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КОМПЛЕКСЕН ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 

„АЛЕН МАК”, СТАРА ЗАГОРА 

 

за учебната 2022/2023 г. 



 

 
Анализ на дейността през учебната 2021/2022година 
През изминалата учебна година планираните в Годишния план дейности се реализираха изцяло с активното участие на 

педагогическия и непедагогически колектив в детската градина.За това спомогнаха както професионализмът на учителите така 

и добрите взаимоотношения между всички членове на колектива.Ръководство на ДГ, заедно с целия колектив продължи да 

работи, както за обогатяване на материалната база на ДГ, така и за разнообразяване на УВР в градината. Наши добри партньори 

бяха:  семействата и родителите на децата от детската градина; образователни и обществени институции, с които си 

взаимодействаме от години -  РУО Стара Загора, Община Ст. Загора Отдел „Образование”; Педагогически факултет при Тр. У 

Стара Загора, ДИПКУ, Ст. Загора, 11 ОУ „Н. Лилиев”,РДПБЗН- Стара Загора, Второ районно управление ,,Полиция“ Стара 

Загора и др. 

През изтеклата учебна година в детската градина се работи с Програмна система на издателство «Изкуства“. 

 

1. Силни страни, постижения и резултати: 

- Педагогически екип от отлично подготвени специалисти с много опит  и добра квалификация; добри взаимодействия и 

взаимоотношения в екипите по групи; 

- Творчество при планирането, организацията и провеждането на цялостния учебен процес; 

- Перфектни условията за работа във всяка възрастова група: нова, съвременна материална база с необходимите технически и 

дидактични средства за провеждането на качествена учебно-възпитателна работа; добре обмислена, организирана  и 

функционална предметната среда, съобразена с възрастта на децата в отделните групи, съдействаща за индивидуалното 

развитие на всяко дете; 

-Насищане на детското ежедневие с празнични събития и участие във фолклорни изяви, общински, национални и 

международни конкурси за детски рисунки. 

- Осигурени, от бюджета на детската градина,  учебни помагала, пособия и материали и учебно-помощна литература; 

- Правилно планирана, качествено реализирана, съобразена с потребностите на всеки учител квалификационна дейност; 

- Много добре организирана работа по БДП - добро оборудванес тематични дидактични материали и материална база по 

групите, което е предпоставка за даване на качествени знания; 

- Отлично поддържане на помещенията в санитарно-хигиенно отношение.  

- Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост - както в учебно така и в неучебно време.  

- Осигурени мобилни апарати за всички педагогически екипи, което улеснява взаимодействието и комуникацията на  

родителите на децата с учителите. 

- Оборудване на занималните с интерактивни дъски. 

-Участие в проект на Уницеф и осигуряване на допълнителни специалисти-психолог, логопед и ресурсен за индивидуална 

работа с нуждаещите се деца. 



- Осигуряване на допълнителна закуска - плод и мляко чрез участие в схема «Училищен плод» и схема «Училищно мляко» 

към Държавен фонд Земеделие; 

- Много добра подготовка на децата  за училище - усвояване и покриване на ДОИ и стандарти.  

- Изградени традиции в живота на детската градина, както и приемственост между детската градина и училището в района – 

11-то ОУ «Н. Лилиев»; 

- Продължава работа ни в областта на изобразителните дейности, както и активното участие на децата от детската 

градина в международни, национални и регионални конкурси за детски рисунки. И през изминалата учебна година 

наши деца получиха много награди, което е безспорен стимул за учителите отдали се на тази дейност. 

-Изработихме и представихме алманах по повод 50 годишната дейност на ДГ 

-Издадохме първата съвместна книга на деца , родители и учители,,Тук детството живее“ 

-Включихме се в различни благотворителни кампании инициирани от ДГ, Община Стара Загора и други институции 

-За 24 май колективът на ДГ бе награден с престижната награда ,,Стара Загора“ 

-Новопостъпилите учители повишават професионално-квалификационната си степен. 

2. Слаби страни и проблеми:  
- През изминалата година част от проблемите останаха, тъй като тяхното решаване изисква финанси, които не могат да се 

осигурят от бюджета на детската градина. Такива проблеми са: липсата на физкултурен салон, чрез който да се осигури по- 

голяма двигателна активност на децата; спортни площадки с нарушено асфалтово  покритие, което представлява опасност за 

сигурността на децата и също не им позволява активно да спортуват; 

- Слаба активност на учителите за търсене и реализиране на средства по проекти, свързани с европейски програми и такива 

към МОН; 

- Недостатъчни  умения при малка част от учителите за прилагане на интерактивни методи и технологии, както и дефицит при 

използването ИКТ; 

- Назначаването на млади специалисти и липсата им на професионален опит. 

