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Анализ на състоянието на дейността на детската градина  през учебната 2016-2017г. 

 

През изминалата учебна година колектива на детската градина даде своя принос за 

изпълнението на мисията ни  

„Утвърждаване на детската градина в желано и любимо място за децата с 

подходящо организирани пространства за игра ,познание и общуване.” 

Цялостната дейност на ДГ”Патиланци”бе насочена към изпълнението на ГКП 

превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип.С 

активното участие на всички служители на ДГ планът бе изпълнен при активното  и 

коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина,родители и 

обществени организации други органи и организации с които ДГ е във взаимни връзки 

и отношения.  

 През изтеклата учебна година в ДГ се работи по програмата на доц.Русинова и 

колектив и Програмата за ПГ.  Всички групи работиха с учебните материали на 

издателство „Изкуства”. 

В ДГ бе оптимизирана системата за организация по всички видове дейности /игра, 

обучение, труд  /,както и съответстващата и такава за  съгласуваност и отчетност на 

резултатите,осигурено бе единство и непрекъснатост на ВОР в шестте групи през 

отчетния период. 

     Екипът от 12 педагози отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните си 

ангажименти през цялата година.На всички учители назначени на различните 

учителски длъжности –мл.учител,учител,ст.учител бе осигурена творческа среда за 

възможно най-всеобхватно реализиране на целите и задачите от Програмите за всички 

възрастови групи,за изпълнение на ДОС.Особено внимание бе обърнато на 

переспективното планиране на целите и задачите за успешното реализиране на 

програмното съдържание и акцента върху играта ,като основна дейност в ДГ,както и на 

използването на ситуационния метод.От направените педагогически проверки ,стана 

ясно ,че голяма част от учителките имат много добра теоретична и практическа 

подготовка,владеят добре децата,работят индивидуално с тях,наблюдава се субективно 

общуване  между учители и деца в пед.взаимодействие.Осигуряват им условия и дават 

възможност за проява на инициативност,активност и творчество на децата.Но има и 

колеги ,които трябва да положат повече усилия,повече самоподготовка, да се 

квалифицират  и да черпят опит от другите. 

Надявам се всички колеги да обърнат повече внимание на новите нормативни 

документи,да се запознаят с тях ,за да ги спазват и прилагат в работата си .особено 

внимание да обърнат на ДОС –вете,на наредбата за квалификации,на Наредбата за 

качество но образованието ,защото занапред трябва да се направи самооценка на всеки 

и да се планират мерки за подобряване качеството на образованието в нашата ДГ. 

Реализирането на планираните и непланираните дейности в областта на 

педагогическата,организационно-педагогическата и административно –стопанската 

дейности беше точно  и задълбочено  и съответстваше на законовите изисквания.  

В детската градина професионално бе прилагана една добре работеща система за 

организационна ,планираща ,управленска и контролна дейности,базираща се на доброто 

планиране и свързана с:   -подготовка и провеждане на ПС 

-провеждане ВОР 

-квалификационна дейност 

-контролна дейност 

-работа с педагогическия персонал 

-хигиена,здравеопазване и здравното обслужване 

-работа с родителите,училището,обществените организации,институции и др. 
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-празниците и развлеченията 

1.Силните страни ,постижения и резултати: 

-опитен екип,с нарастваща професионална отговорност,бързо адаптиращи се 

новоназначени педагози 

-гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления 

-използване на учебно-помощна литература , 

-разбиране ,че доброто общуване с деца и родители е в основата на 

доверието,уважението  и престижа на детското заведени./въпреки преобладаващите 

родители-роми/  

-създадени много добри условия за индивидуално развитие на всяко дете и група, 

съгласувана свобода и творческа дейност на деца и педагози. 

-отлично поддържане на помещенията в  санитарно-хигиенно отношение 

-значително подобрена материална база 

-добре подържано дворно пространство с разпределение по групи на площадки  и 

съоръжения за игри. 

-адаптивност и гъвкавост във възпитателно-образователната работа,стимулиране 

образователния потенциал на всяко дете-децата се чувстват комфортно,средата от 

връстници ,подходите на учителките и условията ги мотивират ежедневно. 

