


2 
 

 

 

 

През изминалата 2021/2022 г. дейността на детска градина  „Вяра” беше насочена към 

правилната социализация и успешното израстване на децата .С активното участие на 

всички служители от детската градина , планът бе изпълнен при активно и коректно 

взаимодействие между членовете на екипа от детското заведение, родителите и другите 

органи и организации, с които детската градина е във взаимни връзки и отношения. 

Отчитайки тенденциите за развитие в образованието и спецификата в дейността на 

детската градина всички работиха успешно за реализацията на основната цел и 

задачите, заложени в годишния комплексен план. А те бяха определяни в зависимост от 

силните и слаби страни в дейността . Съвременната организация на възпитателната и 

образователната работа в детското заведение предоставя широки възможности за 

реализация на поставените цели. През изминалата учебна година тя се отличаваше с 

гъвкавост и отразяване спецификата на отделното дете и група. Предлаганите различни 

форми на обучение и нови образователни технологии се свързваха с определени теми, 

близки до потребностите на децата 

Като перспектива за развитие на детската личност, педагогическите приоритети водеха 

до търсене на алтернативни пътища при изграждането на устойчива система от знания, 

умения и отношения при съвременното дете.  

Важна цел на нашата работа ще е да съхраним добрите традиции и да отворим вратите 

за новото Работата на екипа бе ориентирана децата да съпреживяват и осъзнават 

информацията относно явленията от заобикалящата ги среда, а не да получават знания 

и факти за тях в готов вид. Усилията бяха насочени към формирането облика на 

съвременните деца, на тяхната ценностна система, обединяваща знанията и уменията, 

духовните и материалните потребности, идеалите и целите, нравствеността, 

творческото отношение към живота.. 

Предметно- пространствената среда е функционална, естетична и динамична. В ДГ 

„Вяра” е налице много добра психологическа атмосфера  - важен фактор в създаването 

на подходяща среда за социализация, обучение  и възпитание на децата . Съвместната 

дейност на персонала и родителите е насочена към нейното съхраняване и обогатяване. 

В организацията педагогическото взаимодействие като положителни тенденции можем 

да посочим: - Децата от ДГ „Вяра имат добро, устойчиво за възрастта си развитие. 

Целенасоченото прилагане на различните форми на педагогическо взаимодействие 

намери своите добри количествени измерения в диагностичните процедури по 

различните образователни направления . Резултатите в края на учебната година са 

показател за системна и качествена образователна дейност.. 
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Образователно- възпитателната работата на ДГ  „Вяра” създаде условия и предпоставки 
за стимулиране личните и социални компетентности на децата, изпробване на различни 

стратегии и подходи. Образователната игра се превръщаше в интересно и достъпно 

занимание за децата чрез Използваните интерактивни методи и технологии превръщаха 

образователната игра в интересно занимание за децата. Системната работа с децата 

през годините е предпоставка за последователно и плавно достигане до училищна 

готовност на децата. Ориентирали сме своята работа с децата от запаметяване и 

възпроизвеждане, към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на 

умения. Учебното съдържание е насочено към създаване на предпоставки за 

насърчаване на самостоятелното мислене и изграждане на практически умения. 

Проведе се пълноценна професионална квалификация и вътрешно методическа 

дейност. Темите за външноинституционалната квалификация удовлетвориха 

очакванията на колектива, със актуалност, пълноценност, изчерпателност и 

прагматичност. Вътрешноинституционалната квалификация провокира активна  

дейност за търсене на  информация и атрактивно презентиране на вълнуващи тематики. 

Търсеха се форми , чрез които да не се нарушават условията на 

противоепидемиологичните забрани. Съвместно със семейството се работеше не само 

за опазване здравето на децата , но и върху това да ги обичаме и подкрепяме, за да 

израснат уравновесени, щастливи, креативни и успешни хора.Правилната социализация 

и успешното израстване на малкия човек се осъществи съвместно от учители родители 

и служители на детската градина.  

 Силни страни, постижения и резултати: 

 Детската градина разполага с методичен кабинет, физкултурен  салон, 

реновиран мултимедиен кабинет - учителска стая, ресурсен кабинет, открита 

фитнес - площадка, здравен кабинет, видеонаблюдение, СОТ-охрана, 

домофонна система 

 обширен озеленен двор с цветни петна и безопасни игрални площадки, 

новозасадени дръвчета , храсти и цветя.   Материално – техническата база се 

обогатява постоянно. 

 Динамично, гъвкаво, иновативно и оптимално управление съобразено с 

потребностите на децата и техните родители и обществените изисквания към 

детската градина. 

 Изграден е позитивен, организационен климат в условията на сътрудничество, 

ефективна комуникация и отношение на загриженост между всички 

участници. 

 Работят учители с богата професионална, информационна култура, висока 

степен на професионална рефлексия и професионални умения. 

 Отличен избор на организация, методи и средства на обучение за осигуряване 

на качествено образование. 

 Екипна работа между учителите на детските групи. 

 Създадени са условия за улеснен преход от семейна среда към детска градина 

и училище. 

 Много добро хранене и санитарно-хигиенно поддържане. 