 

3. Извод:  

С така изградената организация на работа ДГ № 25 «Ален мак» е една съвременна и  конкурентно способна детска 

градина. Необходимо е да се потърсят пътища за намаляване на слабите страни, като се използват възможностите, 

които дава новата нормативна уредба в областта на предучилищното обазование. 

 

Годишният план е тясно свързан със Стратегията за развитие на Детска градина № 25 «Ален мак», стратегия която чертае 

бъдещето на детската градина в следващите четири години. И формулираните в нея мисия, визия, принципи, цели и задачи ще 

бъдат осъществени чрез годишните планове, които ще се реализират в периода 2020-2024 година. 

 
 

 



ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

   Водещата цел през учебната  2022/2023 година  е  да се създаде възможност, в контекста на   педагогическото взаимодействие,  

развитие    потенциала на всяко дете  чрез  изразяване на неговата пълноценна социална реализация. От една страна, 

образованието трябва да позволи да се развие заложеното у  детето, което трябва да бъде  насърчавано в  проявление и  развитие 

на уникалните му способности  както в процеса на обучение, така и в процеса на възпитание, а от  друга страна детето  трябва 

да може да реализира в максимална степен  адекватно поведение , като част от гражданските  реалности на детството. 

Така формулираната цел налага следните основни задачи : 

      1. Д а се очертаят основните параметри и особености за проява на  гражданското образование у децата, съобразно 

възрастовите особености  на децата . 

      2. Да се потърси връзката на творческия потенциал на учителя и възможностите за практическата  активност на децата в 

педагогическото взаимодействие чрез образователни стратегии. 

     3. Да се разширят социокултурните параметри за социализация на детето; 

    4 .Да се акцентира на творческия потенциал  и реализиран подход при търсене, разработване и прилагане на иновативни 

практики. 

    5. Да се определи равнищeто на   постижения на децата /входно- изходно ниво / за всяка възрастова група. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Управленска дейност 

Планиране – усъвършенстване на педагогическия екип за участие и активност в управлението;  

Годишен план – резултат от труда на педагогическия екип; 

Мотивиране – перманентно повишаване управленската култура на директора; 

Организиране – финансово обезпечаване и адекватност с изискванията на образователната система; 



Контрол – хуманизиране на контролната дейност – уважение и зачитане  правата на педагогическия екип и детето. Обмисляне на 

контролната дейност, като основа за повишаване ефективността и развитието. 

Демократизация при оценяване труда на учителя 

Участие на родителската общност - Обществен съвет. 

Самооценка  на извършената педагогическа дейност - управление на качеството в ДГ. 

2. Учебно- възпитателна дейност 

- Изучаване, обобщаване и внедряване на съвременни теории и ефективни способи за повишаване качеството на 

образователно- възпитателния процес; 

- Насочване на децата към овладяване и осмисляне нравствено -естетически ценности от природната и социална среда; 

-Осигуряване на равен достъп до образование, повишаване качеството на образование и подкрепа на децата 

- Развитие на познавателна активност и творчески способности у детето:  

● формиране на мотивирано поведение 

● формиране умения за партниране 

- Стимулиране развитието на умения за работа с разнообразни индивидуалности – таланти - приобщаващото образование;  

- Работа с деца със специални образователни потребности , интегриране и социализиране - приобщаващото образование; 

- Работа за преодоляване детската агресия; 

- Застъпване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в образователната програма: 

Децата да бъдат удовлетворени от постигнатите резултати в зависимост от индивидуалните им особености, възможности и 

способности, степен на осъществяване на образователните цели и тези, свързани с личностното, интелектуалното и 

социалното развитие на децата, както и способността им да действат в групи; 

Учителите да бъдат удовлетворени от резултатите в педагогическата дейност и от степента на съответствие на техните 

очаквания; 



Родителите да бъдат удовлетворени от възпитателно -образователната работа в детската градина и участието им в нея; 

Подготовка за успешно обучение в началното училище; 

Сътрудничество при извършване на допълнителни педагогически дейности: народни танци; вокална група;  

изобразително изкуство. 

3. Организацонно - педагогическа дейност 

 В детската градина се отглеждат и възпитават 180 деца  в шест групи. Децата са на възраст от три до седем години. Групите 

са  сформирани по възрастов признак. 

