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ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ 

Община Свищов, град Свищов,  ул. „Христаки Павлович“ N 10,тел: 0631/6-03-80 

 
 

УТВЪРДИЛ:......................... 

 Ани Димитрова 

Директор ДГ „К. Малина“ 
 

 

                                                                                                                                                             

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 

 ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 

 
 

 

 

 

 

 
Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет   с  Протокол  №1 от 14.09.2022 година 

Годишният план се приема на основание чл. 263, ал.1, т. 5 от ЗПУО. 



2 

 

 
РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022ГОДИНА И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ГОДИШНИЯ ПЛАН : 

1. Закон за предучилищно и училищно образование. 

2.  Наредба № 5 / 2016 г. за Предучилищно и училищно образование. 

3. Държавни образователни стандарти, определени в ЗПУО. 

4. Наредба № 8/2016г. за информацията и документите за системата на ПУО 

5. Вътрешната нормативна уредба- правилници, планове, заповеди. 

6. Кодекс на труда 

7. Други документи от действащото законодателство. 

 

Раздел I. 
АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Цялостната дейност на ДГ „Калина Малина„ през настоящата учебна година ще бъде насочена към изпълнение на приетия от първия 

педагогически съвет  Годишен комплексен план, който е управленско решение за педагогически и непедагогически екип. През 

предстоящата учебна година усилията на колектива ще са насочени към: 

➢ възможно най-ефективно използване на материали и средства,  

➢ към коректно взаимодействие между членовете на екипа на детската градина, деца, родители  и обществени организации, 

➢ оптимизиране системата за организиране на различни видове дейности /игра, обучение и труд/, както и  съответстващата й 

такава за съгласуваност и отчетност на резултатите, 

➢ единство и непрекъснатост на възпитателно образователната работа в  шестте групи деца. 

За всички назначени учители и помощник възпитатели  ще бъде осигурена творческа среда за възможно най-всеобхватно 

реализиране на целите и задачите от Програмната система за възпитателно-образователна работа с всички възрастови групи в детската 

градина за изпълнение на държавно образователните стандарти. 

През учебната година ще се създаде и професионално приложи работеща система за организационна, планираща, управленска и 

контролни дейности, свързани с : 

➢ прилагане от  колектива на детското заведение на новата законова уредба на МОН. 

➢ подготовка и провеждането на педагогически съвети; 

➢ провеждане на възпитателно-образователната  работа; 

➢ квалификационната дейност; 

➢ контролната дейност; 
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➢ работа с непедагогическия персонал; 

➢ хигиената, здравеопазването, закаляването и здравното обслужване; 

➢ работа с родителите, училищата, обществените организации, институции и др.; 

➢ празниците и развлеченията. 

Организацията  на цялостната дейност на детското заведение  ще бъде насочена към създаване на  условия и 

предпоставки за поставяне личността на детето в центъра на педагогическото взаимодействие. Ще се предоставят 

възможности за право на избор, насърчаване съзидателната енергия на децата и изпитване удовлетвореност от израстването 

им като личности и творци. 

През тази учебна година е първият етап от тематичната проверка  на тема: 

Развиване на  нравствени качества и добродетели – толерантност, съчувствие, добронамереност  чрез игри. 

Целите  ни са: Подобряване качеството на възпитателния процес и създаване на условия за етичност в отношенията 

между деца и възрастни. 

Приобщаване и адаптиране на децата към живота и дейността на детската градина чрез водеща дейност играта“ 

 

Раздел II 

МИСИЯ  НА  ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“ 

 

Реализиране на адекватна програмна система, която да осигурява във всяка възрастова група подготовка на децата за училище 

съобразно ДОС по предучилищно образование и достатъчна игрова дейност за всички деца. Превръщане на детската градина в център 

за игри, възможност за развитие личността на детето. Поддържаща квалификацията на учителите за прилагане на конструктивния 

подход. Да работим в екип родители-служители. Насърчаване на детето да изказва собствени мнение, мисли и чувства. 

Мисията определя приоритетите на ДГ „К.Малина” за уч. 2022-2023 г., както и какви дейности ще се предприемат и реализират 

от педагогическия екип. 

 

ВИЗИЯ  НА  ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Детската градина да се утвърди като любимо и желано място на децата, с пространства за игра, място за сътрудничество между 

семейството и колектива. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Предпочитана среда за 3-7 

годишните деца, където се гарантира тяхното физическо, емоционално, познавателно, социално-нравствено и личностно-творческо 

развитие. 