-добри взаимодействия и взаимоотношения в екипите по групи 

-опит в интеграцията,толерантността и професионалното отношение към децата със 

СОП 

-пълен капацитет на групите  

-много добро хранене 

-добра функционална среда 

-много добра подготовка за училище 

-усвояване и покриване на ДОС и стандарти 

-изградени традиции и много празници в ДГ 

2-Слаби страни и проблеми: 

-разгръщане на работата с родителите,търсене на нови форми на взаимодействие 

-недостатъчна мотивираност  и инертност у част от педагогическия екип по отношение 

прилагането на иновативни методи и подходи 

-научно издържана и актуална вътрешно-методична и външно –методична 

квалификация на педагогическия екип 

-нередовната посещаемост на децата  

-търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми и 

такива към МОН 

Изводи: 

Чрез създадената ефективна организация  детската градина  до голяма степен е в 

състояние да решава проблемите си.Отговорно е отношението на целия екип за 

толерантно общуване с деца и родители,които са повече от ромски произход и 

повишаване  качеството на възпитание и образование в  на детската градина. 

Дейността на целия колектив се основаваше на стратегическите цели ,мисията и визията   

на детската градина а именно –Утвърждаване в общественото пространство на 

детската градина ,като модерна ,гъвкава ,конкурентна и необходима 

предучилищна институция ,като среда за социално-културна ,възпитателна и 

образователна работа ,като център за творчество,като съмишленик и партньор на 

деца,родители и учители. 

 

                                           

 

          3. Теми  и  график  на  заседанията  на  педагогически  съвет: 
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-    за разпределяне на групите и екипите и приемане плана за дейността на 

детската градина за учебната  2017- 2018г.  

                                                                        месец септември 2017г. 

          -    за отчитане резултатите от входното ниво;              

месец октомври 2017г. 

-    за отчитане резултатите от частичния контрол и резултатите от ВОР през първото 

полугодие; 

  месец януари 2018г.  

          - за  избор на издателство за учебни помагала 

                                                                                                    месец март2018г. 

 -   за отчитане резултатите от тематичната проверка и здравословното състояние 

на децата; 

месец април 2018г.  

 -   за отчитане резултатите от цялостната дейност в ДГ;  

         месец май 2018г. 

4. Приоритети в детската градина; 

а) постигане на специална характеристика на детската градина, чрез: 

-   характерно отличително възпитание и обучение на децата; 

- организация на развиваща и обогатяваща детския опит материална среда и 

функционално пространство за децата; 

- повишаване на професионализма и педагогическия опит на учителите, чрез 

участието им в разнообразни форми (лекционни курсове,  семинари,  

дискусии,  анкети,  консултации,  работа  в творчески екип, обмяна на опит в 

детската градина и друга детска градина); 

- привличане за съвместна ВОР на семейството, училище,  културни институции и 

др.; 

-обхващане на  децата от ромски произход  подлежащи на задължително 

обучение  в детската градина 

-    контрол върху дейността. 

 

 б) изграждане у детето готовност за поемане на нова социална 

 роля – ролята на ученик 

 

Раздел ІІ. 

 

1. Дейности за реализиране на целите, стратегията и приоритет: 

- образователно – възпитателна работа; 

- организационно – педагогическа дейност; 

- квалификационна дейност; 

- контролна дейност; 

- работа с родители, културни институции, обществени институции и училища; 

- административно стопанска дейност; 

- профилактична дейност за опазване здравето на децата; 
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2. Квалификационна дейност: 

- обсъждане с педагогическият колектив на публикации свързани с проблемите на 

предучилищното възпитание. 

-Обсъждане Наредба № 16 за приобщаващото образование 

- запознаване с новоизлезлите нормативни документи и техните изменения и 

допълнения. 

- Наблюдение и обсъждане използването на интерактивни методи преднамерена 

ситуация  в ПГ .  

-квалификация с помощния персонал на тема –„Тук сме заради децата” 

- дискусионно студио  на тема:”Творческото възпитание на детето чрез народното 

творчество -фактор за практическото  усвояване на книжовен български език.” 

 

3. Видове контрол. Обекти, форми, срокове. 

