
Детска градина „Гергана“ с. Садовец , общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ №14,  

тел. 06521/2206, e-mail: cdg_sadovec@abv.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 495-222/ 04.09.2020.г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и решение на педагогическия съвет № 8 от 04.09.2020 г. и 

във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата за 

предучилищното и училищното образование. 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

 Годишен план за дейността на ДГ „Гергана“ – с. Садовец за учебната 2020/2021 година. 

 

 Заповедта да се сведе до знанието на работещите в ДГ „Гергана“ – с. Садовец за сведение и 

изпълнение. 

          

 

Директор………………………….. 

                  (подпис и печат) 

 

         Мая Петкова 

 (име и фамилия на директора) 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ 

по 

ред 

Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14.    

 

mailto:cdg_sadovec@abv.bg


 

Детска градина „Гергана“ с. Садовец , общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ №14,  

тел. 06521/2206, e-mail: cdg_sadovec@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен комплексен план за дейностите в  

 

ДГ „Гергана“ с. Садовец през учебната  

 

2020-2021 година 

 

 
  

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №7, 

Решение №8 от 04.09.2020 година, Заповед №  495-222/ 04.09.2020година.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: 

Директор……………………. 

                  ( Мая Петкова) 
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Анализ- оценка на състоянието на детска градина ,,Гергана‘‘ с. Садовец 

 

          Дейността на детската градина през учебната 2019/2020година бе подчинена на 

успешното покриване на ДОС от всички деца, достигане на училищна готовност на 

децата- бъдещи първокласници, както и на развиване на потенциала им във физически, 

емоционален и интелектуален аспект. 

         Обхвата и задържането на децата, подлежащи на задължително предучилищно 

обучение беше една от основните цели на целия персонал в детската градина, която 

постигнахме – нямаше нито едно отпаднало от системата дете. 

         Отчитайки и анализирайки досегашната си дейност и постигнатите резултати през 

изминалата учебна година, считаме за необходимо да продължим да работим по посока 

на изграждане на позитивна и желана среда от децата за по- добрата им социализация и 

интеграция в условията на детската градина. Ще се стремим да организираме 

разнообразна, провокираща и подпомагаща образователна среда,даваща възможност за 

равен старт на всички деца. 

 

 

Раздел I 

 

Мисия на детската градина 

 да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; 

 да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото 

развитие; 

 да мотивира учителите да реализират в най- висока степен уменията си; 

 да стимулира родителите и обществеността, че детската градина е 

значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от 

предучилищна възраст. 

 

Визия на детската градина 

 Детска градина „Гергана“ с. Садовец е институция, която чрез създаване на 

позитивна образователна среда дава възможност на детето да обогати своите общи и 

специални способности, да опознае себе си и да се изгражда като личност с високо 

самочувствие и индивидуалност. Стремежът ни е да се утвърдим като предпочитано и 

привлекателно детско заведение със съвременно управление, което се основава на 

традиции и се съобразява с европейските критерии. 

 

Цел 

 Утвърждаване на ДГ „Гергана“ с. Садовец като център на педагогическото 

партньорство с родителите и привлекателно място на децата. Осигуряване на равен 

достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща 

комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да 

разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.  

 

Стратегии 



 Постигане на ефективна връзка между детската градина и семейството. Чрез 

различни иновативни методи да направим детето по-самостоятелно и по-свободно при 

взаимодействието му със средата. 

 

Приоритети 

1. Качествен възпитателно – образователен процес по направления на ДОИ. 

2. Личността на детето – център в педагогическото взаимодействие. 

3. Играта – дейност от първостепенно значение за малкото дете. 

4. Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи 

клас. 

 

Задачи 

1. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност с цел възпитаване на 

самостоятелност и развитие на емоционалната и познавателна интелигентност. 

2. Спазване на ДОИ, като гарант за качество и творчество в прилагане на 

педагогическите модели на взаимодействие деца – учител. 

3. Прилагане на гъвкав управленчески стил и динамично осигуряване на 

информационна среда. 

4. Създаване на умения за безопасност и съхранение на живота и личността на детето.  

5. Осигуряване на оптимални условия  за качествена подготовка на децата за училище.  

6. Активно взаимодействие между семейството и детската градина за постигане на по-

добра социализация и емоционално благополучие на детската личност.  