Краткосрочната и дългосрочна визия е залегнала в Стратегията за развитие на детската градина. 
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ПРИОРИТЕТИ НА УЧИТЕЛИТЕ: 

 

1. Oпазване на здравето и безопасността на децата, посещаващи детската градина.  

2. Развиване таланта на всяко дете и създаване на условия за израстването му като самостоятелна, мислеща и социално 

отговорна личност. 

3. Осигуряване на задължителна подготовка на 5-7 годишните за училище, равнището на която да е в унисон с ДОС. 

4. Мотивация на родителите, че ДГ е първо и много важно звено в образователната ни система.  

Цялостната организация на ВОП да е основа за ефективно обучение, за овладяване на достъпни знания, развитие на познавателната 

дейност и умение за учене, развитие на социално поведение и художествено-творческо изразяване.  

  

Силни страни, постижения и резултати:  

➢ Наличие на екип от мотивирани, знаещи и компетентни специалисти; 

➢ Много добро хранене и санитарно-хигиенни навици 

➢ но поддържане; 

➢  Поддържане на добра учебна и игрова база; 

➢  Много добра подготовка за училище; 

➢  Усвояване и покриване на ДОС и стандарти за групите в ДГ; 

➢  Много добро качество на работа и прилагане на добър опит; 

➢ Активно участие в организирани конкурси на общинско и национално ниво; 

➢  Активно взаимодействие с родителите във връзка с поставените цели; 

Възможности: 

➢ Участие в курсове за повишаване на професионалната квалификация; 

➢ Изграждане на система за проследяване на професионалното развитие на учителите 

➢ Споделяне и разпространение на добри практики; 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ:  

Да се създадат условия за съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детското заведение.  

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Калина Малина“:  

1. Създаване на условия за реализиране на ДОС; 

2. Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на своята квалификация, развитие и усъвършенстване; 

3. Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца. Диференциране на грижата за децата, съобразно 
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       потребностите и интересите им; 

4. Подобряване на материалната база в ДГ; 

5. Активизиране на партньорските взаимоотношения между педагози и родители във връзка с дейността на детската градина; 

6. Активна спортна дейност на децата в детската градина; 

7. Осигуряване на възможности за личностна изява, инициативност и творчество на децата пред родители и общественост.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

➢ Брой деца - 93 ;  

➢ Брой  на групите – 6  / четири групи в основна сграда и 2 изнесени целодневни групи/ 

➢ Педагогически ресурс: 

                   - директор - 1 ;Учители - 10;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Детската градина ползва услугите на : 

• Психолог – за деца с психологични и поведенчески проблеми 

• Логопед  -  за деца с логопедични проблеми 

• Ресурсен учител 

• ДЦДУ 

• ЦОП 

 

Групи Персонал 

I  група - основна сграда 

ул. „Хр. Павлович“ № 10 

учители: Гергана Янкова и Илияна Иванова 

Пом. въпитател: Величка Митанова 

II  група - основна сграда 

ул. „Хр. Павлович“ № 10 

учители: Гинка Николаева и Цветомира Кирова 

Пом. въпитател: Валентина Борисова 

III  група - основна сграда 

ул. „Хр. Павлович“ № 10 

учители: Соня Иванова и Даниела Великова 

Пом. въпитател: Теменужка Станчева 

IV група - основна сграда 

ул. „Хр. Павлович“ № 10 

учители: Мария Илиева и Валентина Флорева 

Пом. Възпитател: Станка Чешмеджиева 

Целодневна група в  с. Б. Сливово, 

Община Свищов 

учител: Моника Ангелова 

Пом. възпитател: Таня Неделчева 

Целодневна група в с. Вардим, 

Община Свищов 

учител:  Здравка Атанасова 

Пом. възпитател: Маргарита Славева 
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КОМИСИИ И ГРУПИ 

 

 

Председател на СО: Д. Великова 

 

 

Секретар на ПС: Валентина Флорева 

 

КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ: 

 Председател:  Валентина Флорева 

 Членове: Цветомира Кирова , Даниела Великова,Гергана Янкова 

за изн. ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

 КОМИСИЯ  ПО ОРГАНИЗИЦИЯ НА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАТА  СРЕДА И  ИНТЕРИОР   

Председател: Соня Иванова 

Членове: Илияна Иванова, Цветомира Кирова и Валентина 

Флорева  

за изн. ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

КОМИСИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ: 

Председател: Даниела Великова 

 Членове: Гергана Янкова и Мария Илиева  

 

КОМИСИЯ ПО ОБХВАТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦА В ДГ 

Председател: Гинка Николаева-учител /гр. Свищов/; 

            Заместник: Мария Илиева –ст. учител /гр. Свищов/; 

            Здравка  Атанасова - учител /ЦГ с. Вардим/; 

            Заместник:-Таня Неделчева - пом. възпитател /ЦГ с .Б. 

