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ГЛАВА ПЪРВА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА

ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

1. Силни страни, постижения и резултати:

 Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост;

 Мотивиран педагогически екип, който отговорно подхожда и изпълнява 

професионалните си задължения и ангажименти;

 Създадена благоприятна образователна среда, включваща прилаганетето на 

иновативни игрово-познавателни и практико-действени методи, техники и похвати на 

педагогическо взаимодействие;

 Гъвкава организация на формите и дейностите по всички ОН, осигурени 

условия за равен старт на всички деца;

 Насочване на всички дейности към постигането на определени очаквани

резултати, свързани с цялостното развитие на детето;

 Създадени са условия за улеснен преход от семейна среда към детски ясли, 

детска градина и училище;

 Добра функционална среда, обогатена материална база;

 Грижа за здравето, чрез която децата получават достъп до медицинско 

обслужване и здравна профилактика.

 Осигурено здравословно хранене на децата;

 Много добра подготовка за училище;

 Усвояване и покриване на ДОС;

 Създадени условия за стимулиране самостоятелността у децата и формиране 

на ценностна системата от общочовешки добродетели;

 За подкрепа на индивидуалните потребности на децата работят психолог, 

логопед и ресурсен учител;

 Утвърден личностно ориентиран и позитивен подход на управление и 

възпитание;

 Вътрешноинституционална и външноинституционална квалификация 

според потребностите на педагогическия екип;

 Включване и работа по проекти на Столична община и на национално ниво;

 Осигурени финансови условия за материално стимулиране на

педагогическите специалисти;
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 Модернизирани дворни пространства и групи;

 Много добро санитарно-хигиенно поддържане;

 Богата материална база със средства от бюджета на ДГ № 186 „ДЕНИЦА“.

2. Слаби страни, проблеми:

• Недостатъчни връзки с неправителствени организации, външни структури;

• Недостиг на финансови и материални ресурси;

• Привличане на допълнителни средства за финансиране;

• Недостатъчна и неефективна работа с родителите;

• Част от родителите не приемат образованието като основен двигател на 

социалния и икономически растеж в съвременния свят;

• Занижен родителски контрол и/или липса на заинтересованост по 

отношение обучението, възпитанието и социализацията на децата им;

• Текучество на непедагогическия персонал, поради ниска мотивация за 

работа, свързана с материалната страна;

МИСИЯ 

Политиката на ДГ № 186 „Деница” като институция в системата на 

предучилищното и училищното образование е да поддържа съпоставима с европейските 

измерения образователна система, която да бъде решаващ фактор за изграждане на 

обществото на знанието. 

Мисията, която детската градина изпълнява, е да се формират и усъвършенстват 

способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето. Възпитание 

в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции.

Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно 

ДОИ, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

ВИЗИЯ 

ДГ № 186 „Деница” е модерна и привлекателна детска градина със съвременно 

управление, съобразено с традициите и европейските критерии, гарантираща условия и 

предпоставки за съхранение на детето и детството като ценност. Детската градина 

предоставя на децата пространство за творчество, игри, разширяване на знанията за света 

и уменията за общуване с другите. Приоритетите на детската градина са насочени към 

стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание 

на децата в една безопасна и естетически издържана среда. ДГ № 186 „Деница” изразява 
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подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете, като създава учеща среда за 

неговата реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на времето.

ЦЕЛ

Основната цел, към която е ориентирано обучението и възпитанието, е полагане 

основите за учене през целия живот и осигуряване на физическото, познавателното и 

емоционалното развитие на децата. Изграждане на позитивна образователна среда, която 

да създава у децата чувство на сигурност, увереност и себеутвърждаване. Формиране на 

мислещи, самостоятелни и социално отговорни личности. Постигане на ефективна връзка 

между детската градина и семейството.

СТРАТЕГИИ

1. Създаване на оптимална материална среда и социално педагогически комфорт за 

интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

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

повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация.

3. Осигуряване на максимално добри здравно – хигиенни, материални и педагогически 

условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата, съобразно ДОС.

ПРИОРИТЕТИ

1. Утвърждаване на ДГ № 186 „Деница” като значима институция, част от 

предучилищното образование в гр. София.

2. Прилагане и спазване на образователните стандарти за предучилищно 

възпитание

3. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата.

3. Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование -

система за оценка и самооценка на персонала.

4. Усъвършенстване системата за квалификация и преквалификация на кадрите.

5. Удовлетворяване на потребностите на деца със СОП.

6. Взаимодействие и сътрудничество с родители, общественост, НПО и органи по 

чл. 2, ал. 2 от ЗПУО.

7. Подпомагане на родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно 

възпитание и преодоляване на агресията.

8. Приобщаване на децата към културните традиции и националните ценности.

9. Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда.
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10. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и  

труд в детското заведение.

11. Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия за 

тяхната публична изява.

12. Участие в програми и проекти.

13. Имиджова политика на ДГ № 186 „ДЕНИЦА” – е-политика, работа с медии и 

други звена, изграждащи имиджа на институцията.

14. Оцеляване на ДГ № 186 „Деница” при кризи и извънредни ситуации.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Максимално развитие потенциала на децата, възможност за пълноценна 

социална реализация, развитие на способностите и развитие на личността.

2. Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на 

информационната среда.

3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. 

Изграждане на положително отношение към образованието у родителите.

4. Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на 

детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДГ № 186 „Деница” се намира в район “Младост“ - Столична община.

Състои от сграда с два корпуса, отговаряща на всички изисквания на модерен 

детски комплекс. 

ДГ № 186 „Деница” прилага системата на делегиран бюджет.

За учебната 2021 / 2022 година са утвърдени 29,5 щатни бройки, разпределени 

както следва: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ
1. Директор 1 щ. бр.
2. Учители детска градина: 12 щ. бр.
                                             Общо: 13 щат. бр.
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
1. Технически изпълнител 1 щ. бр.
2.
3.
4.

Касиер - домакин
Счетоводител
Финансов контрольор

1 щ. бр.
0,25 щ.бр.
0,25 щ.бр.

                                             Общо 2,5 щ. бр.
3. Готвач 1 щ. бр.
4. Пом. Готвач 1 щ. бр.
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БРОЙ ДЕЦА: 172

БРОЙ НА ГРУПИТЕ: 7

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ:

Първа яслена група
„МАЙМУНКИ”

м.с. Елка Георгиева
м.с. Лилия Кацарска
помощник – възпитатели:
Бойка Симеонова
незаета щатна бройка

Втора яслена група
„МЕЧЕТА”

м.с. Зоя Иванова
м.с. Катя Кайнакчиева
помощник – възпитатели:
Виолета Русева
Снежана Трендафилова

Първа група
„БАМБИ“

Петя Стоянова – старши учител;
Добри Рахнев – учител;
помощник – възпитател:
Мариана Илинова

Втора група 
„СЛАВЕЙЧЕТА“

Ива Савова – учител;
Йоанна Стаматова- учител;
помощник – възпитател:
Марина Рачева

ПГ 5-годишни 
„ЗАЙЧЕТА“

Росица Иванова – учител;
Мария Райкова – учител;
помощник – възпитател:
Арета Иванова

ПГ 6-годишни
„ВЕСЕЛИТЕ ЛЪВЧЕТА“

Цонка Стоянова – учител;
Николина Горанова – учител;
помощник – възпитател:
Анета Петрова

ПГ 6-годишни 
„СМЕХОРАНИ“

Христина Кехайова - Ватахова – старши 
учител;
Йоана Иванова – учител;
помощник – възпитател:
Валентина Борисова

На първия Педагогически съвет за учебната 2021/ 2022 година за секретар на ПС е 

избрана Ива Савова – учител в ДГ № 186 „Деница“.

5. Работник кухня
                     Общо: 3 щ. бр. 

1 щ. бр. 

6.
7.

Помощник-възпитатели
РПС
                     Общо: 11 щ. бр. 

9 щ. бр.
1 щ. бр.

Всичко общо: 16,5 щат.бр.

                                                                                             ОБЩО: 29,5 щ. бр. 
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Заместник на директора:

1. Йоанна Стаматова - учител в ДГ № 186 „Деница“

2. Николина Горанова - учител в ДГ № 186 „Деница“

За активното и ефективно участие на членовете на Педагогическия съвет в 

управлението на детската градина се сформират следните работни комисии: 

РАБОТНИ ЕКИПИ И КОМИСИИ

І. КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БУВОТ ( ГУТ)

Председател: Директор

Членове: 1. Атанас Атанасов – Технически изпълнител и лице по безопасност и 

здраве при работа.

2. Николина Горанова – учител;

Задачи: 

1. Разработване на програма за оценка на риска в детското заведение;

2. Посещаване на курс за безопасни условия на труд; 

3. Провеждане на задължителните инструктажи на персонала и осигуряване на 

задължителната документация по темата.

ІІ. КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Председател: Петя Стоянова – старши учител;

Членове: 1. Ива Савова - учител;

2. Йоанна Стаматова – учител;

Задачи:

1. Проучване и запознаване на педагогическата колегия с квалификационни и 

обучителни курсове.

2. Организиране и съдействие при провеждането на формите на 

вътрешноинституционална квалификация.

3. Осигуряване на литература и библиографски справки по различни образователни 

теми.

4. Организиране и съдействие за функционирането на консултативния кабинет в 

детското заведение.

5. Вътрешно-методическа помощ и съдействие при възникнали проблеми в 

планирането и осъществяването на формите на педагогическо взаимодействие, изготвяне 

на  предложения за критерии и показатели за текущ и тематичен контрол, оказване на 
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теоретико-методическа помощ на новоназначени педагогически специалисти, както и на 

помощно-обслужващия персонал.

ІІІ. КОМИСИЯ ЗА ДАРЕНИЯ

Председател: Директор

Членове: 1. Мария Апостолова – касиер – домакин;

2. Даниела Стоичкова – учител;

Задачи: 

1. Опазване и обогатяване на МТБ.

2. Участие в инвентаризации на детското заведение.

3.Финансов и административно-стопански контрол при приемане на дарения.

4. Водене на прилежащата задължителна документация.

5. Регистриране в публичния регистър на СО.

ІV. КОМИСИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН САНИТАРНО-ХИГИЕНЕН КОНТРОЛ. 

Председател: м.с. Василка Костова – медицински специалист.