3.1. Административен контрол: 

- проверка на училищната документация се извършва най-малко два пъти на 

полугодие. Резултатите се отчитат на съвещания, фиксирани в месечните седмични 

планове; 

- проверка на количеството и качеството на храната се извършва от медицинската 

сестра два пъти на полугодие; 

- проверка на таксовата книга – два пъти годишно;  

- непрекъснат контрол: 

- спазване на изискванията за трудова дисциплина; 

- седмично разписание на заниманията; 

- спазване Правилника за вътрешен трудов ред; 

- изпълнение решенията на Педагогическия съвет; 

- административната и стопанска дейност 

- опазване на материално – техническата база; 

- здравословното състояние на децата. 

3.2. Най – малко един път в месеца: 

- информационно обслужване. 

3.3. Най – малко един път на полугодие: 

- ефективната работа на учителите и учебните резултати; 

- ефективност на цялостната дейност на непедагогическия персонал; 

- готовност за действие в екстремни условия ( пожар, бедствия и др. ) 

3.4. Частична проверка.”Мястото на играта във ВОР” 

3.5.Тематична проверка :”Ролята на народното творчество в ВОР за практическото 

усвояване на български език. 

 3.6. Цялостна проверка 

Тема:” Използване на ситуационния метод във образователната работа в групите” 

          3.7. Форми на контрол: 

- наблюдение; 

- посещения; 

- консултации; 

- анализ на ситуации; 

- анализ на детски творби и продукти на детската дейност. 
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3.8. Впечатленията, резултатите, изводите и препоръките се отчитат на Педагогически 

съвет периодично: 

- за първото полугодие – месец януари; 

- за годината – края на учебната година. 

4.Работа  с родители,ОС,обществеността,бизнеса и културните институции. 

 4.1.Анкета “Знаете ли ,кои са любимите приказки  на вашите деца”?” 

 4.2.Запознаване на родителите с “Правилника за дейността на детската градина”  

4.3.Драматизации на приказки пред родителите. „Приказни герои” 

4.4.Дискусия  с родителите на тема „Защо децата ви трябва да усвоят български език” 

4.5.Оформяне на родителски табла :”Детската година през годините” 

4.6.Съвместен празник с родителите по случай юбилея на детската градина 

7.Среща-дискусия  на членовете на УН с родителите по въпросите  за здравословното  

хранене и грамотността на децата. 

4.8.Създаване на Обществен съвет и съвместна работа в интерес на децата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   РАЗДЕЛ ІІІ. Месечно разпределение на дейностите 
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Месец СЕПТЕМВРИ 

 

Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

     

І.    Педагогически съвет 

1.Организиране на новата 

учебна година/нормативни 

документи,инструкции 

,указания на МОН и общината. 

2.Изготвяне и приемане на 

годишния комплексен план. 

   

3.Изготвяне график за 

родителските срещи. 

      Срок:15.09.17г. 

        Отг.Директор 

 

І. Подготовка за 

откриване на учебната 

година 

1.Проверка и уточняване 

броя и  списъците по 

групи. 

 2.Сформиране  на екипите 

в групите. 

              

3.Снабдяване на всяка 

група със задължителна 

документация. 

          Отг.Директор 

4.Изготвяне на заявки за 

учебни помагала по групи. 

                 Срок:30.09.17г. 

                  Отг.Учителките  

ІІ.Работа с родителите 

1.Подготовка   на 

родителските срещи по 

групи 

             Срок:30.09.17г. 

              Отг.Учителките                                                                                                

1.Изготвяне и защита на 

Образец №2. 

             Срок: 30.09.17г. 

             Отг. Директора  

2.Преглед на досиетата на 

личния състав в 

ДГ”Патиланци”. 

 

4.Основно почистване на 

офиси и хранилища.  

                 Срок: 30.09.17г 

             Отг.  Пом.възпит. 

                 Учители  

 

6.Инструктаж  за безопасна 

работа и охрана на труда 

              Срок: 30.09.17 г. 

               Отг. Директора 

                Мед.сестра 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 
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Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

    І.Педагогически съвет 

1.Приемане на промени в  

Правилник за вътрешен трудов 

ред,Правилник за УД . 

  2.Отчитане резултатите от 

входното ниво  на децата. 

4.Изготвяне на работни групи 

и комисии. 

4.Приемане на план за  юбилея 

на детската градина 

               Срок:20.10.17 г. 

