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УТВЪРЖДАВАМ:
Директор ДГ „Сладкопойна чучулига“
Иванка Лазарова

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН
ЗА
ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА
„ СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА“
С. ДЖУЛЮНИЦА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2020/2021 Г. И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН:
• Кодекс на труда.
• Закон за предучилищното и училищното образование.
• Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
• Закон за местното самоуправление и местната администрация.
• Наредба № 15 от22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
• Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование
• Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование
• Наредба за приобщаващото образование
• Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
• Наредба № 6 от 20.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
• Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование
• Етичен кодекс на работещите с деца.
• Вътрешна нормативна уредба – Правилници и планове.

СИЛНИ СТРАНИ, ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ
Децата са обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда. Детската
градина разполага с обширен озеленен двор с обособени площадки за всяка група,
физкултурен салон, здравен кабинет.
Изграден е позитивен, организационен климат в условията на сътрудничество, ефективна
комуникация и отношение на загриженост между всички участници.
Екипна работа между учителите на детските групи.
Грижа за здравето, чрез която децата получават достъп до медицинско обслужване и здравна
профилактика.
Проведени празници: Откриване на учебната година ,Посрещане на Дядо Коледа, Първи
март, Спортен празник, „ Довиждане Детска градина, здравей първи клас“, Първи юни.- ден на
детето.
Участие в Коледен концерт , съвместно с НЧ “Пробуждане“ с. Джулюница и ОбУ „ П. Р.
Славейков“ с. Джулюница и в програми „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Наличие и поддържане на информационни табла във всяка група.
Партньорско участие на родителите в организацията и управлението на детската градина.
ГЛАВА ПЪРВА
Анализ на състоянието и дейността на детската градина през учебната 2020-2021 година:
Цялостната дейност на ДГ „Сл..чучулига” бе насочена към изпълнение на Годишния комплексен
план. С активното участие на всички служители от детската градина, планът бе изпълнен при
активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина, родителите и
другите органи и организации, с които детската градина е във взаимни връзки и отношения.
Отчитайки тенденциите за развитие в образованието и спецификата в дейността на детската
градина, екипът работи успешно за реализацията на основната цел и задачите, заложени в
годишния комплексен план. Определянето на целта и задачите бе в пряка зависимост от силните и
слабите страни в дейността на ДГ „Сладкопойна чучулига”
Силни страни: Съвременната организация на възпитателната и образователната работа в детското
заведение предоставя широки възможности за реализация на поставените цели. През изминалата
учебна година тя се отличаваше с гъвкавост и отразяване спецификата на отделното дете и група.
В ДГ „Сл. чучулига” е налице много добра психологическа атмосфера- важен фактор в
създаването на подходяща среда за социализация, обучение и възпитание на децата. Предметнопространствената среда е функционална, естетична и динамична. Съвместната дейност на
персонала и родителите е насочена към нейното съхраняване и обогатяване.
В организацията на педагогическото взаимодействие като положителни тенденции можем да
посочим:
- Децата от ДГ „Сл.чучулига” имат добро, устойчиво за възрастта си развитие;
- Целенасоченото прилагане на различните форми на педагогическо взаимодействие намери
своите добри количествени измерения в диагностичните процедури по различните направления.

По различните образователни направления децата показаха добри резултати в края на учебната
година, които са показател за системна и качествена образователна дейност.
Слаби страни
 Обогатявана на Материално Техническата база,кътове за игри,дейности по избор.
 Недостатъчно използване на съвременни иновационни технологии за развитие на
познавателната активност на децата;
 Демографски проблеми в малките населени места;
 Нисък социален статус на семействата;
 Нарастваща агресивност сред децата;
 Слабо участие на родителите в дейността на детската градина. По-пълно приобщаване
на родителите като неделим партньор в процеса на личностно развитие на децата.

