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ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

ГЛАВА ПЪРВА
АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
1. Силни страни, постижения и резултати:
• Детето е поставено в центъра на всички дейности и процеси в ДГ.
• Мотивиран и добре обучен екип от педагогически специалисти, административен и
помощно обслужващ персонал.
• Стриктно спазване на разпределението на видовете форми на педагогическо
взаимодействие в дневната организация на всяка възрастова група в учебно време, като тя се
съобразява и с потребностите и интересите на децата.
• Хранене съобразено с всички изисквания на нормативната уредба.
• Отлична функционална среда и санитарно хигиенно поддържане на сградния фонд.
• Много добра подготовка за училище – представяне на учебният материал с
интерактивни технологии – програмен продукт за 5 и 6 годишни деца на магнитен
носител, употреба и на мултимедия.
• Усвояване и покриване на ДОИ.
• Богата и обновена МТБаза.
• Широко се използват интерактивните методи и техники в допълнителните форми на
педагогическо взаимодействие от педагогическите специалисти, съобразени с
възможностите и потребностите на мултикултурната среда на работа.
• Работа по много и разнопосочни проекти, постигащи адекватна съобразеност с
потребностите и интересите на детето и спецификата на населеното място
•
Активно подпомагане на родителите в методически, здравно образователен и
финансов аспект чрез допълнителните дейности в ДГ и чрез конкретни дейности по
определени проекти.
2. Слаби страни, проблеми:
• Висок процент неграмотни родители, които искат да са полезни в партньорската
работа с ДГ, но нямат потенциала да го правят – много ниска е ефективността при
работата с тях, а е загубено много време и енергия от персонала.
• Неправилен подход на родителите към работата в детското заведение/нехайство, неза
интересованост/и омаловажаване звачението на ПУО като първи етап на
образователната ни система - субективна
• Недостиг на средства в семейните бюджети, водещ до нередовна посещаемост на
децата - обективна
• Слаба активност и подкрепа от страна на местната власт по опазването на дворните
уреди, водеща до загуба на ресурс и време по непрестанната им поддръжка и ремонт.
• Затруднения в организацията и провеждането на дейността в сформираните със
заповед на директора групи поради ниска посещаемост на децата от ромски произход
– при ниска месечна посещаемост се налага сливане на групи, особено през зимните
месеци.
3. Изводи:
Необходима е целенасочена работа от страна на ДГ към родителите, целяща както
приобщаването им към живота в ОДЗ така и извършването на просветителска работа сред
тях чрез участие на педагози и външни лектори.
Нужна е креативност при привличане на средства от ЕС за приобщаване към
образованието на деца със СОП, деца билингви и особено техните родители като да се
търсят по-добри резултати в ОВР с техните деца чрез организиране на срещи – разговори,
лекции, семинари и дори „училище за родители“ чрез проекти и включени в тях такива
организирани форми на съвместно взаимодействие в посока учител-родител-деде.
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МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Цялостната дейност на детското заведение е организирана по посока усвояване на
моралните ценности и добродетели, етични модели на поведение на детето в
гражданското общество и обединена Европа.
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено
гражданско съзнание и поведение.
Мисията на ДГ – гр. Ветово е:
- да подкрепя и развива потенциалните възможности на всяко дете;
- да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
- да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е
значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна
възраст;
- да подготви всяко дете за училище, като целенасочено се работи по проблемите на
приемственост между детска градина и училище като достойно изпълни задачата си
на първи етап от образователната система;
- да се отдели необходимото внимание на децата със СОП, както по отношение на
МТБ, така и с обезпечаване на квалифициран и добре подготвен педагогически и
помощно обслужващ персонал, на безплатни учебни помагала и съвместна рабона с
родителите на тези деца;
- Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно,
физическо и социално образование и развитие на децата от 2 - до 7-годишна възраст.
ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ДГ „ Щастливо детство” гр. Ветово е институция, в която се реализират цялостно
обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и
индивидуалност като.
Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на ОДЗ като конкурентоспособно
детско заведение, формиращо у децата национални и общочовешки добродетели и ценности
при подготовката им за социализация и реализация като в основата на всички основни и
допълнителни дейности на педагогическо взаимодействие стои ИГРАТА.
ДГ – гр. Ветово работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява
образованието и възпитанието на децата от населеното място и да ги подготвя за успешна
реализация в училище.
В детското заведение широко се използват интерактивни технологии при преподаване
на учебният материал, които се съобразяват с интересите и потребностите в работата с
децата в мултикултурна среда поради което има стремеж и воля визията на
ДГ „ Щастливо детство” гр. Ветово да бъде:
• Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Място
където дори и децата със СОП се чувстват обичани и добре обгрижени.
• Предпочитана среда за 2–6-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено,
емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество,
педагогическа информация.
• Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си
на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са
удовлетворени от работата си.