Административен и медицински персонал: 

Директор: Меглена Бакърджиева                                                   ЗАС: Йорданка Ангелова 

Мед. фелдшер: Недялка Иванова                                                    Домакин: Иванка Данева 

Счетоводител: Донка Митева                                               Секретари към: КТ „Подкрепа” Иглика Ангелова 

                                                                                                                                    КНСБ Стоянка Вълкова 

 

 

 

Група Брой деца Учители Помощник- възпитател 

I група 

„Мики Маус” 

 

 

32 

Яница Тодорова, учител 

Мария Кузманова, учител Маша Георгиева 



ІI група 

,,Слънчице“ 

 

30 

Стоянка Вълкова, ст.учител 

Росица Петрова, учител 

Доника Иванова 

 

ІI,,А“група 

,,Маргаритка” 

 

30 

               Иглика Ангелова, ст. учител 

            Златомира Яковлеска, учител 

 

             Марияна Кирева 

ІІІ ПГ 

„Малката русалка” 

 

31 

Христина Иванова, учител 

               Рая Енчева, учител 

Даниела Христова 

 

ІV ПГ 

„Детелина“ 

 

28 

Недялка Илева, учител 

Таня Тодорова, учител 
Мариана Михайлова 

ІV,,А“ ПГ 

„Буратино” 

29 

 

           Валентина Христова, учител 

           Димитрина Боева, ст. учител 
Донка Стайкова 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ГРУПИ И КОМИСИИ 

 

Методически обединения, председатели   Комисия за избор на допълнителни дейности на 

обучение в ДГ  
Околен свят Иглика Ангелова 

Стоянка Вълкова 

Таня Тодорова 

Мария Кузманова 

 

Иглика Ангелова, Стоянка Вълкова 

Недялка Илева 



БЕЛ Недялка Илева 

Яница Тодорова 

Мария Кузманова 

Златомира Яковлвска 

 

 

  

Изобразително изкуство Димитрина Боева 

Недялка Илева 

Росица Петрова 

Валентина Христова 

Рая Енчева 

 

  

      

ЗБУТ    

Председател Меглена Бакърджиева  

Членове Димитрина Боева 

Йорданка Ангелова 

  

ПРОТОКОЛИ    ЗБАК 

Председател Меглена Бакърджиева 

Секретар на ПС Недялка Илева  Секретар Валентина Христова 



Летописна книга Димитрина Боева    

Общи събрания Таня Тодорова  

   

БДП   Група за приобщаващото образование 

Председател Димитрина Боева   Стоянка Вълкова - координатор 

 

Членове Недялка Илева 

Валентина Христова 

  Таня Тодорова 

Иглика Ангелова 

 

 

Работна група за съвместни дейности с 11-то ОУ „Н. 

Лилиев“ 

1. Димитрина Боева  

2. Яница Тодорова  

3. Христина Иванова 

4. Мария Кузманова  

5. Миглена Колева 
 

 

 

 

 



 Етична комисия  

 Координационен съвет за противодействие на насилието и агресията в ДГ 

 Председател: Иглика Ангелова 

 Членове: Росица Петрова, Стоянка Вълкова 

Таня Тодорова 

 

 1.Стоянка Вълкова 3. Марияна Кирева 

 2. Яница Тодорова  

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 

СРОК ДЕЙНОСТ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

  

ПО ПРИЕМА И ОБХВАТА НА ДЕЦАТА 

 

Септември 

до 15.10.2022 

Прием на децата, родени 2019 г. по график. Директор, мед.сестра 

учителите на І гр. 

Целогодишно Прием на деца, родени 2016,2017,2018 и 2019 година при 

наличие на свободни места 

Директор  

Ежемесечно 

 

Подаване информация на МОН за броя на отсъствия на децата 

от ПГ по електронен път в системата Админ 

Директор  

  

СОЦИАЛИЗИРАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ 

ОБЩНОСТТА 

 

Септември 

до 30.09.2022 г. 

Проучване по групи за наличието на деца със специални 

образователни потребности - информация от педагогическите 

екипи. 

Директор и пед. екипи по групи 



Октомври 

Ноември 

2022 

1.Създаване на екип за ресурсно подпомагане при 

необходимост. 

Директор 

2. Назначаване на необходимите специалисти за работа със 

децата със СОП. 

Директор 

3. Изготвяне на индивидуални обучителни програми за 

възпитание, обучение и социализиране на децата със СОП. 

Учители  

4. Създаване на подкрепяща среда за отглеждане, възпитание, 

обучение и социализиране на деца със СОП. 