Сливово/; 

            Моника Ангелова - учител /ЦГ с. Б. Сливово/; 

            Заместник: Маргарита Славева –пом. възпитател/ЦГ с.  

Вардим/. 

 

 

КОМИСИЯ ПО БДП   

Председател: Илияна Иванова 

Членове: Валентина Флорева и  Гергана Янкова 

за изн. ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА ДАРЕНИЯ 

Председател: Цветелина Светозарова 

Членове: Величка Митанова и Анелия Пантелеева 

за изн .ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА , БАК 

Председател:-  Ани Димитрова- директор 

Членове: Анелия Пантелеева, Д. Великова, Огняри 

за изн. ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

КОМИСИЯ ПО ХИГИЕНА, РАЦИОНАЛНО ХРАНЕНЕ И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

Председател: Цветелина Светозарова -мед. сестра 

 Членове: Даниела Великова и Илияна Иванова 

 за изн. ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

ОТГОВОРНИК ФЕЙСБУК: учителите 

 

ОТГОВОРНИЦИ ЗА МЕТОДИЧЕН КАБИНЕТ 

Председател: Валентина Флорева  

Членове:  Илияна Иванова , Величка Митанова  и Теменужка 

Станчева  
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КОМИСИЯ ПО  ПРЕВЕНЦИЯ   НА НАСИЛИЕТО И  ПРИ 

КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ 

Председател:  Ани Димитрова-директор                

Членове: Анелия Пантелеева  и Цветелина Светозарова -мед. 

сестра     

           

ЕТИЧНА КОМИСИЯ 

Председател: Соня Иванова 

Членове: Гинка Николаева Гергана  Янкова 

 

КОМИСИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ  

Председател: Мария Илиева 

Членове: Гинка Николаева и Соня Иванова 

 

КОМИСИЯ ПО ПЛАНИРАНЕТО 

Председател: Гинка Николаева  

Членове: Мария Илиева и Цветомира Кирова 

 

за изн. ЦГ- Моника Ангелова  и Здравка Атанасова 

 

Орган по служба и трудова медицина: С. Иванова 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРОРИЗЪМ 

Комисия по тероризъм:  Ани Димитрова - Директор,  

Цветелина Светозарова –Мед. сестра  

Анелия Пантелеева - ЗАС,  

 Здравка Атанасова – ст. учител в ЦГ в с. Вардим   

Моника Ангелова –учител в ЦГ с. Б. Сливово 

 

ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Ани Димитрова- директор 

Анелия Пантелеев- ЗАС; 

Цветелина Светозарова- мед. сестра; 

Шинаси Исмаилов- огняр 

Маргарита Славева- помощник- възпитател в ЦГ „Детелини“ с. 

Вардим; 

Таня Неделчева- помощник- възпитател в ЦГ „Първи юни“  с. Б. 

Сливово. 

 

Нашето  послание към децата: „Ти всичко можеш и имаш право на равен шанс“ 

 

ІХ. 

 

Педагогическа  съвет      Работа  с  родителите Празници  и развлечения и др. Административностопанска 

дейност 

   

 

 

м.септември -14.09.2022г. 
1 1. Установяване състава на ПС. 

Избор на секретар на 

педагогическия съвет. Гласуване на 

дневния ред на педагогическия 

съвет. Обсъждане на предложения и 

приемане на план и правилник за 

работата на ПС; 

2. Насоки за учебно-възпитателната 

работа през учебната година 

1. Събиране на точни 

данни на децата и 

родителите за 

попълване на 

дневниците. 

2. Обновяване на 

род.табла 

Отг. По групи 

1. Празник „Здравей,  детска 

градина“ - откриване на първия 

учебен ден 

 

Отг.: IV група и ЦГ 

 

 

2. Пожарникарите - помощници в 

1. Изготвяне на годишни 

разпределения, 

планове, тестове за 

диагностика 

 

2. Провеждане на инструктажи 

 

3. Изготвяне  на  „Списък-
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3. Указания за водене на 

задължителната учебна 

документация;  

4. Приемане на Правилника за 

устройството и дейността на ДГ за 

уч.2022-2023г. , ПВТР 

,актуализираните правил-ници на ДГ 

и актуализираната стратегия на ДГ; 

5. Приемане на: Годишен план за 

цялостната дейност. Избор на 

постоянни комисии за учебната 

2022-2023г;. 

