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І.  АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ДГ  “ОСМИ МАРТ”   ГР. ПЛОВДИВ 
ЗА  УЧЕБНАТА  2021 / 2022 ГОДИНА 

 
                                         И  З  В  О  Д  И      И      О  Ц  Е  Н  К  И 
 

• Екипът  на ДГ  “Осми март” постигна  много  добри  резултати  в  провежданата  
възпитателно-образователната  работа  с  децата.  Реализира  професионално  държавните  
образователни  стандарти  за  децата  от  предучилищна  възраст,  като  подготовката  за  
училище  бе  на  необходимото  ниво. 

 
• Съществува  екипна  работа  в  групите,  стремеж  за  изграждане  на  открити  и  партньорски  

взаимоотношения,  което  осигурява  добър  микроклимат  в  детската  градина. 
 

• Контролната  дейност  визира  изпълнение  на  държавните  образователни  изисквания,  
нормативните  и  поднормативни  актове,  трудовата  и  финансова  дисциплина  на  
персонала. 

 
• Поради световна пандемия КОВИД – 19, част от мероприятия,  заложени  в   годишния  план  

на  ДГ “Осми март“ /адм. адрес: „Д. Груев“ №1 и втори адрес: „Н. Вапцаров“ №80  за  
учебната  2021/ 2022 година са проведени в онлайн среда чрез използване на електронни 
ресурси.   

 
Извод: 
Продължаване на работата с родителите по посока подобряване на материално-техническата база, 

търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми на МОН. 
 

ІІ.    ЦЕЛ,  СТРАТЕГИИ И  ПРИОРИТЕТИ  В  ДЕЙНОСТТА НА  ДГ   “ОСМИ МАРТ” 
ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2022/ 2023 ГОДИНА 

 
  МИСИЯ  
   Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на българските 
морални ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в българското 
гражданско общество и обединена Европа. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и 
стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на 
децата от 3- до 7-годишна възраст 
 
ВИЗИЯ  
   Детската градина работи с високо ерудиран и мотивиран педагогически екип, способен да 
осъществява образованието, възпитанието и социализацията на децата на високо конкурентно равнище 
за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, 
загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в 
осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на  
Република България и света. 

 
 

  
 
 



  

 ЦЕЛИ 
Да се развие максимално потенциала на всяко дете, благодарение на приноса и опита на 

възрастните – родители и учители. Да продължи работата на екипа по отношение възпитаване на 
принадлежност към групата, детската градина, града, държавата. Да се осигури равен достъп и 
качествено образование на децата. 

 
СТРАТЕГИИ 
1. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и 

повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация. 
2. Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции. 

 
ПРИОРИТЕТИ 
1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко направление от 

държавните образователни стандарти. 
2. Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на 

децата. 
3. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за 

интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете. 
 

  ПРИНЦИПИ, приложими за осъществяването на  целта и стратегиите: 
1. Прилагане на съществуващата законова  нормативна база в системата на МОН. 
2. Дискусионност при обсъждане на въпроси  в  процеса на работата между детската градина 
и семейството. 
3. Отчитане на специфичната проблематика, свързана с възпитанието и обучението на децата 
от различните възрастови групи.  

     
ЗАДАЧИ 

 
1.Стимулиране на детската себеизява и творчество чрез иновативни подходи в:  

• Дейности по Авторска програма „Детство под тепетата“ в допълнително ядро към 
образователно направление „Околен свят“ към Държавен образователен стандарт на 
МОН 

  
 •   Вокална група  „ Деница” /втори адрес „Н. Вапцаров“ 80/   

       • Вокална група „ Осми март” /адм. адрес: „Д. Груев“1/ 
       •   Фолклорна група  „ Осми март” /адм. адрес „Д-Груев“ 1 и втори адрес „Н. Вапцаров“ 80/ 
       • Танцов състав „Тракийчета“ /адм. адрес: „Д. Груев“1/ 
       • Музикален театър  /втори адрес: „Н. Вапцаров“ 80/ 

• Сцена на изкуствата в ДГ „Осми март” и на двата адреса 
 

2.Придобиване на социални, граждански, здравни и интеркултурни компетентности /знания, умения 
и отношения към заобикалящия ни свят и конкретно към града, в който живеем/ посредством 
съвременни педагогически стратегии, техники, подходи и методи чрез прилагане на Авторска 
програма „Детство под тепетата“. 

 
 
 



  

     3.Усъвършенстване и иноватиране формите на управление, чрез утвърждаване на гъвкав стил 
на управление. 
 
     4.Подобряване, обогатяване и поддържане на материално-техническата база за ефективно 
осъществяване и развитие на възпитателно-образователния процес в детската градина. 
 
     5.Повишаване нивото на професионална компетентност на педагогическия и 
непедагогическия персонал. 
 
     6.Укрепване имиджа на детската градина в реалната образователна среда, чрез  прилагане на  
законосъобразни практики и включване на детското заведение в национални и европейски 
инициативи . 
 
     7. Дигитализация на учебния процес през прилагане иновативни и интерактивни методи и 
форми на преподаване, съобразени с психо-физическото развитие на децата в предучилищна 
възраст и ориентирани към провокиране мисленето и самостоятелността, към формиране на 
ключови национални и  европейски компетенции. 
 
     8. Повишаване двигателната активност на децата и постигане на добра физическа 
дееспособност . 
 
     9. Утвърждаване на Обществения съвет и училищното настоятелство като партньор в 
подготвяне на нови организационни проекти в детската градина. 
 
     10. Осигуряване на оптимални условия за разнообразни квалификационни форми на 
персонала. 
 
     11. Обновяване на електронна страница на  детската градина в интернет пространството. 
 
     12. Развитие на партньорска инициатива с Театър „Дани и Деси” гр.Хасково и участие в 
конкурси и фестивали от национално ниво на Музикален театър ”Деница”.  
 
     13. Участие на Фолклорна танцова формация „Тракийчета“, Фолклорна  група ”Деница” и 
Вокална група ”Деница“ и Вокална група ” Осми март“  в поздравители и благотворителни 
инициативи, фестивали и конкурси на национално и регионално ниво. 
 
     14. Оптимизиране на взаимодействието и усъвършенстване на партньорските отношения с 
родителите и други институции чрез прилагане на Авторска програма «Детство под тепетата» в 
детските групи на ДГ “Осми март“. 
 
    15. Популяризиране на творчество на учители  в Алманах на учителя . 
 
    16. Усъвършенстване на взаимодействието между учители, родители и деца чрез реализиране 
на национални и международни проекти в електронната платформа eTwinning. 
 
     17. Изграждане ценностната система на детската личност, насочена към себеуважение, 
себеутвърждаване и отговорно поведение в живота на социалната общност.  
 



  

     18.Съхраняване на българската единтичност, традиции и култура чрез прилагане принципите 
и приоритетите на гражданското и патриотично възпитание. 
 
     19. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение чрез 
овладяване на компетентности за опазване на околната среда и природосъобразен начин на 
живот, обучение и игра. 
 
     20. Изграждане на  култура за безопасно движение на децата чрез развиване и 
усъвършенстване на навици и умения у децата като участници в съвременното пътно движение. 
 
 
ІІІ .   ДЕЙНОСТИ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ЦЕЛТА,  СТРАТЕГИИТЕ  И  ПРИОРИТЕТИТЕ 

 
                       А.  ОРГАНИЗАЦИОННО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ.  КАЛЕНДАР. 
 