 

 

Раздел II 

Организация на групите и кадрово осигуряване 

1. Брой групи: 2 

2. Брой деца: 39 

3. Кадрово осигуряване: 

Педагогически специалисти – 4 

Непедагогически персонал – 5 

4. Разпределение на персонала по групи: 

2-ра Разновъзрастова група (3 – 4г.)  учители: Цецка Петрова и Маруся Георгиева;  

Подготвителна разновъзрастова група (5 – 6г.)  учители: Мая Петкова и Галя Вутева;  

5. Комисии: 

 Комисия за работа в случаи на деца жертви на насилие или в риск от насилие, 

взаимодействие при кризисни ситуации и противодействие на тормоза между 

деца в състав: 

Председател: Мая Петкова - директор 

Членове: Цецка Петрова – ст. учител 

                Маруся Георгиева – учител 

                Галя Вутева – ст. учител 

                Стефка Букова-домакин 

                Маргарита Богданова – мед. специалист 

                Анелия Пиронска -родител 

 Комисия по безопасност на движението по пътищата в състав: 



Председател: Галя Вутева– ст. учител 

Членове :Цецка Петрова– ст. учител  

     Маруся Георгиева – учител 

 Комисия по хигиена и здравеопазване в състав: 

Председател: мед. сестра  

Членове: Стефка Букова – домакин 

      Мая Петкова – директор 

 Комисия по етика в състав: 

Председател: Мая Петкова – директор 

Членове: Цецка Петрова – ст. учител  

     Антоанета Христова – пом. възпитател 

 Комисия за провеждане на празници, тържества и организирани мероприятия в 

ДГ в състав: 

Председател: Маруся Георгиева – учител 

Членове: Галя Вутева – ст. учител  

      Цецка Петрова – ст. учител  

 Комисия за провеждане на квалификационна дейност в ДГ в състав:  

Председател: Цецка Петрова– ст. учител  

Членове: Маруся Георгиева – учител 

      Галя Вутева– ст. учител 

 

6. Отговорници по направления: 

 Секретар на педагогическия съвет – Маруся Георгиева 

 Протоколист на общи събрания – Цецка Петрова 

 Протоколист на педагогическите съвещания и квалификации – Маруся 

Георгиева  

7. Щаб при защита от бедствия, аварии и катастрофи: 

 Ръководител – Мая Петкова – директор  

 Членове – целия персонал на детската градина 

 

Раздел III 

Дейности за реализиране на целите и задачите 

 

 Педагогическият колектив работи за възпитаване децата в родолюбие, усвояване 

на културни, исторически и социални знания, интерес към миналото на родния град, 

любов към народното творчество и участие в претворяване на българските обичаи и 

формиране чувство на национална идентичност. 

  Детската градина във взаимодействие със семейството, осигурява подходящи 

условия за живот на децата и предоставя възможност за развитие на детската личност. 

 Дейността на екипа на ДГ „Гергана“ през настоящата учебна година, ще бъде 

подчинена на основната цел и задачите от годишния план съобразени с ДОИ и 

подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас. 

 

 

 

 



 

 

Детска градина „Гергана“ с. Садовец , общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, ул. „Стефан 

Караджа“ №14, 

тел. 06521/2206, e-mail: cdg_sadovec@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 за работа на педагогическия съвет  

за учебната 2020-2021 година 

 

 
 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №7, 

Решение №9 от 04.09.2020 година, Заповед № 496-223/ 04.09.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: 

Директор…………………….. 

                 (Мая Петкова) 
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Теми и график на заседанията на ПС м. септември 

1. Избор на секретар на ПС 

2. Определяне на педагогическите екипи 

3. Приемане актуализацията на Стратегия на ДГ „Гергана“ 

4. Приемане актуализацията на Програмната система на детската градина 

5. Приемане и утвърждаване на седмичното разписание на педагогическите ситуации 

по образователни направления 

6. Приемане и утвърждаване на дневния режим  

7. Приемане и утвърждаване на Годишния план на ДГ за 2020/2021г. 