Членове: 1. Катерина Кайнакчиева – медицински специалист.

Задачи: 

1. Контрол по хигиенно – санитарно състояние на помещенията, складовете, кухня.

2. Контрол по време на хранене и спазване нормите за рационално хранене, срок на 

годност на влаганите продукти, температура в помещенията на занималните.

3. Спазване на оптимален дневен и двигателен режим.

Задължително участва едната медицинска сестра на ДГ, която е и председател на 

комисията.

V. КОМИСИЯ ПО ПРАЗНИЦИ И ТВОРЧЕСКИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Председател: Росица Иванова –учител.

Членове: 1. Христина Кехайова – старши учител.

2. Николина Горанова – учител.

3. Цонка Стоянова – учител.

4. Добри Рахнев – учител.

5. Петя Стоянова – старши учител.

6. Ива Савова – учител.

7. Йоана Иванова – учител.

8. Мария Райкова – учител.

9. Йоанна Стаматова – учител.
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10. Даниела Стоичкова – учител по музика

В работата на екипа участва и цялата педагогическа колегия.

Задачи: 

1. Съвместно с учителя по музика разработва Годишен план за развлеченията и 

празниците в детската градина.

2. Разработва сценариите, осъществява подготовката и провеждането на общите 

празници на детското заведение, както и на тези по групи: Коледа; Мартенски; 

Великденски; Пролетни тържества и др.

VI. ЕКИП ЗА ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ИНТЕРИОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Председател: Ива Савова – учител

Членове: 1. Петя Стоянова – старши учител.

2. Даниела Стоичкова – учител по музика.

3. Добри Рахнев – учител.

4. Цонка Стоянова – учител.

5. Николина Горанова – учител.

6. Христина Кехайова – старши учител.

7. Йоана Иванова –учител.

8. Росица Иванова – учител.

9. Мария Райкова – учител.

10. Йоанна Стаматова – учител.

Задачи: 

1. Следи за оформяне, актуализиране и обогатяване на интериора по групи и в ДГ 

№ 186 „ДЕНИЦА” 

2. Отговаря за наличността и състоянието на гардероба от костюми и аксесоари към 

тях и ползването им от екипите по групи.

3. Следи за актуалността на таблата с детско творчество и за информация на 

родителите по групи

VIII. КОМИСИЯ ПО БДП

Председател: Петя Стоянова –учител;

Членове: 1. Добри Рахнев – старши учител;

                2. Йоанна Иванова – учител;

Задачи:

1. Изготвят план за работа на комисията и програма за работа по БДП.
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2. Осъществяват самостоятелно и съвместно с директора текущ и периодичен 

контрол по изпълнение на норм.база за обучение по БДП

3. Съдействат при извършване на мероприятия по БДП, обогатяване и поддържане 

на базата по БДП, квалификация на кадрите и др.

IX. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Председател: Христина Кехайова – старши учител;

Членове:  1. Николина Горанова - учител;

2. Йоанна Стаматова – учител;

Задачи:

1. Комисията изпълнява своите функции, съобразно приети в ДГ № 186 „ДЕНИЦА” 

вътрешни правила за разглеждане на сигнали, слабости и корупция.

2. Комисията ежемесечно протоколира на свое заседание резултатите от извършен 

текущ контрол по отваряне на кутиите за мнения и предложения, поставени на входовете 

на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”.

3. Подпомага директора при вземане на решения при постъпване на жалби и 

сигнали, касаещи дейности в ДГ № 186 „ДЕНИЦА”, както и нарушения по повод 

неизпълнение на трудовата дисциплина и длъжностите характеристики на служителите.

4. Съставът на комисията може да бъде допълван, съобразно конкретния случай със 

Заповед на Директора.

5. Състава на комисиите /екипите/ е избран от ПС и утвърден със Заповед на 

Директора. 

6. Изготвеният списък е част от този правилник и е поставен на видно място в ДГ 

№ 186 „ДЕНИЦА”.

7. През учебната 2021 / 2022 година в ДГ № 186 „Деница” ще се работи по ДОС 

към ЗПУО, чрез ползването на познавателни книжки и учебни помагала по Програмната 

система на издателство „Просвета“ – „Чуден свят“;

Планирането на основното образователно съдържание по теми и очаквани 

резултати с цел постигането на ДОС, ще се осъществява на база годишно тематично 

разпределение, включително месечно и седмично разпределение по образователни 

направления и ядра, които се изготвят от педагогическите специалисти преди началото на 

учебната година и се утвърждават от директора. Съхраняват се в дневника на групата.

X. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДОД И ОЦЕНЯВАНЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО ДОД

Председател: Йоанна Иванова – учител.
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Член: 1. Николина Горанова – учител.

Задачи:

1. Комисията се избира с решение на Педагогически съвет;

2. Комисията разглежда и оценява програмите за обучение на децата по 

допълнителни образователни дейности.

XI. КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦА

Председател: Росица Иванова – учител.

Членове: 1. Йоанна Иванова – учител.

XI. КОМИСИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Председател: Христина Кехайова – старши учител.

Членове: 1. Мария Райкова – учител.

2. Петя Стоянова – старши учител.

XII. КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДПОР ПРИ 

НАЗНАЧАВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛА

Председател: Антоанета Кръстанова – директор.

Членове: 1. Петя Стоянова – старши учител.

XIII. КОМИСИЯ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ 

ТРУДА НА УЧИТЕЛИТЕ 

Председател: Антоанета Кръстанова – директор.

Членове: 1. Йоанна Иванова –учител – председател на СО.

2. Николина Горанова - учител

XIV. КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

Председател: Петя Стоянова – старши учител.

Членове: 1. Ива Савова – учител.

2. Йоанна Стаматова - учител

XII. КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДТВ 

Председател: Антоанета Кръстанова – директор.

Членове: 1. Йоанна Иванова – учител – председател на СО.

2. Мария Райкова – учител

3. Добри Рахнев - учител
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ГЛАВА ВТОРА

МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СЕПТЕМВРИ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Административен и те-
кущ контрол за подготов-
ката на ДГ № 186 
„ДЕНИЦА” за началото 
на учебната година.
Отговорник: Директор
Срок: 15.09.2021 г.

2. Педагогически съвет 
№ 1
Решения относно приемане 
на цялостната документация 
по прилагането на ЗПУО
Отг.:Директор, пед. колегия 
Срок:15.09.2021 г.

3.Родитело-учителски 
срещи-график за 
провеждане по групи –
запознаване на родителите с 
новостите по нормативните 
документи, попълване на 
декларации, избор на 
родители - представители от 
групите за общото събрание 
по процедура избор на 
обществен съвет
Отг.: Директор, пед. колегия
Срок: 28.09.2021 г.

4.Културно-развлека-
телни мероприятия;
“Празнично откриване на 
учебната година „Здравей, 
детска градина” - 15.09.2021
година.
Отг.: Директор, пед.колегия
Срок: 15.09.2021 г. 

5. Педагогически контрол.
1. Капацитет на групите, 
обхванати и постъпили деца 
по списъчен състав към 
30.09.2021 год.

1. Оформяне на родител-
ски табла и входните 
фоайета.

Отговорник: Учителите и 
Екип по интериор;
Срок: 15.09.2021 г. 

2. Утвърждаване на План 
за работа с родителите за 
учебната 2020 / 2021
Отг.: Пед.колегия 
Срок: 15.09.2021 г. 

3.Подготовка на Списък-
Образец № 2
Отг.: Директор
Срок: 30.09.2021 г.

4.Осигуряване ЗУД-
дневници по групи,
Отг.: Директор, пед. колегия
Срок: 15.09.2021 г. 

5. Прием на записаните
деца. Оформяне на 
медицинските документи 
за прием.
Отг.: Директор, мед. сестра
Срок: 15.09.2021 г. 

6. Качване на документи 
по ЗПУО на сайта на 
детската градина
Отг.: Директор,технически 
изпълнител;

7. Педагогическо съвеща-
ние - насоки за водене на 
ЗУД
Отг.: Директор, Пед. 
специалисти
Срок: 15.09.2021 г.

1. Текуща проверка по 
спазване на санитарно–
хигиенни условия на 
дворни площадки, помеще-
ния, групи, кабинети
Отг.: Директор, мед. сестра

2.Оформяне на трудовите 
правоотношения с  
новоназначен персонал.
Отг.: Директор
Срок: текущ

3. Изготвяне и утвърждава-
не на поименно и длъж-
ностно щатно разписание, 
допълнителни трудови 
споразумения - на основа-
ние ЗПУО
Отг.: Директор
срок :15.09.2021 г.

4. Участие на директора в  
септемврийско съвещание 
на директорите по график 
на РУО и СО                                                                                                                  
срок: 14.09.2021 г.

5. Организация и инструк-
тажи на служителите-
периодичен и начален по 
ПАБ  и осигуряване на 
безопасни условия за 
възпитание, обучение и 
труд.
Отг.: ЛБЗР; РПС
срок :15.09.2021 г.

6. Извършване на техничес
ка проверка за безопасна 
експлоатация на електро-
инсталации и съоръжения, 
парно, групи, площадка-
БДП, безопасност на 
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2. Правилно водене на 
учебната документация в 
групата
3. Интериор и готовност на 
групите за работа в 
съответствие с възрастовите 
особености.
Отг. Директор
Срок: 30.09.2021 г.

8. Работа с родителите:
1. Родителски срещи по 
групи-запознаване с ПДДГ, 
ПВТР, вътрешните правила, 
попълване на декларации и 
др., запознаване с учебно 
съдържание, текущи 
въпроси в групите и др.
Отг.: Пед.колегия
срок: 10.09.2021 г.

9. Хигиена и здравеопаз-
ване - текуща хигиена-
готовност на помещенията 
за започване на НУГ-
физкултурен салон, двор, 
групи, и др.
Отг: Мед. сестра
Срок: текущ

10. Здравна документация
– събиране на документи по 
здравни досиета на децата 
по групи. 
Отг: Мед. сестра
срок: 30.09.2021 г.

11. Състоянието на 
здравните книжки.
Отг: Мед. сестра
Срок: текущ

дворните съоръжения.
Отг.: Мед.сестра, РПС, 
домакин
Срок :14.09.2021 г.