                Отг. Директора                  

и пр.-л на СО 

ІІ.Педагогически контрол. 

1.Проверка на списъците и  

пълняемост на групите. 

2.Проверка на готовността на 

учителките за започване  

на учебната година и 

попълването на дневниците. 

 

               Срок.3.10.17г. 

                   Отг.Директор 

 

2.Проверка на обхвата на  5 и 6 

годишните деца в групите на 

детската градина. 

               Срок.10.10.2017г. 

                   Отг.директор  

 и учителките на ІІІ и ІV,І-б и 

ІІ-б гр. 

                                                                                                

І.Работа с родителите. 

1.Провеждане на родителски 

срещи по групи. 

1.1.Дискусия на тема”Защо 

децата ви трябва да усвоят 

Български език и ролята на 

родителите” 

1.2.Избор на родителски 

активи.            

1.3.Избор на ново 

Училищно настоятелство. 

     Отг.Е.Иванова  

И.Гайдова и Бл.Христова 

             Срок.30.10.2017г. 

              Отг.Учителките 

ІІ.Квалификационна 

дейност. 

1.Разглеждане и обсъждане  

на,новоизлязла 

педагогическа литература 

и нормативни документи. 

                Срок.30.10.17г. 

                 Отг.Ил.Стоянова 

                     Св.Дуева 

ІІІ.Хигиена и 

здравеопазване 

1.Есенни антропометрични  

измервания. 

2.Преглед на здравната 

документация. 

                                     

Срок:15.10.17г. 

      Отг.Мед.сестра                                                            

1.Подготовка на МТБ и 

интериора по групи. 

                Срок: 15.10.167г. 

                  Отг.Домакин 

                   Мед. Сестра 

                         

2.Подготовка и проверка 

на газовата инсталация  и 

печките във Илинденци. 

         Срок:30.10.17г. 

              

             Отг.Домакин и         

шофьор и огняр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                     Месец НОЕМВРИ 
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Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

І.Педагогически контрол. 

1.Проверка на 

задължителните 

документация  по групи. 

2.Проверка на седмичното 

разписание на планираните 

ситуации. 

                Срок:05.11.17г. 

                 Отг. Директора 

ІІ.Частична проверка. 

Тема: Мястото на играта в 

режима на Ігр. 

Срок:20.11.17г.                                                                                       

                  Отг. Директора 

 

І.Квалификационна 

дейност. 

1.Квалификация на 

помощния персонал за 

използването на 

дезинфекционите 

препарати. 

Срок: 10.11.17г. 

               Отг.   мед. сестра 

2.Запознаване на колектива 

с промените в КТД 

                  Отг.Пр-л на СО 

ІІ.Хигиена и 

здравеопазване 

1.Проверка  на 

дезинфекцията и хигиената 

в помещенията 

                Срок: 20.11.17г. 

                Отг.Мед.сестра  

1.Проверка на 

електрическите уреди 

             Срок: 10.11.17г. 

      Отг. Общи работници 

                    Пом.възп. 

3. Проверка изпълнението 

на задълженията на 

помощник възпитателите..  

                Срок: 20.11.17г.                                

                Отг.  Директор 

                     Мед.сестра 

4..Проверка на 

посещаемостта на децата 

по групи. 

     Отг.Директор 

     Срок:постоянен 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Месец ДЕКЕМВРИ 
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Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

І.Педагогически  контрол 

1.Проверка спазването и 

провеждането на 

педагогическите ситуации 

по групи. 

            Срок:05.12.17г. 

           Отг.Директора 

2.Цялостна проверка: 

Тема:”   .”Ролята на 

народното творчество в 

процеса на изучаване на 

български език” 

  ІІІ и ІV гр.гр.     

       Срок: 10.12.17г. 

            Отг.Директора 

 

3.Частична проверка: 

Тема.”Мястото на сюжетно 

–ролевата  игра в 

образователния процес” 

Срок:декември- ІІ гр. 

Отг.Директор 

І.Педагогическо 

съвещание. 

1.Обсъждане и приемане 

план сценарий за коледно 

тържество. 

              Срок: 05.12.2017г. 

              Отг. Комисия по 

                       Сценария                   

2.Организиране и 

подреждане на изложба в 

детската градина и салона 

на читалището .                                                                 

Срок:20.12.2017г.   