ТЕМА НА ГОДИНАТА: „ИГРАЕМ, УЧИМ И СПОРТУВАМЕ”
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ЦЕЛ
Осигуряване на физическо, познавателно, езиково, нравствено, социално, емоционално и
творческо развитие на децата в условията на игра под компетентното ръководства на
педагогическите специалисти при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Подцели:
 осигуряване на равнопоставеност на всички деца при отчитане на
индивидуалния им опит;
 отчитане на индивидуалните възможности на всяко дете и темповете в неговото
развитие;
 развиване на самостоятелност, инициативност и отговорност у детето;
 формиране на умения за решаване на познавателни задачи, за откриване и
решаване на проблеми;
 формиране на умения за работа в група и приемане различното другарче и
неговите особености;
 разгръщане на творческите заложби на всяко дете и осигуряване на условия за
проявяването им;
 формиране на социална и комуникативна компетентност на основата на
различни възможности за педагогическо взаимодействие;
 формиране на умения за комуникиране и общуване както с възрастни, така и с
връстници;
 постигане на педагогическо взаимодействие, чиито обект е детето, а педагогът е
в позицията на помощник, сътрудник и партньор;
 функционално интегриране на образователното съдържание по направления и
по възрастови групи;
СТРАТЕГИЯ
Насочване усилията на целият персонал към това да се опираме на миналия
положителен опит, да чертаем бъдещи действия по посока на очаквания резултат, да търсим
вътрешни ресурси и потенциални възможности. Да определим условията и характера на
дейностите, да очертаем вероятните трудности, установява принципите на ръководство.
Стремеж към постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и
социалните институции. Осигуряване на условия за равен достъп до качествено
образование на детето в това число и на тези със СОП и от уязвимите групи. Прилагане на
политиките и мерките на МОН към подпомагане на ранното детско развитие и към
насърчаване на достъпа до ранно предучилищно образование чрез обхващане на всички
деца от населеното място и налагане на предучилищното образование като основополагащ,
първи етап от развитието на детето в образователната ни система.
ПРИОРИТЕТИ
1. Поддържане високо качеството на възпитателно-образователния процес.
2. Подпомагане работата на педагозите и децата със СОП чрез съвместна дейност с
ресурсен учител.
3. Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и
творчество на децата.
4. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за
интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.
5. Въвеждане на съвременните технологии в процеса на предоставяне на учебен
материал чрез използване на детски софтуер и програмни продукти към учебните
помагала на децата от 5 и 6 годишна възраст, а за по-малките – за предоставяне на приятна
и полезна образователна и възпитателна информация.
6. Проучване възможностите на новият програмен период по ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“ и работа по интеграцията на родителите на възпитаниците ни.
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да продължи работата по хуманно-личностния подход, основен фактор за социално
развитие на децата, и професионална изява на педагогическия екип.
2. Да се прилага гъвкав управленски стил от страна на ръководството.
3. Да се провокират родителите за активно включване в живота на детското заведение –
срещи, лекции, трудодни, културни и развлекателни мероприятия.
4. Да се работи върху приемствеността между ДГ и училище.
5. Да се търсят форми за допълнително финансиране – чрез проекти по НП и от ЕС.
6. Да се постави детето в центъра на цялостната дейност – грижа за оптимално
физическо и психическо развитие, съобразно политиката на МЗ и МОН.
7. Да се предоставя на персонал и родители динамично осигурена информационна
среда- обезпечаване с нови технологии и техника.
ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Брой деца:
• по Наредба – до 151
• осигурени места – възможност до 190
2. Брой на групите:
• по план – 5 градински и една яслена
• утвърдени – 5 градински и една яслена
3. Разпределение по групи:
-в ДГ „Щастливо детство“ – 4 градински
-в ДГ „Хр. Ботев“ – 1 градински и 1 яслена
4. Комисии през учебната година:
• За даренията: Председател: Красимира Иванова- учител, ДГ
Членове: П. Добрева – касиер, Г. Юмерова - домакин
• За интерактивни технологии: Председател: Миглена Данаилова – учител, ДГ
Членове: Д. Николаева - учител, С. Емин – зам. директор
• За БДП:Председател: Ертен Пехливанова- старши учител, ДГ
Членове: Даринка Василева - старши учител, ДГ и П. Писанова- старши учител, ДГ
• За БАК:Председател: Светломира Димова- старши учител, ДГ
Членове: М. Данаилова- учител, ДГ и В. Пенчева- учител, ДГ
• За Храненето:Председател: Кабинетна медицинска сестра
Членове: Г. Юмерова – домакин, Й. Панайотова - готвач
• За противодействие на тормоза: Председател: Севгюл Емин – зам. директор
Членове: В. Недева- старши учител , ДГ и Д. Николова- учител, ДГ
• За ЗБУВОТ: Представител: Д. Николова- учител, ДГ
Членове: П. Писанова- старши учител, ДГ и В. Недева- старши учител , ДГ
• За ГУТ: Представител, излъчен на общо събрание – П. Писанова- старши учител, ДГ
• За седмичното разпределение: Председател: С. Емин – зам. директор
Членове: Николаева- учител, ДГ, Василева- старши учител, ДГ, Писанова- старши
учител, ДГ и Данаилова- учител, ДГ
ГЛАВА ВТОРА
МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
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Септември
Педагогическа дейност
Педагогически съвет
“Организиране на учебната
година“
26.08.2016г.
1.Работа по списъците на децата.
2.Работа по документацията на ДГ.
4.Разни
Педагогически съвет
“Новата учебна 2016/17 година“
13.09. 2016г.
1. Избор на протоколчик.
2.Отчет на лятната работа
3.Доклади от педагогическите
екипи относно окончателни
списъци на децата в групите.
4. Приемане на комисии за работа
през уч. година: за даренията и
СФУК, за БДП, за БАК, за
противодействие на тормоза, за
седмичното разпределение, за
БУОВТ.
4. Обсъждане и приемане на:
ГПДДГ, ПДДГ, седмично
разпределение на групите,
Стратегия на ДГ, Етичен кодекс.
4.Разни:
– предаване на годишните
тематични разпределения от пед.
екипи
-детско портфолио, съдържание,
място и съхранение
Контролна дейност
Педагогически контрол
Тържество за откриване на новата
учебна година – съответствие с
темата на годината.
Отг.: Писанова и Димова
Срок: 15.09.2015 г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 15.09.2016 г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Организационно-педагогическа
дейност
Контрол:
1. Готовност на ДУ за работа през
новата уч. година – наличие на ЗУД
и УП.
Отг.: ЗАС и Домакина
Срок: 14.09.2016 г.
2. Санитарно-хигиенни условия в
сградите по изисквания на РЗИ.
Отг.: Каб. М.с.
Срок:14.09.2016 г.
3. Интериор и ЦРИ - готовност на
групите за работа в съответствие с
възрастовите особености.
Отг.: зам. директор
Срок: 14.09.2016 г.
Работа с МО
Избор на Председател и Обсъждане
План за работа на МО.
Отг.: Директора
Срок:15.09.2016 г.
Работа с родителите
1.
Работа по индивидуално
портфолио на децата от групите.
Отг.: ДУ
Срок:30.09.2016г.
2. Работа по папки за работа със
семейството и обществеността в
групите.
Отг.: ДУ
Срок:30.09.2016г.
3. Работа по нагледната
информация на групите.
Отг.: ДУ
Срок: 14.09.2016 г.
Хигиена и здравеопазване
1.проведен инструктаж на ПОП и
проверка на хигиената по групи.
Отг. Кабинетната м.с.
Срок:14.09.2016 г.
2.Оформяне на здравната
документация по групи.
Отг.: Кабинетната м.с.
Срок:15.09.2016 г.
3. Работа по секрети на децатапрофил. Прегледи.
Отг. Кабинетната м.с.
Срок:14.09.2016 г.
3. Работа по здравни книжки на
персонала – проф. прегледи
Отг. Кабинетната м.с.
Срок:14.09.2016 г.
3. Антропометрични измервания на
децата от групите.
Отг.: Кабинетната м.с.
Срок: 30.09.2016 г.
персонала - профил. прегледи.
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Работа по проекти
Запознаване ПС с възможностите
по новият програмен период за
средства от ЕС
Отг.: Директорът
Срок: 30.09.2014г.

