“|Медицински сестри
зеленчуци и плодове. по корпуси
2. Предпазване от травми.

ГУ|Здравословна информация ще
бъде поднесена под форматана: Ежемесечно Медицински сестри
1. Беседи по корпуси
2. Видеофилми.
3. Оформяне на тематични табла.
4. Разпространяване на здравно-
информационни материали.

У|Тематични дни
Ден на психичното здраве. 10.10.2021 г.

Ден на борбата с остеопорозата. 20.10. 2021г. Медицински сестри
Световен ден на борбата със СПИН. 101.12.2021г.|по корпуси
Месец на трезвеността 02.2022г.
Ден на борба с туберкулозата. 24.03.2022 г.
Световен ден за борба с 31.05.2022 г.

тютюнопушенето.
Ден на детето. 01.06. 2022 г.

Комисии и екипи:
"Учебно-квалификационна и повишаване качеството на образованието

в детската градина”
1.Гинка Златанова-Председател
2.Надежда Ралчева
3.Адриана Деспотова
4 Емилия Станоева
5Мая Игнатова
6. Галинка Тонева
7.Янита Стойчева

„Спорт,екология,туризъм,БДП”
1.Соня Благова-Председател
2.Мая Игнатова
3.Аделина Николова
4 Галинка Тонева
5.Симона Терзиева
6.Мая Топалова
7.Емилия Болюкова
8. Мария Генова
9 Симона Боянова
10.Вяра Манджукова
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„Кстетизация на педагогическата среда”
1.Снежанка Николова-Председател
2.Павлина Стоенчева
3.Янита Стойчева
4 Гергана Бамбалова
5 Йоана Йолова
6.Десислава Тодорова
7.Нилюфер Кадир
8. Полина Петрова

„Празници и развлечения”
1.Лидия Стефанова - Председател
2.Десислава Аугстен
3.Милена Джолова
4 Мариета Маринова
5.Антонина Димитрова
6.Мариана Михнева
7. Мадлен Николова
8 Елка Симеонова

„Професионална етика”
1.Гинка Златанова
2. Мадлен Николова
3.Надежда Ралчева
4 Мая Игнатова
5 Мариета Маринова
6. Галинка Тонева

„Действия при бедствия,аварии и катастрофи”
1.Аделина Николова-Председател
2.Симона Боянова
3.Симона Терзиева
4 Мариана Михнева
5 Гергана Бамбалова
6.Янита Стойчева
7.Десислава Тодорова
8.Десислава Аугстен
9 Мая Топалова
10.Милена Джолова
11.Емилия Станоева
12.Вяра Манджукова
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4. План за работа на Педагогическите съвети

Видове организационно педагогическа
амааст Срок Отговорник

Педагогически съвети
Организационен педагогически съвет
Атуализиране / приемане на документи ,

регламентиращи дейността на детската

градина във връзка с промяната на
нормативната уредба в образованието.
- Избор на секретар на Педагогическите
съвети.
-Обсъждане и приемане на Годишен план за
работа през учебна година 2020/2021 г.
-План за дейностите по БДП,
-План за контролна дейност на директора;
-План за квалификация и Правила за участие
на персонала в квалификационна дейност,
ВПРЗ; ПВТР, ПБУТ;
-План за дейността на ДГ;
- План за действие при възникване на
инцидентис деца. Директор
-План за интеграция на деца от етнически 09.2021г.|Учители
малцинства, Мед.сестра
-Процедура за действие при постъпване на
жалба/сигнал.
-Програма за превенция на ранно отпадане
напускане на ДГ.
-Избор на Комисии по направления:
-Образователно - възпитателна работа и
квалификационна дейност;

- Художествена естетизация на
педагогическата среда,

- Екологично възпитание, спорт, туризъм,
- Празници и развлечения,
- Етика,
-Комисия за оценяване на педагогическия
труд,
- Комисия за управление на качеството в
детската градина.
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Организационен педагогически съвет
Решение за организиране и провеждане на
педагогически дейности, които не са дейност
на детската градина. Приемане на правила за
участие.
Обсъждане на резултатите от проследяване
на развитието на децата - входно нива и

приемане мерки за подобряване на
образователно- възпитателните резултати на
децата.
Обсъждане на празничен календар на
детската градина за учебната 2019/20 год.
Осъждане и приемане на програмаза
предоставяне равни възможности и за
приобщаване на деца от уязвими групи.
Правилаза работа на Екип за подкрепа
личноствно развитие.