         Отг. Учителките 

ІІІ.Работа с родителите 

1.”Бъдни вечер ”-съвместно 

тържество с родителите на 

ПГ.  

 Отг. Учителките на ПГ                                                                          

2.Коледно тържество и 

вечер на колектива 

                 Срок:24.12.17г. 

               От.директор                        

 и Председателя на СО 

 

 

             

 

1.Контрол на 

разпределянето на храната 

по групи и спазване 

изискванията на сервиране. 

                  Срок: 10.12.17г.  

             Отг. Мед. сестра 

                       Директора 

 

2.Проверка и контрол на 

температурата в 

помещенията и парните 

котли. 

                  Срок: 10.12.17г.                                

                Отг. Директора 

3.Проверка  изпълнението 

на Мониторинговата  

програма за контрол на 

вода,работна среда и готова 

кулинарна продукция”. 

 

Срок.постоянен 

               Отг.мед.сестра 

                   и Директор               

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                               Месец ЯНУАРИ 
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Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

І.Педагогически контрол. 

1.Цялостна проверка. 

Тема.  

„Мястото на народното 

творчество  в 

образователния процес” 

„І б и ІІ б гр.      

 

          Срок: 31.01.2018г. 

            Отг.Директор                                   

ІІІ.Педагогически съвет 

1.Анализ на резултатите от 

възпитателно–

образователната работа 

през първото полугодие. 

2.Насоки за продължаване 

на работата през второто 

полугодие.                      

           срок:31.01.2018г. 

     Отг.Директор                

 

І.Квалификационна 

дейност. 

1.Иновативни методи и 

използването им във 

ВОР.. 

           срок:30.01.2018г. 

  Отг.  В.Масларска и 

Ил.Стоянова 

2.Семинар с помощния 

персонал.”Ролята на 

помощния персонал за 

възпитаване на навици „. 

                 Отг.мед сестра 

и Св.Дуева  

 

 

3.Педагогически тренинг 

на тема:”Изиграй ми….” 

срок:20.01.2018г. 

             Отг.Е.Митова и 

Н.Ставрева 

 

ІІІ.Работа с родителите 

Изработване на табла на 

входовете на детските 

градини с рисунки на 

децата. 

отг.Учителките 

     Срок:постоянен 

1.Периодичен контрол на 

изготвянето на менюто. 

                  Срок: постоянен 

                   Отг. Директор 

                          Мед. сестра 

 

3.Проверка качеството и 

количеството на храната и 

резултати от лабораторния 

анализ на храните. 

                 Срок:  постоянен 

                     Отг. Директор 

                          Мед. сестра 

4.Тренинг за действие при 

екстремни 

ситуации/пожар,земетресение 

наводнение и др./ 

                       срок:31.01.2018г. 

                        отг.Директор                                          

В.Ханджийски 

 

5.Периодичен инструктаж за 

безопасна работа и охрана на 

труда. 

                       Срок:25.01.2018г. 

                       Отг.Директор 

                         Мед.сестри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец ФЕВРУАРИ 
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Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

І.Педагогически контрол. 

1.Цялостна проверка. 

Тема:” Мястото народното 

творчество ВОП „-  

         І и ІІ гр.                                                                                                                      

Срок :    10.02.2018г.                                 

                Отг.Директора 

. 

2.Проверка на дневниците 

и изпълнението на 

седмичното разписание на 

ситуациите.  

          Срок: 20.02.2018 г. 

                  Отг.Директора 

Частична проверка. 

Тема:”Мястото на 

подвижните игри в режима 

на децата.„ 

Срок: постоянен 

Отг.Директор 

І.Педагогическо 

съвещание. 

 1.Обсъждане план – 

сценарий за празниците 

“Баба Марта”,”Ластовица” 

и “Пролетен празник”.  

                Срок.20.02.18г. 

                Отг.В.Масларска 

и               Бл.Христова  

                   И.Гайдова 

ІІІ.Работа с родителите. 

Провеждане на анкети 

”Четете  ли приказки на  

децата си” 

Отг.В.Масларска Е.Митова 

Б.Христова, 

           

            Срок:     30.02.2018г. 

                   

1.Проверка на таксовата 

книга. 

          Срок:10.02.1018 г.                        