Административностопанска дейност

1. Предоставяне на УП за 5 и 6 годишни
деца по групи.
Отг.: Домакина
Срок: 14.09.2016г.
2. Изготвяне на Списък - Образец 2.
Отг.: Директорът
Срок: 27.09.2016г.
3. Работа по БУВОТ - инструктажи.
Отг.: Д. Николова
Срок: 30.09.2015г.
4.
Актуализиране
правилника
за
вътрешния трудов ред по чл. 181 от КТ.
Отг.: Директорът
Срок: 30.09.2016г.
5. Мероприятия касаещи готовност за
работа по правилно хранене на деца на 5
и 6 години – по НП“Чаша мляко“
сключване на договор.
Отг.: Директорът
Срок: 30.09.2016г.
6. Монтаж на генератор за ток към
парната инсталация в централна сграда
Отг.: Директорът
Срок: 30.09.2016г.
7. Монтаж на преградна мрежа на
площадкана на първа група в двора на
централна сграда.
Отг.: Директорът
Срок: 30.09.2016г.

Децата от групите, отразяване в
личното здравно досие на детето.
Отг. Кабинетната м.с.
Срок:14.09.2016 г.
Работа по проекти:
Запознаване персонала с видовете
проекти, по които може да се
работи и документация към тях.
Отг. Директора
Срок:30.09.2016 г.
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Октомври
Организационно-педагогическа
дейност

Административностопанска дейност

Педагогически съвет
„ ЗУД“
15.10.2016г.
1. Проблеми по документацията и
информация от обучението на
Директора от 05.10.16г.
2. Приемане План на МО
3. Работа по проекти – новости.
4. Разни

Административнопедагогически контрол
1. Текущ контрол по пълняемост
на групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и
6 годишни деца.
Работа по Админ – отстраняване
на дублажите и попълване на
отсъствията на децата.
Отг.: Директора
Срок: 05.10.2016г.

1. Приемане на план за работа на
огнярите при зимни условия и 72
часови проби.
Отг.: Домакина и
Директорът
Срок:30.10.2016г.

Педагогически контрол
1.Проверка на ЗУД на групите входни равнища
Отг.: ДУ
Срок:10.10.2016г.
2.„Есенни багри”- спазването на
ГПДДГ / куклен театър с участие
на децата – карнавал на пладчетата
Отг.: Пенчева и Василева
Срок: 28.10.2016г.

Работа с родителите
1. Провеждане на родителски
срещи и процедура по инструктаж
на късно постъпили родители
ПВР, ЗЗБУТ – инструктаж.
Отг.: ДУ и г-жа Николова
Срок: 11.10.2016 г.

Педагогическа дейност

Квалификация
1. Обсъждане и вземане решения на
МО относно определени дефицити
– предложения от МО за
календарната 2016г.- 2017г.
Отг.:Председателя на МО
Срок: 28.10.2016г.
.
2. Обучение огняри и по ЗБУТ и
ГУТ.
Отг.: Директорът
Срок:28.10.2016г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 28.10.2016 г.

2. Оформяне и подръжка на
родителските кътове по групи.
Отг.: ДУ
Срок:постоянен
3. Обогатяване на базата по групи.
Отг.: ДУ
Срок: постоянен
Работа по диференцираното
заплащане на педагозите.
1. Попълване на контролните
карти.
Отг.: комисия от ДУ
Срок:15.10.2016 г.
2. Провеждане на процедура по
предоставяне на средства по
диференцирано заплаща.
Отг.: касиера
Срок:15.10.2015 г.
Хигиена и здравеопазване
1. Работа по здравните досиета на
децата в медицинската им
документация – комуникация
между мед. сестра и личен лекар.
Отг.: Мед. сестра
Срок:30.10.2016 г.
Открит момент по плана на
КБДП – ежемесечна изява.
Отг.: Пехливанова - ПКДП
Срок: 30.10.2016 г.
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2. Набавяне на твърдо гориво.
Отг.: Домакина
Срок:20.10.2016г.
3. Преглед на ел. уредите за есенно
зимният сезон – пожарогасители,
зануляване на ел. с-мите и др.
Отг.: Домакина
Срок: 30.10.2016г.
4. Презареждане и профилактика на
пожарогасителите.
Отг.: Директорът
и домакина
Срок: 30.10.2016г.
5. Профилактика на
стерилизаторите.
Отг.: Директорът
и домакина
Срок: 30.10.2016г.
5. Профилактични прегледи на
персонала по ЗБУВОТ.
Отг.: Директорът
Срок: 30.10.2016г.

Административен контрол
1. Степен на събираемост на такси.
Отг.: ЗАС и касиер
Срок: 30.10.2016г.
2.Провеждане на текущ контрол на
хигиенното състояние на кухня,
складове, занимални и др.
Отг.: Каб. М.с.
Срок: 30.10.2016
3. Проверка за хранителни продукти
консумативи и качесво на храни по
НП“Чаша мляко“.
Отг.: Директорът
Срок: 30.10.2016г.

Ноември
Педагогическа дейност

Педагогически съвет
“Пълняемост на групите и
акценти в работата на детското
заведение”
18.11.2016г
1.Анализ на проведените тържества до
момента, за ефекта от тях върху
посещаемост, родители и
общественост.
2.Състояние на ЗУД на групите.
3.Обсъждане и приемане схема за
протичане на Коледните празници и
развлечения- отговорници.
4.Разни:
Квалификация
1. ВКД – семинар на тема на
МО:“Работа по проекти“ външен
лектор
Отг.: Иванова
Срок: 26.11.2016г.