6. Плана за контролна дейност;  

7. Плана за тематичната дейност за 

уч. 2021/2023г. в ДГ  ; 

8. Приемане на актуализирана 

Програмната система, дневното и 

седмично разписание на ДГ; 

9. Приемане на етичния кодекс; 

10. Приемане на  План за 

организиране възпитанието и 

обучението на децата по БДП за 

учебната 2022 – 2023г. и плана на 

УКБДП; 

11. Приемане програмата за 

подготовка на децата от 

предучилищна възраст за БДП и 

пожари за учебната 2022 – 2023г.; 

12. Приемане на план за действия 

при БАК и ПО; 

13. Приемане на План за действие в 

условията на епидемична обстановка 

и преминаване към обучение в ел. 

среда; 

14. Приемане плана на м.с; 

15. Приемане на план за работа на 

комисията за децата в риск; 

16. Приемане План за действие при 

терористична дейност;  

17. Приемане на плановете по  

 

 

3.Род. срещи- 

Обща род. среща и 

срещи по групи. 

Запознаване с 

правилниците на  ДГ “К. 

Малина“,  писма от МОН 

и указания на РУО 

 

Квалификации с 

родители: 

• „Единство в 

изискванията „ДГ-

семейство”,                                                                                                              

• изисквания на мед. 

сестра,   

• НМДТ  и др. 

• „Охрана, 

видеонаблюдение  и 

спец. пропускателен 

режим в ДГ”; 

• „БДП и отговорността 

на възрастните“. 

•  „Програма Училищен 

плод.” 

• Запознаване с 

координационния 

механизъм  

     за   взаимодей-   

     ствие при  

     критични  

     ситуации. 

Отг. По групи и ЦГ 

беда“- отбелязване 

професионалния празник на БПЗН 

Отг.: Учителите 

 

 

3.Куклен театър 

Отг.: Д. Великова 

 

4. „Да изчистим България за един 

ден“ 

Отг. Учителите, ЦГ 

 

5.Свищовски лозници 2022г. 

Отг.: “Въртележка се върти” – III 

група 

 

 

 

                                  

 

 

 

Образец №2” и  щатно 

разписание. 

 

4. Проверка на уредите и 

съоръженията в ДГ 

 

 

Общо събрание 

1. Организация на цялостната 

дейност на ДГ за уч.2022-

2023г. 

 

2. Определяне на зони в ДГ и 

поддържането им. 

 

 

3. Провеждане на учебна 

евакуация. 
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групи за работа с родителите; 

18. Формиране на групите за 

учебната 2022-2023г. ; 

19. Приемане на Мерки за 

повишаване на качеството на 

образованието, възп.  и 

социализацията в ДГ; 

20. Приемане на програмата за 

предоставяне на равни възможности 

и за приоб-щаване на децата от 

уязвими групи; 

21. Програма за превенция ранното 

напускане на ДГ; 

22. Програма за приобщаващото 

образование и осигуряване на 

подкрепа за личностно   развитие на 

децата; 

23. Обсъждане на провеждането на 

диагностични процедури за уч. 

година. Поставяне на срокове за 

описването им в дневника на 

групата; 

24. Обсъждане на допълнителните 

дейности за учебната 2022-2023г. и 

избор на такива за новата учебна 

година в ДГ ; 

25. Организиране на родителските 

срещи; 

26. Приемане на критерии за оценка 

на труда на педагогическите 

специалисти  и НПП в ДГ за 

уч.2022-2023 година, съгласно 

индивидуална оценъчна карта за 

определяне на ДТВ по НПДЗ; 

27. Разни 

 

4. Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка . 

II група 

 

 

5 „Здравей, детска 

градина“ – откриване на 

новата учебна година. 

Отг.: с. Б. Сливово 

 

6. „Ден без автомобили“ 

– ела пеша до детската 

градина 

Отг.: с. Б. Сливово 

 

7. „Да изчистим 

България за един ден “ – 

съвместно почистване на 

центъра в с. Българско 

Сливово. 

 

8. „Звъни звънче в 

детската градина” –

откриване на Новата 

учебна градина – с. 

Вардим 

 

9. Ден без автомобили“ – 

ела пеша до детска-та 

градина - с. Вардим 
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   Х. 

 

Педагогическа  съвет Работа  с  родителите Празници , развлечения, Административна дейност 

    

 

 

 

 

1.„Златна есен“ – 

изработване на есенни 

красоти с помощ от 

гостуващите родители - I 

група 

 

 
2. Есенен поход с децата 

и родителите, 

обособяване на кът с 

изработени от есенни 

материали изделия - II 
група 

 

3.Изработване на 

хранилки  от подръчни 

материали и поставяне 

на място, достъпно за 

зимуващите тук птици-  

II група 

 

4.Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка - II група 

1.Куклен театър -развлечение 

  Отг.: Д. Великова 

 

2. Тържество  

„ Златна есен“ –  

   Отг. С. Иванова и Д.    Великова 

и ЦГ 

 

  

3.Отбелязване „Седмица на 

четенето“ посещение на деца от 
СУ „Н. Катранов“ и родители.       