                      СЕПТЕМВРИ     
                       
   Дневен  ред:                                                                                                
      
 1.  Избор  на  секретар  на  педагогическите  съвети  за  учебната  2022 / 2023г 
      2. Приемане  на  Правилници  за  учебната  година   на  ДГ ”Осми март” 
      3.  Приемане формите на обучение, проект на детско портфолио, екипи  на  комисии, работни 
групи, отговорници  
       4.  Приемане  екипите  по  групи. 
       5. Приемане методически обединения от учители. 
       6. Приемане  на  Годишен  план за дейността на детската градина, Стратегия с План за действие 
и финансиране и Програмна система на  ДГ ”Осми март”  за  учебната  година 
       7.Вземане на решение за предоставяне на доп. форми и дейности над ДОС  
       8.  Указания   и насоки за вътрешно-организационна работа 
       9.Приемане на учебни планове за  обучение 
      10.Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието. Програма превенция за 
отпадане на деца. Програма уязвими групи деца. 
      11.Приемане доп. форми за занимания по интереси: 

• Арт-ателиета по групи- изобразителни изкуства, приложни изкуства, фолклор, театрална 
работилница, фолклорна плетеница.   

• Музикален театър 
• Вокални групи в ДГ „Осми март“ 
• Фолклорна група „Осми март“ 
• Фотоателие „Усмивка“ 
• Танцов ансамбъл „Тракийчета“ 
• Сцена на изкуствата в ДГ Осми март“ 
• Мини-проекти по групи 
• Развиване на  общ международен проект на детската градина по платформата за образование 

на ЕК – e- Twinning – „Детство под тепетата“ 
12. Ритуализация на детската градина-  спортни екипи за децата с логото на детската градина 

                                                                                
                    
 



  

   ОКТОМВРИ 
               
  Дневен  ред : 
 

1. Отчет  за  изпълнение  на  решенията  от  предходния  педагогически  съвет. 
2. Анализ  на  здравословното  състояние, резултатите  от  замерването  на  физическата 
дееспособност и  входна диагностика  на  децата  по  групи и обсъжда и предлага съвместни 
мерки за подобряване на образователните резултати. 
3. Анализ  на  капацитетната  осигуреност  на  групите. 
4. Анализ  на  резултатите  от  анкетата  с  родителите  на  новоприетите  деца. 
5. Приемане план на работа на комисиите през 2022-2023 учебна година. 

6.  Утвърждаване график за допълнителни дейности в ДГ “Осми март“ 
           7.  Утвърждаване график за театри в Д Г“Осми март“. 
           8. Запознаване с бюджета на ДГ „Осми март“ към 30.09.2022г.                                   

      
 НОЕМВРИ 

 Дневен  ред : 
 

             1. Отчет решенията на предходния педагогически съвет 
             2. Приемане на сценарий за   Сцена на изкуствата в ДГ „Осми март“ . 
             3. Организационни  въпроси. 
             4. Информация  за  проведената входна диагностика  на  децата  по  групи и обсъждане и 
предлагане на съвместни мерки за подобряване на образователните резултати. 

 
       
                       
                ДЕКЕМВРИ – ЯНУАРИ 
 Дневен  ред : 
 

1. Отчет изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 
2. Представяне и обсъждане на сценарии от Годишния план за празници и развлечения; 
3. Сценарий за Сцена на изкуствата в ДГ “Осми март“ през месец май. 
4. Отчет изпълнение на Бюджет 2022 на ДГ “Осми март“ към 31.12.2022 год. по параграфи, 

подпараграфи, компенсирани промени по бюджета. 
5. 4.Отчет за изразходваните средства за квалификация на педагогическите специалисти за 

периода 15.09.2022-31.12.2022 год. от Бюджет 2022 Държавна дейност. 
6. 5.Обсъждане и приемане на ВПРЗ в ДГ “Осми март“. 

      7.  Организационни  въпроси. 
 
 

                       ФЕВРУАРИ- МАРТ- АПРИЛ 
 Дневен  ред : 
 
 

1. Отчет изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. 
2. Отчитане  на  резултатите  от дейността на детското заведение и първи  етап  на  

тематичната  проверка, включена в контролната дейност на директора. 
 



  

3. Анализ  на  възможностите  за  обновяване  на  материално-техническата  база  
в  детската  градина  и  по  групи. 

 
4. Избор на образователна програма за работа с деца от предучилищна възраст в 

детската градина и дидактични познавателни системи за образователно –
възпитателната работа с децата в групите за достигане и надграждане на 
държавен образователен стандарт на МОН през предстоящата учебна 2023-
2024 год. 

 
5. Запознаване с Бюджет 2023  на ДГ “Осми март“ . 

 
6.  Приемане отчет по изпълнение на Бюджет на ДГ за първото тримесечие  към   

31.03.2023 год. 
7. Предложения за номиниране на  педагогически специалисти от ДГ “Осми 

март“ за удостояване с Почетна значка на град Пловдив и почетна грамота 
„Неофит Рилски“ по повод честването на 24-май- Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 
книжовност по утвърдени правила от Община Пловдив. 

8. Организационни  въпроси. 
                    
                      МАЙ- ЮНИ 
 

1. Отчет доклад- анализ, изпълнение  на стратегията   за   дейността  на  ДГ  “Осми 
март”  през  учебната 2022/2023   година.  

2. Отчет на резултатите от тематичната проверка и контролната дейност на 
директора. 

3. Отчет  за  дейността  на  комисии, ателиета, отговорници на гардероб  и  
резултати  от  замерване  на  изходното  ниво  на  групите  и  подготовката  на  
децата  за  І-ви  клас- работа по методически обединения. 

4. Насоки  за  възпитателно-образователния  процес  през неучебно време-  
ваканция – сборни групи и водене на задължителна учебна документация  от 
учителите. 

5. Организационни  въпроси.  
5.1 Разглеждане, обсъждане и приемане на изготвени проекти на детското 
заведение по Национални програми  на МОН – 2023г  
 5.2 Приемане отчет по изпълнение на Бюджет на ДГ   към                                        
30.05.2023 год. 
 

6. Представяне на професионално портфолио на учителите за учебната 
2022/2023год.от всички учители. 

7. Обсъждане на План за квалификационната дейност, План за празници и 
развлечения за следващата учебна година; Приемане на  Годишни тематични 
разпределения по възрастови групи;  седмична програма за възрастовите групи 
 

                           
 Предоставяне  на  възможност   за  участие  на  педагогическият  и  обслужващ персонал  в  
дейностите  и  управлението  на  детската  градина  за  постигане  на  по-добра  мотивация  при 
изпълнение на професионалните задължения чрез комисии  и  работни  групи : 
 



  

 
 
 КОМИСИЯ  ЗА  ВЪТРЕШНО – МЕТОДИЧЕСКА   КВАЛИФИКАЦИЯ: 
 
КОМИСИЯ  ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ  И  ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПРАЗНИЦИ  И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
 
КОМИСИЯ  ЗА  ПРИЕМАНЕ  НА  ДАРЕНИЯ  
 
КОМИСИЯ  ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И  ХИГИЕНА 
 
КОМИСИЯ  ПО  БУВОТ    И    ПАБ 
 
КОМИСИЯ  ПО  БДП 
 
КОМИТЕТ ПО ОХРАНА НА ТРУДА 
 
КОМИСИЯ ПО ИНТЕРИОРА 
 
КОМИСИЯ ОБХВАТ ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА - МИП „ ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО 
УЧИЛИЩЕ“ 
 
КОМИСИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ИЗМАМИ 
 
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА  
 
КООРДИНАТОР НА ЕКИПА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
 
ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА СКРИНИНГ НА ДЕЦА 3 - 3,6г: 
 
КОМИСИЯ ЕТИЧЕН КОДЕКС В ДГ 
 
АДМИНИСТРАТОР ИСРМ „ ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ“ 
 
КОМИСИЯ  ПО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО/ ДЕЙНОСТИ НАД ДОС: 
 
КОМИСИЯ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ 
 
КОМИСИЯ ЗА ГЗЕИО 
 
КОМИСИЯ „ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“ 
 
ОТГОВОРНИЦИ  ПО  ОБСЛУЖВАНЕ САЙТА НА ДГ: 
  
