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I.

Основни приоритети в дейността на ДГ:

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на ниво детска градина за повишаване качеството и
ефективността на предучилищното образование в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Провеждане на ефективна и последователна политика за осигуряване на социално сближаване и равен достъп до качествено
образование на децата от етнически уязвимите групи, децата със СОП и с хронични заболявания.
3. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес чрез изграждане и развитие на
компетентностите на учителя и директора.
4. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2020/2021 година с цел
постигане на намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите от детската градина деца; квалификация и
кариерно развитие на педагогическите кадри; прилагане на принципите за приобщаващото образование - обща и допълнителна
подкрепа на личностното развитие на децата;
5. Участие в екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца в
задължителна предучилищна възраст според ПМС № 100 от 8 юни 2018 година за създаване и функциониране на механизъм за
работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.
6. Насочване на вниманието на колектива към подобряване на взаимодействието с родителите.
7. Активно партниране с родителската общност за възпитаване на децата в ценности и добродетели, за нетърпимост към агресията,
нетолерантността и за зачитане на правата, спазване на правилата и задълженията.
8. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и
създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
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II.
№

1.

Дейности за реализиране на целите и приоритетите:
Дейности по

Срок

Индикатори за изпълнение

Отговорник

Мерна единица

Базова

Целева

(брой, процент)

стойност

стойност

Забележка

Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система (2013 – 2020)
1.1 Усъвършенстване на
септември
системата за събиране на
2020 г.
постоянна и надеждна
информация за движението на
децата.
1.2. Съдействие с РУО при септември
актуализиране на въведените 2020 г.
специфични политики и мерки
за превенция на отпадането от
образователната система в
стратегиите за развитие на
училищата и детските градини.

80%

В зависимост от
потребностите

Директор и
учители

Директор на
ДГ,
учители
Директор на
ДГ,
учители
Директор и
учители

1.3.Установяване на ефективен септември
диалог с родителите.
2020 г.

%

80

100

1.3.1. Оформяне на родителски
табла и провеждане на срещи с
родителите .
1.4. Прилагане на механизма за
противодействие на училищния
тормоз между децата
1.4.1.Организиране на
„Училище за родители”

септември
2020 г.

брой

10

10

Учебната
2020/2021
година
Учебната
2020/2021
година

Брой

При
необходимост
В зависимост от
потребностите

Учители2гр.”Радост”
ЕПЛР
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1.5. Политики за превенция на
преждевременното напускане
на училище.
1.5.1. Прилагане на механизми Учебната
за социална подкрепа по 2019/2020
отношение на деца от семейства година
в
неравностойно
социално
положение.
1.5.2. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти за безвъзмездно ползване от подготвителна
група.
1.5.3. Приобщаващо образование на децата и учениците със
специални образователни
потребности (СОП).

1.6. Седмица на отворените
врати.
2.

Брой деца, за
които е осигурен
транспорт до
детски градини

25

Учебната
2020/2021
година

% деца с
осигурени
познавателни
книжки

100%

Учебната
2020/2021
година

Брой
15 деца със СОП
подкрепени деца
със СОП.

15 деца със СОП

Брой
3 учители
педагогически
специалисти,
които
осъществяват
допълнителна
подкрепа на деца
и ученици със
СОП.

3 учители

ноември
2019 г.

Директор на
ДГ

1300
100%

Директор на
ДГ

Директор

Учители ПГ
„Славейче”

Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и
науката (2014-2020 г.)
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2.1. Насърчаване и подкрепяне Учебната
на учителите за използване на 2020/2021
устройства (таблети, лаптопи, година
мобилни телефони) за достъп
до образователни ресурси

2.2. „Информационните
технологии в детската
градина”- работа с
интерактивна дъска

3.

%

0

100%

ноември
2020 г.

Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и плана за 2020 г.
3.1. Осигуряване на условия и
Учебната
Брой
3 учители
3 учители
ресурси за допълнителна
2020/2021
педагогически
подкрепа от специалистите в
година
специалисти,
детската градина
които
осъществяват
допълнителна
подкрепа на деца
и ученици със
СОП.
3.1.1.Изготвяне на Програма за
предоставяне на равни
възможности и приобщаване на
децата от уязвимите групи ”

септември

Гл.учител,
Учители ПГ
„Славейче”

Директор

ЕПЛР

2020 г.