2.Проверка на качеството 

на работа на помощния 

персонал. 

            Срок:20.02.2018г. 

                 Отг. Директора 

                     Мед. сестра 

3.Проверка и контрол на 

парния котел. 

               Срок: постоянен 

                 Отг.общ.р-к 

4.Проверка на трудовата 

дисциплина и спазването 

на работното време 

               Срок: постоянен 

                 Отг. Директора 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец МАРТ 
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Педагогическа дейност 

Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

 

 

І.Педагогически контрол. 

1.Проверка – спазването на 

планираните ситуации в III 

и   IV група.  

2.Проверка на учебната 

документация. 

 

            Срок: 10.03.2018г. 

                   Отг. Директора 

 

3.Частична проверка 

продължава . 

              Срок: постоянен   

                  Отг. Директора 

3.Проверка на двигателния 

режим на децата в трите 

детски градини.  

                   Срок: постоянен 

               Отг.Мед.сестра 

І.Педагогически съвет 

1.Отчет на резултатите от 

частичната  проверка. 

 2.Отчитане резултатите от 

проверката на учебната 

документация.  

                 Отг.Директор 

3. Анализ на 

здравословното състояние 

на децата.  

               Отг. Мед. Сестра 

4.Избор на учебни 

помагала за учебната 2018-

2019г. 

           Срок : 15.03.2018г. 

ІІ.Работа с родителите. 

Съвместни празници по 

случай 8 март. 

            срок:08.03.2018г. 

                   отг.Учителките 

    3. Изложби на тема 

“Празникът на мама”. 

           Срок: 8.03.2017г. 

                  Отг.С.Дуева   и 

учителите 

  4.Посрещане на Баба 

Марта и празника  

„Ластовица”. 

Участие в отбелязването на  

3 ти март-  

          Срок:01.03.2017г. 

          И.Гайдова и 

учителките   на ПГ                

1.Пролетно почистван 

 обработване на площи и 

цветните алеи. 

 

           Срок: 30.03.2017г. 

      Отг.Общ.работник   

                      

2.Отстраняване на 

опасните  уреди и 

съоръжения на двора 

  

         Срок: 30.03.2018г. 

     Отг. Общ работник 

 3.Проверка качеството на 

работа на помощник 

възпитателите. 

              Отг.мед сестра 

               Срок:15.03.2018г. 

 

 

 

 

 

Месец АПРИЛ 

 

Педагогическа дейност Организационно – Административно – 
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педагогическа дейност стопанска дейност 

І.Педагогически контрол. 

Проверка на  спазването на 

изискването за разходки и 

работа на открито. 

                   Срок: постоянен 

               Отг.Директор 

 

2.Частичната проверка 

продължава – ІІІ гр. и  

филиалите 

                Срок: постоянен 

                Отг. Директора 

3.Проверка готовността на 

децата от ПГ за училище. 

        

             Срок:постоянен 

             Отг.Директор 

ІІ.Педагогически съвет. 

1 Анализ на резултатите от 

отчета на изходното ниво в 

подготвителната група.  

2.Анализ на 

здравословното състояние 

на децата. 

               Срок: 30.04.18г.  

                 Отг. Директора 

                      Мед.сестра 

 

І.Работа с родителите. 

1.Съвместни празници 

подслучай:Великден  – 

Лазаровден,.Седмица на 

гората.Седми април-ден на 

общината. 

       Срок: м.април.2018г.  

                 Отг. Учителите 

                на ІІІ и ІVгр. 

ІІ.Хигиена и 

здравеопазване 

1.Антропометрични 

измервания на децата. 

         Срок: 30.04.2018г. 

                Отг. Мед. сестра 

2.Посещение на Арт 

центъра в с.Илинденци от 

децата от ПГ. 

             Отг.И.Гайдова и 

учителките на ПГ. 

                       30.04.2018г. 

 

 

 1.Изготвяне на обобщена 

заявка за задължителна 

учебна документация. 

                    

          Срок: 30.04.2018 г. 

                  Отг. Директор 

                   

2.Засаждане на пролетни 

цветя в двора. 

3.Боядисване на дворните 

уреди. 

            Срок: 10.04.2018г. 

       Отг. Общ. работници 

                     Домакин 
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Месец МАЙ 

 

Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

І.Разширен 

Педагогически съвет. 