Изводи:
Избор на още по-подходяща организация, методи и средства насочени към качеството на
образованието.
Участие в национални програми и проекти, подпомагащи дейността на детската градина.
Обогатяване на игровата и дидактичната база.
Изграждане на партньорства с родителите.
МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока на развитие на детето, усвояване
на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в
гражданското общество и обединена Европа.
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско
съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и
предизвикателства на висококонкурентния пазар на труда.
Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократичните
ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на
високоотговорно поведение за участие в обществения живот.
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 2- до 7-годишна възраст
Детска градина „Сладкопойна чучулига“ е институция, в която се реализират цялостно обучение и
възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.
Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна
детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за
социализация и реализация.

Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява
образованието и възпитанието 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 учебновъзпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Р България и света.

ЦЕЛ:
Да се развие максимално потенциалът 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.
.
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. Личността на детето – център в педагогическото взаимодействие.
2. Играта – дейност от първостепенно значение за малкото дете.
3. Предоставяне на възможности за право на избор (дейности, игри, материали, партньорства
и др.).
4. Работа със семейството и подкрепа на родителите в качеството им на основни възпитатели
на децата.
5. Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и национални добродетели.
6. Преживяване на радост и удовлетворение от творческия (съзидателен), действенопрактически и познавателен опит на детето (акцент върху процеса; положителна оценка на
резултата).
7. Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете във всички
дейности.
8. Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния
подход, основен фактор за социално развитие на децата, играта и професионална изява на
педагогическия екип.
2. Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната среда.
3. Участие в проекти, свързани с подобряване опита на екипа за взаимодействие с деца от различен
етнос.

ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Брой деца: 36

2. Брой на групите: 2
•
3. Разпределение по групи:
Първа група „Калинка“ смесена 2,3 и 4 год.Йорданка Бонева- старши учител
Образование висше-магистър
Невена Добрева-учител
Образование-средно специално
Помощник-възпитатели:
Татяна Спирова-0.5 щат
Ружка Стойкова-0.5 щат

Втора група „Слънчице“ смесена -5 и -6 год.
Иванка Лазарова – старши учител
Образование висше-магистър-V и IV ПКС
Биляна Манчева-старши учител
Образование висше-магистър- V и IV ПКС
Помощник-възпитател:
Атанаска Иванова-

Непедагогически персонал:
Красимира Ив. Иванова- счетоводител
Ружка Ст. Стойкова-касиер-домакин
Янка Д. Хараланова-готвач
Иван Д. Йорданов- общ работник
Здравеопазването в Детската градина:
Осъществява се от медицински специалист Розалия Стоянова.









Проверка на медицинските свидетелства на децата при приемане.
Лични здравни карти на децата.
Сутрешен филтър.
Недопускане на болни деца.
Спазване на санитарно-хигиенните изисквания на РЗИ.
Снемане на антропологични данни на децата – м. 11/2021 г. и м. 04/2022 г.
Проверка на здравните книжки на персонала.
Контролиране изпълнението на Указанията за посещение на деца, съгласно заповедите
на министъра на здравеопазването.

Документална осигуреност за учебната 2021/2022 г.
Осигурена задължителна документация по Наредба№ 8
Познавателни книжки на издателство „ Анубис“ за втора, трета и четвърта възрастови групи.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ:
За учебната 2021/22 г. са планирани 6 Педагогически съвета.
ВИДОВЕ ЕКИПИ и КОМИСИИ:
• Работен екип за актуализиране на Стратегията за развитие на ДГ „ Сл. чучулига“:
1. Председател: Директор
2. Членове: Й. Бонева, Г. Тодорова, Н. Иванова



Работен екип за актуализиране на Програмна система на ДГ „ Сл. чучулига“:

Председател: Директор
Членове: : Й. Бонева, Г. Тодорова, Н. Иванова



Комисия за вътрешно-методическа квалификация:

Председател: Ив. Лазарова
Членове: Г. Тодорова, Н. Иванова, Й. Бонева


Комисия по здравеопазване и изготвяне на седмично меню:
1. Директор
2. Мед. Специалист, касиер-домакин, готвач