 

Отг.: Учителите 

  

4. „Да спортуваме за здраве”-

спортни игри съвместно с 

родителите - спортен празник  
Отг.: Б. Сливово    

 

5. Световен ден на музиката  

Отг.  ДВГ „Славейчета“ – 

ръководители: В. Флорева 

Г. Николаева 

 

 

        

 

1. Провеждане   на  

антропометр. измервания. 

 

2. Заседание на ГУТ (група по 

условия на труд) 
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5. „Богатствата на 

есента“ – изложба на 

апликации и изделия, 

изработени от деца и 

родители - III група 

 

6. „Мамо, тате, прочети 

ми, приказка любима в 

детската градина“ –    

отбелязване седмицата 

на четенето - III група 

 

7. Подготовка и участие 

в тържество „Златна 

есен“- III група 

 

8. Седмица на четенето 

„Да посеем обич към 

книгата“ – родители 

четат приказки – IV 

група 

 

9. Да спортуваме за 

здраве”- спортни игри 

съвместно с родителите-

спортен празник. 

отг.: с. Вардим 

 

10. „Добре дошла, есен“ 
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– есенен празник - с. 

Българско Сливово. 

 

 

 

 

ХІ Педагогическа  съвет Работа  с  родителите Празници  и развлечения, Административна дейност 

     

 

1. Отчет изпълнението на 

решения от предходния  

педагогическия съвет. 

2. Диагностика и 

отразяването й. 

3. Информация за 

здравословното състояние 

на децата 

4. Приемане  на  план-график 

и сценарии  за Коледните  

и  Новогод. празници  

5. Организационни  въпроси. 

              

         

 

 

1. „Моето семейство“ 

Ден на християнското 

семейство- изработка на 

рамка за снимка 

„къщичка“ – I група  

 

2. Работилница “Ден на 

християнското 

семейство“ – изложба на 

рисунки с участието  на 

родителите – II група 

 

3. Родителска среща – 

обсъждане и подготовка 

на предстоящите 

коледни празници - II 

група 

 

4. Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка - II група 

 

5. Посещение на 

църквата „Света Троица“ 

 

1.Спортен празник „Спортуваме, 

за да бъдем здрави!” 

Отг.: З. Атанасова 

 

2.Ден на народните будители 

Отг.: III - IV група и ЦГ 

 

 

 

3.Ден на християнското семейство 

–21.11.2021г.  

Отг.: учителите и ЦГ 

 

4. Куклен театър 

Отг.: Д. Великова 

 

5.„Ден на доброто“ –  

Отг.: учителите 

 

6.„Ден на толерантността“ - Отг.: 
Учителите 
 

 

 

1. Проверка изправността на 

уреди и съоръжения в ДГ 

 

2. Осигуряване на луга /сол , 

спазване графика за 

почистване на снега 
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по случай деня на 

християнското 

семейство – III група 

 

6. Изработване на 

коледна и новогодишна 

украса – III група 

 

7. „Туршията на баба “– 

приготвяне на туршия 

/съвместна дейност от 

деца и родители / - IV 

група 

 

8.,, Златокоса есен’’-

есенен празник – с. 

Вардим 

 

9. Ден на християнското 

семейство- ,,Благодаря 

,че ви има ! ’’ -  с. 

Вардим 

 

10. „Ден на 

християнското 

семейство“ – „Мама, 

татко  и аз“ - с. 

Българско Сливово. 

 

11. „Ден на народните 

будители – посещение на 

къща“ – музей Алеко 

Константинов - с. 

Българско Сливово. 
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ХІІ Педагогическа  съвет Работа  с  родителите Празници  и развлечения Административна дейност 

   

 1. Родителска среща – 

„Коледна изненада“ – 

I група  

 

 

2. „Коледни творения“ – 

организиране на коледна 

работилница с участието 

на родители и деца за 

изработване на коледни 

картички за 

благотворителност  –  

I група  

 

3. Изработване на 

коледна украса от децата 

и техните родители - II 

група 

 

4. Обособяване на кът с 

изработената коледна 

украса - II група 

 

5. Включване на 

родителите в 

подготовката за 

Коледното тържество на 

ДГ - II група 

1. Никулден -   

Отг. Учителите 

 

2. „Моята сурвачка“ –  

Отг. III група 

 

3. Коледуване –  
Отг. III - IV група и ЦГ  

 

4. Тържество  

„Добре дошъл, Дядо Коледа“-  

 Отг. I група и ЦГ  

 

5. Ден на бащата –  
Отг. Учителите 

1. Изготвяне  на  статистически  

отчети . 