 Грижа за здравето, чрез която децата получават достъп до медицинско 

обслужване и здравна профилактика. 

 Осигурена е възможност за допълнителни дейности по интереси по избор на 

родителите.. 
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 Четвъртите възрастови групи инициираха  участия в олимпиади, конкурси и 

концерти. Приноса бе  с подкрепа  на родители от групите. 

 Участие в програми „Училищен плод” и „Училищно мляко”. 

 Наличие на активен сайт на детската градина, поддържане на информационни 

табла във всяка група. 

 Партньорско участие на родителите в организацията и управлението на 

детската градина. 

 Слаби страни, проблеми: 

 Обновяване  на основните форми и средства за сътрудничество и 

взаимодействие на детска градина и родители поради новото обективно 

противоепидемиологично условие от световен мащаб. 

 Проблемност откъм  общи празници: за откриване на учебната година, Ден на 

будителите, Ден на християнското семейство, Коледа,  посрещане на пролетта 

поради обективни противоепидемиологични изисквания. 

 Търсене и реализиране на повече средства за естетично обогатяване дворното 

пространство със съвременни и безопасни  уреди за физическото развитие на 

децата. 

 Изводи:  

 Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постиженията на детската градина 

 Обогатяване на игровата и дидактичната база. 

 Дооборудване на физкултурния салон с уреди и пособия. 

 Избор на още по-подходяща организация, методи и средства насочени към 

качеството на образованието. 

 Участие в национални и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейността на детската градина. 

 Допълване на методичния кабинет с новоизлязла литература и дидактични 

пособия, костюми и театрални декори 

 . 

                                                                

 Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете, като създава 

учеща среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с 

предизвикателствата на времето.  

 Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.  

 Да превърне ДГ „Вяра“ педагогически целесъобразно пространство за игра, 

познание, общуване и творчество, чрез желани и значими за децата и техните 

родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото. 
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o Детска градина съхранила българските образователни традиции и представяща 

съвременна образователна среда, в която детето е център на педагогическото 

взаимодействие и учи играейки, изследва света, експериментира, общува 

пълноценно.  

o Работят  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. 

o  

o Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. 

 Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот както при децата, така и при 

служителите. 

 Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими 

дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата /кътове, 

материална база, дейности, ателиета, школи / и на учителите /работна среда, 

работно поле за изява/  

 Изграждане на силен екип за повишаване качеството на предлаганата услуга 

на родителите 

 Повишаване на съпротивителните сили и физическата дееспособност на 

д9ецата, чрез знания и умения за здравословен начин на живот, оптимизиран 

двигателен режим и дейности на открито. 

  Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни 

цели. 

I. Административна дейност: 

1. Изготвяне и актуализиране на правилници 

1) Правилник за дейността на детската градина 

2) Правилник за вътрешния трудов ред 

2. Изготвяне на: 

1) План за работата на педагогическия съвет 

2) План за контролната дейност на директора 

3) План за празници, развлечения , спортната и туристическа дейност 



6 
 

4) Програмна система, седмично разпределение, организация на учебния ден  

5) Списък – образец №2  за учебната година 

3. Изготвяне на графици: 

1) Прием и изпращане на децата 

2) Консултации с родители 

4. Изготвяне и преглед на задължителна училищна документация за началото на 

учебната година. 

5. Планиране на : 

1) Нуждите от педагогическите и непедагогически кадри 

2) Необходимата училищна документация  

3) Дейности по подобряване на материалната база 

 

ІІ. Социално-битова и стопанска дейност: 

 

1. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година 

2. Превантивна работа с трудовия колектив за недопускане рушене и унищожаване 

на придобитото имущество 

3. Определяне на приоритетите при обогатяване на материално-техническа база 

4. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен 

процес 

ІІІ. Квалификационна дейност: 

1. Създаване на емоционална,психическа и физическа устойчивост на  

средата на професионална изява, чрез различни форми на реализация. 

2.  Задълбочаване и обогатяване на теоретическата и методическа 

подготовка  на педагогическия екип в ДГ “Вяра“ за осъществяване в 

единство на възпитателни и образователни задачи при подготовка, 

организиране  и провеждане на педагогическия процес в ДГ. 

3. Добри практики ,открити моменти,  детско творчество, 

поведенчески прояви и модели  за овладяване, емоционална 

интелигентност. 

4. Организация и провеждане на съдържателен възпитателно-

образователен процес в центъра на който стои детето с неговите 

индивидуални особености и потребности. 

 

5. Повишаване на методическата компетентност по отделните образователни 

направления - Създаване на емоционална,психическа и физическа устойчивост 

на  средата на професионална изява, чрез различни форми на реализация 

6. Играта и видовете игри - решаващи във възпитанието на децата – художествена 

литература, театър, традиционни игри. 
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7. Квалификации по инструкции от МОН: 

- Обучение на директора 

- Обучение на учителите 

- Работа на комисиите  

- Квалификации по личните планове на учителите 

                                       ІV. Организиране на празници и развлечения 

 

1. Откриване на учебна година 

2. Сезонни празници – есен, пролет 

3. Традиционни празници – Коледа, Цветница, Великден 

4. Ден на българската просвета и култура и славянската писменост 

5. Изпращане на подготвителните групи 

6. Международен ден за защита на детето – 1 юни 

7. Празници на групите, съгласно плана на учителите 

8. Организиране на театрални постановки, концерти и спортни празници. 