Педагогически контрол
1. Текуща проверка на учебната
дейност и дневника - по групи.
Отг.: зам. директорът
Срок: 30.11.2016г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 30.11.2016 г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Организационнопедагогическа дейност
Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Работа по Админ – отстраняване
на дублажите и попълване на
отсъствията на децата.
Отг.: Директора
Срок: 05.11.2016г.
Работа с родителите
1. Отбелязване на „Ден на
Християнското семейство” с
нагледен материал по сгради
Отг.:Николова и Данаилова
Срок: 21.11.2016г.
2.Работа, съобразена с плановете по
групи.
Отг.: Учителките по групи
Срок: 29.11.2016г.
Хигиена и здравеопазване
1. Провеждане на беседи с децата
по одобрена от РЗИ програма.
Отг.: Кабинетната м.с.
Срок: 29.11.2016 г.
2. Реализиране на оздравителни и
закалителни
мероприятия
–
контрол на температурата в
занималните
и
спалните,
проветряване, закаляване
чрез
облеклото на децата.
Отг.: Мед. сестра
Срок: 29.11.2016г.
3. Изготвяне на кътове/табла за
родителя със здравна насоченост.
Работа по План на Каб. мед. сестра.
Отг.: Каб.Мед. сестра
Срок: 29.11.2016г.
Открит момент по плана на
КБДП – ежемесечна изява.
Отг.: Пехливанова - ПКДП
Срок: 30.11.2015 г.
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Административностопанска дейност
Административен контрол
1. Проверка на документацията на
домакина.
Отг.: Директорът
Срок: 30.11.2016г.
2. Проверка за спазването на
работното време.
Отг.: Директорът
Срок: 30.11.2016г
.
3. Проверка на складове
за
хранителни продукти и консумативи
и качесво на храни по НП“Чаша
мляко“.
Отг.: Директорът
Срок: 30.11.2016г.
4. Степен на събираемост на такси.
Отг.: ЗАС и касиер
Срок: 30.11.2016г
Административна дейност
1. Зареждане с горива - при нужда.
Отг.: Домакин
Срок: 30.11.2016г..
2. Обобщаване работа по Показатели
и Критерии за оптимизиране на
трудовият процес във връзка с ДМС.
Отг.: Директорът
Срок: 29.11.2016г.
3. Начало на проверка на състоянието
на МТБ – инвентаризация.
Отг.: Директорът
Срок: 20.11.2016 г.
4.Работа по застраховане на деца и
персонал.
Отг.: Учителките по групи
Срок: 29.11.2016г.
5. Работа по Бюджет 2016г. – отчет,
оптимално разходване на налични
средства към потребности.
Отг.: Домакина и гл. с-л
Срок: 30.11.2016 г.

Декември
Педагогическа дейност

Педагогически съвет
“ Цялостна проверка и Коледна
ваканция”
22.12.2016 г.
1. Анализиране работата по темата
на годината и преминалите
тържества през месеца.
2. Приемане на схема по
организацията на работата през
зимните месеци.
3. Организиране работата през
месеците януари и февруари 17г.
4. Разни.
Педагогически контрол
1. Текуща проверка по планиране в
дневниците –спазване на срокове за
планиране.
Отг.: зам. Директорът
Срок: текущ
2. Проверка на работа, съобразена с
коледните изяви .
Отг.: Директорът
Срок: 22.12.2016г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 30.12.2016 г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Организационно-педагогическа
дейност

Административностопанска дейност

Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Актуализация на Списък образец 2 и отсъствия на децата
Отг.: Директорът
Срок: 01.12.2016 г.

1. Приключване и отчитане на
финансовата година.
Отг.: гл. с-л
Срок: 23.12.2016г.

Организиране на Коледна
обстановка и атмосфера в двете
сгради:
Създаване на Коледна обстановка и
атмосфера в двете сгради” Коледни
вълшебства”
Празник край елхата – украсяване
на елхите в двете сгради от децата
от всички групи
Отг.:ДУ
Срок: 01.12.2016 г.
Изложба на детско творчество.
Отг.:ДУ
Срок: 05.12.16 г
„Весела Коледа” – куклен театър /
по сгради/
Отг.: Николова и Иванова
Срок: 23.12.16 г.
Коледари и сурвакари - на ниво
Община
Отг.: Пенчева
Срок: 23.12.16 г.
Коледен концерт на ниво Община
Отг.: Писанова
Срок: 23.12.16 г.
Открит момент по плана на
КБДП – ежемесечна изява.
Отг.: Пехливанова - ПКДП
Срок: 11.12.2016 г.
Хигиена и здравеопазване
1.Проверка
на
рационалното
хранене по НП „Чаша мляко“.
Отг. Комисия
Срок: 05.12.2016 г.
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2. Практическо занятие по БАК
Отг.: Директорът
Срок: 10.12.2016 г.
3.Зазимяване на парните и ВИК
инсталациите.
Отг.: Директорът
Срок: 23.12.2016 г.
4.Изготвяне график за отпуски.
Отг.: Директорът
Срок: 10.12.2015 г.
5. Оформяне документацията по
инвентаризационните описи.
Отг.: Домакина
Срок: 10.12.2016 г.
6. Работа по ДМА при възможност
на бюджета.
Отг.: касиера
Срок: 06.12.2016 г.
7. Работа по Бюджет 2016г. – отчет,
оптимално разходване на налични
средства.
Отг.: Домакина и гл. с-л
Срок: 18.12.2016г.
8. Дейности по приходна част от
амбалаж и отпадъчна храна.
Отг. Касиер
Срок: 15.12.2016г.
Административен контрол
1. Степен на събираемост на такси.
Отг.: ЗАС и касиер
Срок: 05.12.2016г