8. Приемане и утвърждаване на План за работа на педагогическия съвет 

9. Приемане и утвърждаване на План за контролната дейност на директора  

10. Приемане и утвърждаване на План за квалификационната дейност  

11. Приемане и утвърждаване на План за дейността по БДП 

12. Приемане и утвърждаване на План за работа с родители  

13. Приемане актуализацията на Правилника за дейността на ДГ 

14. Приемане актуализацията на Правилника за вътрешния трудов ред на ДГ „Гергана“ 

15. Приемане актуализацията на Правилника за безопасни условия на труд 

16. Приемане актуализацията на План за защита на пребиваващите при БАКП 

17. Приемане и утвърждаване на Етичния кодекс 

18. Приемане и утвърждаване на постоянните комисии в ДГ ,Гергана‘‘. 

19.Приемане на Механизъм за противодействие на тормоз и насилие над децa. 

20. Приемане на критерии и показатели по Наредба №4 от 20.04.2017г.за определяне на 

допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на 

педагогическия персонал за учебна 2019/2020г. 

21.Определяне на Координационен съвет за противодействие на тормоза в ДГ 

,Гергана‘‘. 

22.Съгласуване броя на децата в групите. 

23.Приемане график за приемното време на директора и консултациите с родители на 

учителите. 

                                                                                                 Срок: до 14.09.2020г. 

                                                                                                 Отг.: Директор 

м. октомври 

1. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата .  

                                                                                                 Срок: октомври 2020г. 

                                                                                                 Отг.: Директор 

2. Приемане на планове за постоянните комисии и работни групи. 

                                                                                                  Срок: 27.10.2020г.  

                                                                                                  Отг. Председателите на 

комисиите 

3. Планове за тематичен и цялостен контрол.  

                                                                                                   Отг. Директор 

                                                                                                   Срок: м. октомври 2020г. 

4. Информация за здравословното състояние на децата от медицинското лице 

обслужващо ДГ. 



                                                                                                   Отг. Медицинския 

специалист 

                                                                                                    Срок: 27. 10.2020г. 

5. Анализ на диагностиката от входно равнище.  

                                                                                                   Отг. Учителките по групи. 

                                                                                                    Срок: 27.10.2020г. 

6. Пълняемост на групите в ДГ – мерки и действия. 

                                                                                                    Отг. Директор и учителите 

по групи. 

7. Приемане на план за работа на Координационния съвет за противодействие на 

тормоза и насилието в ДГ,,Гергана‘‘. 

8. Приемане на програма за превенция на напускане на децата от ДГ,,Гергана‘‘. 

9. Приемане на програма и мерки за обхващане и задържане в образователната система 

на деца от задължителна предучилищна възраст. 

                                                                                                   Отг. Директор. 

                                                                                                    Срок: 27.10.2020г. 

м. декември 

1. Отчет на директора за изпълнението на решенията на педагогическия съвет. 

                                                                                                  Отг. Директор 

                                                                                                   Срок: 18.12.2020. 

2. Отчет на дейността на постоянните комисии. 

                                                                                                  Отг. Председателите на 

комисиите. 

                                                                                                   Срок: 18.12.2020г. 

3. Присъствие на децата в групите на ДГ 

                                                                                                  Отг. Директор, учителите по 

групи 

                                                                                                  Срок: 18.12.2020г. 

4. Адаптация на децата от първа възрастова група към детската градина. 

                                                                                                    Отг. Директор, Учителите на 

групата 

                                                                                                    Срок: 18.12.2020г. 

м. февруари 

1. Отчет за дейността на ДГ „Гергана“ през първото полугодие на учебната година – 

постижения, слабости, предложения 

2. Отчет на контролната дейност 

3. Организационни въпроси свързани с провеждането на баба Марта и  

осмомартенските тържества по групите. 

                                                                                                     Отг. Директор 

                                                                                                     Срок:25.02.2021г. 

4. Обсъждане на образователно- възпитателната работа в ДГ,, Гергана‘‘ 

                                                                                                     Отг. Директор 

                                                                                                     Срок: м. февруари 

м. март 

1. Приемане на решение за избор на познавателни книжки за учебната 2021/2022г. 

2. Други. 



                                                                                                       Отг. Директор 

                                                                                                       Срок: 20.03.2021г. 

м. май 

1. Приемане на доклад – анализ за дейността на ДГ „Гергана“ през 2020 – 2021 година. 