Пед. екипи по групи и ресурсен учител 

Декември 
до 05.12.2022 

Вписване на децата със СОП и подаването им към МОН при 

актуализиране на Списък-образец 2 

Директор 

 ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ  

Целогодишно Осигуряване на условия за пълноценна подготовка на 5 и 6 

годишните деца за училище 

Пед. екипи на ПГ 

Септември 
Октомври 2022 

1. Проучване и прилагане на  тестове за диагностика на входящо 

и на изходящо ниво. 

2. Диагностициране на децата и вписване на резултатите от 

входящото ниво в дневниците на групите. 

3. Скрининг тест за деца на 3 – 3,6 г. 

Пед. екипи по групи 
 

 

Д. Боева – ст. учител 

Октомври 

 

 

Среща на педагогическият екип на подготвителната група в ДГ с 

учители от  11 ОУ «Н. Лилиев» за договаряне на съвместни 

дейности през учебната година.  

Пед.екип на ІV ПГ 

Директор 

Изготвяне на План за съвместна работа 

 

Пед.екип на ІV ПГ в ДГ 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ  

15.09.2022 

 

 

Педагогически съвет  - 01 

1.Избиране секретар на ПС; 

2.Уточняване и приемане на организацията на учебния ден по 

възрастови групи – брой групи, брой деца, екипи, 

документация; 

 

 

Директор 



 3. Уточняване състава на комисии и работни групи в ДГ през 

учебната  2022/2023 г.; 

4. Приемане на Правилника за дейността на ДГ № 25 „Ален 

мак”; 

5. Приемане на Програмната система на ДГ № 25 „Ален мак” 

за 2022/2023 г. 

6. Приемане на плановете на ДГ: 

-  Годишен комплексен план за работата на детската градина 

през  учебната 2022/ 2023 година; 

-  План за контролната дейност на директора в ДГ № 25 «Ален 

мак» 

- План за квлификационната дейност в ДГ № 25 «Ален мак» 

- План за работата по БДП в ДГ № 25 «Ален мак» и графика за 

провеждане на ПС по БДП 

7. Избор на Комисия за подбор на допълнителни дейности за 

обучение в ДГ. 

8. Представяне на Доклада за изпълнение на плана към 

Стратегията за развитие за втората година от плана /2021- 

2022/ 

9.Обсъждане деца със СОП за учебната 2022/2023 г.  

10. Актуализиране на План-програмата за действия за БДП за 

учебната 2022/2023 г.  

 

 

 



 

м. Октомври 2022 

Педагогически съвет - 02 

1.Приемане на Плановете на методичните обединения по 

образователни направления „ Български език и литератира”, 

„Изобразително изкуство” и „Околен свят” за учебната 2022/ 

2023 година. 

2. Избор на работна група за изготвяне на План към 

Стратегията за периода 2022 – 2024. 

3. Други. 

 

 

 
 

 

 

Директор и групите  

        м. Ноември 2022 Педагогически съвет -03 

1. УВР през първото тримесечие на учебната 2022/2023година. 

2. Отчет на екипите по групи за входящото ниво. 
3. Работа в отделните възрастови групи по БДП. 

4. Отчет за усвоените средства за квалификация през 2022 г. 

5. Приемане на Плана за изпълнение на дейностите по 

Стратегията за развитие 2022-2024 г. 

6. Други. 

 

 

директор и групите за реализиране на програмите 

 

м. Февруари/ Март2023 

Педагогически съвет– 04 

1. Избор на познавателни книжки и пособия за работа в ДГ за 

учебната 2023/2024 г.. 

 

директор 

пед. екипи на ПГ; екипа по ПО 



2. Приобщаващото образование в ДГ - работа с децата със 

СОП - проблеми и резултати; работа с талантливите деца в ДГ 

- постижения и изяви. 

3. Здравен статус на децата от всички възрастови групи до 

момента за настоящата година. 

4. Отсъствия на децатa от подготвителните групи. 

 

педагогически екипи 

 

         м. Април 2023 

 

Педагогически съвет - 05 

1. Избор на критерии за оценка труда на учителите в ДГ. 

2. Избор на комисия за оценяване труда на учителите в ДГ 

3. Избор на комисия за изработване на проект на план за 

лятната работа на ДГ. 

4. Избор на работна група за изготвяне на проект на план за 

квалификационната дейност на педагогически и 

непедагогически персонал на ДГ за учебната 2023/2024 г. и 

обсъждане на проект за План за квалификация. 