ОТГОВОРНИЦИ  ПО  ОБСЛУЖВАНЕ ФЕЙСБУК НА ДГ: 
 
ОТГОВОРНИЦИ НА УЧИТЕЛСКА СТАЯ  /МУЗИКАЛЕН КАБИНЕТ/: 
 
ОТГОВОРНИЦИ НА ГАРДЕРОБИ: 
 



  

ОТГОВОРНИЦИ НА  ДИДАКТИЧЕН КАБИНЕТ: 
 
ОТГОВОРНИЦИ ЛЕТОПИСНА КНИГА: 
                                     
ПРОТОКОЛЧИК  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ   
 
ПРОТОКОЛЧИК       ОБЩО СЪБРАНИЕ  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГРУПИ 
ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 
Административен адрес: гр. Пловдив ул.“Даме Груев“ 1 

 
ГРУПА             БРОЙ ДЕЦА                        УЧИТЕЛИ                                                 ПОМ.ПЕРСОНАЛ  
 
ПЪРВА  – А          30                      ЛЮБОМИРА ВУКОВА                          
                                                     СВЕТЛАНА НЕШЕВА-КОСЕВА                   ИВАНКА АНГЕЛОВА 
 
ПЪРВА – Б           30                      ЕЛИЦА ДИМИТРОВА 
                                                        АННА СИРАКОВА                                         МАЯ ЗДРАВКОВСКА 
    
 
ВТОРА - А            29                 АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА                            
                                                        ВАНЯ ЮНАЛГАН                                           МАРИЯНА МИТЕВА     
                                                                                                          
                                                   
ВТОРА – Б            31                 НАДЕЖДА ЗАЙКОВА                                                     
                                                     БОЙКА КРЪСТЕВА                               МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА 
     
                                                        
ТРЕТА – А           32                     ИВАНКА ЙОТОВА                                    
                                                        САША ТАШЕВА                                               МАРИЯ ДУНЧЕВА    
      
 
ТРЕТА – Б            30                   МАРИЕТА КАРАДЖОВА                             
                                                      БОГДАНКА ЦВЕТКОВА                            ХРИСТИНКА ТРАЕВА 
                                                                                      
                                    
  ЧЕТВЪРТА  - А         31           ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА                       
                                                     ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА                        ХРИСТИНА КОЛЕВА 
                                                      
                                                     
  ЧЕТВЪРТА  -Б           29             ИВЕТА МАРИНОВА 
                                                     ХРИСТИНА АНЧЕВА                             ДОРОТЕЯ ПАПАРИЗОВА 
                                                                    
                                                 
                                                    
                                                                       



  

  СТ.УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА – ГАЛЯ БОЙЧЕВА 
                                                    
ОБЩО :  242 ДЕЦА                
                                                 
ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА – МАРИЯ НИКОЛОВА 
 АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР  -  ДЕНКА ТОШЕВА   
ОГНЯР                           - ДИМИТЪР СТОЯНОВ 
МЕД.СЕСТРА               -  ЦВЕТАНА ЯКОВА 
 
                Втори адрес: гр. Пловдив, бул. ”Никола Вапцаров”80 
 
 
ГРУПА           БРОЙ ДЕЦА                  УЧИТЕЛИ                                                     ПОМ.ПЕРСОНАЛ  
 
ПЪРВА  - В      23                           ПЕНКА СЛАВОВА                                     СТЕЛА МУРАТЕВА 
                                                         КИЧКА ПЕТРОВА  
 
ПЪРВА  - Г      23                        РОСИЦА РАДОЙНОВА                                ДЕНКА КРЪСТЕВА 
                                                       РАЛИЦА ДАМЯНОВА 
 
ВТОРА - В         27                ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА                      ЦВЕТЕЛИНА САМОУКОВА 
                                                           МАЯ ПЕТРОВА 
 
ВТОРА - Г         27              ВЕСЕЛА ГЕНДОВА-МАТЕЕВА                  СЕВДАЛИНА РУСЕВА            
                                                            СОНЯ РОБЕВА              
 
ТРЕТА - В         26             МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА-ШИШКОВА                    СОФИЯ ПАТЕВА 
                                                           ПЕПА ТОСЕВА         
 
ТРЕТА - Г          24                        ЯНА ЛАЗАРЕВИЧ                                          ОЛГА ВЕЛЕВА 
                                                         ПЕНКА ХАРИТЕВА                                                                                                                                                       
 
ЧЕТВЪРТА  - В      25                  ЕЛЕНА АТАНАСОВА                                      ЗЛАТКА ПЕТРОВА 
                                                     АЛБЕНА ПАЛАВУРОВА         
 
ЧЕТВЪРТА  - Г      26                     НИНА БЛАГОВА                                    ХРИСТИНА АНЧЕВА 
                                                       АНИЦА МАРКОВА                            / АНЕЛИЯ ЧОРБАДЖИЕВА/ 
 
 
СТ.УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА: ВИКТОРИЯ ИВАНОВА                                             
 
ОБЩО :  201 ДЕЦА                                                                
 
 З А С                            -   ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА                 
ДОМАКИН                   -   ЖАНЕТ ИЛЧЕВА- ЙОТОВСКА                                                                                                                                                          
ГОТВАЧ                       -   ЕЛЕНКА ДИНЧЕВА                      
ПОМ. ГОТВАЧ            -   ГАЛИНА ИВАНОВА                        
ОБЩ РАБОТНИК         - ТОДОР ТОПУЗЛИЙСКИ  
МЕД.СЕСТРА               -  ЛЮБОМИРА ВОЙНЯГОВА 



  

 
 
ОБЩО ДЕЦА В ДВЕТЕ СГРАДИ НА ДГ‘‘ОСМИ МАРТ‘‘ -  443 ДЕЦА                                                                               
 
 
 
 
 
 
ОБЩИ   СЪБРАНИЯ 
 
         І.  Дневен  ред :    
  1.  Избор  на  протоколчик. 
  2.  Приемане  на  Правилник  за  вътрешния  ред  и  Правилник  за  БУВОТ. 
  3.  Приемане  на  Правилника  за  дейността  на ДГ ”ОСМИ МАРТ”. 
  4.  Избор  на  комисии  по ДАРЕНИЯ, БУВОТ,  хигиена,  ППО  и  ГЗ за 2022/2023  учебна година.  
  5.  Актуализиране  на  длъжностните  характеристики  на  персонала. 
  6.  Организационни въпроси. 
                                                                                               Срок :  м. IХ. 2022г. 
                                                                                              Отг.:Директор,мед.  Сестра 
 
        ІI.  Дневен  ред :  
1. Отчет изпълнение на БЮДЖЕТ 2022  на ДГ 
2.Гласуване разпределяне на фонд“СБКО“ 
. 

                                                     Срок :  м. I. 2023г. 
                                                                                              Отг.:Директор 
 
  
         ІII.  Дневен  ред :  

1. Запознаване и приемане на  Бюджет 2023. 
2. Отчет първо тримесечие на Бюджет 2023.  

      3.   Работно облекло- артикули 
      4.  Служба по трудова медицина 

                                                     Срок :  м. III.2023г. 
                                                                                              Отг.:Директор 
 
 
                      
         
ІV.  Дневен  ред : 
 1.Анализ  на  резултатите  от  контролната  дейност  по  спазване  на  ПВР,  ПБУВОТ. 
 2.Отчет  на  Комисията  по  хигиена. 
 3.Информация  за  състоянието  на  материално-техническата  база, ремонти в детската градина 
 4.Указание  за  работата  на  детската  градина  през  лятото. 
 5.Текущи  въпроси.                                                                       
                                                                                                     Срок:  м. V.2023г. 