 

2. Инвентаризация 

 

3. Актуализация на СО2 

 

4.  Абонамент  
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6. Родителска среща – 

обсъждане 

организацията на 

предстоящите Коледни 

празници - III група 

 

 

7. „Моята сурвачка“ – 

 III група 

 

8. „Как да изненадаме 

нашите деца за Коледа?“ 

– включване на родители 

в подготовката и 

провеждането на 

коледните празници –  

III група 

 

9. Родителска среща –  

IV група 

 

10.„Коледна 

работилница“ – 

организиране на Коледна 

работилница с участието 

на родители и деца за 

изработване на коледна 

картичка –  

IV група 

 

11. „Нашите приятели 

птиците “- изработване и 

поставяне на хранилки за 
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зимуващите птици –  

с. Вардим 

 

12. Родителска среща -

организация за коледния 

празник – с. Вардим  

 

13. „Коледни 

вълшебства“ - 

изработване на коледни 

изделия съвместно с 

родителите – с. Вардим 

 

14. „Коледа дошла е“ – 

коледен празник –  

с. Вардим 

 

15. „Да помогнем на 

зимуващите птици“ – 

изработване и поставяне 

на хранилки за 

зимуващите птици - с. 

Българско Сливово. 

 

16. Родителска среща – 

организация на коледния 

празник - с. Българско 

Сливово. 

 

17. „Със сръчни 

ръчички“ – изработване 

на коледни изделия 

съвместно с родителите - 

с. Българско Сливово. 
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18. „Весела коледа“ – 

коледен празник - с. 

Българско Сливово. 

 

19. Ден на бащата - с. 

Българско Сливово. 

 

  І Педагогическа  съвет Работа  с  родителите Празници  и развлечения, Административна дейност 

       

 

 

 

  

1. Отчет за изпълнение 

решенията на предходния  

педагог. съвет. 

2. Информация за 

здравословното състояние 

на децата и графика за  

кварц.  облъчвания. 

3. Текущи. 

1. Да си подадем ръка “ – 

обновяване на 

библиотечния кът за 

обмен на    книги, 

списания, статии за 

родителите - I група 

 

 

2. Отбелязване на 

Бабинден - изработване 

на картички от децата за 

баба и оформяне на 

колаж от снимки „ Баба 

готви с  внуче “ - II група 

 

3. Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка -  II група 

 

4. „Рецептите на мама и 

баба “- Създаване на кът 

 
1. Бабинден -   

Отг. III - IV група 

 

2. Ден на прегръдката –  

Отг. I – II група 

 

3. Куклен театър -   

Отг. Д. Великова  

 

 

 

  

 

1. Проверка на уредите и 

съоръженията в ДГ. 

 

2. Комисия по БДП 
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от рецепти с любимите 

ястия на децата - III 

група 

 

5. Информация за ролята 

на личната хигиена, 

здравословното 

състояние на децата и 

хигиенното осигуряване 

в ДГ –  

III група 

 

6. Бабинден - III група 

 

7.„ Храня се 

здравословно “– баби и 

внучета приготвят 

здравословен сандвич по 

случай празника  „Бабин 

ден“ –  

IV група 

 

8.,, Народни игри“ –  

с. Вардим 

 

9. Здрави и силни“ – 

здравословен начин на 

живот 

 

10 „Здрави и силни“ – 

здравословен начин на 

живот – с. Вардим 
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11. „Бабинден“ - с. 

Българско Сливово. 

ІІ. Педагогическо съвещание Работа  с  родителите Празници  и развлечения, Административна дейност 

      

 

 

 

1.Отчет  изпълне-нието на 

решенията взети от 

предишен ПС 

2.Информация на 

комисията УКБД за 

ефективността на 

обучението по БДП за 

първото полугодие 

3.Информация за работата 

по плановете с родители по 

групи 

4. Избор на познавателни  

книжки за уч.2023-2024г. 

  5.Текущи въпроси 

1.  „Мартеници бели, 

бели и червени“ – 

творческа работилница, 

в която деца и родители 

изработват мартеници - I 

група 

 

2. Родителска среща - I 

група 

 

3.  Родителска среща във 

връзка с предстоящите 

мартенски празници - II 

група 

 

 4. Работилница „Марта 

ни закичи с мартенички” 

– изработване на 

мартеници от децата и 

техните родители – II 

група 

 

5. Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка – II група 

 

6. Родителска среща – 

обсъждане на 

предстоящите пролетни 

1. Най-добра семейна мартеница 

     Отг. Учителите 

  

2.„Знам за Левски“  

     Отг.: III-IV група 
 

3.  Куклен театър 

    Отг.: Д. Великова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поддържане документацията 

за здравословното състояние 

на децата. 