Януари
Педагогическа дейност

Работа в смесени групи
1. Планиране и организация на
учебен процес в една сграда.
Отг.: ДУ
Срок: 30.01.2017 г.
2.ОВР по усвояване на знания по
ДОС .
Отг.: ДУ
Срок: 30.01.2017 г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 30.01.2017 г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Организационнопедагогическа дейност
Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Работа по Админ – отстраняване
на дублажите и попълване на
отсъствията на децата.
Отг.: Директора
Срок: 05.01.2017г.

Административностопанска дейност

1. Изготвяне на щатно разписание,
др. справки и документи.
Отг.: Директорът
Срок: 31.01.2017 г.
2.Привеждане на досиетата на
персонала в адекватен вид –ОРЗ и
др.
Отг.: ЗАС
Срок: 31.01.2017 г.

2. Изготвяне на графици по
организация на работата с деца в
смесени групи – според
пълняемостта на групите.
Отг.: Директорът
Срок: 05.01.2017 г.

3.Извършване на действия,касаещи
подръжка, наблюдение и опазване
на сградния фонд.
Отг.: Домакина
Срок: 31.01.2017 г.

Открит момент по плана на
КБДП – ежемесечна изява.
Отг.: Пехливанова - ПКДП
Срок: 30.01.2017 г.

4.Набавяне на информация и
документи,касаещи новостите в
нормативната уредба.
Отг.: Гл. с-л
Срок: 31.01.2017 г.
5.Зареждане на складовете с
хранителни продукти,
дезинфектанти и перилни
препарати.
Отг.: Домакина
Срок: 31.01.2017 г.
6. Работа по проето бюджет 2016г.
Отг.: Гл. с-л
Срок: 31.01.2017 г.
7. Работа по СФУК.
Отг.: Гл. с-л и Директор
Срок: 31.01.2017 г.
Административен контрол
1.Проверка качество на храната по
НП „Чаша мляко“
Отг.: Домакина
Срок: 31.01.2017 г.
2. Степен на събираемост на такси.
Отг.: ЗАС и касиер
Срок: 15.01.2017г
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Февруари
Педагогическа дейност

Педагогически съвет
“Цялостна педагогическа
дейност през второ полугодие ”
28.02.2017г.
1. Работа по План за ДДГ.
2. Организация на празника Баба
марта и преминаване в 2 сгради.
3. Работа по проекти и с родители
4. Разни
Педагогическа дейност
1. Работа върху задължителната
документация на групите.
Отг.: ДУ от всяка група
Срок:28.02.2017 г.
2. Работа по темата на годината.
Отг.: ДУ от всяка група
Срок:28.02.2017 г.
3. Целенасочена работа по
покриване на ДОС
Отг.: ДУ от всяка група
Срок:28.02.2017 г.
Квалификация на ПЕ
1. Провеждане на обучение по
тема, избрана от МО по
предварителен график.
Отг.: ДУ от всяка група
Срок:28.02.2017 г.
2. Провеждане на обучение по
тема, определена от РИО на МОНпо предварителен график.
Отг.: Директора
Срок:28.02.2016 г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 28.02.2016 г.

Организационнопедагогическа дейност
Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Актуализиране на база данни в
Админ и отсъсъствия на децата
Отг.: Директорът
Срок: 01.02.2017г.
1. Организиране на празника Баба
Марта
Отг.: Василева или Недева
Срок:28.02.2017 г.
2.Подготовка на помещенията за
предстоящите мартенски празнициукраса, табла и пр.
Отг.: ДУ от всяка група
Срок:28.02.2017 г.
3.Проследяване посещаемостта и
отсъствията в групите.
Отг.: Директора
Срок:05.02.2017 г.
4.Пренасочване работата на
педагозите и документацията им от
една в две сгради.
Отг.: Директора
Срок:28.02.2017 г.
Работа с родители
Работа по проекти – при наличие на
такива.
Отг. Директор и ДУ
Срок: 30.02.2017г.
Открит момент по плана на
КБДП – ежемесечна изява.
Отг.: Пехливанова - ПКДП
Срок: 28.02.2017 г.

Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен
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Административностопанска дейност
Административен контрол
1.Проверка качество на работа по
НП „Чаша мляко“
Отг.: Домакина
Срок:28.02.2017 г.
2.Проверка
на
наличност
и
необходимост от набавяне на
горива при нужда.
Отг.: Домакина
Срок:28.02.2017 г.
3. Работа по СФУК.
Отг.: Гл. с-л и Директор
Срок: 28.02.2017 г.

Март

Педагогическа дейност
Педагогически съвет
„ Състоние на учебновъзпитателната работа ”
30.03.2017г.
1. Отчет на проведената
педагогическа работа през м. Март
2. Организиране работата на ОДЗ
през априлската ваканция
3. Работа по ПДДГ.
4. Работа на комисията по БДП.
5. Запознаване с новости по учебни
помагала за децата на 5 и 6 г. и
избор на издателство. Подаване на
заявки.
6. Разни
Квалификация
1. ВКДейност по плана на МО и
ВКД-обмяна на опит между
учителките с тема „Пролетно
пробуждане“ – по сгради.
Отг.: ДУ
Срок: 25.03.2017г.
Педагогически контрол
1. Провеждане на празника Баба
Марта;
Отг.: Недева или Василева
Срок: 01.03.2017 г.
2. Проверка Работа по ПДДГ - по
сгради.
Отг.: Директорът
Срок: 30.03.2017 г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 30.03.2017 г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Организационно-педагогическа
дейност

Административностопанска дейност

Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Работа по Админ – отстраняване
на дублажите и попълване на
отсъствията на децата.
Отг.: Директора
Срок: 05.03.2017г.

Административен контрол
1. Проверка за спазването на
работното време от персонала.
Отг.: ЗАС
Срок: 30.03.2017 г.

1. Провеждане на празника Баба
Марта;
Отг.: Василева или Недевава
Срок: 01.03.2017 г.
2.
Създаване
на
пролетно
настроение в общите помещения на
сградите – украси, кътове.
Отг.: ДУ
Срок: 05.03.2017 г.
3. Организиране екипите по
подготовка и провеждане на
пролетните тържества по сгради.
Отг.: ДУ
Срок: 05.03.2017 г.

Работа с родители
1. Изработване на различни
плакати, адресирани към жените на
Ветово във връзка с празника на
жената, които да се поставят в
обществени сгради и сградите на
ОДЗ- гр. Ветово.
Отг.: ДУ от всяка група по 1бр.
Срок: 07.03.2017г.
2. Организиране на съвместни
дейности с родители, деца и
учители с цел социализация на
детската личност – тема „Пролетно
пробуждане“.
Отг.: Димова и Писанова
Срок: 30.03.2017 г.
Хигиена и здравеопазване
1. Предоставяне на информация за
състоянието на хигиената в ДГ.
Отг.: Мед. сестра
Срок: 25.03.2017 г.
Открит момент по плана на
КБДП – ежемесечна изява.
Отг.: Пехливанова - ПКДП
Срок: 30.03.2017 г.
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2. Проверка на състоянието на
двора. Засадени цветя в саксии, в
цветните лехи и ремонт на
дворните съоръжения.
Отг.: ДУ и ПОП
Срок: 30.03.2017 г.
3. Проверка на степен на
събираемост на такси.
Отг.: ЗАС и касиер
Срок: 10.03.2017г.
4.Проверка качество на работа по
НП „Чаша мляко“
Отг.: Домакина
Срок: 30.03.2017 г.

Април

Педагогическа дейност
Педагогически съвет
„Педагогическа и
организационна дейности ”
30.04.2017г.
1. Анализ на дейността по БДП.
2. Определяне начина на
организиране на мероприятията
през м. Май –тържества, открити
практики и т.н.
3. Проблеми по педагогическата
работа- мед. профилактични
прегледи, състояние на
материалната база предвид
навлизане на топлите месеци.
4. Разни – приемственост между ДГ
и училище и др.
Квалификация
1. ВКДейтост - Провеждане на
открити ситуации пред родителите
и учители по БДП.
Отг.: Директора
Срок: 10.04.2017г.
Контрол:
2. Провеждане на открити ситуации
пред родителите и учители по БДП
за усвояване на ДОИ - ВКДейност.
Отг.: Пехливанова
Срок: 10.04.2017г.
3.Проверка на дневниците за
попълването на текущо ниво ако ще
има такова.
Отг.: дам. директор
Срок: 30.04.2017г

Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 30.04.2017 г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Организационнопедагогическа дейност
Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Работа по Админ – отстраняване
на дублажите и попълване на
отсъствията на децата.
Отг.: Директора
Срок: 05.40.2017г.
1.Организиране на режим на работа
в смесени групи – априлска
ваканция.
Отг.: Директорът
Срок: април 2017г.