7. Проверка на складовете-
хранителни продукти, 
консумативи-наличности
Отг:Директор, домакин,
счетоводител;

8.Провеждане на Общо 
събрание - запознаване с 
новите норм.документи, 
дл.х-ки, ПВТР, ППР, ВП, 
подписване на декларации от 
служителите за запознаване с 
всички правилници и 
приложения.
Отг. Директор
Срок: 30.09.2021 г.

9. Работа по програма за 
диференцирано заплащане 
на педагогическите 
специалисти за уч. год. 2020
/ 2021 г.
Отг.: Директор, комисия
Срок: 30.09.2021 г. 
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ОКТОМВРИ

1.Културно-развлекателни 
мероприятия - по плана за 
празници и развлечения;
- Спортен празник
Отг.:Директор, пед. колегия 
Срок: 15.10.2021

2.Планирани дейности по 
плана за контр.дейност на 
директора
Отг.: по план за КД

3.Квалификация с ПЕ
1.По плана за квалификация

4. Педагогически контрол
-Проверка на ЗУД-
дневници, досиета на 
децата, документи за 
отсъствия - 5 и 6 год., 
тетрадки за приемане и 
предаване и др
Отг.: Директора

-Адаптация и социализиране 
на новопостъпили деца-
ясла, І гр.

-Текущ контрол по 
организация на предметно-
пространствената среда в 
гр.-функционалност и 
дизайнерски усет на екипа в 
групата, създадени и 
оформени зони по интереси 
и за споделяни
Отг.; екип по интериор, пед.
колегия 

5. Организиране на едно-
дневна екскурзия съобраз-
но предпочитанията на 
родителите
Отг.Директор, пед. колегия, 
касиер

6. Квалификация
-Теми за квалификация –
съгласно плана 
квалификация

1. Работа с родителите
-„Мамо, почети ми....“
Отг.: Пед. колегия, комисия 
по интериор, директор
Срок: текущ

Училище за родители:
Групови тренинги с деца и 
родители с игри на открито.

2.Индивидуални консул-
тации с родителите:
Всеки първи вторник от 
месеца

3. Контрол по оформянето 
на здравните досиета на 
децата по групи, изготвяне 
План за здравна дейност и 
закаляване, антропомет-
рия отбелязване на 
показателите по групи в 
електронния дневник на 
ДГ
Отг.: Мед.сестра на ДГ № 
186 „ДЕНИЦА”

4. Консултации на педаго-
гическите специалисти
Отг.:Директор
Срок: текущ

5. Практикум – проигра -
ване на ситуирани 
действия при екстремални 
условия.

Протоколи от резултатите.
Отг.: Мед. сестра, комисия 
ГУТ
Срок: 30.10.2021 г. 

1.Обезпечаване на групите 
с необходимото оборудване 
и обзавеждане - Ремонтни 
дейности – при нужда
Отг.: Директор, домакин, 
РПС

2.Проверка на хранителни 
и други складове , кухня,  
дворни площи, 
Отг.: Директор, комисия

3.Проверка на работното 
време на служителите. 
Контрол на достъп на 
персонала
Отг.: Дирeктор

4. Проверка и актуализа-
ция (ако е необходимо) на 
договорите с фирми за 
извършване на допълни-
телни педагогически 
дейности, извън ДОС 
Отг.: Директор, комисия
Срок: 01.10.2021 г.

5.Обогатяване на 
материално –
техническата база по 
групи със средства от 
бюджета - снабдяване с 
канцеларски материали, 
учебни материали, учебни 
помага, консумативи и др.
Отг.: Директор, домакин

6. Консултации, обучения, 
инструктажи по НАССЕР
Отг.:Директор, мед.сестра
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7. Заседание на Обществен 
съвет
Отг. Председател
Срок: 01.10.2021 г.
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НОЕМВРИ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1.Културно-развлекателни 
мероприятия-по плана за 
празници и развлечения:
- отбелязване на Ден на 
Народните будители в група 
„Зайчета”.
Отг.: Учители група 
„Зайчета”
Срок : 01.11.2021 г. 

2. Квалификационна 
дейност - по плана за 
квалификация
Отг.: Пед. колегия

3. Педагогически контрол
- водене на ЗУД по групи;
- проверка на състоянието 
на МБ - съхраняване, 
стопанисване, обогатяване. 
Отг. Директор
Срок: 30.11.2021 г.

- диагностични процедури 
по входни нива -провеждане 
и документиране.
Отг. Директор

4. Квалификация
- теми за квалификация - по 
плана за квалификация.

1. Работа с родителите –
отворени врати
- традиционен тържествен 
водосвет на ДГ № 186 
„ДЕНИЦА” на 21.11.2021 г.;
- празник в група 
„Славейчета“ за Деня на 
християнското семейство 
съвместно с родителите.
Отг.: Директор, ПЕ по групи
Срок: 21.11.2021 г. 

2. Индивидуални консулта
ции с родителите: 
Всеки първи вторник от 
месеца

3. Хигиена и здравеопаз -
ване
- текущ контрол по 
хигиенното състояние на 
детската градина;
- реализиране на 
оздравителни и закалителни 
мероприятия: контрол на 
температурата в групите,
проветряване, закаляване.
Отг.: Мед. сестра

1. Изплащане на допълни-
телни трудови възнаграж-
дения за 1 ноември - Ден 
на народните будители –
при наличие в бюджета
Отг.: Директора

2. ПАБ, ЗБУВОТ – мероп-
риятия при зимни 
условия.
- инструктаж и практикум за 
безопасност на труда и 
отдаване на първа помощ;
- изготвяне на график за 
снегопочистване.
Отг.: Комисия и ГУТ
Срок: 30.11.2021 г.

3. Предварителна подго -
товка на справки в 
Националния
статистически институт 
Отг.: Директор
срок: 30.11.2021 г.

4. Текущ контрол:
- трудова дисциплина и 
изпълнение на задължения-
та по длъжностни 
характеристики.
- работно време - контрол на 
достъп;
- проверка на 
документацията на 
ЗЧР/касиер;
- проверка на складове-
консумативи.
Отг.: Директор
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ДЕКЕМВРИ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Педагогическо 
съвещание
- информация за размера на 
ползвания и неползван 
платен годишен отпуск на 
служителите, желания  за 
ползването му;
- организация и планиране 
на ски – училище;
- информация за 
здравословното състояние 
на децата, качеството на 
хранене и двигателна
активност – докладва мед.
сестра на ДГ № 186 
„ДЕНИЦА” .
Отг.: Директор, пед. 
колегия, мед. сестра
срок: 02.12.2021 г.

2. Текущ педагогически 
контрол
- коледна украса на фоайета 
и групи;
- ЗУД-Планиране на ВОР и 
спазване на седмична 
програма и на хорариума по 
ОН във всички групи;
- организация на взаимо-
действието „Детска градина 
– семейство“.
Отг.: Директор, пед. колегия
Срок: 31.12.2021 г.

3. Културно - развлекател-
ни мероприятия
- тържество за Коледа с 
децата от ДГ.
Отг.: Комисия, пед. колегия
Срок: по плана за празници 
и развлечения - 23.12.2021 г.

1. Работа по актуализация 
на Списък - образец №2 
Отг.:Директор
Срок: м. 12.2021 г.

2. Изготвяне Доклад-
анализ и въпросник по 
изпълнение на СФУК
Отг.: Директор, 
счетоводител
Срок: м. 12.2021 г.

3. Работа с родителите
Изработване на сурвачки и 
коледна украса – група 
„Славейчета” 
Украсяване на групите –
всички групи
Отг: Пед. колегия

4. Индивидуални консул-
тации с родителите:
Всеки първи вторник от 
месеца.

5. Хигиена и здравеопаз-
ване
- текущ контрол по хиг.
състояние на обекта;
- контрол по спазване на 
изискванията за 
здравословно хранене-
Наредба № 6 и № 9
Отг: мед. сестра, домакин

6. Работа с родителите –
отворени врати
Коледно тържестви на IV 
група „Смехорани“
Отг.: Директор, ПЕ по групи 

Срок: 23.12.2021 г.

1. Годишна инвентариза-
ция на ДГ № 186 
„ДЕНИЦА”.
Отг.: Директор,
счетоводител, домакин
Срок: м. 12.2021 г.

2. Текущ контрол:
- установяване ниво на 
ефективност на медицин-
ския контрол;
- организация на храненето-
КУХНЯ
- изпълнение на служебните 
задължения на РПС/огняр;
- финансов контрол и 
приключване на изтеклата 
календарна година;
- закупуване на материали 
за коледните празници. 

Отг.: Директор, счетоводи-
тел, Домакин
Срок: м. 12.2021 г

3. Проверка по плана за 
зимна подготовка: 
- снегопочистване - РПС;
- проверка на работно 
време- контрол на достъп;
- проверка на хранителен 
склад.
Отг.: Директор, РПС, 
Домакин
Срок: текущ
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ЯНУАРИ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Квалификация
- теми за квалификация:по 
плана за квалификация.

2. Педагогически съвет № 
2
-отчет на проведени 
квалификационни форми;
- резултати за 1 полугодие 
от работата на Комисии, 
екипи и работа с родителите 
по групи /по плановете на 
съответните комисии/;
- делегиран бюджет– СФУК
Срок: м. януари 2022 г.

3. Културни мероприятия 
–по плана за празници и 
развлечения
- Театрална постановка

4. Организация и провеж-
дане на ски-училище – по 
желание на родителите
Отг.: Директор, пед. колегия

5. Педагогически контрол
- текущ контрол по ЗУД;
- текущ контрол по ПЛАНА 
за обучение на децата по 
БДП и комисията по БДП-
- поддържане на актуална 
материална среда по БДП в 
гр.-налична материална 
база, реализиране на 
дейностите по Плана;
- текущ контрол по 
реализиране на дейностите 
от плановете на комисиите в 
ДГ;
- ОТКРИТИ практики- трета 
група - „Усъвършенстване 
на уменията на децата чрез 
прилагане на иновативни 
техники и технологии в 
ПРАКТИЧЕСКИ дейности -
”Работа с различни видове 
материали-хартии, 

1. Хигиена и здравеопаз -
ване :
- здравословно състояние и 
профилактика на децата –
ОВИ;
- санитарно – хигиенно 
състояние на ДГ № 186 
„ДЕНИЦА”;
- контрол по медицинската 
документация;
- изисквания при осъщест-
вяване на ски училището;
Отг.: Директор, комисия,
мед. сестри
Срок: текущ

2. Работа с родители:
- училище за родители;
- съвещание на Общ.съвет 
на ДГ по план.