10.2021г.

Директор
Гл. учител
Учители

Тематичен педагогически съвет
„Екологосъобразната социализация на

градското дете и използване на интерактивни
средства в процеса на взаимодействие с
детето”.
първи етап за работа по тематична проверка.
Приемане на планове по групи
Анализ на списъчен състав на приети деца в

детската градина и предприемане на
конкретни мерки за недопускане и
предотвратяване на фиктивно записване и
водене в ежедневната практика.
Приемане на тематичен план и графикза
провеждане на социално- педагогически
тренинги с родители.

11.2021 г.
Директор
Учители
Мед.сестра

Тематичен педагогически съвет
Отчет за работата на педагогическия екип с

родителите по групи.
Обсъждане организацията по изпращане на
децата от подготвителна група за училище.
Отчет на финансовата 2020 г.

02.2022 г.

Директор
Учители
Мед. Сестра

Тематичен педагогически съвет
Анализ на резултати от втори етап на
тематичната проверка: „Екологосъобразната
социализация на градското дете и използване
на интерактивни средства в процеса на
взаимодействие с детето”

05.2022 г.

Директор
Учители
Мед. Сестра
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Анализ и самооценка на карти за
диференцирано заплащане.
Избор на работна комисия за изготвяне на
нов Годишен план.
Приемане график за работа през летен
период.
Организационен педагогически съвет
- Отчет на директора за работата през
учебната 2020/2021г.
Обсъждане и приемане на Отчетиза
изтеклата учебна година:
- Отчети по Комисии,
- Отчети за учебно -възпитателната работа в
групите/ постижения на децата по ДОС,
работа с родители, участие на групата по Директор

5|изпълнение на заложените дейности от 06.2022г.|Учители

годишен комплексен план , Подготовка на Мед. сестра
децата от четвърта група за училище.
-Анализ на здравословното състояние на
децата през изтеклата година,
- Отчет на работата на психолог,
-Отчет на работата на логопед,
-Отчет на Плана по БДП..
Избор на работна комисия за изготвяне на
нов Годишен комплексен план.

5 ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИ
МАЛЦИНСТВА -2021/2022г. учебна година

1. Да се повиши професионалната компетентност на учителя за работа в

интеркултурна образователна среда.
2. Да се формира у детето уважение към различията и стремеж към

опознаване на други култури и взаимодействие с хора от тях.
3. Включване на родители на деца от ромски и турски произход в

родителските активи по групи.

4 Включване на родители с друг етнически произход в дейности и

мероприятия организирани от детската градина:

- лагери;

- открити моменти,
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- съвместни дейности в режимните моменти,

- участие в празници и развлечения;

- провеждане на образователлни тренинги с родители.
5. Проучване интересите и провеждане на тренинги съобразно посочените

теми.
6. Ативно партниране с родители във връзка с проучване спецификите на

етническата общност.

Годишният план е изготвен съобразно реализиране на Стратегията на
детската градина, политиките в областта на образованието определени
съобразно с изискванията на новите нормативни документи и съвременни
изисквания в предучилищното образование.

- Закон за предучилищното и училищното образование,
- Наредба Хе5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование
- Наредба Хе8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за

системата на предучилищното и училищното образование
- Наредба Хо 13 от 21.09.2016 г. определя държавният образователен

стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование.

- Закон за предучилищното и училищното образование

- Закон за закрила на детето);

- Закон за защита от дискриминация и др.;
- Стратегия „Европа 2020", която предвижда страните от ЕС да

направят сериозни инвестиции в образованието, развитието на нови

технологии, иновации и създаване на заетост;
- Конвенцията на ООНза правата на детето;
- Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот и

Национална квалификационна рамка на Р България;

- Национална програма за развитие „България 2020", където като първи

приоритет са посочени: подобряване на достъпа и повишаване на

качеството на образованието и обучението и качествените

характеристики на работната сила;

- Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);
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- Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етничес-

ките малцинства /2015-2020/ и др.

Годишният план е обсъден и приет на Педагогически съвет с Протокол
Хо1/16.09.2021 година. Присъстват учители 31 , 9 медицински сестри.
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