                                                                                                          

                                                                                                       Отг. Директор 

                                                                                                       Срок: 29.05.2021г. 

2. Отчитане на резултатите от изтеклия период по групи (изходяща диагностика – 

информация от учителките). 

                                                                                                        Отг. Учителките по групи 

                                                                                                        Срок: 29.05.2021г. 

3. Насоки за работата през летния сезон 

                                                                                                        Отг. Директор 

                                                                                                        Срок: 29.05.2021г.   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Детска градина „Гергана“ с. Садовец , общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, 

ул. „Стефан Караджа“ №14, тел. 06521/2206, e-mail: cdg_sadovec@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

План  

за контролната дейност на директора на 

 ДГ „Гергана“ с. Садовец  

през учебната 2020-2021 година 

 

 
  

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №7, 

Решение № 10 от 04.09.2020 година, Заповед № 497-224/ 04.09.2020година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: 

Директор…………………….. 

                 (Мая Петкова) 
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I Цели и задачи на контролната дейност на директора  

1. Основна цел:  

Устойчиво развитие на детската градина в условията на променящата се външна среда. 

2. Основни задачи: 

 Да се установи фактическото актуално състояние на текущите дейности и 

процеси в детската градина; 

 Да се оцени, мотивира и подпомага професионалното поведение и 

професионалните постижения на работещите; 

 Да се анализира съпоставимостта на изпълнението по отношение нормативните 

изисквания и очакваните резултати; 

 Да се предприемат своевременни коригиращи мерки при необходимост. 

 

II Обект и предмет на контролната дейност 

1. Учебно-възпитателната работа на децата и техните резултати; 

2. Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;  

3. Работата на целия непедагогически персонал; 

4. Цялостната административно-стопанска дейност на ДГ 

 

III Форми на контрол 

1. Административен контрол; 

2. Педагогически контрол 

 

IV График на контролната дейност: 

м. септември 

1. Проверка за водене на ЗУД от учителите, мед. Специалист и домакин. 

                                                                                     Срок: 25.09.2020г. 

                                                                                      Отг.: Директор 

                                                                                        

                                                                           

 

2. Проверки по изпълнението на задълженията на обслужващия персонал относно 

осигуряването на хигиенните условия в групите, кухнята и двора на детската градина.  

                                                                                    Срок: 25.09.2020г. 

                                                                                    Отг.: Директор 

3. Оформяне списъчния състав и месечните разпределения, седмичните разписания на 

групите. 

                                                                                     Срок: 13.09.2020г. 

                                                                                         

                                                                                    Отг.: Директор, учителите по групи 

4. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски 

срещи; връзката на ДГ със семейството. 



                                                                                     Срок: 29.09.2020г. 

                                                                                      Отг.: Директор, учителите по групи 

м. октомври 

1. Текущ контрол за водене на ЗУД 

2. Контрол по спазване хигиената и водене на документацията в кухнята и складове за 

хранителни продукти 

3. Контрол по спазване на правилниците – работно време и трудова дисциплина 

4. Проверка на резултатите от входното ниво на децата по групи  

                                                                                   Срок: 30.10.2020г. 

                                                                                   Отг.: Директор 

м. ноември 

1. Текущ контрол за водене на ЗУД 

                                                                                    Срок:06.11.2020г. 

                                                                                    Отг. Директор, учителите по групи 

2. Тематичен контрол – проверка на ритмичността на взетите теми п БДП по групи  

                                                                                    Срок: 21.11.2020г. 

                                                                                    Отг. Директор, учителите по групи 

3. Установяване на обхвата на децата и посещаемостта им в ДГ. 

                                                                                     Срок: 27.11. 2020г. 

                                                                                     Отг. Директор 

                                                                                   

м. декември 

1. Текущ контрол за водене на ЗУД 

                                                                                   Срок: 05.12.2020г. 

                                                                                    Отг. Директор, учителите по групи 

         

2. Проверка на санитарно-хигиенните условия в групите, кухнята и складовете 

                                                                                      Срок:11.12.2020г. 

                                                                                      Отг. Директор, мед. специалист, 

непедагогически персонал 

3. Контрол по спазване на правилниците на ДГ „Гергана“ 

                                                                                   Срок:18.12.2020г. 

                                                                                    Отг. Директор, персонала при ДГ  

4. Тематичен контрол по организация на празници и развлечения . 