3. Индивидуални консул-
тации с родителите:
Всеки първи вторник от 
месеца

4. Текущ контрол
- СМП, пълняемост на 
групите, капацитет, обхват 
по сп.състав, фиктивни деца
Отг.: Директор
Срок: текущ

- спазване на ПВТР и 
длъжностни характеристики 
на служителите
Отг.: Директор
Срок: текущ

1. Изготвяне на справки 
-СФУК
- делегиран бюджет.

2. Предаване на справка–
отчет – яслена група –
РЦЗ
Отг.: мед.сестра на ДГ № 
186 „ДЕНИЦА”

3. Изготвяне на щатно 
разписание, актуализация 
на Списък Образец 2
и др.справки и документи
Отг.: Директор

4. Контрол по дейностите 
над ДОС
Отг.: Директор
Срок: текущ

5. Текущ контрол на 
домакин / касиер
Отг.: Директор
Срок: текущ

6. Текущ контрол на 
кухня-изпълнение на 
изискванията по НАССР
Отг.: Директор, мед. сестра
Срок: текущ

7. Общо събрание-текущи 
въпроси
Отг.: Директор
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отпадъчни материали, 
вестници, списания, 
пластмаса, тесто, и др.” в 
основни форми на 
пед.взаимодействие по ОН, 
избрано от педагозите по 
групи;
- текущ контрол по ОН
”Музика”- мултимедийна 
презентация за всички 
групи.
Отг.: Директор, пед. колегия
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ФЕВРУАРИ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. КВАЛИФИКАЦИЯ - по 
плана за квалификация

2. Културни мероприятия-
по плана за развлечения и
празници
- отбелязване 19.02. –
обесването на Васил Левски 
– изява на IV група
„Веселите лъвчета“;
- изложба от детски рисунки 
на зимна тематика.
Отг.:Директор, пед. колегия
Срок: м. 02.2022 г. 

2. Текущ пед.контрол
- контрол по ЗУД;
- ОТКРИТИ практики-първа 
група Усъвършенстване на 
уменията на децата чрез
прилагане на иновативни 
техники и технологии в 
ПРАКТИЧЕСКИ дейности -
”Работа с различни видове 
материали-хартии, 
отпадъчни материали, 
вестници, списания, 
пластмаса, тесто, и др. в 
основни форми на 
пед.взаимодействие по ОН, 
избрано от педагозите в 
групата
Отг.: Директор

1. Организация на 
предстоящите празници от 
пролетния цикъл
- изготвяне на графици за 
провеждане на  празниците,  
снабдяване с костюми, 
подготовка на интериор и 
др.;
- подготовка изложби и 
базар на детско творчество.
Отг. пед. специалисти, 
учител по музика, комисия
Срок: м. 02.2022 г. 

2. Хигиена и здравеопаз-
ване
- здравословно състояние и 
профилактика на остроза-
разните вирусни инфекции;
- санитарно – хигиенно 
състояние на ДГ № 186 
„ДЕНИЦА”.
- засилен контрол по 
медицинската документация
Отг.: мед. сестра

3. Работа с родителите
- родителски срещи -
организационни проблеми и 
текущи задачи в групите –
при необходимост.
- индивидуални консулта-
ции с родителите: 
Всеки първи вторник от 
месеца;
- училище за родители – по 
план.
Отг.: пед. специалисти

1. Изготвяне заявка на 
училищна документация 
за следващата учебна 
година

2. Текущ контрол
– възпитаване на здравно-
хигиенни и културни навици 
и контролиране на 
дейностите с оглед 
оптимизиране на дневната 
организация в групите-
дневен режим – изпълнение  
на задълженията за участие 
във ВОП на помощник 
възпитателите;
- проверка на помещения на  
РПС, абонатна, и др.

3. Проверка на хранителен 
склад - срокове на годност, 
съхранение на продукти, 
документация по НАССР
Отг.:Директор,домакин,мед.
сестра, счетоводител

4. Проверка на работно 
време - контрол за достъп
Отг.: Директор
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МАРТ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Педагогическо съвеща-
ние - текущи въпроси.
Отг: Директор
Срок: м. 03.2022 г.

2.Квалификация по плана
Отг.: Комисия
Срок: м. 03.2022 г.

3. Педагогически контрол
- проверка на ЗУД, плани-
ране, спазване на хорариум 
и седмични разпределения 
по групи.
Отг. Директор
Срок: м. 03.2022 г.

5. Мероприятия по плана 
за празници и развлечения
- посрещане на Баба Марта;
- тържества по случай 

пролетен цикъл.
Отг.:Комисия, Учител по 
музика
Срок: м. 03.2022 г.

1. Подготовка и провеж-
дане на празниците от 
пролетния цикъл

- Баба Марта - общ
Отг.: пед. колегия
Срок: 01.03.2022 г.

- 8 - ми март – Първа група 
„Бамби“

Отг.: пед. колегия
Срок: 08.03.2022 г.

2. Работа с родителите
- честване на празника за 
мама и пролетен цикъл
„Моята професия“
- индивидуални консулта-
ции с родителите:
Всеки първи вторник от 
месеца.

3. Хигиена и здравеопаз-
ване
- информация за състоя-
нието на хигиената и 
здравословното хранене на 
децата.
Отг.: мед. сестра
Срок: текущ

1. Текущ контрол 
- помощен персонал -
изпълнение на длъжностни.
характеристики;
- работно време на служи-
телите;
- склад хранителни продук-
ти;
- състояние на МБ по групи 
и в ДГ № 186 „ДЕНИЦА”.

2.Периодични инструкта-
жи по длъжности 

3. Контрол на домакина-
требвателни листове, ПРК,
таксова книга и др.
Отг.: Директор
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АПРИЛ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Педагогическо съвеща-
ние
- методически указания и 
насоки за извършване на 
диагностичните процедури 
– изходно ниво.
Отг.: Петя Стоянова и 
Христина Кехайова
Срок: м. 04.2022 г.

2. Квалификация - по 
плана за квалификация

3. Педагогически контрол.
- ЗУД - спазване на инструк-
ции при попълването й.

4. Културни мероприятия-
по плана
- празник на приказката в 
дните на книгата и детската 
литература – родители четат 
приказки в ДГ № 186 
„Деница“;
- Годишен юбилеен концерт 
на ДГ № 186 „Деница“ –
29.04.2021 г.

1. Проверки по безопас-
ност на двора и дворните 
съоръжения
Отг.: Директор, Работен 
екип
срок: 01.04.2022 г. 

2.Проиграване на 
ситуирани действия при 
екстремални условия
Отг.: ГУТ
Срок: м. 04.2022 г.

3. Работа с родителите
- съвещание на Общ.съвет 
на ДГ;
- индивидуални консулта-
ции с родителите: 
Всеки първи вторник от 
месеца;
- Пролетно тържество в 
яслени групи „Маймунки“ и 
„Мечета“

4. Хигиена и здравеопаз-
ване
- текущ контрол по хиг.
състояние 
Отг.: Комисия
Срок: текущ

1. ПАБ – мероприятия 
пролетно-летен период, 
заповеди.
Отг.:Директор
Срок: 30.04.2022 г. 

2.Проверка на ведомостта 
за заплати, досиета-ТД, 
ДС.  
Отг. Директор

3. Проверка на работното 
време - контрол на достъп.
Отг.: Директор

4. Проверка на склада с 
хранителни продукти.
Отг.: Директор, Комисия
Срок: текущ
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МАЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Педагогически съвет №
3
Отг.:Директор, пед. колегия
Срок: м.05.2022 г

2. Културни мероприятия
- тържество за  изпращане 
на децата от IV гр.
„Веселите лъвчета“ и 
„Смехорани“;
-предварителна 
организация- екскурзия.
Отг.: Учители ПГ-6 год.
Срок: 21.05.2022 г.

- честване на Деня на 
българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост.
Отг.: Директор, пед. колегия 
Срок: 24.05.2022 г.

3. Вътрешна квалифика-
ция – по план

4. Педагогически контрол.
- регистриране на изходното 
ниво по групи в дневниците, 
обобщена информация по 
ОН за всички групи като 
констатация в дневниците;
- оформяне график 
дежурства – сборни групи;
- информиране на 
родителите  по групи за 
работата през лятото-
документация за дежурна 
детска градина
Отг.: Директор, пед. колегия
Срок: 29.05.2022 г.

1. Изпращане випуск 2022
- подготовка на 
удостоверение за завършена 
подготвителна група.
Отг.: Директор
Срок: 29.05.2022 г.

- родитело-учителска среща
за срок, документи,
посещения през лятото
Отг.: Директор,

Учителите на ПГ
Срок: 29.05.2022 г. 

- провеждане на тържество 
по изпращането на децата

Отг. Учителите на ПГ- 6 г., 
Учител по музика

2. Подготовка на 
документи и заверка в 
РУО за придобиване на 
ПКС 
Отг.: Директор
Срок: 30.04 – 29.05.2022 г.

3. Хигиена и здравеопаз-
ване.
- актуализиране на  плана за 
закаляване през лятото.
Отг.: мед. сестра,
Срок: 29.05.2022 г.

- текущ контрол по хиг.
състояние на двора

Отг.: Директор, РПС

4. График работа при 
летни условия
- актуализиране на плана за 
закаляване, изисквания за 
работа с децата през лятото-
облекло, пиене на течности, 
температури;
- работещи групи и 
служители през летните 
месеци в детското 
заведение-график;

1. ПАБ – мероприятия при 
летни условия.

2. Инструктажи за 
безопасност на труда

3. Строително – ремонтни 
дейности - плануване и 
организация

4. Текущи проверки:
- трудова дисциплина и 
изпълнение на 
задълженията по 
длъжностни характерис-
тики;
- хигиена в детското 
заведение
- състояние на дворни 
площи и съоръжения;
- пръскане срещу акари-
фирма ДД 1;
- проверка документацията 
на ЗЧР, гл.счетоводител -
болнични, справки до НОИ, 
НАП и др. 
- коситба трева;
- работно време - текущ 
контрол на кода за достъп.
Отг.: Директор, комисии
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- дежурни групи в детското 
заведение- дежурство на 
детското заведение за 
района- уточняване на 
месеца за извършване на 
текущи и основни ремонти;
Отг.: Директор, домакин,
мед. сестра

5. Организиране на 
еднодневна екскурзия
Отг.:Директор, пед. колегия

Приложение № 1

План за работата на педагогическия съвет за учебната 2021 / 2022 г. 