5. Избор на работна група за изготвяне на Годишен доклад за 

учебната 2022/ 2023 г. по План към Стратегията за развитие на  

ДГ. /2022/ 2024 г./  

 

Директор, пед. екипи 

 

м. Май 2023 

 

Педагогически съвет - 06 

1. Анализ на УВР в ДГ през учебната 2022/2023 година. 

2. Избор на комисия за изработване на проект за Годишен 

план за 2023/2024 учебна година. 

3. Приемане на план за лятната работа в ДГ през месеците 

– юни, юли, август 2023 г. 

4. Избор на Комисия по БДП за учебната 2023/2024 г. 

 

Директор, пед. екипи 

 

 



 

 ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО - ХИГИЕНА И 

ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕЦАТА 

 

Септември 2022 

до 30 октомври  

Оформяне на здравната документация на децата по групи 

 

Мед. фелдшер в ДГ 

Октомври 

до16.10.2022 

1. Изработване на тематичен план-график / по групи/ за 

съвместна работа на мед. фелдшер и учителите с децата по теми, 

отнасящи се до формиране на здравни навици и култура у 

подрастващите. 

2. Изработване на план за родителски срещи на здравна 

тематика. 

 

Пед. екипи и 

мед.фелдшер в ДГ 

Целогодишно  1.Поддържане и контрол на текущата хигиена в ДГ, 

стерилизация. 

2. Контрол на заверките на здравните книжки. 

Мед.фелдшер и комисия 

От октомври 2022до май 

2023 

1. Провеждане на антропометрични измервания на децата от 

всички групи и отразяване на резултатите в здравните картони. 

2. Вземане на секрети за чревни паразити. 

Мед. фелдшер 

Ежедневно Контрол на рационалното хранене на децата. Мед. фелдшер 

Ежеседмично  Контрол на хигиенното състояние на дворните съоръжения и 

площадки за игра. 

Мед. фелдшер 

Май 2023 Изработване на план за изнасяне режима навън и закаляването 

на децата през лятото – план за лятната работа 

 

Мед. фелдшер 

 Подготовка на здравните картони на децата, постъпващи в 

първи клас 

 АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА  и ФИНАНСОВА 

ДЕЙНОСТ 

 

Септември 2022 1. Изготвяне и утвърждаване на Списък-образец 2 в НЕИСПУО 

/Кампания 1/. 

2. Изготвяне на щатно разписание на персонала по утвърден 

Списък -образец 2 за учебната 2022/2023 г. 

3. Актуализиране и утвърждаване на:   

● Правилник за дейността на ДГ;  

● Правилник за вътрешния трудов ред;  

● Правилник за здравословни и безопасни условия 

на труд; 

 

Директор  

 

 

 

Директор 



● План за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

● Длъжностно щатно разписание; 

● Поименно щатно разписание; 

4. Изготвяне на заповеди за задължителната документация по 

Наредба № 8 за информацията и документите в системата на 

ПУО от 11.08.2016г. 

5. Проучване и порвеждане на процедура за избор на 

допълнителни  дейности на обучение в ДГ; 

6. Вписване на децата родени 2018 година в Книгата за 

подлежащите на задължително обучение деца до 16- годишна 

възраст. 

7. Провеждане на Общо събрание с персонала на ДГ. 

8. Провеждане на заседание на Обществен съвет в ДГ. 

Септември 
до 25.09.2022 

Попълване на картите за допълнително възнаграждение на 

пед.специалисти по НП «Диференцирано заплащане». 

Директор и Комисия по оценка труда на пед. спец. 

по НП «ДФ» 

Септември 

2022 

Извършване на инструктаж по охрана на труда 

 

Димитрина Боева –учител, член на ЗБУТ 

Ежеседмично зареждане и снабдяване на групите със санитарни 

и хигиенни материали 

Домакин и ЗАС 

Осигуряване на учебни материали /канцеларски/ на всички 

групи от бюджета на ДГ 

Директор, ЗАС 

   

Октомври  2022 Проверка на складовете -  хранителни продукти и консумативи Директор  

Подготовка на договори за допълнителни дейности по желание 

на родителите. 

Директор  

Изплащане на сумите по НП «Диференцирано заплащане» на 

педагогически персонал 

Провеждане на заседание на Обществения съвет в ДГ. Директор 

      Ноември 2022 Проиграване на Плана за евакуация Комисия по БАК 

Изготвяне на :  Директор  



-Заповеди,планове ,Пожаро-аварийна безопасност и процедури 

за есенно-зимния период; 

      Ноември 2022 
 

 

      Ноември 2022 

1. Изготвяне на справка за ремонтите в ДГ; Директор; ЗАС 

2. Справка за здравословното състояние на децата по групи; Пед. екипи ,  мед.ф-р 

3.Инвентаризация на ДМА. Отчет на резултатите и запознаване 

на служителите; 

4.Проверка за спазване на работнота време от персонала.                                           

5. Изготвяне на списък и осигуряване на работно облекло на 

непедагогическия персонал в ДГ. 