3.1.2. Допълнителни ситуации
по Български език с деца от
уязвими групи.
3.1.3. Концерт пред родителите

Директор и гл.
учител

Учители по
групи
Април

Учители на ПГ
5

на децата „Единни в
многообразието“

2021г.

3.2. Осигуряване на условия за
разширяване на обхвата и
повишаване на качеството на
предучилищното възпитание и
подготовка.
3.2.1. Ранно обхващане и
образователно приобщаване на
деца от уязвими групи в
предучилищното образование,
подкрепа на достъпа им до
качествено
образование
и
повишаване на обхвата в
предучилищно
образование
чрез
координиране
на
дейностите
по
Проект
BG05М2ОР001- 3.005 „Активно
приобщаване в системата на
предучилищното образование“
3.2.2. Постоянно действащ
Механизъм за съвместна работа
на институциите по обхващане
и включване в образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна
възраст
чрез
координиране на дейностите по
НП „Заедно за всяко дете“,
Модул
„Подпомагане
на
екипите за обхват“ (одобрена с
РМС 172 от 29.03.2019 г.)

Учебната
2020/2021
година

Брой обхванати
деца в проекта

декември
2020 г.

Намаляване броя
на ранно
отпадналите

0

50

Директор

Директор и
членове на
екипите от ДГ
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3.3. Прилагане на комплексен
подход за повишаване на
образователните постижения и
намаляване дела на преждевременно напусналите ДГ
3.3.1. Осигуряване на достъп до септември
предучилищно
образование 2020 г.
чрез
предоставяне
за
безвъзмездно
ползване
на
познавателни книжки за децата
от подготвителните групи
3.3.2. Тренинг с
родителите:”Моето детеученик”
3.3.3. Посещения и съвместни
дейности с училище .

4.

май
2021 г.
Учебната
2020/2021
година
април
2019г.

% осигурени
познавателни
книжки за
безвъзмездно
ползване за
децата от
подготвителните
групи

100%

100%

началник на
отдел
АПФСИО,
общини,
училища,
детски градини
Учителите на
ПГ ,
Психолог
Директор
Учители

3.3.4”.Работилница за
Учители ПГ
родители”- Великденски
Славейче
изделия
Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020)
по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020)
4.1. Провеждане на информа- Учебната
Брой проведени 1
4
Учители по
ционни
кампании
сред 2020/2021
кампании
групи
родители и общественост за година
разясняване на взаимните ползи
от образователната интеграция
на децата от етническите
малцинства
4.2. Гарантиране на равен достъп
до качествено образование за
децата и учениците от
етническите малцинства
7

5.

4.2.1. Нaзначаване на
Учебната
Брой назначени
10
2
„помощник на учителя“, където 2020/2021
има необходимост от
година
допълнителни образователно
възпитателни дейности с деца и
ученици от етническите
малцинства по Проект АВПО
4.2.2.Оказване на помощ за Учебната
Брой деца в ДГ
50 деца
осигуряване при необходимост 2020/2021
осигурено
на допълнително обучение по
финансиране
български език за деца и
ученици, за които българския
език не е майчин
4.2.3.” Работа в мултикултурна октомври
среда”- презентация
202 г.
4.2.4.Съвместна работа с
март
родители и деца при
2021 г.
изработване на мартенички.
Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)
5.1. Организиране и провеждане По график Брой групи
5
В
на Национална седмица на
на МОН
подготвителните
четенето с включване на
групи съвместно с
родители,колеги от училище и
училища
пенсионен клуб.
5.2. Организиране на
Учебната
инициативата:”Донеси
2020/2021
книга,зарадвай приятелите си – година
донеси и размени любима
детска книжка”
5.3. Популяризиране чрез сайта октомври
Брой
40
В зависимост от
на РУО дейности и добри
2020 г. публикации
публикациите
практики в изпълнение на
юни 2021 г.
Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на
грамотността (2014 – 2020 г.)

Директор

Директор

Учители
ПГ”Радост”
Учители
Г.Соколово
Учители в ПГ

Учители

старши експерт
БЕЛ,
старши експерт
ОНЕ
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6.