Комисия по етика:
Председател: Ив. Лазарова
Членове: Й. Бонева, Г. Тодорова



Координиращ екип
Координатор- Н. Иванова
Членове:
Й. Бонева



Екип за обхват и задържане на деца:
Н. Иванова
Й. Бонева

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ












Избор на секретар на Педагог. Съвет.
Наредба за работа на ДГ през учебната 2021/2022 г. в условия на пандемия.
Годишен комплексен план за учебната 2021/2022 г.
План за квалификационната дейност на ДГ през учебната 2021/2022 г.
Актуализирана Програмна система за учебната 2021/2022 г.
План за контролната дейност на директора в ДГ.
Правилник за Вътрешния трудов ред/план за пропускателен режим.
Актуализиран правилник за дейността на ДГ през уч.2021/2022 г.
Определяне броя на групите и броя на децата в групите.
Определяне на педагогическите ситуации за всяка възрастова група.
Приемане на организация за водене, съхраняване и архивиране на документацията в
ДГ.
 Проследяване развитието на децата в ДГ/скрининг тест/
 План за провеждане на празници и развлечения в ДГ за учебната 2021/2022 г.
Срок: м. Септември 2021 г.
Отговорник: Директор
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Планиране на възпитателно-образователната работа в ДГ „ Сладкопойна чучулига“,
съгласно Държавно-образователни стандарти.
 Разпределение на програмния материал, одобрен от МОН за различните възрастови
групи.
 Готовност на ДГ „ Сл. чучулига“ за откриване на учебната 2021/2022 г.
Срок: м. Септември 2021 г.
Отговорник: Директор

ПЕДАГОГИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ
 Информация за насоките от РУО-гр. В. Търново за учебната 2021/2022 г.

 Обсъждане планирането във всяка възрастова група на възпитателно-образователния
процес в ДГ.
 Изготвяне на годишно разпределение на програмния материал за Първа група „
Калинка“-2,4 и 4 г. деца и Втора група „ Слънчице“ -5 и 6 г. деца.
Срок: м. Септември 2021 г.
Отговорник: Директор, учители по групи

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 „ Здравей, Детска градина“ !-празничен ритуал при откриване на новата учебна 2021/22
г.
Срок: м. Септември 2021 г
Отговорник: Директор, учители

РАБОТА С НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ
 Задължения и отговорности по Длъжностна характеристика.
 Насоки от РЗИ гр. В. Търново за дезинфекция в условия на COVID-19
Срок: м. Септември 2021 г.
Отговорник: Директор
РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО
 Провеждане на родителска среща.
 Актуализиране на родителски актив.
 Актуализиране данните на родителите/за попълване в дневника/
Срок: М. Септември 2021 г.
Отговорник: Директор и учители

АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 Изготвяне списъци на децата по възрастови групи.
 Изготвяне на планове-за контролната дейност на директора ,за квалификационната
дейност.
 Изготвяне на Програмна система на ДГ за Учебната 2021/2022 г.
 Отчет за извършени ремонти през летния период.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
 Определяне на Координатор на Координиращия Екип и План на Координиращия
Екип/КЕ/
 Изготвяне на План за Обща подкрепа и /допълнителна подкрепа/за личностно развитие
на децата в ДГ „ Сл. чучулига“.
 Изготвяне на Система за поощряване на децата от ДГ „ Сл. чучулига“ с морални и
материални награди.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Текущ:
Проверка ЗУД- дневници, досиета на деца
Установяване на входното ниво от знания и умения на децата .Провеждане на
диагностични процедури по входно равнище-документиране.

КВАЛИФИКАЦИИ
 Лекция“ Интеркултурното образование-реалност и перспектива“
Срок: М. Октомври
Отговорник: Директор и учител

ОРГАНИЗАЦИОННА-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 „ Есен е дошла“-есенно тържество
 Посещение в библиотеката към НЧ „ Пробуждане“ с. Джулюница

РАБОТА С НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ
 Инструктаж по противопожарна охрана.
 Изготвяне на заповед за определяне на отговорници по противопожарна отговорност
през есенно-зимния период на ДГ.
Срок: М. Октомври
Отговорник: Директор
ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 Работа в COVID ситуация. Система за самоконтрол-хигиенно състояние в обекта.
Дезинфекция и стерилизация. Водене на документация.-лекция
Срок: М. Октомври 2021 г.
Отговорник: Мед. специалист
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Проверка на документацията на касиер-домакина.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
 Отчитане на изпълнение на решенията от предходния ПС.
 Проследяване на постиженията на децата. Диагностика по групите-входно ниво.
Отчитане на резултати.