Приложение № 2

План за квалификационна дейност за учебната 2021 / 2022 г. с механизъм за 

финансиране на квалификационната дейност.

Приложение № 3

План за контролната дейност на директора. 

Приложение № 4

План за дейностите по БДП.

Годишният план на детска градина № 186 „Деница“, като етап от изпълнението на 

Стратегията на детската градина за периода от 2020 г. до 2024 г. е приет с решение № 1 /

15.09.2021 г. на педагогическия съвет – Протокол № 1 /15.09.2021 г. и утвърден със 

заповед на директора № 058 – 058 / 20.09.2021 г.

При възникнала необходимост Годишният план може да бъде актуализиран 

през учебната година.


	Годишен план за дейността на ДГ №186 ДЕНИЦА.pdf
	Годишен план  (1)_Ninka_2021_bez.pdf




ДЕТСКА ГРАДИНА № 186 „ДЕНИЦА“


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”


1799 София ж.к.„Младост” – 2, ул. „Малкият принц“ № 4, тел.: 02 / 967 60 58

www.denica186.com ;odzdenica@abv.bg; 

                        УТВЪРЖДАВАМ!


                                                                 ДИРЕКТОР: ....................................


                                                                                                         /А. КРЪСТАНОВА/


                                                                                                            (Заповед № 058 – 058 /20.09.2021 г.)

                                                                     СЪГЛАСУВАН: ...........................................

                                                                                                          (НОРА ИВАНОВА)


                                                                                     Председател на Обществен съвет

                                                                       съгласуван: ......................................

                                                                                                    (ЙОАННА ИВАНОВА)

                                                                                                      Председател на СО

ГОДИШЕН ПЛАН 


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 186 „ДЕНИЦА”


ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г.


2021

ГЛАВА ПЪРВА

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през учебната 2021/ 2022 година


1. Силни страни, постижения и резултати:


· Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост;

· Мотивиран педагогически екип, който отговорно подхожда и изпълнява професионалните си задължения и ангажименти;

· Създадена благоприятна образователна среда, включваща прилаганетето на иновативни игрово-познавателни и практико-действени методи, техники и похвати на педагогическо взаимодействие;

· Гъвкава организация на формите и дейностите по всички ОН, осигурени условия за равен старт на всички деца;

· Насочване на всички дейности към постигането на определени очаквани резултати, свързани с цялостното развитие на детето;

· Създадени са условия за улеснен преход от семейна среда към детски ясли, детска градина и училище;

· Добра функционална среда, обогатена материална база;


· Грижа за здравето, чрез която децата получават достъп до медицинско обслужване и здравна профилактика.

· Осигурено здравословно хранене на децата;

· Много добра подготовка за училище;

· Усвояване и покриване на ДОС;

· Създадени условия за стимулиране самостоятелността у децата и формиране на ценностна системата от общочовешки добродетели;

· За подкрепа на индивидуалните потребности на децата работят психолог, логопед и ресурсен учител;

· Утвърден личностно ориентиран и позитивен подход на управление и възпитание;

· Вътрешноинституционална и външноинституционална квалификация според потребностите на педагогическия екип;

· Включване и работа по проекти на Столична община и на национално ниво;

· Осигурени финансови условия за материално стимулиране на педагогическите специалисти;

· Модернизирани дворни пространства и групи;

· Много добро санитарно-хигиенно поддържане;

· Богата материална база със средства от бюджета на ДГ № 186 „ДЕНИЦА“.

2. Слаби страни, проблеми:

· Недостатъчни връзки с неправителствени организации, външни структури;

· Недостиг на финансови и материални ресурси;

· Привличане на допълнителни средства за финансиране;

· Недостатъчна и неефективна работа с родителите;

· Част от родителите не приемат образованието като основен двигател на социалния и икономически растеж в съвременния свят;

· Занижен родителски контрол и/или липса на заинтересованост по отношение обучението, възпитанието и социализацията на децата им;

· Текучество на непедагогическия персонал, поради ниска мотивация за работа, свързана с материалната страна;

МИСИЯ 

Политиката на ДГ № 186 „Деница” като институция в системата на предучилищното и училищното образование е да поддържа съпоставима с европейските измерения образователна система, която да бъде решаващ фактор за изграждане на обществото на знанието. 

Мисията, която детската градина изпълнява, е да се формират и усъвършенстват способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето. Възпитание в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции. Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно ДОИ, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

ВИЗИЯ 


ДГ № 186 „Деница” е модерна и привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, гарантираща условия и предпоставки за съхранение на детето и детството като ценност. Детската градина предоставя на децата пространство за творчество, игри, разширяване на знанията за света и уменията за общуване с другите. Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетически издържана среда. ДГ № 186 „Деница” изразява подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете, като създава учеща среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на времето.

ЦЕЛ


Основната цел, към която е ориентирано обучението и възпитанието, е полагане основите за учене през целия живот и осигуряване на физическото, познавателното и емоционалното развитие на децата. Изграждане на позитивна образователна среда, която да създава у децата чувство на сигурност, увереност и себеутвърждаване. Формиране на мислещи, самостоятелни и социално отговорни личности. Постигане на ефективна връзка между детската градина и семейството.

СТРАТЕГИИ


1. Създаване на оптимална материална среда и социално педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

2. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация.


3. Осигуряване на максимално добри здравно – хигиенни, материални и педагогически условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата, съобразно ДОС. 

ПРИОРИТЕТИ

1. Утвърждаване на ДГ № 186 „Деница” като значима институция, част от предучилищното образование в гр. София.

2. Прилагане и спазване на образователните стандарти за предучилищно възпитание

3. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата.


3. Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование - система за оценка и самооценка на персонала.


4. Усъвършенстване системата за квалификация и преквалификация на кадрите.


5. Удовлетворяване на потребностите на деца със СОП.


6. Взаимодействие и сътрудничество с родители, общественост, НПО и органи по чл. 2, ал. 2 от ЗПУО.

7. Подпомагане на родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно възпитание и преодоляване на агресията.


8. Приобщаване на децата към културните традиции и националните ценности.

9. Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда.

10. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и  труд в детското заведение.

11. Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия за тяхната публична изява.

12. Участие в програми и проекти.


13. Имиджова политика на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”  – е-политика, работа с медии и други звена, изграждащи имиджа на институцията.

14. Оцеляване на ДГ № 186 „Деница” при кризи и извънредни ситуации.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Максимално развитие потенциала на децата, възможност за пълноценна социална реализация, развитие на способностите и развитие на личността.

2. Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната среда.

3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. Изграждане на положително отношение към образованието у родителите.


4. Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение.


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДГ № 186 „Деница” се намира в район “Младост“ - Столична община.


Състои от сграда с два корпуса, отговаряща на всички изисквания на модерен детски комплекс. 


ДГ № 186 „Деница” прилага системата на делегиран бюджет.


За учебната 2021 / 2022 година са утвърдени 29,5 щатни бройки, разпределени както следва: 


		ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ



		1.

		Директор

		1 щ. бр.



		2.

		Учители детска градина:

		12 щ. бр.



		                                             Общо: 13 щат. бр.



		НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ



		1.

		Технически изпълнител

		1 щ. бр.



		2.


3.


4.

		Касиер - домакин


Счетоводител


Финансов контрольор

		1 щ. бр.


0,25 щ.бр.

0,25 щ.бр.



		                                             Общо 2,5 щ. бр.



		3.

		Готвач

		1 щ. бр.



		4.


5.

		Пом. Готвач


Работник кухня

                     Общо: 3 щ. бр. 

		1 щ. бр.


1 щ. бр. 



		6.


7.




		Помощник-възпитатели


РПС


                     Общо: 11 щ. бр. 

		9 щ. бр.


1 щ. бр.






		Всичко общо: 16,5 щат.бр.



		                                                                                             ОБЩО: 

		29,5 щ. бр. 





БРОЙ ДЕЦА: 172

БРОЙ НА ГРУПИТЕ: 7

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ:

		Първа яслена група


„МАЙМУНКИ”

		м.с. Елка Георгиева


м.с. Лилия Кацарска 


помощник – възпитатели:


Бойка Симеонова

незаета щатна бройка



		Втора яслена група


„МЕЧЕТА”

		м.с. Зоя Иванова

м.с. Катя Кайнакчиева

помощник – възпитатели:


Виолета Русева

Снежана Трендафилова



		Първа група


„БАМБИ“

		Петя Стоянова – старши учител;

Добри Рахнев – учител;

помощник – възпитател:


Мариана Илинова



		Втора група 

„СЛАВЕЙЧЕТА“

		Ива Савова – учител;

Йоанна Стаматова- учител;

помощник – възпитател:


Марина Рачева



		ПГ 5-годишни 


„ЗАЙЧЕТА“

		Росица Иванова – учител;

Мария Райкова – учител;

помощник – възпитател:


Арета Иванова



		ПГ 6-годишни


„ВЕСЕЛИТЕ ЛЪВЧЕТА“



		Цонка Стоянова – учител;

Николина Горанова – учител;

помощник – възпитател:


Анета Петрова



		ПГ 6-годишни 


„СМЕХОРАНИ“

		Христина Кехайова - Ватахова – старши учител;

Йоана Иванова – учител;

помощник – възпитател:


Валентина Борисова





На първия Педагогически съвет за учебната 2021/ 2022 година за секретар на ПС е избрана Ива Савова – учител в ДГ № 186 „Деница“.

Заместник на директора: 

1. Йоанна Стаматова - учител в ДГ № 186 „Деница“


2. Николина Горанова - учител в ДГ № 186 „Деница“

За активното и ефективно участие на членовете на Педагогическия съвет в управлението на детската градина се сформират следните работни комисии: 


РАБОТНИ ЕКИПИ И КОМИСИИ


І. КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БУВОТ ( ГУТ)

Председател: Директор

Членове: 1. Атанас Атанасов – Технически изпълнител и лице по безопасност и здраве при работа.

2. Николина Горанова – учител;

Задачи: 

1. Разработване на програма за оценка на риска в детското заведение;

2. Посещаване на курс за безопасни условия на труд; 


3. Провеждане на задължителните инструктажи на персонала и осигуряване на задължителната документация по темата.