                                                                                   Срок: 23.12.2020г. 

                                                                                    Отг. Учителите по групи 

5. Проверка на материално-техническата база 

                                                                                     Срок: 23.12.2020г. 

                                                                                     Отг. Директор 

м. януари 

1. Текущ контрол за водене на ЗУД. 

                                                                                      Срок: 09.01.2021г. 

                                                                                      Отг.: Директор, учителите по групи 

2. Проверка на книгата с протоколите от заседанията на ПС. 

                                                                                       Срок:18.01.2021г. 



                                                                                        Отг.: Директор, Маруся Георгиева – 

секретар на ПС 

3. Проверка на качеството и ефективността на дневния режим – текущ контрол 

                                                                                        Срок: 31.01.2021г. 

                                                                                        Отг.: Учителите по групи 

4. Контрол по спазване на защита правата на децата. 

                                                                                         Срок: 31.01.2021г. 

                                                                                          Отг. Директор, персонала на ДГ 

м. февруари 

1. Текущ контрол за водене на задължителната документация – учители, домакин, мед. 

сестра. 

                                                                                         Срок: 08.02.2021г. 

                                                                                         Отг.: Директор, учители, домакин, 

мед. сестра 

2. Проверка на личните дела на служителите. 

                                                                                          Срок: 22.02.2021г. 

                                                                                          Отг.: Директор 

3. Наблюдение на ситуация по БЕЛ – II разновъзрастова група с отговорен учител 

Маруся Георгиева 

                                                                                          Срок: 26.02.2021г. 

                                                                                          Отг.: Маруся Георгиева - учител 

м. март – април 

1. Текущ контрол – проверка на воденето на дневниците и присъствието на децата.  

                                                                                         Срок:05.03.2021г. 

                                                                                         Отг.: Директор, учители по групи 

2. Текущ контрол по организация на празници и развлечения.  

                                                                                         Срок: 25.03.2021г. 

                                                                                         Отг.: Учителите по групи 

3. Проверка на книгата за инструктажи. 

                                                                                         Срок: 15.04. 2021г. 

                                                                                         Отг.: Директор 

4. Тематичен контрол – ситуация във втора разновъзрастова група с учител Цецка 

Петрова 

                                                                                         Срок: 30.04.2021г. 

                                                                                         Отг.: Цецка Петрова – ст. учител 

м. май – юни 

1. Текущ контрол за водене на ЗУД. 

                                                                                         Срок: 07.05. 2021г. 

                                                                                         Отг.: Директор, учители по групи 

2. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски 

срещи; връзката на ДГ със семейството; дейността на родителските активи. 

                                                                                         Срок: 26.05.2021г. 

                                                                                         Отг.:  Директор, учителите на 

групите 



3. Проверка на резултатите за нивото на децата от подготвителната група и готовността 

им за училище; регистриране на контрола в протоколи и контролната книга на 

директора. 

                                                                                         Срок: 27.05.2021г. 

                                                                                         Отг.: Директор 

  4. Текущ контрол по организация на празници и развлечения.  

                                                                                          Срок: 31.05. 2021г. 

                                                                                          Отг.: Учителите по групи 

  5. Преглед на материално-техническата база и подготовката й за следващата учебна 

година. 

                                                                                          Срок: 12.06.2021г. 

                                                                                          Отг.: Директор 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Детска градина „Гергана“ с. Садовец , общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ №14,  

тел. 06521/2206, e-mail: cdg_sadovec@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

за квалификационната дейност за  

учебната 2020-2021 година 

 

 
  

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №7, 

Решение №11 от 04.09.2020 година, Заповед № 498-225/ 04.09.2020г.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: 

Директор……………………. 

                 ( Мая Петкова) 
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I. Цели 

1. Непрекъснато усъвършенстване на професионалната и методическа подготовка на 

учителите. 

2. Поддържане на високо информационно ниво за промените и тенденциите, свързани с 

предучилищното образование. 

3. Постигане на положителни промени в личността на децата, осигуряващи успешен 

преход към следващото звено на образователната система 

 

II. Задачи 

1. Стимулиране на учителите към самообразование и усъвършенстване, активно 

обучение и възпитание, чрез обмяна на педагогически опит.  

2. Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и професионални 

изяви на учителите. 

3. Непрекъснат синхрон между педагогически, медицински и помощен персонал и 

създаване на условия за хуманна атмосфера на откритост и гласност.  

 

III. Форми 

1. Семинари, дискусии 

2. Открити практики 

3. Лекции 

4. Самообразоване 

5. Практикуми 

6. Други 

 

IV. Организиране 

1. Вътрешна квалификационна дейност – на ниво детско заведение. 

2. Външна квалификация – ниво РУО, община; провеждане на квалификационна 

дейност с други институции за квалификация. 

 

V. Дейност 

Вътрешна квалификационна дейност 

1. Семинари по следните теми: 

- „Превенция на непослушанието, гнева и агресивните прояви“ 

         срок: м. ноември 2020г.  

         отг. Маруся Георгиева 

          

- „Възпитанието като процес на формиране на личността‘‘  

         срок: м. януари 2021г.  

         отг. Цецка Петрова 

    



 - „Емоционална подготовка и готовност на детето от предучилищна възраст за 

успешно включване в училищното образование.‘‘     

                                                                срок: м. март 2021г.  

         отг. Директор 

- „Съвременни ролеви позиции на родителите в педагогическото пространство на 

детската градина ‘‘деца“ 

         срок: м. април 2021г.  

         отг. Галя Вутева 

2. Практикуми 

 Изработване на материали за обогатяване на материално – техническата база: 

табла, постери и др. 

срок: постоянен 

         отг. учители 

 „Хайде да си поиграем – български детски фолклорни игри“ 

срок: м. април 2021г.  

отг. Галя Вутева 

3. Обсъждане и вземане на решения относно: правила, емблеми, послания, календар, 

дневник и т.н. 

         срок: м. ноември 2020г.  

         отг. родители, учители 

4. Вътрешно – методическа обмяна на опит между учители. 

         срок: постоянен 

         отг. учители 

5. Участие в квалификационни курсове, организирани от Община Дол. Дъбник и РУО.  

         срок: по спуснат график 

         отг. Директор 

6. Консултации по възникнали проблеми – предучилищно образование, планиране, 

диагностични процедури, работа с родители. 

         срок: постоянен 

         отг. директор и учители 

7. Семинар – дискусия с помощния персонал на тема „Хигиена, естетика и култура на 

хранене и общуване“ 

         срок: м. април 2021г. 

         отг. мед. сестра 

8. Организиране и провеждане на открити моменти с цел популяризиране на добрия 

педагогически опит и мотивиране на родителите за участие и съпреживяване в детската 

група. 

срок: м. февруари, март,       

април 2021г. 

         отг. учители 

 

 

 

 

 

 



 

Детска градина „Гергана“ с. Садовец , общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ №14,  

тел. 06521/2206, e-mail: cdg_sadovec@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

на дейностите по безопасност на движението по 

пътищата през учебната 2020-2021 година 

 

 
  

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №7, 

Решение №12 от 04.09.2020 година, Заповед № 499-226/ 04.09.2020г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: 

Директор…………………….. 

                 (Мая Петкова) 
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I. Цел: 

Усъвършенстване на знанията и уменията на децата за безопасно 

поведение на улицата и изграждане на компетентности, ценностна 

ориентация и адекватна оценка на опасните ситуации, като участници в  

движението по пътя. 

 

 II. Задачи: 

1. Осъществяване на ефективно обучение по безопасност на движението  

във всички групи и формиране на система от специални знания, умения и 

навици за адекватно поведение и адаптация към условията на движението  

по пътя. 

2. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и  

родителите в прилежащите райони на ДГ. 

З. Координиране дейността на педагози и родители за възпитаване на 

транспортна култура и изграждане на адекватно поведение у децата, като  

участници в пътното движение. 

4. Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по  

БДП. 

5. Подобряване на материалната база в ДГ за провеждане на съвременно  

обучение на децата по БДП. 

 

№ Мес. Тема Целева група Отговорник Срок 

1. ІХ Проследяване на 

новоизлязла литература и 

указания по БДП; 

Изготвяне на планове по 

БДП; Родителска среща и 

лекция на тема: ,,Безопасно 

участие на децата в 

пътното движение“ 

Всички групи Всички учители 30. ІХ. 