 Приемане на План за действие при бедствии и аварии.
Срок: М. Ноември 2021 г.
Отговорник: Директор
 Актуализиране на План за противодействие на тероризма
Срок: М. Ноември 2021 г.
Отговорник: Директор
 Приемане на План-сценарий за Коледно тържество в ДГ
Срок: М. Ноември 2021 г.
Отговорник: Директор, учители
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Текуща проверка на учебната документация.
 Текуща проверка по ОН Български език и литература
Организиране на педагогическата ситуация и осъществяване на педагогическо
взаимодействие с децата.
Предмет на проверката: постигнатите знания, умения и отношения, получени в
резултат на обучението и възпитанието на децата по ОН -БЕЛ
Обект на проверката: Наблюдение на педагогическа ситуация в Първа Гр. „ Калинка“учител: Невена Добрева
КВАЛИФИКАЦИИ
 „ Играта като основен метод на интеркултурното образование“-лекция
Срок: М. Ноември 2021 г.
Отговорник: Директор, учители
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
 Проверка на състоянието на МТБ на ДГ.-обогатяване, съхраняване и опазване по групи.
Срок: М. Ноември 2021 г.
Отговорник“ Директор, домакин

ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 Реализиране на оздравителни и закалителни мероприятия- контрол на температурата в
спалните и занималните, проветряване, закаляване на децата.
Срок: М. Ноември 2021 г.
Отговорник: Мед. специалист
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Назначаване огняр за отоплителния сезон
Срок: 01.11.2021 г.
Отговорник: Директор

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Текущ :Оптимално използване на дейностите в дневния режим за групова и
индивидуална работа с деца.
Срок; М. Декември,2021 г.
Отговорник: Директор
КОНСУЛТАЦИИ
 „ Агресията при децата“
Срок: М. Декември 2021 г.
Отговорник: Директор
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ
 Разглеждане на организационни въпроси.
 Коледно тържество-обсъждане на сценарий

Срок: М. Декември 2021 г.
Отговорник: Директор, учители
РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО
 Участие в изложба на Коледни картички в Община Лясковец
 „ Да си направим сурвакница“-изработване съвместно с родителите
Срок: М. Декември 2021 г.
Отговорник: Директор, учители
ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 „ Дядо Коледа в ДГ“-тържество с децата
 Коледен концерт в НЧ „ Пробуждане“ с. Джулюница
Срок: М. Декември 2021 г.
Отговорник: Директор, учители
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Цялостен контрол
Здравен кабинет: Здравен статус на децата, протоколи лекарства, здравни книжки.
Обект на проверка: Медицински специалист
Срок: 20.12.2021 г.
Отговорник: Директор
 Цялостен контрол
Инвентаризация.: Стопанисване на материалната база на ДГ „ Сладкопойна чучулига“
Обект на проверка: Касиер-домакин
Срок: 20.12.2021 г.
Отговорник: Директор
 Цялостен контрол
Приключване на финансовата година
Обект на проверка: Счетоводител, касиер-домакин
Срок: 20.12.2021 г.
Отговорник: Директор

МЕСЕЦ ЯНУАРИ


ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Текуща проверка по ОН- Математика
Организиране на педагогическата ситуация и осъществяване на педагогическо
взаимодействие с децата.
Предмет: Постижимите знания, умения и отношения, получени като резултат от
обучението и възпитанието на децата по образователното направление.
Обект на проверката: Наблюдение на педагогическа ситуация в група ‚ Калинка“ и гр. „
Слънчице“
Срок: М. Януари 2022 г.