                                  V. Работа с родителите 

1.  Срещи с родители 

2. Открита образователна ситуация, съобразно плана на групата 

3. Празник на групата , съобразно плана на групата. 

4. Дни на отворените врати / при отпадане на епидемичната обстановка/ 

5. Онлайн форум за родители 

Педагогически ресурс 

Старши учители – 6 

Учители – 6 

Старши учител по музика ½ 

ОКС „магистър“ – 8 

ОКС „бакалавър“- 3 

ОКС „професионален бакалавър“ – 1 

Пета ПКС – 2 

Четвърта ПКС – 4 

Трета ПКС –  

Втора ПКС – 2 

Първа ПКС – 
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Брой на групите : 

6 групи детска градина 

Деца : 

Брой по план – 138 

Брой по списък – 177 

Разпределение по групи: 

Първа -А група с екип : ст. учител В. Драгнева, ст. учител В. Раева, пом. възпитател 

Росица Еремиева 

Първа - Б група с екип: старши учител И. Маринова, ст. учител Д. Спасова, пом. 

възпитател Ст. Мирчева 

Втора група с екип:, ст. учител М. Бекирова, учител Верка Иванова, пом. възпитател 

Румяна Запрянова 

Трета  група с екип : учител П. Каванозова,учител Г. Делчева, пом. възпитател Недялка 

Райчинова 

Четвърта А група с екип: учител Ан. Харизанова, учител Д. Бакалова- Барачкова, пом. 

възпитател Й. Попова 

Четвърта Б група с екип: ст. учител П. Хълчева, учител Андреана Иванова, пом. 

възпитател Зорка Параскова 

 

Старши учител по музика : Дияна Спасова 

 

Неразделна част от годишния комплексен план на детското заведение са : 

1. План за работата на педагогическия съвет 

2. План на директора за контролната дейност 

3. План за квалификационна дейност 

4. План „Безопасност на движението по пътищата“ 

5. План за празници и развлечения 
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I. Комисия „Квалификационни дейности“ 

Председател: Венета  Драгнева 

Членове: Верка Иванова, Андреана Иванова 

 

II. Комисия „Безопасност на движението по пътищата“ 

     Председател : Пенка Хълчева 

           Членове: Василка Раева, Пенка Каванозова 

 

III. Комисия „Дарения и работа с родители“ 

            Председател: Илиана Маринова 

            Членове: Василка  Раева, Галя Делчева 

 

IV. Комисия по Пожарна безопасност /ПО/ и Безопасност на условията за 

труд/БУТ/ , защита при бедствия , аварии и катастрофи 

             Председател: Дора Бакалова- Барачкова 

             Членове: Кристина Опова – ЗАС, Петър Папаризов – огняр 

 

V. Комисия „Празници , развлечения и интериор““  

              Председател: Дияна Спасова 

              Членове: Галя Делчева, Андреана Иванова 

 

VI. Гражданска отбрана и противопожарна безопасност и ограна на труда 

            Председател: Дора Бакалова- Барачкова  

            Членове: Кристина Опова – ЗАС, Петър Папаризов – огняр 

 

VII. Координационен съвет за противодействие на тормоза  и насилието 

Председател : Василка  Раева 

            Членове: Венета  Драгнева, Илиана Маринова 

 

VIII. Етична комисия 

            Председател:   Деляна  Иванова - Директор 

            Членове:  Василка Раева, Станимира Мирчева 
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IX. Комисия „Хигиенни и здравословни условия“ 

           Председател : Анастасия Харизанова 

           Членове: Венета Драгнева, Зорка Параскова – пом. възпитател 

 

X. Екип за обхват на деца задължителна предучилищна и училищна възраст: 

             Дора Бакалова- Барачкова, Анастасия Харизанова 

 

XI. Група условия на труд /БУВОТ/ 

               Председател : Деляна  Иванова – Директор 

               Членове: Василка Раева, Пенка Хълчева 

 

XII. Координатор на Екип за осигуряване на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие на децата –  учител П. Каванозова 

XIII. Служител за връзка по сигурността на основание Решение № 669 от 

02.11.2017 г. на МС за приемане на Национален план за противодействие на 

тероризма – ст. учител М. Бекирова 

 

Отговорници: 

 

1. Протоколчик на Педагогически съвет и водещ книгата на Педагогическия 

съвет – В. Драгнева 

2. Протоколчик на Общото събрание – П. Хълчева 

3. Отговорник за Летописна книга –  М. Бекирова 

 

                             ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

      1.Създаване на организация за приключване на учебната година 

     2.Цялостно оформяне на документацията ,за завършена подготвителна група 

     3.Анализ на възпитателно-образователния процес 

1. Организация на работата през летния сезон. 

2. Планиране на дейности за организиране на новата учебна година 

 

 

 

 

 