2. Х - „Седмица по пешеходна 

безопасност“ 

- Приемане план на 

комисията по БДП; 

Провеждане на 

организирани форми по 

БДП-ситуации и игри; 

Изграждане на учебна 

материална база по БДП-

табла, илюстрации, 

постери. 

Всички групи Учители по групи 30. Х. 

3. ХІ Дейности по обезопасяване 

района на детската 

градина; Месечно работно 

заседание на КБДП; 

Квалификация на 

учителите по БДП. 

Комисията по 

БДП 

Учители по групи 31. ХІ. 



4. ІІІ „На улицата щом си“- 

посещение на учебна 

ситуация по БДП; 

Изграждане на учебно-

материална база по 

БДП(площадка на 

открито). 

ІІ и 

подготвителна 

група 

Учители по групи 31. ІІІ. 

5. V Подвижни игри за 

затвърдяване на знанията 

по БДП; Месечно 

оперативно заседание на 

КБДП. 

Всички групи Всички учители; 

Комисия по БДП 

31. V. 

6. ІХ - 

V 

Подобряване на 

материално-техническата 

база, която да отговаря на 

съвременните изисквания 

за качествен възпитателно-

образователен процес 

Всички групи Комисията по 

БДП 

До края 

на 

учебната 

година 

 

 

 

 

 

Общи събрания 

м. септември 

 Запознаване и приемане на Правилник за вътрешния трудов ред и Правилник за 

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.  

 Избор на група по условията на труд 

 Подписване на длъжностни характеристики 

 Запознаване с Етичния кодекс       

 Други                                                                                   срок: 30.09.2020г. 

  отг: Директор 

м. октомври  

1.Разглеждане плана за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари. 

2.Запознаване с щаба и групите за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в 

ДГ „Гергана“. 

3.Приемане на плана за сигурност за противодействие на тероризма в ДГ ,,Гергана‘‘. 

                                                                                                         срок: 24.10.2020г. 

  отг: Директор 

 

м. май 

1.Насоки за работа през летния сезон 

2.Други                                                                                              срок: 30.05.2020г. 

                                                                                                            Отг.:Директор 

 

 

                                                                                                    

          

Хигиена и здравеопазване 



 

1. Антропометрични измервания 

2. Оформяне на здравната документация по групи 

3. Проверка състоянието на здравните книжки  

  срок: септември 

  отг: мед. сестра 

4. Проверка на хигиенното състояние на обекта – кухня, складове и др. 

 срок: постоянен 

 отг: мед. сестра 

5. Системни закалителни процедури и проверка за паразити 

 срок: постоянен 

 отг: мед. сестра 

6. Системен контрол за хигиената в ДГ 

 срок: постоянен 

 отг: Директор и мед. сестра 

7. Здравно образование за родители 

 срок: януари 2021 г.  

 отг: мед. сестра 

8. Контрол върху качеството на хранителните продукти 

 срок: ден на доставка 

 отг: мед. сестра, домакин 

9. Профилактични прегледи на децата от личните лекари  

 срок: един път годишно 

 отг: мед. сестра 

 

Административно – стопанска дейност 

 

1. Изготвяне на Списък – образец 2 

2. Изготвяне на Правилник за БУВОТ 

3. Изготвяне на Правилник на вътрешния трудов ред  

4. Изготвяне на Правилник за дейността на ДГ 

5. Изготвяне на длъжностни характеристики 

6. Осигуряване на задължителната документация за ДГ  

  срок: постоянен 

 отг: Директор 

7. Проверка на материалната база: ремонт на ел. уреди, презареждане на 

пожарогасители и др. 

 срок: м. октомври 

 отг: Директор, домакин 

8. Проверка на хранителния склад 

 срок: постоянен 

 отг: Директор 

9. Почистване на двора и складовите помещения 

 срок: постоянен 

отг: домакин и помощен 

персонал 



10. Изготвяне на щатно разписание, актуализация на Списък – образец 2 и други 

справки и документи 

 срок: текущ 

 отг: Директор 

11. Озеленяване на двора. Засаждане на цветя 

  

 срок: м. март 2021г. 

 отг: Директор 

12. Изготвяне на справки за ремонти в детската градина. Срок: м. май 2021г. 

 отг: Директор, домакин 