ІІ. КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Председател: Петя Стоянова – старши учител;


Членове: 1. Ива Савова - учител;


2. Йоанна Стаматова – учител;

Задачи: 


1. Проучване и запознаване на педагогическата колегия с квалификационни и обучителни курсове.

2. Организиране и съдействие при провеждането на формите на вътрешноинституционална квалификация.

3. Осигуряване на литература и библиографски справки по различни образователни теми.

4. Организиране и съдействие за функционирането на консултативния кабинет в детското заведение. 

5. Вътрешно-методическа помощ и съдействие при възникнали проблеми в планирането и осъществяването на формите на педагогическо взаимодействие, изготвяне на  предложения за критерии и показатели за текущ и тематичен контрол, оказване на теоретико-методическа помощ на новоназначени педагогически специалисти, както и на помощно-обслужващия персонал.


ІІІ. КОМИСИЯ ЗА ДАРЕНИЯ

Председател: Директор

Членове: 1. Мария Апостолова – касиер – домакин;


2. Даниела Стоичкова – учител;


Задачи: 


1. Опазване и обогатяване на МТБ.

2. Участие в инвентаризации на детското заведение.

3.Финансов и административно-стопански контрол при приемане на дарения.


4. Водене на прилежащата задължителна документация.


5. Регистриране в публичния регистър на СО.

ІV. КОМИСИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН САНИТАРНО-ХИГИЕНЕН КОНТРОЛ. 

Председател: м.с. Василка Костова – медицински специалист.

Членове: 1. Катерина Кайнакчиева – медицински специалист.

Задачи: 


1. Контрол по хигиенно – санитарно състояние на помещенията, складовете, кухня.

2. Контрол по време на хранене и спазване нормите за рационално хранене, срок на годност на влаганите продукти, температура в помещенията на занималните.

3. Спазване на оптимален дневен и двигателен режим.

Задължително участва едната медицинска сестра на ДГ, която е и председател на комисията. 

V. КОМИСИЯ ПО ПРАЗНИЦИ И ТВОРЧЕСКИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Председател: Росица Иванова –учител.

Членове:  1. Христина Кехайова – старши учител.

2. Николина Горанова – учител.

3. Цонка Стоянова – учител.

4. Добри Рахнев – учител.

5. Петя Стоянова – старши учител.

6. Ива Савова – учител.

7. Йоана Иванова – учител.

8. Мария Райкова – учител.

9. Йоанна Стаматова – учител.

10. Даниела Стоичкова – учител по музика

В работата на екипа участва и цялата педагогическа колегия.

Задачи: 


1. Съвместно с учителя по музика разработва Годишен план за развлеченията и празниците в детската градина.

2. Разработва сценариите, осъществява подготовката и провеждането на общите празници на детското заведение, както и на тези по групи: Коледа; Мартенски; Великденски; Пролетни тържества и др.


VI. ЕКИП ЗА ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ИНТЕРИОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 


Председател: Ива Савова – учител


Членове:  1. Петя Стоянова – старши учител.

2. Даниела Стоичкова – учител по музика.

3. Добри Рахнев – учител.

4. Цонка Стоянова – учител.

5. Николина Горанова – учител.

6. Христина Кехайова – старши учител.

7. Йоана Иванова –учител.

8. Росица Иванова – учител.

9. Мария Райкова – учител.


10. Йоанна Стаматова – учител.

Задачи: 


1. Следи за оформяне, актуализиране и обогатяване на интериора по групи и в ДГ № 186 „ДЕНИЦА” 

2. Отговаря за наличността и състоянието на гардероба от костюми и аксесоари към тях и ползването им от екипите по групи.


3. Следи за актуалността на таблата с детско творчество и за информация на родителите по групи


VIII. КОМИСИЯ ПО БДП


Председател: Петя Стоянова –учител;


Членове: 1. Добри Рахнев – старши учител;


                2. Йоанна Иванова – учител;


Задачи:


1. Изготвят план за работа на комисията и програма за работа по БДП.


2. Осъществяват самостоятелно и съвместно с директора текущ и периодичен контрол по изпълнение на норм.база за обучение по БДП


3. Съдействат при извършване на мероприятия по БДП, обогатяване и поддържане на базата по БДП, квалификация на кадрите и др.


IX. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Председател: Христина Кехайова – старши учител;


Членове:  1. Николина Горанова - учител;


2. Йоанна Стаматова – учител;

Задачи:


1. Комисията изпълнява своите функции, съобразно приети в ДГ № 186 „ДЕНИЦА” вътрешни правила за разглеждане на сигнали, слабости и корупция.

2. Комисията ежемесечно протоколира на свое заседание резултатите от извършен текущ контрол по отваряне на кутиите за мнения и предложения, поставени на входовете на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”. 

3. Подпомага директора при вземане на решения при постъпване на жалби и сигнали, касаещи дейности в ДГ № 186 „ДЕНИЦА”, както и нарушения по повод неизпълнение на трудовата дисциплина и длъжностите характеристики на служителите.

4. Съставът на комисията може да бъде допълван, съобразно конкретния случай със Заповед на Директора.

5. Състава на комисиите /екипите/ е избран от ПС и утвърден със Заповед на Директора. 


6. Изготвеният списък е част от този правилник и е поставен на видно място в ДГ № 186 „ДЕНИЦА”.


7. През учебната 2021 / 2022 година в ДГ № 186 „Деница” ще се работи по ДОС към ЗПУО, чрез ползването на познавателни книжки и учебни помагала по Програмната система на издателство „Просвета“ – „Чуден свят“;

Планирането на основното образователно съдържание по теми и очаквани резултати с цел постигането на ДОС, ще се осъществява на база годишно тематично разпределение, включително месечно и седмично разпределение по образователни направления и ядра, които се изготвят от педагогическите специалисти преди началото на учебната година и се утвърждават от директора. Съхраняват се в дневника на групата.

X. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДОД И ОЦЕНЯВАНЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО ДОД

Председател: Йоанна Иванова – учител.

Член: 1. Николина Горанова – учител.

Задачи:


1. Комисията се избира с решение на Педагогически съвет;


2. Комисията разглежда и оценява програмите за обучение на децата по допълнителни образователни дейности.


XI. КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦА

Председател: Росица Иванова – учител.

Членове:  1. Йоанна Иванова – учител.


XI. КОМИСИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Председател: Христина Кехайова – старши учител.

Членове:  1. Мария Райкова – учител.

2. Петя Стоянова – старши учител.

XII. КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДПОР ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛА


Председател: Антоанета Кръстанова – директор.


Членове: 1. Петя Стоянова – старши учител.

XIII. КОМИСИЯ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ ТРУДА НА УЧИТЕЛИТЕ 


Председател: Антоанета Кръстанова – директор.


Членове:  1. Йоанна Иванова  –учител – председател на СО.

2. Николина Горанова - учител

XIV. КОМИСИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 


Председател: Петя Стоянова – старши учител.


Членове:  1. Ива Савова – учител.

2. Йоанна Стаматова - учител

XII. КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДТВ 


Председател: Антоанета Кръстанова – директор.


Членове: 1. Йоанна Иванова – учител – председател на СО.

2. Мария Райкова – учител

3. Добри Рахнев - учител

ГЛАВА ВТОРА


МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СЕПТЕМВРИ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. Административен и те- кущ контрол за подготов-ката на ДГ № 186 „ДЕНИЦА” за началото на учебната година.

Отговорник: Директор

Срок: 15.09.2021 г.

2. Педагогически съвет 

№ 1


Решения относно приемане на цялостната документация по прилагането на ЗПУО


Отг.:Директор, пед. колегия 


Срок:15.09.2021 г.

3.Родитело-учителски срещи-график за провеждане по групи – запознаване на родителите с новостите по нормативните документи, попълване на декларации, избор на родители - представители от групите за общото събрание по процедура избор на обществен съвет

Отг.: Директор, пед. колегия

Срок: 28.09.2021 г.

4.Културно-развлека-телни мероприятия;

 “Празнично откриване на учебната година „Здравей, детска градина” - 15.09.2021 година.

Отг.: Директор, пед.колегия


Срок: 15.09.2021 г. 


5. Педагогически контрол.


1. Капацитет на групите, обхванати и постъпили деца по списъчен състав към 30.09.2021 год.


2. Правилно водене на учебната документация в групата


3. Интериор и готовност на групите за работа в съответствие с възрастовите особености.


Отг. Директор


Срок: 30.09.2021 г.




		1. Оформяне на родител-ски табла и входните фоайета.

Отговорник: Учителите и Екип по интериор;

Срок: 15.09.2021 г. 


2. Утвърждаване на План за работа с родителите за учебната 2020 / 2021

Отг.: Пед.колегия 


Срок: 15.09.2021 г. 


3.Подготовка на Списък-Образец № 2

Отг.: Директор

Срок: 30.09.2021 г.

4.Осигуряване ЗУД-дневници по групи,


Отг.: Директор, пед. колегия

Срок: 15.09.2021 г. 


5. Прием на записаните


деца. Оформяне на медицинските документи за прием.


Отг.: Директор, мед. сестра


Срок: 15.09.2021 г. 

6. Качване на документи по ЗПУО на сайта на детската градина

Отг.: Директор,технически изпълнител;

7. Педагогическо съвеща-ние - насоки за водене на ЗУД

Отг.: Директор, Пед. специалисти

Срок: 15.09.2021 г.

8. Работа с родителите:


1. Родителски срещи по групи-запознаване с ПДДГ, ПВТР, вътрешните правила, попълване на декларации и др., запознаване с учебно съдържание, текущи въпроси в групите и др.


Отг.: Пед.колегия

срок: 10.09.2021 г.

9. Хигиена и здравеопаз- ване - текуща хигиена-готовност на помещенията за започване на НУГ-физкултурен салон, двор, групи, и др.

Отг: Мед. сестра


Срок: текущ


10. Здравна документация – събиране на документи по здравни досиета на децата по групи. 

Отг: Мед. сестра

срок: 30.09.2021 г.


11. Състоянието на здравните книжки.


Отг: Мед. сестра

Срок: текущ

		1. Текуща проверка по спазване на санитарно– хигиенни условия на дворни площадки, помеще- ния, групи, кабинети

Отг.: Директор, мед. сестра

2.Оформяне на трудовите правоотношения с  новоназначен персонал.