5.4. Организиране на
април
Гл.учител,
мероприятия във връзка със
202 г.
учители
„Седмицата на книгата”изложба изобразително
изкуство и посещения в
библиотеката.
5.5. Акции:”Нарисувай ми
Учебната
Гл.учител ,
приказка”Рисунки на асфалт в
2020/2021
Учители
двора на детската градина по
година
любими приказки.
5.6. Дискусия и анкета с
април
Гл.учител,
родителите на тема:
2021 г.
Учители
„Възпитаване на интерес и
любов към книгата в най- ранна
възраст”
5.7. Подпомагане на деца
Учебната
Учители
билингви ,чрез включването им 2020/20210
в различни прояви.Участие в
година
драматизации по български
народни приказки със
състезателен характер.
Изпълнение на Национални
програми
6.1 Национална програма „Заедно в грижата за ученика”
Учебната
6.1.1 Модул 1:
Учители по
2020/2021
„Осигуряване на условия за
групи
година
системно проследяване на
личните постижения на децата
чрез създаване на индивидуално
портфолио”
Учебната
6.1.2. Модул 2:
Учители на ПГ
2020/2021
„ Осигуряване на условия за
и начални
година
екипна работа на учителите от
учители
началния етап с детски учители
6.2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
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7.

образование”
6.2.1. Подаване на заявление за Учебна
% ДГ и училища 0
ДГ
участие в програмата за доставка 2020/2021
на интерактивна дъска
година
6.3. Национална програма „Квалификация“
6.3.1. Организиране и
ноември
Брой обучения
0
3
провеждане на обучения на
2020 г.
педагогически специалисти по
НП
6.4. Национална програма „Заедно за всяко дете”
6.4.1. Модул 1 „Екипи за обхват”
6.4.1.1. Модул 1 „Екипи за
През
Брой
3
Съгласно
обхват”, Дейност 1 „Подпомагане учебната
институции
извършените
на екипите за обхват”
2020/2021
обходи
година
6.5. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
6.5.1. Подаване в срок на септември Брой изпратени
2
4
справки-декларации
за 2020г.
– справкидължимите обезщетения
юли 2021 г. декларации за
дължимите
обезщетения
6.6. Национална програма „Без свободен час“.
6.6.1. Модул „Без свободен час
в детската градина“.
6.6.1.1. Организиране и
Съгласно
% изпълнени
100%
100%
координиране на дейностите по НП
дейности
модул „Без свободен час в
детската градина”.
6.6.1.2. Подаване на точна и
Съгласно
Според броя на
коректна информация в
НП
учителите
платформата на програмата
назначени по
програмата
Изпълнение на проекти по оперативни и други програми
100%
7.1. Организация и управление Определени % изпълнени и 100%

Директор

Директор

Членове на
екипите за
обхват
Директор и
счетоводител

Директор

Директор

Териториален
10

на Проект BG05М2ОР0013.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“
по
Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен
растеж” (ОП НОИР).
7.2. Подпомагане развитието
на физическото възпитание и
спорта в училищата и ДГ по
ПМС №129/11.07.2000 г.
7.3.НП „Успяваме заедно“
Модул „Хубаво е в ДГ“
7.3.1. Училище за родители –

по проекта
срокове

отчетени
дейности

екип РУО,
Директор и
ръководили на
групи

Учебната
2020/2021
година

%

100%

100%

Директор

09.2020 г.

Брой деца

20

20

Директор и
Учители на
Първа гр.
Славейче

10.2020г.

Брой деца

20

20

Учители на
Първа гр.
Славейче

През
учебната
година

Брой деца

20

20

Учители на
Първа гр.
Славейче

провеждане на конструктивни
беседи и диалози, на които с
помощта на гостуващи лектори и
педагозите от детската градина се
обсъждат и споделят постижения и
проблеми
7.3.2. Утринна среща – постигане
на плавен преход при раздялата
между децата и родителите при
утринното посрещане на децата
чрез даване на възможност на
родителя да въведе своето дете в
детската градина и детската група.
7.3.3. Заедно можем всичко –

родителите гостуват в детската
градина и заедно с децата си
участват в интересни дейности,
като така плавно навлизат в
обстановката и подпомагат
плавният преход на детето към
нова среда.
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8.

Дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена чрез проучване на
потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН.
8.1.Вътрешноинституционалн
а квалификация.
8.1.1.” Възможности на
Октомври
Брой участници
24
24
електронния дневник –
2020 г.
Учители
практически дейности при
работа с него.”практикум - 2
4група
часа
„Славейче”
8.1.2”Възпитателни стратегии в
семейството и образователните
институции – анализ и
съпоставка.”- 2 часа

Октомври

Брой участници

24

24

2020г.

Учители
3 група
„Радост”

8.1.3. „Темперамент при децата
от ПУВ”- семинар - 2 часа

Ноември
2020 г.

Брой участници

24

24

Учители
1гр.„Радост”

8.1.4”Включване на родителите
във възпитателно –
образователния процес” –
дискусия -2 часа

Декември

Брой участници

24

24

Учители

8.1.5”.Детска градина за всички
– интеркултурно приобщаващо
образование за деца, учители и

Януари
2021 г.

2020г.

1група
„Славейче”

Брой участници

24

24
Учители.

12

родители”.- дискусия. - 2 часа

2 група
„Радост”

8.1.6.”Децата и изобразителното
изкуство” - семинар -2 часа

Февруари
2021 г.

Брой участници

8.1.7 „ Интерактивни методи и
похвати за работа в група в ДГ”.
семинар – 2 часа

Март

Брой участници

24

24

Учители
Въбел

24

24

2021 г.

Учители
4 група
„Радост”

8.1.8. „Заниманията в Арт ателие
като метод на терапевтично
въздействие при деца със СОП”.
Видове техники. – практикум.

Април

8.1.9.”Борба със стреса в
условията на пандемия”тиймбилдинг- 8 часа

Май

Брой участници

24

24

Ресурсен
учител

Брой участници

24

24

Психолог

Брой участници

24

24

Учители

2021 г.

2021 г.

8.1.10. „Игрите от детството ни и Юни
мястото и мястото им в ДГ”2021 г.
дискусия – 2часа

2група
„Славейче”

8.2.Продължаваща
квалификация
13

9.

10.

8.2.1. Ролята на директора при ноември
Брой
обучени
0
40
прилагането на
директори
2019 г.
компетентностния подход в
образователния процес
8.2.2. Атестирането –
август –
%
обхванати
100%
100%
инструмент за повишаване на
септември училища
компетентностите на
2020 г.
педагогическите специалисти и
подобряване на качеството на
образованието
8.2.3. Учителското портфолио Октомври
според
изискванията
на 2021г.
Наредба 15
8.2.4. Квалификационен курс по септември Брой
обучени
25
БДП
за
придобиване
на 2020г.
учители
правоспособност.
Мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти
9.1. Съдействие при въвеждане Учебната
брой включени
10групи
на електронни дневници в ДГ
2020/2021
групи
година
Оптимизиране,
функциониране и развитие на
детската градина
10.1. Откриване на учебната
15.09.2020г % участници
100%
100%
година „Отново в детската
градина”

10.2.Европейски ден на спортаспортни игри и развлечения на
открито
10.3. „Пъстрите чудеса на

25.09.2020г
28.09.2020г % участници

100%

100%

старши
експерти по
ОСО
старши
експерти по
ОСО

старши експерт
по ФВС
Директор

Директор и
учители на ПГ
Радост
Славейче
Букет-Въбел
Г.Соколово
Учители по
групи
Славейче
Учители по
групи
Букет
14

Славейче

есента”
10.4. „Богатствата на есента” –
изложба с природни материали

.10.2020г.

% участници

100%

100%

10.5. Отбелязване на
Международния ден на
музиката и на възрастните хора
10.6..”Чисти
ръчичкиусмихнати очички”

01.10.2020г % участници
.

100%

100%

15.10.2020г % участници
.

100%

100%

10.7.”Вкусотиите на мама”

16.10.2020г % участници

100%

100%

10.8. Отбелязване на
Международен ден на
анимацията

28.10.2020г % участници

20%

20%

Учители по
групи
Славейче
Радост
Букет

10.9.Празник на тиквата

30.10.2020г % участници

20%

20%

10.10.Ден на будителите

02.11.2020г % участници
.