                                                                       Отг.: Директор,  комисии 
 



  

 
        V.  Дневен  ред :  
    1. Отчет второ тримесечие на Бюджет 2023  
 
                                                                                                     Срок:  м. VII.2023г. 

                                                                       Отг.: Директор 
                    
 
 
ИНФОРМАЦИОННО   ОСИГУРЯВАНЕ 
 
 1.  Осигуряване  на  нови  издания  в  областта  на  образованието  и  предучилищното възпитание. 
 2. Абонамент  за  периодични  издания. 
 3. Обмяна  на  педагогическа  информация  вътре  в  детската  градина  и  извън нея. 
 4. Своевременно  обновяване  на  информационните  постери  за  родителите -  с  нови  
педагогически  издания,  седмично  меню,  възможности  за  съвместна  работа,  здравно-хигиенна  
информация,  образци  от  продуктивните  дейности  на  децата. 
 5. Обновяване и актуализиране на уеб-сайта на детската градина . 
 6. Участие на членове от педагогическия екип в срещи, семинари, конференции на регионално, 
национално и международно ниво.  
 
ДЕЙНОСТИ НАД  ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ 
 
1. Избор  на  дейности.                                            Срок:  м.  ІХ.2022, Отг.: Директор,Родителски актив 
  
 2.Организация  и  изготвяне    на   график.          Срок:  м.  Х. 2022, Отг: Директор, учители 
 
 
 3.Представяне  на  празниците  в  детската  градина  и  самостоятелни  изяви. 
         
                                                                                                           Срок : постоянен, Отг. :  учители 
 
 ХИГИЕНА    И    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
 1.  Провеждане  на  ежедневен  филтър.                                              Срок:  постоянен 
                                                                                                                   Отг.:  мед.  сестра 
 
  2.  Организиране  и  провеждане  на  здравно-закалителна  работа. 

- игри  на  открито 
- разходки                                                                   Срок:  постоянен 

                                                                                                       Отг.: мед.сестра,  учителите 
                       
3. Провеждане  на  режим  на пълноценно рационално  хранене  и  овладяване  на  културно-
хигиенни  навици  от  децата. 
                                                                                                                 Срок:  постоянен 
                                                                                                       Отг.: готвач, мед.сестра,  персонал 
                       
МЕТОДИЧЕН   КАБИНЕТ 



  

 
1.Обогатяване  с  методическа  литература. 
2.Обогатяване  с  дидактични  игри  и  изграждаща среда     

 
                                                                                                                    Срок : постоянен 
                                                                                                                                           Отг.  Учители 
 
 
 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТИ.  КАЛЕНДАР. 
 
                       І.  Дневен  ред:                                                                                                
      1.  Избор  на  секретар  на  педагогическите  съвети  за  учебната  2022 / 2023г 
      2. Приемане  на  Правилници с приложения за  учебната  година   на  ДГ ”Осми март” 

• Правилник за Вътрешния трудов ред с приложения 
• Правилник за дейността  с приложения 
• Правилник по безопасни условия на обучение и труд  
•  Етичен кодекс   

       3.  Приемане формите на обучение, проект на детско портфолио, екипи  на  комисии, работни 
групи, отговорници  
       4.  Приемане  екипите  по  групи. 
       5. Приемане методически обединения от учители. 
       6. Приемане  на  Годишен  план за дейността на детската градина с приложения, Стратегия с 
План за действие и финансиране и Програмна система на  ДГ ”Осми март” – Авторска програма 
„Детство под тепетата“ за  учебната  година 
       7.Вземане на решение за предоставяне на доп. форми и дейности над Държавен образователен 
стандарт  
       8.  Указания   и насоки за вътрешно – организационна работа . 
       9.Приемане на учебни планове за  обучение 
      10.Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието.  
      11.Приемане доп. форми за занимания по интереси: 

• Тематични разпределения по групи към Авторска програма „Детство под тепетата“.   
• Музикален театър „Деница“ 
• Вокални групи в ДГ „Осми март“ 
• Фолклорна група „Деница“ 
• Танцов състав „Тракийчета“ 
• Сцена на изкуствата в ДГ Осми март“ 
12. Ритуализация на ДГ-  спортни екипи за децата с логото на детската градина  

                                                                                                   Срок :  м. ІХ.2022г 
13.Запознаване с бюджета на ДГ „Осми март“                                  Отг.  :  Директор 

       
 
              IІ.  Дневен  ред : 
 

6. Отчет  за  изпълнение  на  решенията  от  предходния  педагогически  съвет. 
7. Анализ  на  здравословното  състояние, резултатите  от  замерването  на  физическата 
дееспособност и  входна диагностика  на  децата  по  групи и обсъжда и предлага съвместни 
мерки за подобряване на образователните резултати. 
8. Анализ  на  капацитетната  осигуреност  на  групите. 



  

9. Анализ  на  резултатите  от  анкетата  с  родителите  на  новоприетите  деца. 
10. Приемане  план на работа на комисиите през 2022-2023 учебна година. 
6.  Утвърждаване график за допълнителни дейности в детската градина  
7.Утвърждаване график за гостуващи театри в детската градина .                                              
 

                                            Срок :  м.  Х.2022г 
                                                                                                   Отг.:Директор, учители, м. сестра 

 
ІІІ . Дневен  ред : 

 
             1. Отчет решенията на предходния педагогически съвет 
               2. Приемане на сценарий и форма на организация за   „Сцена  на изкуствата- 2023”  в  ДГ 
„Осми март“. 
             3. Организационни  въпроси. 
             4. Информация  за  проведената входна диагностика  на  децата  по  групи и обсъждане и 
предлагане на съвместни мерки за подобряване на образователните резултати. 
 
                                                                                                     Срок :  м.  ХІІ.2022г 
                                                                                                       Отг.:Директор,  учители 
                     ІV.  Дневен  ред : 
 

1. Отчет  за  изпълнение  на  решенията  от  предходния  педагогически  съвет     
2. Анализ  на  възможностите  за  обновяване  на  материално-техническата  база  в  

детската  градина  и  по  групи. 
3. Организационни  въпроси относно провеждане на пролетни тържества по групи, 

открита практика по групи /тематична проверка/, изложби на ателиетата Сцена на 
изкуствата в ДГ ”Осми март”  – месец Май 2023г. 

 
                                                                                                    Срок  :  м. март 2023г 
                                                                         Отг.:Директор, учители, мед. сестра  
 

 
   V. Дневен  ред : 

 
1. Отчет  за  изпълнение  на  решенията  от  предходния  педагогически  съвет. 
2. Отчет на педагогически контрол. 
3. Текущи  въпроси – номинации за проявен професионализъм на учителите.      

               
                                                                                                     Срок  :  м. април –май 2023г 
                                                                                                     Отг.:Директор,  учители 
 
                           VІ. Дневен  ред : 

 
1. Отчет  за  състоянието  и  дейността  на ДГ „Осми март” през  учебната    година. 
2. Отчет  за  дейността  на  комисиите  и  резултатите  от  замерване  на  изходното  ниво  на  

групите  и  подготовката  на  децата  за  І-ви  клас- работа по методически обединения. 
3. Представяне на професионално портфолио на учителите за учебната 2022/2023год.от всички 

учители. 



  

4. Приемане на План за квалификационната дейност, План за празници и развлечения за 
следващата учебна година, Годишни тематични разпределения по възрастови групи,  
седмична програма за възрастовите групи 

5. Насоки  за  възпитателно-образователния  процес  през  лятото. 
6. Организационни въпроси                                                              Срок :  10.VІ. 2023г 

                                                                                              Отг.:Директор, учители по групи,комисии 
  

 
 
 
 
 
КОНТРОЛНА    ДЕЙНОСТ.  КАЛЕНДАР. 

                    
СЪДЪРЖАНИЕ  И  ФОРМИ.  
І.  АДМИНИСТРАТИВЕН  КОНТРОЛ. 