КВАЛИФИКАЦИИ
 Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на
вниманието-беседа
Срок: М. Януари 2022 г.
Отговорник: Директор, учители


ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 Зимни игри на двора
Срок: М. Януари 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ

 Обсъждане на плана за празниците през м. Март-Баба Марта и Осми март
Срок: М. Февруари 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Текуща проверка на посещаемостта, воденето на задължителната документация в
група“ Калинка“ и Гр. „ Слънчице“.
Срок: М. Февруари 2022 г.
Отговорник: Директор
КВАЛИФИКАЦИИ
 Професионално и детско портфолио-анализ-кръгла маса
Срок: .Февруари 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ

РАБОТА С РОДИТЕЛИ
 „ Възпитанието на детето в съвременното семейство“
Срок: М. Февруари 2022 г.
Отговорник: Директор
ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 Проверка на хигиенното състояние –дезинфекция на помещенията според изискванията
на РЗИ
Срок: М. Февруари 2022 г.
Отговорник: Директор, мед. специалист
 АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Проверка на хранителния склад-срокове на годност, начин на съхранение

Срок: М. Февруари 2022 г.
Отговорник: Директор
МЕСЕЦ МАРТ


ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
 Отчет на изпълнение на решенията от предходния ПС.
 Избор на познавателни книжки за подготвителните групи-4,5 и 6 год. деца за учебната
2022/2023 г.
Срок: М. Март 2022 г.
Отговорник: Директор, Учители по групи

КВАЛИФИКАЦИЯ
 „ Значимост и изисквания към интерактивната образователна среда в ДГ“ –семинар
Срок: М. Март 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи


ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 „ Баба Марта в ДГ“
 „ Празникът на мама“
 „ Добре дошла, Пролет“
Срок: М. Март 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи
 АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Проверка на детските площадки-уреди и настилка
Срок: М. Март 2022 г.
Отговорник: Директор, общ работник

МЕСЕЦ АПРИЛ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Текуща проверка по ОН-Околен свят
Организиране на педагогическа ситуация и осъществяване на педагогическо
взаимодействие с децата.
Предмет :Постижимите знания, умения и отношения , получени като резултат от
обучението и възпитанието на децата по образователното направление.
Обект на проверката: Наблюдение на педагогическа ситуация – творчество и
самостоятелна работа на децата от гр. „ Калинка“ и Гр.‘ Слънчице“
Срок: М. април 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи
КВАЛИФИКАЦИИ
 „ Училищната готовност-успешен преход ДГ-училище. Съвременни подходи за
оценяване и стимулиране на децата- семинар/дискусия
Срок; М. Април 2022 г.
Отговорник: Директор, учители

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ
 Разработване на проект за физическото възпитание и спорта
Спорт: М. Април 2022 г.
Отговорник: Директор
ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 Лазаровден и Великден-пролетните празници и обичаи

Срок: М. Април 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи
ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 Антропометрични измервания на децата от ДГ
Срок: М. Април 2022 г.
Отговорник: Мед. специалист
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ
 Изготвяне план за ремонтни дейности през ления период
Срок: М. Април 2022 г.
МЕСЕЦ МАЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
 Отчет-анализ на резултатите от възпитателно-образователната работа през учебната
2021/2022 г.
 Отчет на контролната дейност на директора до 31.05.2022 г.
 Отчет на Плана за квалификационната дейност на ДГ „ Сл. чучулига“
 План за лятната работа на детската градина.
Срок: 30.05.2022 г.
Отговорник: Директор
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
 Проследяване постиженията на децата. Диагностика. Изходно ниво. Сравнителен
анализ на резултатите.
Обект на проверката: двете възрастови групи, учители
Срок:30.05.2022 г.

 Цялостна проверка:-изпълнение на дейностите по План за работа на Координиращия
Екип
Обект на проверката: Председателя на Координиращия екип
Срок: 30.05.2022 г.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 24-Май-Ден на славянската писменост и българската култура. Общоселско тържество,
послучай празника на светите братя.
 „ Довиждане Детска градина, здравей първи клас“-тържество на децата от ПГ-6
годишни. Връчване на удостоверения
Срок: м. Май 2022 г.
Отговорник: Директор, учители по групи.
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Актуализиране графика за ползване на платен годишен отпуск на педагогическия и
непедагогическия персонал в детската градина
Срок: М. Май 2022 г. Отговорник: Директор, счетоводител

Годишният план на ДГ е отворена система и при възникнала необходимост може да
бъде актуализиран през учебната година.