Директор, счетоводител 

ЗАС 

Декември 2022 Изготвяне на: 

- Подаване на Списък Образец 2 /Кампания 2/; 

- Статистически отчет; 

- Справка за неизползван платен год. отпуск на 

служителите; 

 

Провеждане на Общо събрание 

 

Директор  

      Януари 2023 Провеждане на Общо събрание за изпълнение на бюджет 

2022 г. 

Директор/счетоводител 

  Заявка за ЗУД за края на учебната година; Директор 

Контрол на кухненски блок по изпълнение на изискванията по 

НАССР 

Директор  

Провеждане на заседание на Обществения съвет. Директор 

     Февруари 2023  Изготвяне на : 

- Подаване и утвърждаване на Списък Образец 2 /Кампания 

3/; 

- Проект за спортни дейности по ПМС № 129; 

- Попълване на Въпросник и Анализ-доклад за изминалата 

финансова година;                                                                                                                                 

- Изготвяне на бюджета на ДГ по формула,утвърдена от 

кмета и разпределение по § за новата финансова 2023 година 

Директор  

 

Директор и счетоводител 



Осигуряване на представително облекло на  педагогически  

персонал, счетоводител 

Директор и ЗАС 

Проверка на хранителен склад – срок годност на 

продуктите,размер,запаси, начин на съхранение; 

Проверка на документите по НАССР 

Директор,ЗАС и мед.сестра 

        Март 2023 Изготвяне на заявка за учебните помагала на всички възрастови 

групи за следващата учебна година 

Директор  

 Как се действа с пожарните средства в случай на пожар – 

тренинг с участието на Лазарин Ранчев 

ГУТ, Директор 

 Проверка дейността на ЗАС Директор  

 Проверка свързана с опазването и съхранението на материалната 

база. 

Проверждане на заседание на Обществен съвет 

Директор, ЗАС 

Директор 

     Април 2023 Проверки по спазване Правилника за ВТР, длъжностните 

характеристики и изискванията за трудова дисциплина. 

Директор 

 Провеждане на Общо събрание Директор 

 Проиграване на Плана за евакуация Комисия по БАКП 

 Анализ на баланса за Първо тримесечие- отчет Директор;счетовод. 

Май 2023 Изготвяне на График за платен отпуск на персонала през летния 

сезон 

Директор и предс.СО 

 Изготвяне на удостоверения за завършена подготвителна група Директор  

Ежемесечно 

2022 

2023 
 

Контрол върху своевременното изплащане на фактури по 

издръжката на ДГ. Проверка на документите свързани с 

финансовата отчетност 

Директор 

 

 

ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
 

№ Вид на празника - срок на 

провеждане 

Състав на комисията 

и срок за изготвяне на план 

Задължения  

1 Откриване на учебната 

година-,,Добре дошли в 

детската градина“-15 

септември 2022 

Учителите на ПГ 

 

Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на празника  



2 Европейска седмица на 

мобилността-организиране на 

спортни инициативи за деца и 

родители. 

м.септември 2022 

Учителите на ПГ 

Срок: до края на месец септември 

Изработване на програма за спортен празник.Да се 

предвидят щадящи природата дейности - каране на 

колела, рисунки върху асфалт, игри по БДП. 

3. Нашият град празнува -  

Пети октомври ден на 

Ст.Загора 

 5 октомври 2022 

Учителите на ПГ 

Срок: 29.09.2022 

Изработване на програма за празника - участие в 

програмата на Община Ст.Загора; наблюдение на 

обекти в центъра на града и др. 

4 

 
 

Ден на християнското 

семейство- ,,Заедно с мама и 

татко” 

21 ноември2022 

Учителите по групи 

Срок: 13.11.2022 

 

Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на празника по групи и информират на 

пед.съвещание 

5 Дядо Коледа в детската 

градина-  

около 16 - 18 декември 2022 
 

Учителите на ІV  ПГ   

Срок: 11.12.2022 

Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на празника за цялата ДГ и информират пед.екипи; 

Определят участниците 

6 

 

Баба Марта  

1 март 2023 

 

Учители на ПГ 6 год. Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на празника за цялата ДГ и информират пед.екипи; 

Определят участниците – участия в Община, РУО 

 

7 

Пролетен карнавал!  