 
• Проверка  на  хранителните  складове  -  постоянен. 

• Проверка наличност в хранителни складове – постоянен. 

• Проверка  на  задължителната  документация,  водена  от  ЗАС  -     форма  76 – постоянен 

• Проверка  на  задължителната  документация,  водена  от  Домакин-  заповедна  книга  за  

храна,  приходно-разходна  книга, требвателни листове -постоянен   

• Проверка  на  трудовата  дисциплина  -  ежедневно. 

• Проверка  на  финансовата  дисциплина  -  постоянен 

• Проверка  на  хигиената в  детската  градина  -  постоянен. 

• Инвентаризация  -  м. ХІ. 

• Проверка  на  ППО  и  ОТ,  подготовката  за  зимата.  -  м.  ХІ. 

• Спазването  на  съответствието  рецептурник -  требвателен  лист  в  книгата  водена  от  

готвача  -  ежедневно. 

• Проверка  на  състоянието  на  двор  -  постоянен 

• Обхват  на  децата  и  капацитет  в  групите  -  постоянен. 

• Опазване  на  материалната  база  и  контрол  върху  разходи  на детската градина по бюджет  

-  постоянен 

І І.   ПЕДАГОГИЧЕСКИ  КОНТРОЛ. 

 Цел на проверката: Планиране, прогнозиране и реализиране на ефективен педагогически процес. 
Подцел: Организиране и реализиране на творчески педагогически процес в детската градина за 

стимулиране индивидуалността на всяко дете. 
 
1. Обект: децата и учителите от всички групи 



  

Предмет: педагогическият режим  
2. Задачи: 
2.1. Стимулиране на адаптацията на децата в новата социална среда в детската градина – І група.  
2.2. Осигуряване на условия за пълноценна готовност на 6–7-годишните деца за училище. 
2.3. Време на проверките: Първи групи – октомври и февруари; Втори групи – ноември и 

март; Трети  групи – декември и април , Четвърти  групи - декември и май. 
2.4. Методи: 
– педагогическо наблюдение, хоспитиране; 
– диагностични процедури с децата; 
– разговори с родителите и учителите; 
– анализ на творчеството на децата; 
– анализ на задължителната документация на учителите; 
– бланки за самооценка. 
2.5. Показатели и критерии на проверката: 
– по индивидуалните картони от Протоколите за контролна дейност. 
3. Текущ контрол – педагогически 
3.1. Задачи: 
1. Проверка на качеството и ефективността на дневния режим. 
2. Извършване на периодични диагностични процедури за текуща диагностика по спазването на 

ДОС. 
Отг.: учители 

Срок: текущ 
3. Проверка и оценка на качеството на месечното планиране. Интеграция, диференциация и 

интеграция.                                                                                                              Отг.: учители  
Срок: текущ 

4. Проверка на качеството на развлеченията, спорта, отдиха, празниците и тържествата. 
Предварителна подготовка, съобразно  възрастовите особености на децата. 

Отг.: директор 
Срок: текущ 

  
   
ВРЕМЕТРАЕНЕ :   ОКТОМВРИ  -  АПРИЛ 
 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ :   МАЙ 

   

     П Л А Н       ЗА      Т Е М А Т И Ч Н А       П Р О В Е Р К А 
 
ТЕМА: „STEAM подход при реализиране на иновативни изобразителни техники - фактор за 
развитие творческия потенциал на децата от предучилищна възраст.“  
 
ЦЕЛ:   Прилагане на нови техники за педагогическо взаимодействие.  
 
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОВЕРКАТА: 

• обект: STEAM подходи като форма за реализиране на иновативни изобразителни техники 
при децата от предучилищна възраст. 

• предмет: Развитието на творческия потенциал на децата. 



  

 
  ПРИОРИТЕТИ: 
1. Прилагане на актуални, иновационни педагогически технологии, насочени към създаване на 
съвременно образователно и културно пространство за възпитание, обучение и развитие на детето в 
контекста на принципите и подходите за индивидуализиране и диференциране на педагогическото 
взаимодействие. 
2. Реализиране на интерактивни методи и стратегии на педагогическо взаимодействие, 
насочени към провокиране на мисленето, самостоятелността и към формиране на практически 
умения. 
3. Създаване на психолого-педагогически условия, позитивна атмосфера и нагласи, насочени 
към осъществяване на приемственост и преход от предучилищна към училищна възраст. 
4. Изграждане на стимулираща среда, активизираща детското творческо развитие с помощта на 
разнообразни и иновативни изобразителни средства. Изготвяне на мултимедийни презентации. 
5. Реализиране на процес на педагогическо взаимодействие, даващ възможност за 
осъществяване на постоянна връзка между: 
– общуване и дейност; 
– отношение и поведение; 
– интегрирани сфери на дейност: игра-обучение; педагогическо общуване-самоорганизация; 
двигателна, психична и социална активност. 
 
 
ЗАДАЧИ: 
 1. Целенасочено и диференцирано планиране на задължителни регламентирани и 
нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления „Български език и 
литература“, „Математика“, „Природен свят”, „Изобразително изкуство“, “Конструиране и 
технологии “ и интегрирането им. 
2. Приложение на вариативни педагогически технологии при организирането и ръководството 
на поведенческа подготовка на децата от ДГ. 
3. Повишаване познавателната мотивация на децата като процес на организирано 
педагогическо взаимодействие в рамките на системата учител–дете–група. 
4. Интегративни функции на STEAM подхода в целенасочено организирано от учителя 
интерактивно образователно пространство. 
    5.Реализиране  на  различни   ситуации и режимни моменти. 
    6.Констатиране на  уменията  на учителите  в  различни  подходи на работа с децата. 
    7.Опазване живота  и  здравето на децата, създаване  и поддържане  на  условия  за  физически  и   
психически  комфорт. 
   
Основни методи при реализиране на тематичната проверка: 
 
• наблюдение дейността на учителите в процеса на организиране и ръководство на познавателната и 
игрова подготовка на децата в различни режимни моменти; 
• наблюдение дейността на децата в различни видове ситуации; 
• преглед на документацията на учителите по темата; 



  

• преглед на резултатите от диагностични процедури с децата; 
• анкети с учители и родители; 
• участие на педагогическия екип във формите за квалификация. 
 
Акценти на контрола: 
 
– въвеждане на иновационни образователни технологии за обогатяване на учебното 
съдържание при обучението на децата от предучилищна възраст за изграждане на екологична 
култура; 
– интегриране на обучението по Околен свят с други образователни направления. 
 
Етапи: 

 Подготвителен етап: 
                                 а) изготвяне на план; 

Отг.: директор 
Срок: септември 2022 г.  

                                б) изготвяне на библиография по темата; 
Отг.: КВМК 

Срок: септември 2022 г.  
                                в) теоретична осигуреност:  
 

• Лекция: „Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна 
възраст“                                                                                       

Отг.:  КВМК 
Срок: 1-15октомври 2022 г.  

• Беседа: „Въвеждане на иновационни образователни технологии и методи , обогатяване на 
учебното съдържание в направление Изобразителни дейности.“ 

                                                                                                   Отг.: КВМК                                                                                                                                                                 
                                                                                                        Срок: 15-31октомври 2022г 

 
• Семинар:  „Интерактивни методи и STEAM подходи в обучението по изобразително 

изкуство“      
                                                                                              Отг.: КВМК 

Срок: 01-20 ноември 2022г                                                                                                                          
 
 

• Практикум: „Нетрадиционни форми и техники на обучение по изобразително изкуство в 
детската градина“ 

                                                          
                                                                                                      Отг.:   КВМК 

                                                                                                         Срок: 21-30 ноември 2022г 



  

 
    г) самоподготовка;                                                                            Отг.: учители 
                                                                                                                           Срок: постоянен 
 
  д) Открита практика по групи: „Стимулиране на творческата  активност  у децата чрез STEAM 
подход при реализиране на иновативни изобразителни техники и форми на взаимодействие“ 
 

Отг.: учители по график 
                                                                 Срок: януари - април 2023г. 