 

2. Периодичен инструктаж 



20 

 

празници - III група 

 

7. „Остри респираторни 

заболявания“ – здравно 

образование на 

родителите - III група 

 

8. „Кой е Левски“ - III 

група 

 

9. Организиране на  

тържество  „Баба Марта“ 

и участие в конкурс 

„Най-добра семейна 

мартеница“ - III група 

 

10. „Професията на татко 

и мама “– родители 

запознават децата с 

професиите си - IV група 

 

11. Родителска среща 

- IV група 

 

12. ,, Ден на 

професията’’ – родител в 

роля на учител – с. 

Вардим 

 

13. „Безопасност на 

движенията и пътищата 

в детската градина” – с. 

Вардим 
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14. „Влез в ролята на 

учител“ – родител в 

ролята на учител - с. 

Българско Сливово. 

 

15. Изработване на 

мартеници/изделия по 

случай предстоящия 

празник - с. Българско 

Сливово. 

 

16. Знам за Левски - с. 

Българско Сливово. 

ІІІ Педагогически 

съвет 

Работа  с  родителите Празници  и развлечения 

 

Административна дейност 

  

 

 

 

  

 1. „Празникът на мама“ – 

тържество с родители - I 

група 

 

 

2. Тържество „С обич за 

мама “- съвместни игри и 

забавления с майките по 

случай техния празник- 

II група 

3. Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка - II група 

1.Тържество „Баба Марта“ и ДТС 
за народни танци с ръководители: 

А. Димитрова,  С. Иванова - Отг. 

IV група и ЦГ  
 

 

2. „Трети март“ 

Отг.: III-IV група и ЦГ 

 

 

3.Тържество „С обич за мама “ –  

Отг. Учителите и ЦГ  

 

  

4. Малък проект  - „Моята детска 
стая“ - 

  Отг.  II група 
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4. Трети  март - III група 

5. „Благодаря ти, мамо!“ 

– тържество с 

родителите - III група 

6. БДП и отговорности 

на възрастните - III група 

7. „Празникът на мама “ 

– тържество с родители - 

IV група 

8. „Баба Марта е при нас 

“ – празник - с. Вардим 

9. „Букет за мама”- 

празник с родителите - с. 

Вардим 

10. „Баба Марта е при 

нас“ – празник по случай 

1-ви март - с. Българско 

Сливово. 

11. „Трети март“ – 

поднасяне на 

цветя/венци пред 

паметника на 

Освободителите - с. 

Българско Сливово. 
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12. Честит 8-ми март“ – 

празник с родителите - с. 

Българско Сливово. 

13. „Честита първа 

пролет“ – екскурзия до 

Паметниците, с цел 

разглеждане на околната 

действителност - с. 

Българско Сливово. 

ІV Педагогическа  съвет. Работа  с  родителите Празници  и развлечения Административна дейност 

 3. Отчет на решенията от 

предходен ПС; 

4. Обсъждане  резултатите 

от извършения 

педагогически контрол. 

5. Текущи 

 

 

1. „Моето красиво 

яйце“ - украса на 

великденски яйца с 

гостуващите родители - I 

група 

 

2. Спортен празник с 

участие на родители- I 

група 

 

 3. Работилница „ Пъстър 

Великден”- боядисване 

на яйца от деца и 

родители -II група 

4. Спортен празник с 

участие на родители- II 

група 

5. Моята любима 

1. Световен ден на хората с 

проблеми от аутистичния 

спектър 

      Отг.: Учителите 

 

2. Лазаруване 

Отг.:IV група и ЦГ  

 

3. Спортен празник  „Спортът е 
здраве“  и мажоретки –  
Отг.: II група и 

Мажоретен състав с 

ръководители – М. Илиева 

И. Иванова 
 

 

4. Ден на книгата - посещение в 

градската библиотека 

         Отг.: Учителите 

        

1. Проиграване плана за 

евакуация 

 

2. Антропометрични 

измервания 
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приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

приказка - II група  

6. Участие в конкурс 

„Три звездички“ - III 

група 

7. Органиизиране на 

изложба от произведения 

на децата, посветени на 

Великден - III група 

8. „Спортът е здраве“ – 

спортен празник - III 

група 

9. „Ден на книгата“ – 

посещение в градската 

библиотека - III група 

10.  „Деня на Земята“ – 

излет  с родителите до 

близка природна 

местност - IV група 

 

11. „Ден на Земята, 

гората и водата“ - 

разход-ка с родителите - 

с. Вардим 

 