Отг.: Директор

Срок: текущ

3. Изготвяне и утвърждава-не на поименно и длъж-ностно щатно разписание, допълнителни трудови споразумения - на основа-ние ЗПУО


Отг.: Директор

срок :15.09.2021 г.


4. Участие на директора в  септемврийско съвещание на директорите по график на РУО и СО                                                                                                                                                                                                          срок: 14.09.2021 г.


5. Организация и инструк-тажи на служителите-периодичен и начален по ПАБ  и осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.


Отг.: ЛБЗР; РПС

срок :15.09.2021 г.


6. Извършване на техничес ка проверка за безопасна експлоатация на електро-инсталации и съоръжения, парно, групи, площадка-БДП, безопасност на дворните съоръжения.

Отг.: Мед.сестра, РПС, домакин

Срок :14.09.2021 г.

7. Проверка на складовете-хранителни продукти, консумативи-наличности

Отг:Директор, домакин, счетоводител;

8.Провеждане на Общо събрание - запознаване с новите норм.документи, дл.х-ки, ПВТР, ППР, ВП, подписване на декларации от служителите за запознаване с всички правилници и приложения.

Отг. Директор

Срок: 30.09.2021 г.

9. Работа по програма за диференцирано заплащане на педагогическите специалисти за уч. год. 2020 / 2021 г.

Отг.: Директор, комисия


Срок: 30.09.2021 г. 








ОКТОМВРИ

		1.Културно-развлекателни мероприятия - по плана за празници и развлечения;


- Спортен празник

Отг.:Директор, пед. колегия 


Срок: 15.10.2021

2.Планирани дейности по плана за контр.дейност на директора


Отг.: по план за КД


3.Квалификация с ПЕ


1.По плана за квалификация


4. Педагогически контрол


-Проверка на ЗУД- дневници, досиета на децата, документи за отсъствия - 5 и 6 год., тетрадки за приемане и предаване и др


Отг.: Директора

-Адаптация и социализиране на новопостъпили деца- ясла, І гр.

-Текущ контрол по организация на предметно-пространствената среда в гр.-функционалност и дизайнерски усет на екипа в групата, създадени и оформени зони по интереси и за споделяни


Отг.; екип по интериор, пед. колегия 

5. Организиране на едно-дневна екскурзия съобраз-но предпочитанията на родителите

Отг.Директор, пед. колегия, касиер


6. Квалификация


-Теми за квалификация – съгласно плана квалификация


7. Заседание на Обществен съвет

Отг. Председател


Срок: 01.10.2021 г.




		1. Работа с родителите


-„Мамо, почети ми....“


Отг.: Пед. колегия, комисия по интериор, директор


Срок: текущ


Училище за родители: Групови тренинги с деца и родители с игри на открито.


2.Индивидуални консул-тации с родителите:

Всеки първи вторник от месеца

3. Контрол по оформянето на здравните досиета на децата по групи, изготвяне План за здравна дейност и закаляване, антропомет-рия отбелязване на показателите по групи в електронния дневник на ДГ

Отг.: Мед.сестра на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”


4. Консултации на педаго-гическите специалисти

Отг.:Директор


Срок: текущ


5. Практикум – проигра - ване на ситуирани действия при екстремални условия.


Протоколи от резултатите.

Отг.: Мед. сестра, комисия ГУТ


Срок: 30.10.2021 г. 




		1.Обезпечаване на групите с необходимото оборудване и обзавеждане - Ремонтни дейности – при нужда

Отг.: Директор, домакин, РПС


2.Проверка на хранителни и други складове , кухня,  дворни площи, 


Отг.: Директор, комисия


3.Проверка на работното време на служителите. Контрол на достъп на персонала

Отг.: Дирeктор

4. Проверка и актуализа-ция (ако е необходимо) на договорите с фирми за извършване на допълни-телни педагогически дейности, извън ДОС 

Отг.: Директор, комисия


Срок: 01.10.2021 г.


5.Обогатяване на материално – техническата база по групи със средства от бюджета - снабдяване с канцеларски материали, учебни материали, учебни помага, консумативи и др.

Отг.: Директор, домакин

6. Консултации, обучения, инструктажи по НАССЕР

Отг.:Директор, мед.сестра





НОЕМВРИ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1.Културно-развлекателни мероприятия-по плана за празници и развлечения:

- отбелязване на Ден на Народните будители в група „Зайчета”.

Отг.: Учители група „Зайчета”

Срок : 01.11.2021 г. 


2. Квалификационна дейност - по плана за квалификация

Отг.: Пед. колегия

3. Педагогически контрол


- водене на ЗУД по групи;

- проверка на състоянието на МБ - съхраняване, стопанисване, обогатяване. 


Отг. Директор


Срок: 30.11.2021 г.


- диагностични процедури по входни нива -провеждане и документиране.

Отг. Директор

4. Квалификация


- теми за квалификация - по плана за квалификация.



		1. Работа с родителите –отворени врати


- традиционен тържествен водосвет на ДГ № 186 „ДЕНИЦА” на 21.11.2021 г.;

- празник в група „Славейчета“ за Деня на християнското семейство съвместно с родителите.

Отг.: Директор, ПЕ по групи 


Срок: 21.11.2021 г. 


2. Индивидуални консулта ции с родителите: 

Всеки първи вторник от месеца

3. Хигиена и здравеопаз - ване


- текущ контрол по хигиенното състояние на детската градина;

- реализиране на оздравителни и закалителни мероприятия: контрол на температурата в групите, проветряване, закаляване. 

Отг.: Мед. сестра

		1. Изплащане на допълни- телни трудови възнаграж-дения за 1 ноември - Ден на народните будители – при наличие в бюджета

Отг.: Директора

2. ПАБ, ЗБУВОТ – мероп-риятия при зимни условия.


- инструктаж и практикум за безопасност на труда и отдаване на първа помощ;

- изготвяне на график за снегопочистване.

Отг.: Комисия и ГУТ


Срок: 30.11.2021 г.


3. Предварителна подго - товка на справки в Националния статистически институт 


Отг.: Директор


срок: 30.11.2021 г.


4. Текущ контрол:


- трудова дисциплина и изпълнение на задължения- та по длъжностни характеристики.

- работно време - контрол на достъп;

- проверка на документацията на ЗЧР/касиер;

- проверка на складове-консумативи.

Отг.: Директор





ДЕКЕМВРИ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. Педагогическо съвещание


- информация за размера на ползвания и неползван платен годишен отпуск на служителите, желания  за ползването му;

- организация и планиране на ски – училище;

- информация за здравословното състояние на децата, качеството на хранене и двигателна активност – докладва мед. сестра на ДГ № 186 „ДЕНИЦА” .

Отг.: Директор, пед. колегия, мед. сестра


срок: 02.12.2021 г.

2. Текущ педагогически контрол


- коледна украса на фоайета и групи;

- ЗУД-Планиране на ВОР и спазване на седмична програма и на хорариума по ОН във всички групи;

- организация на взаимо-действието „Детска градина – семейство“.

Отг.: Директор, пед. колегия

Срок: 31.12.2021 г.

3. Културно - развлекател-ни мероприятия


- тържество за Коледа с децата от ДГ.

Отг.: Комисия, пед. колегия

Срок: по плана за празници и развлечения - 23.12.2021 г.




		1. Работа по актуализация на Списък - образец №2 

Отг.:Директор


Срок: м. 12.2021 г.


2. Изготвяне Доклад-анализ и въпросник по изпълнение на СФУК

Отг.: Директор, счетоводител

Срок: м. 12.2021 г.


3. Работа с родителите


Изработване на сурвачки и коледна украса – група „Славейчета” 

Украсяване на групите – всички групи

Отг: Пед. колегия


4. Индивидуални консул-тации с родителите:

Всеки първи вторник от месеца.

5. Хигиена и здравеопаз-ване

- текущ контрол по хиг. състояние на обекта;

- контрол по спазване на изискванията за здравословно хранене-Наредба № 6 и № 9


Отг: мед. сестра, домакин

6. Работа с родителите –отворени врати


Коледно тържестви на IV група „Смехорани“


Отг.: Директор, ПЕ по групи 


Срок: 23.12.2021 г.




		1. Годишна инвентариза-ция на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”. 

Отг.: Директор, счетоводител, домакин

Срок: м. 12.2021 г.


2. Текущ контрол:


- установяване ниво на ефективност на медицин-ския контрол;

- организация на храненето-КУХНЯ


- изпълнение на служебните задължения на РПС/огняр;

- финансов контрол и приключване на изтеклата календарна година;

- закупуване на материали за коледните празници. 


Отг.: Директор, счетоводи- тел, Домакин


Срок: м. 12.2021 г


3. Проверка по плана за зимна подготовка: 


- снегопочистване - РПС;

- проверка на работно време- контрол на достъп;

- проверка на хранителен склад.


Отг.: Директор, РПС, Домакин

Срок: текущ








ЯНУАРИ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. Квалификация

- теми за квалификация:по плана за квалификация.

2. Педагогически съвет № 2

-отчет на проведени квалификационни форми;

- резултати за 1 полугодие от работата на Комисии, екипи и работа с родителите по групи /по плановете на съответните комисии/;

- делегиран бюджет– СФУК

Срок: м. януари 2022 г.


3. Културни мероприятия –по плана за празници и развлечения


- Театрална постановка


4. Организация и провеж-дане на ски-училище – по желание на родителите

Отг.: Директор, пед. колегия

5. Педагогически контрол


- текущ контрол по ЗУД;

- текущ контрол по ПЛАНА за обучение на децата по БДП и комисията по БДП-


- поддържане на актуална материална среда по БДП в гр.-налична материална база, реализиране на дейностите по Плана;

- текущ контрол по реализиране на дейностите от плановете на комисиите в ДГ;

- ОТКРИТИ практики- трета група - „Усъвършенстване на уменията на децата чрез прилагане на иновативни техники и технологии в ПРАКТИЧЕСКИ дейности -”Работа с различни видове материали-хартии, отпадъчни материали, вестници, списания, пластмаса, тесто, и др.” в основни форми на пед.взаимодействие по ОН, избрано от педагозите по групи;

- текущ контрол по ОН ”Музика”- мултимедийна презентация за всички групи.