Административностопанска дейност
Административен контрол
1.Проверка на склад, хранителни
продукти и събираемост на такси.
Отг.: Директорът
Срок: 30.04.2017г.
2.Проверка качество на работа по
НП „Чаша мляко“
Отг.: Домакина
Срок: 30.04.2017г.
Административно-стопанска
дейност

2. Изготвяне на кътове по тема на
годината - ”Книгата е моят пръв
приятел”.
Отг.: ДУ и м.с.
Срок: 02.04.2017г.

1.Ремонт на дворни съоръжения
и подготовка дворовете за игра на
децата на открито.
Отг.: Домакин и Огняр
Срок: 05.04.2017г.

3. Работа по нагледните материали
в групите – табла, кътове и др., във
връзка с празника Великден.
Отг.: Николова и Иванова
Срок: 20.04.2017г.

2. Приключване на отоплителният
сезон и произтичащите от това
мероприятия.
Отг.: Домакин и Огняр
Срок: 30.04.2017г.

Работа с родителите
1. Провеждане на заключително
мероприятие по БДП с мама и
татко.
Отг: Пехливанова
Срок: 06.04.2017г
2. Ден на Земята – „Да почистим
заедно и да се научим да пазим и
поддържаме любимите места за
игра“- съвместна работа с деца,
родители и учители с цел
приобщаване, сплотяване и
провокиране на съпричастност у
родителите към живота на детето в
детското заведение.
Отг.:ДУ от ІІгр. и м.с. от яслена
група
Срок: 22.04.2017 г.
3. Организиране на изложба „Аз
мога“ от произведения на децата,
посветени на празника Великден.
Организиране на базари по групи.
Отг.: ПЕ по групи
Срок: 20.04.2017 г.
Хигиена и здравеопазване
1. Здравни беседи с децата по
одобрена план-програма от РЗИ –
гр. Рс
Отг.: Мед. сестра
Срок: 30.04.2017г.
2. Провеждане на текущ контрол на
хигиенното състояние на обекта.
Отг.:14
Мед. сестра
Срок: 30.04.2016г

Май
Педагогическа дейност

Организационно-педагогическа
дейност

Административностопанска дейност

Педагогически съвет
“Закриване на учебната година”
15.06.16г.
1.
Отчет на работата през
месеците април и май на учебната
2016/2017 година
2. Приемане план за лятна работа
3. Работа по проектосписъци за
предстояща учебна година.
4. Разни.

Административно-педагогически
контрол
1. Текущ контрол по пълняемост на
групите – капацитет, обхват по
списъчен състав, отсъствия на 5 и 6
годишни деца.
Работа по Админ – отстраняване
на дублажите и попълване на
отсъствията на децата.
Отг.: Директора
Срок: 05.05.2017г.

1. Изготвяне на справки за ремонти
в детската градина.
Отг.:Домакина
Срок: 30.05.2017г.

Педагогически контрол
1. Регистриране на изходното
равнище по групи в дневниците.
Отг.:зам.директор
Срок: 30.05.2017г.

1. Изготвяне на удостоверения за
завършена ПГ.
Отг.: ДУ от ПГ
Срок: 20.05.2017г.

3..Профилактика на В И К
системите в двете сгради.
Отг.:Домакина
Срок: 30.05.2017г.

3. Протичане на заключителна
изява - спартакиада.
Отг.: Писанова
Срок: 20.05.2017г.
Работа с деца със СОП
1. Работа с ресурсен учител –
документация, досиета, комисии ,
планиране и т.н.
Отг.: Д. Евстатиева
Срок: 30.05.2017г.
Педагогическа дейност с деца по
БЕЛ
1.Интерактивни методи на работа в
мултикултурна среда – „Знайко“
Отг.: ДУ
Срок: постоянен

Работа с родителите
1. Организиране на Гергьовден –
люлки за децата.
Отг.: ДУ
Срок 06.05.2017г.
2. Деца от ДГ „Хр. Ботев“ с
участие на 2 юни
Отг.:.Писанова
Срок: 30.05.17 г.
3. „Играем, учим и спортуваме“
комплексно заключително
мероприятие, обхващащо работата
по глобалната тема през
изминалата учебна година.
Отг.:.Писанова
Срок: 20.05.17 г.
4. Отбелязването на патронният
празник на ДГ „Щастливо детство”
с изпращане на ПГ по групи
Срок: 30.05.17 г.
Отг.: ДУ
Хигиена и здравеопазване
1. Извършване на антропометрични
измервания на децата.
Отг.: Мед. сестра
Срок: 10.05.2017 г.
2. Извършване на текущ контрол по
хигиенното състояние на двора и
площадките.
Отг.: Мед. сестра
Срок: 20.05.2017 г.
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2.Зареждане с дезинфекционни
препарати и канцеларски
материали за летните месеци.
Отг.:Домакина
Срок: 30.05.2017г.