 
                                                                                    
     е) диагностика с децата от всички групи за установяване равнище на развитие на екологична  
култура. 

Отг: учители  
Срок: април 2023 г. 

 
. 

 Същински етап: 
– хоспитиране – наблюдение на режимни моменти във всички групи и последващи анализи и 
конфериране; 

Отг.: директор по график 
Срок: януари - април 2023 г. 

 Заключителен етап: 
– анализ и обобщение на данните от диагностичния процес; 

Отг.: КВМК 
Срок: май 2023г. 

– анализ на портфолиата по темата; 
Отг. :КВМК 

Срок: май 2023 г. 
– филмиране на оптимални ситуации при използване на иновативни подходи в педагогическата 
практика. 

Отг.: КВМК 
Срок: май 2023 г. 

 
 
 Основни методи на проверка: 
• педагогическо наблюдение – хоспитиране; 
• анализ на творчеството на децата; 
• проучване на документацията на групата; 
• беседа с учителите ; 
• разговор с родителите; 



  

• диагностични процедури – тестове, анкети, проективна методика. 
 
Показатели и критерии: 
а) теоретична изясненост на методиката за развитието на изобразителните способности на децата в 
предучилищна възраст;  
– предварителна подготовка; библиографска справка и стратегия на учителя; 
– ясно очертан периметър на въздействието. 
б) практическа реализация: програмно съдържание, вид на ситуацията (дейността), ефективност, 
методическа издържаност, целесъобразност; 
в) провокиране на детската активност: педагогически техники, методи, средства и похвати; 
г) ефективност на педагогическа дейност: усвоени знания, умения, компетенции; готовност за 
училище (четвърта група), контрол върху поведението, балансиране на дисциплината, стимулиране 
на изявите и самочувствието; 
д) използване на различни видове макети и игрови техники във всекидневната работа с децата; 
е) активност на децата – желание за участие в съвместна  дейност  
ж) влияния върху детето: 
– влияние върху личността на детето; 
– влияние върху поведението му; 
– влияние върху преживяванията и чувствата. 
 
Очаквани резултати: 
Усъвършенстване професионалната готовност на учителите да използват образователни технологии, 
насочени към формиране на компетенции  и качества за развитие на творческия потенциал на децата 
от предучилищна възраст.  

 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ  НА  ПОМОЩНИЯ  ПЕРСОНАЛ 
 
Глобална  тема: 

               „ Опазване и съхраняване на детското здраве “  
 

 
Лекция : 

               „Първа до лекарска помощ при спешни детски състояния“  
                                                                                                                     Срок: м. І - VI.2023г 
                                                                                                              Отг.: мед.  сестра, КВМК 

 
Разговор – дискусия : 

               „ Изграждане на културно-хигиенни навици и закаляване при децата “      
                                                                                                                                   Срок : м. ІІ.2023г 

                                                                           Отг.:КВМК, мед.сестра 
 
 

                                                             
В.   АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ 



  

  
                             МАТЕРИАЛНО  -  ТЕХНИЧЕСКА  БАЗА 
 

1. Закупуване  на  нови  уреди и пособия за  физкултурна  дейност  на  децата и 
дидактични материали- реализиране на Спортен проект в ДГ „Осми март“. 

2. Обогатяване на материално – техническата база на детската градина. 
3. Закупуване на  материали за работа в творчески ателиета по групи и за 

практическа работа по Авторска програма „Детство под тепетата“. 
 
 
 
 
КАЛЕНДАР 

 
1.  Утвърждаване на  Образец 2  за 2022-2023 учебна година към НЕИСПУО . 

 
                                                                      Срок: м. ІХ.2022г, м. VІ.2023г. 

                                                                                                          Отг. : Директора   
 

2.  Преглед   и  ремонт на материално- техническата база в двете бази на детската 
градина.                                                                         Срок: м. Х.2022г. 

                                                                                               Отг.:  ЗАС/АС 
 
1. Провеждане  на  начален  инструктаж  по  БУВОТ,  ПАБ  и  ГЗ. 
                                                                                            
                                                                                      Срок : м.  Х.2022г. 
                                                                                       Отг. :  комисията 
 
2. Готовност за работа на  детската градина   при  зимни  условия. 
                                                                                       Срок:  м.ХІ.2022г. 

                                                                                   Отг.:Директор, АС/ ЗАС 
 

              5.  Изготвяне  на  доклади  за  основни  ремонти на детската градина.       
                                                                                Срок : м. ІІІ. 2023г                                                                                      

                                                                                                         Отг. :  Директор,  ЗАС/АС 
 
 
 
 
ФИНАНСОВО   ОСИГУРЯВАНЕ 
 
1. Ремонтни и строителни дейности -  текущи и основни и  планови,  съгласувани  с  

Община Пловдив. 
 
 
ИЗТОЧНИЦИ  ЗА  ФИНАНСИРАНЕ 
 
1. Бюджет ва детската заведение  -  приема  се  от  Общински съвет  за  финансова  

година. 



  

2. Външни източници и ресурси – дарения от фирми  
 

 
 

 
ПЛАН   ЗА  ПРАЗНИЦИ  И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

В  ДГ  “ОСМИ МАРТ” 
     ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2022 / 2023 ГОДИНА 

 
  „ДЕТСКА ГРАДИНА, ЗДРАВЕЙ!“        м. ІХ 2022г   Отг: Учители по музика, IV група 

 
   СПОРТЕН ПРАЗНИК    
„Забавлявай се, играй!“                        м. Х 2022г      Отг: Учители музика, III - A и III – Б 
 
„ГЕРОИТЕ ОЖИВЯВАТ ПРЕЗ ЕСЕНТА“ м. Х 2022г   Отг: Учители музика, II – Б група 

 
 „ПРАЗНИК НА СЕМЕЙСТВОТО“   м. XI 2022г   Отг.: Учители музика, IV - Б и III - Г  

 
 „ КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО”          м. XII 2022г   Отг.: Учители музика,  IV - А и IV - Г 

 
„БАБА МАРТА БЪРЗАЛА“      м. III 2023г       Отг.: Учители музика,  по групи 

 
„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРИЙО!“       м. ІІІ 2023г       Отг:  Учители по музика, IV - Б и IV -В  

                    
  “ ПРАЗНИК  НА  МАМА”               м. ІІІ  2023г       Отг. Учители по музика, IА, IБ, IВ, IГ  

 
  „ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕНИЕ“     м. ІV 2023г         Отг. Учители музика, II А, II В гр 

 
  „ДЕН НА ЗЕМЯТА“                  м. ІV 2023г            Отг. Учители музика, III А, II Г гр 

                  
 „ЛАЗАРЧИЦЕ, КИТЧИЦЕ”             м. IV 2022г        Отг.: Учители музика,  III – Б, III – В  

 
 СЦЕНА  НА ИЗКУСТВАТА в ДГ „ОСМИ МАРТ“  м. V 2023г    Отг.: Комисия ПР, учители 

 
„ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА“       м. V 2023г            Отг:   IV - А, -Б, -В, -Г групи 

 
 ЕЖЕМЕСЕЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ 

/при спазване на всички противоепидемични мерки/ 
 

 КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО „ КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА“ 
 

 СЕДМИЦА НА КНИГАТА В ДГ „ОСМИ МАРТ“ 
 

 ОБНОВЯВАНЕ НА ПОСТОЯННАТА ИЗЛОЖБА ОТ ТВОРЧЕСТВО В ДГ 
 

 ИЗЛОЖБИ НА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ    НА 
ИЗКУСТВАТА 2023г 

 „ДЕН НА ТЕАТЪРА“- ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВА АВТОРСКА ПОСТАНОВКА 



  

НА МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР „ДЕНИЦА“ – „КЪДЕ Е НАЙ- ХУБАВО?“ 
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВОКАЛНИ ГРУПИ В НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОНКУРСИ- 

КОНКУРС ЗА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН И ДР. 
 