Отг.: Директор, пед. колегия

		1. Хигиена и здравеопаз -ване :


- здравословно състояние и профилактика на децата – ОВИ;

- санитарно – хигиенно състояние на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”;

- контрол по медицинската документация;

- изисквания при осъщест-вяване на ски училището;

Отг.: Директор, комисия, мед. сестри


Срок: текущ


2. Работа с родители:

- училище за родители; 

- съвещание на Общ.съвет на ДГ по план.

3. Индивидуални консул-тации с родителите: 


Всеки първи вторник от месеца


4. Текущ контрол 


- СМП, пълняемост на групите, капацитет, обхват по сп.състав, фиктивни деца


Отг.: Директор


Срок: текущ

· спазване на ПВТР и длъжностни характеристики на служителите

Отг.: Директор

Срок: текущ

		1. Изготвяне на справки 

-СФУК


- делегиран бюджет.

2. Предаване на справка–отчет – яслена група – РЦЗ

Отг.: мед.сестра на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”

3. Изготвяне на щатно разписание, актуализация на Списък Образец 2


и др.справки и документи

Отг.: Директор

4. Контрол по дейностите над ДОС

Отг.: Директор

Срок: текущ


5. Текущ контрол на домакин / касиер

Отг.: Директор

Срок: текущ


6. Текущ контрол на кухня-изпълнение на изискванията по НАССР

Отг.: Директор, мед. сестра


Срок: текущ

7. Общо събрание-текущи въпроси

Отг.: Директор





ФЕВРУАРИ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. КВАЛИФИКАЦИЯ - по плана за квалификация

2. Културни мероприятия-по плана за развлечения и празници

- отбелязване 19.02. – обесването на Васил Левски – изява на IV група „Веселите лъвчета“;

- изложба от детски рисунки на зимна тематика.

Отг.:Директор, пед. колегия

Срок: м. 02.2022 г. 


2. Текущ пед.контрол


- контрол по ЗУД;

- ОТКРИТИ практики-първа група Усъвършенстване на уменията на децата чрез прилагане на иновативни техники и технологии в ПРАКТИЧЕСКИ дейности -”Работа с различни видове материали-хартии, отпадъчни материали, вестници, списания, пластмаса, тесто, и др. в основни форми на пед.взаимодействие по ОН, избрано от педагозите в групата

Отг.: Директор

		1. Организация на предстоящите празници от пролетния цикъл


- изготвяне на графици за провеждане на  празниците,  снабдяване с костюми, подготовка на интериор и др.; 


- подготовка изложби и базар на детско творчество.

Отг. пед. специалисти, учител по музика, комисия


Срок: м. 02.2022 г. 


2. Хигиена и здравеопаз-ване


- здравословно състояние и профилактика на остроза- разните вирусни инфекции; 


- санитарно – хигиенно състояние на ДГ № 186 „ДЕНИЦА”.

- засилен контрол по медицинската документация

Отг.: мед. сестра


3. Работа с родителите


- родителски срещи -организационни проблеми и текущи задачи в групите – при необходимост. 


- индивидуални консулта-ции с родителите: 

Всеки първи вторник от месеца;

- училище за родители – по план.


Отг.: пед. специалисти

		1. Изготвяне заявка на училищна документация за следващата учебна година


2. Текущ контрол 


– възпитаване на здравно-хигиенни и културни навици и контролиране на дейностите с оглед оптимизиране на дневната организация в групите-дневен режим – изпълнение  на задълженията за участие във ВОП на помощник възпитателите;

·  проверка на помещения на  РПС, абонатна, и др.


3. Проверка на хранителен склад - срокове на годност, съхранение на продукти, документация по НАССР

Отг.:Директор,домакин,мед. сестра, счетоводител


4. Проверка на работно време - контрол за достъп

Отг.: Директор





МАРТ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. Педагогическо съвеща-ние - текущи въпроси.

Отг: Директор


Срок: м. 03.2022 г.


2.Квалификация по плана

Отг.: Комисия

Срок: м. 03.2022 г.


3. Педагогически контрол


- проверка на ЗУД, плани-ране, спазване на хорариум и седмични разпределения по групи.

Отг. Директор

Срок: м. 03.2022 г.


5. Мероприятия по плана за празници и развлечения


- посрещане на Баба Марта; 

· тържества по случай пролетен цикъл.

Отг.:Комисия, Учител по музика


Срок: м. 03.2022 г.

		1. Подготовка и провеж-дане на празниците от пролетния цикъл

· Баба Марта - общ

Отг.: пед. колегия

Срок: 01.03.2022 г.

· 8 - ми март – Първа група „Бамби“

Отг.: пед. колегия 

Срок: 08.03.2022 г.


2. Работа с родителите


- честване на празника за мама и пролетен цикъл

„Моята професия“

- индивидуални консулта-ции с родителите: 

Всеки първи вторник от месеца.

3. Хигиена и здравеопаз-ване


- информация за състоя-нието на хигиената и здравословното хранене на децата.

Отг.: мед. сестра


Срок: текущ

		1. Текущ контрол 


- помощен персонал - изпълнение на длъжностни. характеристики;

- работно време на служи-телите;

- склад хранителни продук-ти;

- състояние на МБ по групи и в ДГ № 186 „ДЕНИЦА”. 

2.Периодични инструкта-жи по длъжности 


3. Контрол на домакина-требвателни листове, ПРК, таксова книга и др.

Отг.: Директор





АПРИЛ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. Педагогическо съвеща-ние


- методически указания и насоки за извършване на диагностичните процедури – изходно ниво.

Отг.: Петя Стоянова и Христина Кехайова

Срок: м. 04.2022 г.


2. Квалификация - по плана за квалификация

3. Педагогически контрол.


- ЗУД - спазване на инструк-ции при попълването й.

4. Културни мероприятия-по плана


- празник на приказката в дните на книгата и детската литература – родители четат приказки в ДГ № 186 „Деница“;

- Годишен юбилеен концерт на ДГ № 186 „Деница“ – 29.04.2021 г. 

		1. Проверки по безопас-ност на двора и дворните съоръжения

Отг.: Директор, Работен екип


срок: 01.04.2022 г. 


2.Проиграване на ситуирани действия при екстремални условия

Отг.: ГУТ


Срок: м. 04.2022 г.


3. Работа с родителите


- съвещание на Общ.съвет на ДГ; 

- индивидуални консулта-ции с родителите: 

Всеки първи вторник от месеца;

- Пролетно тържество в  яслени групи „Маймунки“ и „Мечета“ 

4. Хигиена и здравеопаз-ване


- текущ контрол по хиг. състояние 

Отг.: Комисия

Срок: текущ

		1. ПАБ – мероприятия пролетно-летен период, заповеди.

Отг.:Директор

Срок: 30.04.2022 г. 

2.Проверка на ведомостта за заплати, досиета-ТД, ДС.  

Отг. Директор


3. Проверка на работното време - контрол на достъп.

Отг.: Директор


4. Проверка на склада с хранителни продукти.

Отг.: Директор, Комисия

Срок: текущ





МАЙ

		ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

		АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ



		1. Педагогически съвет № 3

Отг.:Директор, пед. колегия

Срок: м.05.2022 г


2. Културни мероприятия

- тържество за  изпращане на децата от IV гр. „Веселите лъвчета“ и „Смехорани“;

-предварителна организация- екскурзия.

Отг.: Учители ПГ-6 год.


Срок: 21.05.2022 г.


- честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Отг.: Директор, пед. колегия 

Срок: 24.05.2022 г.


3. Вътрешна квалифика-ция – по план

4. Педагогически контрол.


- регистриране на изходното ниво по групи в дневниците, обобщена информация по ОН за всички групи като констатация в дневниците;

- оформяне график дежурства – сборни групи;

- информиране на родителите  по групи за работата през лятото- документация за дежурна детска градина

Отг.: Директор, пед. колегия

Срок: 29.05.2022 г.

		1. Изпращане випуск 2022

- подготовка на удостоверение за завършена подготвителна група.

Отг.: Директор


Срок: 29.05.2022 г.


· родитело-учителска среща


за срок, документи, посещения през лятото

Отг.: Директор,

Учителите на ПГ


Срок: 29.05.2022 г. 


· провеждане на тържество по изпращането на децата

Отг. Учителите на ПГ- 6 г., Учител по музика


2. Подготовка на документи и заверка в РУО за придобиване на ПКС 

Отг.: Директор

Срок: 30.04 – 29.05.2022 г.

3. Хигиена и здравеопаз-ване.


- актуализиране на  плана за закаляване през лятото.

Отг.: мед. сестра,


Срок: 29.05.2022 г.

· текущ контрол по хиг. състояние на двора

Отг.: Директор, РПС


4. График работа при летни условия


- актуализиране на плана за закаляване, изисквания за работа с децата през лятото-облекло, пиене на течности, температури;

- работещи групи и служители през летните месеци в детското заведение-график;

- дежурни групи в детското заведение- дежурство на детското заведение за района- уточняване на месеца за извършване на текущи и основни ремонти;

Отг.: Директор, домакин, мед. сестра

5. Организиране на еднодневна екскурзия

Отг.:Директор, пед. колегия

		1. ПАБ – мероприятия при летни условия.


2. Инструктажи за безопасност на труда


3. Строително – ремонтни дейности - плануване и организация

4. Текущи проверки:


- трудова дисциплина и изпълнение на задълженията по длъжностни характерис-тики;

- хигиена в детското заведение


- състояние на дворни площи и съоръжения;

- пръскане срещу акари-фирма ДД 1;

- проверка документацията на ЗЧР, гл.счетоводител - болнични, справки до НОИ, НАП и др. 


- коситба трева; 


- работно време - текущ контрол на кода за достъп.

Отг.: Директор, комисии





Приложение № 1

План за работата на педагогическия съвет за учебната 2021 / 2022 г. 

Приложение № 2

План за квалификационна дейност за учебната 2021 / 2022 г. с механизъм за финансиране на квалификационната дейност.

Приложение № 3

План за контролната дейност на директора. 

Приложение № 4

План за дейностите по БДП. 

Годишният план на детска градина № 186 „Деница“, като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за периода от 2020 г. до 2024 г. е приет с решение № 1 / 15.09.2021 г. на педагогическия съвет – Протокол № 1 /15.09.2021 г. и утвърден със заповед на директора № 058 – 058 / 20.09.2021 г.

При възникнала необходимост Годишният план може да бъде актуализиран през учебната година.
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