 1.Отчет на цялостната 

дейност през учебната 

2017/2018г.на открито. 

2.Отчет на изходното ниво 

на децата от ПГ. 

3.Приемане план за лятната 

работа. 

 

3.Приемане на план 

сценарий за 1 юни. 

 

              Срок: 20.05.2018г. 

                Отг. Директор 

             Учителките    

 

 

І.Работа с родителите 

1. Посещение в училището 

и среща на децата от ІV 

група с начални учители 

 

2.”Довиждане детска 

градина”  -  съвместен 

празник с родителите по 

случай изписването на 

първокласниците. 

 

             Срок: 24.05.2018 г. 

                  Отг. Учителите 

                        от ІV група 

3.Организиране на 

екскурзия с ПГ. 

             Срок.01.06.20178г. 

            Учителките на ІVгр. 

ІІ.Хигиена и 

здравеопазване 

Организиране на излети и 

разходки с децата  

               Срок: Постоянен 

                Отг. Учители и 

мед.сестри 

 

 

 

1.Изготвяне на списък на 6-

годишните за постъпване в 

І клас.  

          Срок: 30.05.2018 г. 

                   Отг. Учителките 

на ПГ 

             

 2.Проверка на спазването 

на наредбата за 

здравословно хранене. 

                    

           Срок: 20.05.2018г. 

                  Отг. Директор 

                      Мед. сестра 

 

3.Изготвяне на график за 

платения  отпуск за 2018г 

            Срок: 01.06.2017г. 

        Отг. Директор ,Пр-л  и    

         на СО 

4.Периодичен инструктаж 

по безопасна работа и 

хигиена на труда 

 

           Срок: 15.05.2018г. 

                    Отг. Директор 

                   Мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец ЮНИ и ЮЛИ 
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Педагогическа дейност 
Организационно – 

педагогическа дейност 

Административно – 

стопанска дейност 

І.Контролна дейност 

1”Използването на 

допълнителни форми на   

педагогическо 

взаимодействие” в групите.             

Срок:постоянен                           

отг.Директора 

    

2.Организиране на 

дейностите на открито. 

 

               Срок: Постоянен 

                 Отг. Учители 

 

 

 

 

 

1.Организиране екскурзии 

на децата за празника 

Първи юни. 

                   Срок:1.06.2018г. 

                   Отг.Директор и 

Учителки 

ІІ.Работа с родителите 

1.Празнуване 

международния ден на 

детето-1юни. 

1  .Изложба на 

тема:”Празник на детето” 

 

             Срок:1юни  2018г. 

             Отг.Учители 

 

1.Проверка на качеството 

на хранителните продукти. 

                    

              Срок: постоянен 

                Отг. Директора 

                      Мед. сестра 

                             Домакин 

 

2.Проверка и подържане на 

уредите и съоръженията на 

двора. 

  

              Срок: постоянен 

           Отг. Общ работник 

 

3.Изготвяне на график за 

дежурствата през 

отпуските на помощния 

персонал. 

          Срок: 30.07.2018г. 

            Отг. Директора 

 

   

 

Забележка: Плана е отворен и в него могат да се включват или изменят дейности по 

необходимост и целесъобразност. 

 

 

 

                                                                                           Директор: ………… 

                                                                                                     / Калина  Джаджова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детска градина ”Патиланци”с.Микрево 
Ул.”Освобождение”-2  тел.074343059, email-odz.mikrevo@abv.bg 
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З А П О В Е Д 

 

№  7/14.09.2017г. 

 

На основание чл.258 и чл.259 ал.1 от ЗПУО и Решение на ПС № 1/13.09.2017г. 

 

 

У Т В Р Ъ Ж Д А В А М 

 

 

Годишния  комплексен  план  за  дейността  на  ДГ”Патиланци”за 

учебната 2017-2018г. 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М 

 

1.С настоящия план да бъдат запознати всички лица срещу подпис. 

2.Планираните дейности в Годишния комплексен план за 2017-2018г.да се изпълняват 

от работещите в детската градина. 

3.Контрол върху изпълнението на заповедта ще се осъществява от директора на 

детската градина. 

 

 

                                                       Директор:……….. 

                                                                     /Калина Джаджова/ 