 УЧАСТИЕ НА ФУТБОЛЕН И СПОРТЕН ОТБОР В РЕГИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ 
                  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  НА  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА  С  ИНСТИТУЦИИ  И 

СОЦИАЛНИ   ФАКТОРИ 

 
                       І.  РОДИТЕЛИ 
 
   1.  Родителски  срещи  по  групи.                                                        Срок:  м.  Х. 2022 - ІV.2023г.,                           

                                                                                                        Отг.:учителите по  групи 
 

   2.  Съвместни  празници и развлечения                                               Срок:  постоянен 
                                                                                                                           Отг.:учителите,  Директора 

 
   3.  Индивидуални  и  групови  педагогически  консултации,  разговори, ден на отворени врати за 
родители по групи                                                                                   Срок:  постоянен 
                                                                                                                 Отг.:  учителите 
 
  4. Обновяване и  обогатяване  на  двора  и  материалната  база  по  групите. 

                                                                                    Срок:  постоянен 
                                                                                            Отг.: Директор,  учители  
 

5.Тематично разпределение по Авторска програма на детската градина „Детство под тепетата“ 
чрез взаимодействие с външни партньори и родители: 

 
 

Групи Глобална тема Вид образование Форми  и средства  Забележка 
Първа А, Б „Приказки и легенди 

моя роден град“ 
Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Изобразителни 
изкуства“ 
Мини-проект 

 

Първа В, Г „Спортът и игрите моя 
роден град“ 

Интеркултурно образование 
Здравно образование 

Арт-ателие „Изобразителни 
изкуства“ 
Мини-проект 

 

Втора А, Б „Традиции и кулинария 
моя роден град“ 

Интеркултурно образование 
Екологично образование 

Арт-ателие „Приложни изкуства“ 
Мини-проект 

 

Втора В, Г „Сезоните и природата 
моя роден град“ 

Здравно образование 
Екологично образование 

Фотоателие „Усмивка“ 
Мини-проект 

 

Трета А, Б „Фолклор и занаяти 
моя роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Музикални и танцови 
изкуства“ 
 Мини-проект 
Танцов състав „Тракийчета“ 

 

Трета В, Г „Изкуствата в моя 
роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Фолклор“ 
Мини-проект, 
Вокална група „Осми март“ 

 

Четвърта А, Б „Професии и велики 
личности моя роден 
град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Театрална 
работилница“ 
Мини-проект 
„Фолклорна плетеница“ 

 



  

Четвърта В, Г „Музеи и паметници в 
моя роден град“ 

Гражданско образование 
Интеркултурно образование 

Арт-ателие „Визуални изкуства“ 
 Мини-проект 
Музикален театър „Деница“ 

 

 
                                                                                        Срок:  постоянен 

                                                                                            Отг.:  учителите 
                II.  ДЕТСКИ  ЯСЛИ  И  УЧИЛИЩА 
 

1. Съвместни проекти и празнични инициативи. 
2. Посещения  на  децата  от детската  градина  в  училищата  в  близост. 

 
 
                    III. КУЛТУРНИ  ИНСТИТУЦИИ 
 

1.    Участие на детски формации от детската градина в  районни, общински и 
национални организирани събития . 
2.    Посещения  на картинни и архитектурни изложби, библиотечни сбирки, срещи с 
творци и общественици на град Пловдив. 

 
 

 
                                                 ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022/ 2023 г. 

Възпитателно-образователна дейност Отговорник Необходими 
ресурси 

Очаквани 
Резултати 

1.Изготвяне на план на комисията по 
празници и развлечения  

Председател на 
КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2.Изготвяне на планове за работа на 
творчески ателиета и формации 

учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

3.Изготвяне график за използване на 
музикален кабинет за дейности над ДОС 

Председател на 
КПР  

Вътрешен 
потенциал 

Оптимално 
използване на базата 

4.Проверка на наличната материално-
техническа база необходима за провеждане 
на формите и набавяне на необходимите. 

Председател на 
КПР  

Вътрешен 
потенциал 

По добра МТБ 

5.„ДЕТСКА ГРАДИНА – ЗДРАВЕЙ!“                                  Учители по 
музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
6. „ СПОРТЕН ПРАЗНИК“ Учители по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
7. „ГЕРОИТЕ ОЖИВЯВАТ ПРЕЗ ЕСЕНТА“ Учители по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
8. „ПРАЗНИК НА  СЕМЕЙСТВОТО”   Учители по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 



  

9.  „ КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО”                         Учител по 
музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
10.“ БАБА МАРТА БЪРЗАЛА ”       Учители по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
11.Тематична проверка: “Игровото взаимо-
действие в ДГ като условие за оптимално 
физическо, интелектуално и социално-
нравствено развитие на децата от 
предучилищна възраст”. 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Повишаване на 
квалификацията и 

интереса към 
проблема 

12.„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРИЙО!“     Учители 
Учители по 

музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
13.  “ ПРАЗНИК НА МАМА ”         Учители 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
14.  „ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕНИЕ“                                 Учители 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
15.„ДЕН НА ЗЕМЯТА“             Учители 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
16. „ЛАЗАРЧИЦЕ,КИТЧИЦЕ”                           Учители 

Учител по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
17.Подготовка на проект по физическа 
култура към ПМС на МОН 

Директор Външен 
ресурс 

Обогатяване на МТБ 

18.СЦЕНА НА ИЗКУСТВАТА  

В ДГ “ОСМИ МАРТ“ 

Учители по 
музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 
децата и родителите 

19.Открити уроци на дейностите над ДОС Учители Вътрешен 
ресурс 

Повишаване 
интереса към 
дейностите 

20. „ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА“ Учители по 
музика 

Учители  

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 

децата 
                                                       
Административно-стопанска дейност  
1.Изготвяне на годишен план на ДГ „ Осми 
март“ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2.Актуализиране на ПВТР, ПДДГ, БУВОТ Директор Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

3.Изготвяне и утвърждаване на  
Списък-Образец № 2 към НЕИСПУО 

Директор Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 



  

4.Осигуряване на материали, обслужващи 
дейностите на детската градина. Подготовка 
на проекти на договори с фирми доставчици 
за следващата календарна година в т.ч. 
обществени поръчки по ЗОП .Обслужване на 
договори чрез ел. СФУК 

Работа по Проекти на детската градина  

Директор Вътрешен  
потенциал 
Външни 
ресурси 

 

Подобряване 
работата 

5.Ежемесечна проверка на разходите на 
детската градина по бюджет 

Директор Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

6.Обогатяване на дидактичната и материално- 
техническата база на детската градина 

Директор Бюджет Обогатяване на МТБ 

7.Поддържане и обновяване сайта на детската 
градина 

Директор Външен 
ресурс 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

8.Провеждане на инвентаризация в детската 
градина 

Директор 

ЗАС 

Вътрешен 
потенциал 

Поддържане и 
обезопасяване на 

МТБ 

9.Изготвяне на план за зимна подготовка Директор Вътрешен 
потенциал 

Поддържане и 
обезопасяване на 

МТБ 
10. Изготвяне на договори с фирми 
доставчици за следващата календарна година 
в т.ч. обществени поръчки по ЗОП, 
обслужващи  цялостната дейност на детската 
градина .Обслужване на договори чрез ел. 
СФУК 

Директор Бюджет Обслужване на 
цялостната дейност на 

детската градина 

           
                                                                Квалификация на кадрите 
1. ЛЕКЦИЯ : „Динамика в развитието на 
изобразителните способности на децата в 
предучилищна възраст“                                                                                                                                                                        