21 март 

Отбелязване на 50 годишен 

юбилей на ДГ 

 

Учителите на четвърта група 

     Срок: до 10.03.2023 

Срок до края на м март 

Изготвят график за провеждане на празника по 

групи и информират на пед.съвещание 

8 

 

 

„Празник на червените 

яйчица ” 

април 2023 

Учителите на трета и четвърта група 

Срок: м. Април 

Изготвят график за провеждане на празника по 

груп; информират пед.екипи и оказват помощ 

Участия в Община, РУО 

9 24 май- Ден на славянската 

писменост и култура 

м.май 2023 

Учителите на ПГ-5,  ПГ-6 „А”  и  ПГ- 6 

год. 

 

Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на празника по групи и информират на 

пед.съвещание 

 

10 

 

Еко поход в района на 

Аязмото 

Учителите на ПГгрупи 

 

Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на похода 



 

11 

„Учител за един ден“- 

м.май 2023 

Учители на ПГ -6  Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане 

на празника за цялата ДГ и информира пед.екип; 

 

 

12 

Довиждане, детска градина! – 

изпращане на 6-год.деца на 

училище- края на м.май 

м.май 2023 

Учителите на ПГ 6  год. 

 

Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане на 

празника по групи и информират на пед.съвещание 

13 Първи юни-,,Детство мое, 

реално и вълшебно”- празник 

за деня на детето 

м.юни 2023 

Учители на ПГ -6  Изготвят план-програма /сценарий/за провеждане на 

празника за цялата ДГ и информира пед.екип; 

 

1.7.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

ЦЕЛ: Създаване на благоприятна и позитивна среда при работа с родителите за личностно и здравословно развитие 

на децата 
 

№ ДЕЙНОСТ Срок  Отговорник  

1. Провеждане на Обща родителска среща за  

новопостъпилите деца за запознаване с Правилника 

за дейността на ДГ; 

 Запознаване с Правилника за пропускателен режим; 

25.08.2022 г. от 16,30 часа Директора 

2. Тържествено откриване на учебната година  15.09.2022 г. от 10.00 ч. Педагог. екип на  ПГ- 6 годишни 

3. Провеждане на родителски срещи по групи с дневен 

ред: 

- Припомняне на ПДДГ 

-Запознаване с Програмната система на групата; 

-Запознаване със седмичното разпределение на 

пед.ситуации; 

-Избор на родителски актив; 

Септември 2022 Директора 

Педагогическите екипи по групи 

4. 

 

 

Провеждане на Общо събрание с колектива на ДГ и 

на заседание на Обществения съвет и присъствие на 

представителя на Община Стара Загора 

Септември/ Октомври  2022 Директора 

5. Провеждане на анкета с родителите във всички групи 

на тема: Познава ли вашето дете правилата за 

движение?” 

Октомври 2022 Комисия по БДП 



6. Съвместна дейност с родителите „Есенен поход” Ноември 2022 Педагогическите екипи по групи и 

родители 

7. Отбелязване „Ден на християнското семейство” 21 ноември 2022 Педагогическите екипи по групи и 

родители 

8. ,,Да влезеш в обувките на своето дете“ - практически 

тренинг с родители 

Ноември 2022 Педагогическите екипи по групи 

9. Организиране на публични четения и драматизации с 

родители на тема: „Приказки безкрай” 

Декември 2022 Педагогическите екипи по групи 

10. Провеждане на родителски срещи по групи за : 

-обсъждане на Коледното тържество за децата; 

-обсъждане на възможности за правене на снимки за 

Коледа; 

Декември 2022 Директор,пед.екипи и родители 

11. Организиране на информационни срещи с родители 

за подкрепа на деца с проблеми в езиковото развитие 

Декември 2022 Директор ,рес.учител; 

12 ,,Ден на отворените врати“- съвместни форми с 

родителите за изработка на коледни сувенири   

Декември 2022 Пед.екипи и родители 

13. Организиране на Коледен базар Декември 2022 Директор  

14. Представяне на Обществения съвет отчет за 

изпълнението на бюджета на ДГ за 2022 г. 

Януари 2023 Директор 

15. 

 

 

Провеждане на родителски срещи по групи за: 

-предоставяне на информация за здравното състояние 

на децата; 

-анализ на резултатите от УВР през първото 

полугодие на учебната година; 

Февруари 2023 Педагогическите екипи по групи; 

мед. фелдшер 

16. Представяне пред Обществения съвет проект на 

бюджет на ДГ за 2023 г. 