100%

100%

Учители по
групи
Славейче
Учители на
ПГ5г.
ПГ6г.
Учители по
групи

10.11.Здравословно
хранене- 11.2020г.
сандвичи,шишчета-месец
на

Учители по
групи
Славейче
Радост
Букет
Г.Соколово
Учители
„Букет”
Учители по
групи
Славейче
Радост
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Славейче
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здравословното хранене
10.12.Заедно да бъдем подобри”-изложба,дейности по
избор,следваме и даваме добър
пример

13.11.2020г % участници
.

100%

100%

10.13. Изготвяне на писмо до
родителите под надслов:”На
родителите-с благодарност”
10.14.Изложба по повод- Деня
на християнското семейство
10.15.”Есен- златна
,благодатна”-развлечения на
открито за изпращане на есента

20.11.2020г % участници

40%

40%

20.11.2020г % участници

100%

100%

30.11.2020г % участници

100%

100%

10.16.”Коледни работилници”творчески занимания за
изработване на играчки,украси
и сувенири

12.2020г

100%

100%

10.17.Посрещане на Дядо
Коледа-коледни тържества

23.12.2020г % участници

10%

10%

10.18.”Бяла приказка”-рисунки
на зимна тематика

01.2021г.

100%

100%

% участници

% участници

Мед.сестра
Учители по
групи
Радост
Букет
Г.Соколово
Славейче
Учители
ПГ5год.
Славейче
Учители
ПГ6 Славейче
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
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10.19.”Зимни игри”

.01.2021г.

% участници

100%

100%

10.20.Открит момент:Български
език и литература:”Очички
звездички-Н.Соколов”
10.21. Апостолът на свободатаподнасяне на цветя на барелефа
на В.Левски
10.22.Мартенска работилницаизработване на мартеници и
организиране на изложба

.01.2021г.

% участници

100%

100%

19.02.2021г % участници

100%

100%

02.2021г.

% участници

100%

100%

10.23.Посрещане на Баба Марта

01.03.2021г % участници

100%

100%

10.24.Открит момент по
математика:”Напред-назад”

.03.2021г

% участници

100%

100%

10.25.”С обич за мама”развлечения за празника на
мама

08.03.2021г % участници

100%

100%

10.26.”Моята любима приказка” 19.03.2021г % участници

100%

100%

Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители
Славейче 2
група
Учители
ПГ Славейче
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители 2
група
Славейче
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
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10.27.”Пролет здравей”

22.03.2021г % участници

100%

100%

10.28.”Нека с усмивка започнем
деня”

01.04.2021г % участници
.

50%

50%

10.29.”Книжки сладкодумни”седмица на детската книжка
10.30.”Бързи с татко,сръчни с
мама.смели заедно”-спортен
празник на открито
12.31.”Природата в света на
детето”-изработване на облекла
от отпадъчни материали
10.32.Ден на Земята

02.04.2021г % участници
.
.04.2021г.
% участници

100%

100%

100%

100%

19% участници
23.04.2021г
.
22.04.2021г % участници
.

100%

100%

100%

100%

10.33.Пролетни игри и обичайЛазаровден,Цветница,Великден

04.2021г

% участници

100%

100%

10.34.Шарен Великденпреборване с великденски яйца

03.05.2021г % участници

100%

100%

10.35.Къде живеят книгите?

05.2021г.

50%

50%

Учители ПГ

10.36.”Палавите буквички”изложба и дейности на открито
за отбелязване на 24.05.

24.05.2021г % участници
.

100%

100%

Учители ПГ

% участници

Учители по
групи
Учители по
групи
Славейче
Учители по
групи
Учители 3
група
Радост
Учители ПГ
Славейче
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Славейче
Радост
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Славейче
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10.37.”Моят безопасен път до
училище”
10.38.”Довеждане детска
градина”-празник-развлечение
на открито

05.2021г.

10.39.Ден на детето-рисунка на
открито,забавления и
развлечения

% участници

50%

50%

Учители ПГ

31.05.2021г % участници
.

100%

100%

01.06.2021г % участници
.

100%

100%

Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово
Учители по
групи
Радост
Славейче
Букет
Г.Соколово

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА
Директор на ДГ №11 „Звънче“
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