Учители Вътрешен 
потенциал 

 

Подобряване на 
компетенциите 

2. БЕСЕДА: „Въвеждане на иновационни 
образователни технологии и методи , 
обогатяване на учебното съдържание в 
направление Изобразителни дейности.“ 

КВМК   
Учители 

  

Външен 
потенциал 

Подобряване на 
компетенциите 

3.СЕМИНАР:„Интерактивни методи и 
STEAM подходи в обучението по 
изобразително изкуство“      

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване на 
компетенциите 

4. ПРАКТИКУМ:  „Нетрадиционни форми и 
техники на обучение по изобразително 
изкуство в ДГ“ 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване на 
компетенциите 

5. ОТКРИТА ПРАКТИКА : „Стимулиране на 
творческата  активност  у децата чрез STEAM 
подход при реализиране на иновативни 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване на 
компетенциите 



  

изобразителни техники и форми на 
взаимодействие“ 
6.Лекция с помощния персонал:  
„Първа до лекарска помощ при спешни 
детски състояния”   

КВМК 
мед.  сестра 

външен лектор 

Вътрешен 
потенциал 

Бюджет 
 

Подобряване на 
компетенциите  

7. Разговор-дискусия : „ Изграждане на 
културно-хигиенни навици и закаляване на 
децата“      

КВМК 

мед.  сестра 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване на 
компетенциите 

       
    Взаимодействие с родителите 

1.Срещи с родителите по групи Учители Вътрешен 
потенциал 

Увеличаване броя на 
съмишленици 

2.Табло за информация на родителите 
„Училище за родители“ 

Учители Здравни 
брошури 

Съвместна работа по 
проблеми 

3.Анкета  Учители  Увеличаване броя на 
съмишленици 

4 Работа  по тематични разпределения на 
Авторска програма „Детство под тепетата“. 
 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

 

Емоционална 
удовлетвореност на 
децата и родителите 

5.Съвместно участие в празниците по групи Учители 
Родители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност на 
децата и родителите 

 
Хигиена и здравеопазване 

1.Изготвяне на план за закаляване през 
есенно-зимния сезон 

Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

2.Провеждане на закалителни процедури Учители 
Мед.сестра 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

3.Лекция  Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

4.Отчет на заболеваемостта Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
посещаемостта на 

децата 
5.Отчитане физическата дееспособност Мед.сестра Вътрешен 

потенциал 
Подобряване 

здравния статус 
 
Годишният план е отворен за идеи и промени, възникнали в процеса на взаимната работа на 
педагогическия екип.  
 
Приложение: 

1.План за работата на педагогически съвет 
2,План за контролната дейност на директора 
3.План на тематична проверка 



  

4.План за празници и развлечения 
5.План за квалификацията на персонал 
6. План за БДП 
7. План за развитие на дейност eTwinning и Правила за електронна безопасност 
8. Методически обединения  

 
ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  

С ПРОТОКОЛ №  6 от 14.09.2022г. 
И УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-09-3/15.09.2022г/                         

 
 
  ЕЛИ ГРОЗЕВА………П………..                                    
  ДИРЕКТОР ДГ  “ОСМИ МАРТ“                                                                                                                                                                                                          


	НА
	ГР. ПЛОВДИВ

	ТЕМА: „STEAM подход при реализиране на иновативни изобразителни техники - фактор за развитие творческия потенциал на децата от предучилищна възраст.“
	ЦЕЛ:   Прилагане на нови техники за педагогическо взаимодействие.
	ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОВЕРКАТА:
	 обект: STEAM подходи като форма за реализиране на иновативни изобразителни техники при децата от предучилищна възраст.
	 предмет: Развитието на творческия потенциал на децата.
	ПРИОРИТЕТИ:
	1. Прилагане на актуални, иновационни педагогически технологии, насочени към създаване на съвременно образователно и културно пространство за възпитание, обучение и развитие на детето в контекста на принципите и подходите за индивидуализиране и дифере...
	2. Реализиране на интерактивни методи и стратегии на педагогическо взаимодействие, насочени към провокиране на мисленето, самостоятелността и към формиране на практически умения.
	3. Създаване на психолого-педагогически условия, позитивна атмосфера и нагласи, насочени към осъществяване на приемственост и преход от предучилищна към училищна възраст.
	4. Изграждане на стимулираща среда, активизираща детското творческо развитие с помощта на разнообразни и иновативни изобразителни средства. Изготвяне на мултимедийни презентации.
	5. Реализиране на процес на педагогическо взаимодействие, даващ възможност за осъществяване на постоянна връзка между:
	– общуване и дейност;
	– отношение и поведение;
	– интегрирани сфери на дейност: игра-обучение; педагогическо общуване-самоорганизация; двигателна, психична и социална активност.
	ЗАДАЧИ:
	1. Целенасочено и диференцирано планиране на задължителни регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления „Български език и литература“, „Математика“, „Природен свят”, „Изобразително изкуство“, “Конструиране и те...
	2. Приложение на вариативни педагогически технологии при организирането и ръководството на поведенческа подготовка на децата от ДГ.
	3. Повишаване познавателната мотивация на децата като процес на организирано педагогическо взаимодействие в рамките на системата учител–дете–група.
	4. Интегративни функции на STEAM подхода в целенасочено организирано от учителя интерактивно образователно пространство.
	5.Реализиране  на  различни   ситуации и режимни моменти.
	6.Констатиране на  уменията  на учителите  в  различни  подходи на работа с децата.
	7.Опазване живота  и  здравето на децата, създаване  и поддържане  на  условия  за  физически  и   психически  комфорт.
	Основни методи при реализиране на тематичната проверка:
	• наблюдение дейността на учителите в процеса на организиране и ръководство на познавателната и игрова подготовка на децата в различни режимни моменти;
	• наблюдение дейността на децата в различни видове ситуации;
	• преглед на документацията на учителите по темата;
	• преглед на резултатите от диагностични процедури с децата;
	• анкети с учители и родители;
	• участие на педагогическия екип във формите за квалификация.
	Акценти на контрола:
	– въвеждане на иновационни образователни технологии за обогатяване на учебното съдържание при обучението на децата от предучилищна възраст за изграждане на екологична култура;
	– интегриране на обучението по Околен свят с други образователни направления.
	Етапи:
	 Подготвителен етап:
	а) изготвяне на план;
	Отг.: директор
	Срок: септември 2022 г.
	б) изготвяне на библиография по темата;
	Отг.: КВМК
	Срок: септември 2022 г.
	в) теоретична осигуреност:
	 Лекция: „Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна възраст“
	Отг.:  КВМК
	Срок: 1-15октомври 2022 г.
	 Беседа: „Въвеждане на иновационни образователни технологии и методи , обогатяване на учебното съдържание в направление Изобразителни дейности.“
	Отг.: КВМК                                                                                                                                              ...
	Срок: 15-31октомври 2022г
	 Семинар:  „Интерактивни методи и STEAM подходи в обучението по изобразително изкуство“
	Отг.: КВМК
	Срок: 01-20 ноември 2022г
	 Практикум: „Нетрадиционни форми и техники на обучение по изобразително изкуство в детската градина“
	Отг.:   КВМК
	Срок: 21-30 ноември 2022г
	г) самоподготовка;                                                                            Отг.: учители
	Срок: постоянен
	д) Открита практика по групи: „Стимулиране на творческата  активност  у децата чрез STEAM подход при реализиране на иновативни изобразителни техники и форми на взаимодействие“
	Отг.: учители по график
	Срок: януари - април 2023г.
	е) диагностика с децата от всички групи за установяване равнище на развитие на екологична  култура.
	Отг: учители
	Срок: април 2023 г.
	.
	 Същински етап:
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