Март 2023 Директор и счетоводител 

17. Покана за участие на Обществения съвет в заседание 

на Пед.съвет за избор на познавателни книжки 

зауч.2023/2024 г. 

Март 2023 Директор  

18. Родителски срещи по групи: 

-по организацията и провеждането на поход „Да 

посрещнем пролетта”; 

-организация на Празника на мама; 

 

-организиране на изложба-базар от произведения на 

деца и майки за Великден; 

Март 2023 Пед.екипи и родители 



19. Представяне на членовете на Обществения съвет 

отчет за изпълнение на бюджета за Първо тримесечие 

на 2023 г. 

Април 2023 Директор и счетоводител 

20. Провеждане на открити ситуации във всички групи 

по усвояване на ДОС. 

Демонстрация на училищната готовност на децата от 

подготвителна група. 

Април 2023 Пед.екипи по групи 

 

Пед.екип на ПГ-6 год. 

21. 

 

 

Периодично обновяване на информационните табла с 

полезни съвети,съобщения и др.подпомагащи 

родителите в отглеждането и възпитанието на децата; 

Постоянен  Педагогическите екипи по групи 

22. 

 

 

Съвместно участие на деца,учители и родители в 

празничното шествие по случай 24 май-ден на 

славянската писменост и култура; 

Май 2023 Директор,пед.екип на ПГ-6 годишни. 

 

 

1.7.9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ДЕТСКА ГРАДИНА – УЧИЛИЩЕ 
 

 

1. Конкурс за рисунка на тема „Коледна магия” – ПГ 5, 

ПГ 5 „а”,  ПГ 6  

Януари 2023 Пед. екипи по групи ПГ 5, ПГ 6”а” и 

ПГ 6  

2. Състезание „Бързи, смели, сръчни” – ПГ 5 Февруари 2023 Пед. екип ПГ 5 

3. Честита Баба Марта” – ПГ 6 Март 2023 Пед. екипи ПГ 6 

4. Ден на отворените врати  Март 2023 Пед. екипи ПГ 

5. Провеждане на съвместна инициатива м/у децата от 

ДГ и 11-то ОУ „Н. Лилиев” - „Има ли място книгата в 

живота на съвременните деца? ”- маратон на четенето 

Април 2023 Пед.екипи по групи 

6. Родителска среща за подпомагане избора на 

родителите за училище и учител на детето си 

Май  2023 Директор и пед.екип на ПГ 

 

7. 

 

Посещение на децата от ПГ-6в 11-то ОУ „Н. Лилиев” Май 2023 Директор,Пед.екипи на ПГ и началните 

учители от уч-ще „Н. Лилиев” 

8. Българско хоро Май 2023 Пед.екипи ПГ 

 

1.7.10.УЧАСТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ОБЩИНСКИ,ОБЛАСТНИ И НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ : 

 

Време Вид на участието Начин на участие Участници Очаквани резултати 



5 октомври 

2022 

Участие на деца,учители и родители в 

празничното шествие по повод 5 октомври – 

Ден на Стара Загора 

Блок от деца,родители и 

учители 

Децата от ПГ 5, ПГ 

6 „а”, ПГ 6  и Втора 

група 

Придобиване на култура 

на поведение на 

обществени места 

Февруари 

2023 

Участие на ДГ в Конкурс за изработване на 

мартеничка  към Центъра за работа с деца 

Изработени мартенички от 

деца,родители и учители 

Децата от всички 

възрастови групи 

Заемане на призови 

места 

Април 2023 Участие на ДГ в конкурс на тема: „Писани 

яйца ,шарени” към Община Стара Загора 

Изработени писани яйца от 

деца,родители и учители 

Децата от всички 

възрастови групи 

Заемане на призови 

места 

Април 2023 Участие на ДГ към инициатива на РУО и 

Община Стара Загора 

 

Стихове,песни, 

драматизации 

Децата от ПГ Изграждане у детето на 

увереност в собствените 

му сили и възможности 

24 Май 2023 Участие на деца,учители и родители в 

празничното шествие по повод 24 май. 

Блок от деца,родители и 

учители 

Децата от ПГ 6  Продобиване на култура 

на поведение на 

обществени места 

 
 

 
 

Годишният план на ДГ № 25 „Ален мак” е като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за 

периода от 2020 г. до 2024 г. Приет на педагогическия съвет – Протокол № 1/15.09.2022 г.и утвърден със заповед на 

директора № Б - 10/ 15.09.2022г. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Запознати: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Длъжност Подпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