12. „Книжке моя, 

сладкодумна“ – четене 

  

5. Развлечение „Пролетна 

забава“ 

Отг.: I- II група 

 

6. Работилница  

„Пъстър Великден”- боядисване 

на яйца от деца и родители;  

Отг.: Учителите 
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на приказки от родители 

„Седмица на детската 

книга и изкуство на 

деца-та“ – посещение на 

Читалище в с. Вардим 

Родители, учители и 

деца 

- с. Вардим 

 

13. „Великден“ - украса 

на яйца, изработване на 

картички и изделия на 

Великденска те-ма 

съвместно с родителите - 

с. Вардим  

 

14. „Ден на земята, 

гората и водата“ – 

разходка с родители - с. 

Българско Сливово. 

 

15. „Моя любима 

книжка“ – четене на 

приказки от родители - с. 

Българско Сливово. 

 

16. „Седмица на детската 

книга“ – посещение на 

Читалище в с. Българско 

Сливово. 

 

17. Лазаруване - с. 

Българско Сливово. 
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18. „Великден“ – 

изработване на 

великденски изделия 

съвместно с родители и 

боядисване/украсяване 

на яйца - с. Българско 

Сливово. 

V Педагогическа  оперативка 

/съвет/ 

Работа  с  родителите Празници  и развлечения Административна дейност 

 Тема: Информация за 

цялостната дейност в ДГ за 

2022-2023г. 

1. Отчет за изпълнение 

решенията на предходния  

педагог. Съвет. 

2. Отчет резултатите от ВОП в 

ДГ и изпълнението на ГКП. 

3. Отчет дейността на 

комисиите в ДГ 

4. Информация и анализ на 

резултатите от ВОП –

входящо и изходящо ниво 

5. Разглеждане 

организационни въпроси 

относно провеждане 

празника на детето –I-ви 

юни. 

6. Отчет на  

председателите на 

МО,комисиите и работните 

групи. 

7. Насоки за работата през 

летния период 

8. Разни 

1. Родителска среща 

по случай края на 

учебната година - I група  

 

2. „За цветята с 

любов“ – с помощта на 

родителите си, децата 

засаждат цветя, за които 

ще се грижат след това - 

I група  
 

3. Родителска среща по 

случай края на учебната 

2022/2023 година и 

запознаване на 

родителите с 

постиженията на децата 

през учебната година - II 

група 

 

4. Моята любима 

приказка – 

продължаване на 

работата по утринната 

1. Арт рисунки на двора в детската 

градина 

Отг.: Учителите 

 

2. 11 май – Ден на Светите 
равноапостоли и просветители 
Кирил и Методий 

 Отг.: Учителите 

 

3. 24 май – Ден на 

българската просвета и култура 

и на славянската писменост 

Отг.: Учителите 

 

 

4. „Довиждане,  детска градина“ 

Отг. IV група и ЦГ 

 

1. .Проверка документацията на 

ЗАС, и хранит. склад. 

 

2. Приключване  на уч. 

документация и изготвяне на 

отчет. 

 

3. Изготвяне на удостоверения 

за завършено ПУО на децата 

от подготвителни групи 
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приказка - II група 

 

5. Родителска среща – 

запознаване на 

родителите с 

постиженията на децата 

през учебната година, 

обсъждане предстоящото 

участие в майските 

празници и 1-ви юни - III 

група 

 

6. Събиране на 

билки със семейството и 

създаване на албум  с 

хербарии - III група 

 

7. Засаждане на цветя в 

двора на детската 

градина - III група 

 

8. Родителска среща за 

отчитане на 

възпитателно-

образователната работа с 

децата в  края на 

учебната година - - IV 

група 

 

9. Парти за изпращане на 

бъдещите 

първокласници - IV 

група 
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10. „Ден на детето“ – 

празник - с. Вардим 

 

11. 24 май – Ден на 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост. Поднасяне на 

цветя - с. Вардим 

 

12. „Довиждане детска 

градина“ - празничен 

концерт и изпращане на 

деца в 1ви клас - с. 

Вардим 

 

13. 24-ти май – Ден на 

славянската писменост и 

култура. Шествие в гр. 

Свищов и поднасяне на 

цветя - с. Българско 

Сливово. 

 

14. „Довиждане детска 

градина“ – празнично 

тържество и изпращане 

на деца в първи клас - с. 

Българско Сливово.  

 

Приложения към ГКП: 

1. План за контролната дейност на директора; 

2. План за квалификационната дейност; 
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Планът  има отворен характер и може да се допълва. 

Годишният комплексен план е обсъден и приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол №1 от 14.09.2022г. 

 

 

Директор:………………/А. Димитрова/ 


