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      I. Анализ за състоянието и дейността на детската градина през учебната 
2021/2022година 
 

     Силни страни, постижения и резултати: 
Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни 
направления. 
Добро хранене и санитарно хигиенно поддържане. 
 Добра подготовка за училище. 
Усвояване и покриване на ДОИ и стандарти. 

      Екипност по групите. 
      Добра вътрешно- методическа дейност  
     Поддържане на високо ниво на квалификационна дейност на разитие и желание 
за     новаторско развитие на педагогическата колегия. 
      

 
Слаби страни, проблеми: 
Липса на по-голям брой деца за запълване капацитета на ДГ. 
Остаряла МТБ,липса на площадки за игра на децата на открито. 
Недостатъчна работа по посока участие в проекти на отделните педагогически 
екипи по групи. 

       Недостатъчни умения за работа със съвременни образователни софтуерни 
ситеми. 
     Нежелание за развиване на базова дейност в детската градина. 

  

 
 

     Извод: 
1 Продължаване на работата с настоятелството и родителите по посока 
подобряване на материално-техническата база. 
2 Търсене и реализиране на средства от проекти по  програми.  
3.Оптимизирано използване  на съществуващата материална база за нуждите 
на възпитателния процес. 

 

 

       ВИЗИЯ- 
 
     Запазване на дългогодишната история и утвърждаване на детската градина в       
общественото пространство като конкурентноспособна , собствен облик и 
традиции. Децата да могат много повече от това да наблюдават, да запомнят и да 
възпроизвеждат, да мислят, да действат и експериментират. Детскатт а градина да 
се превърне в образователна среда провокираща акснивност, ипълнена с 
креативно съдържание. 



Ценности – екипност, отговорност, честност, грижа и постоянство, уважение, 
национални и културни ценности. 

 
 

МИСИЯ: 
Детството – образователен приоритет на ХХI век! 
Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност! 
Всяко дете има право на щастливо детство и ние ще създадем условия за това! 
За нас е важно да превърнем ДГ ”Веселушко”в любимо място за 
децата,осигуряващо емоционален конфорт за тях,оптимално развитие на 
личностния потенциал и  целенасочена подготовка за училище,с екип от високо 
отговорни професионалисти, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане 
достойнството на децата. 
 
Възпитаване на ценности, даващи добър шанс на детето за пълноценно развитие и 
реализация в училището и живота, даващи възможност за активна жизнена 
позиция и устойчива мотивация за учене през целия живот. 

 
   
     ПРИОРИТЕТИ: 

1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко 
направление от държавните образователни стандарти. Осигуряване на равен 
достъп и качествено възпитание и образование на всички деца. 
2.съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност 
3.Привличане  на  родителите за подпомагане  образователно- възитателния 
процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество,  парнтньорство, 
разбирателство , толерантност и етническа търпимост. 
4.Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически 
комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете чрез 
обогатяване и осъвременяване на материално-техническата и учебно-
дидактичната база. 
5.Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и 
творчество на децата. 
6. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 
професионална квалификация на служителите. 

 
ЗАДАЧИ: 
1.Прилагане, спазване и реализиране на държавните образователни станадарти 
за предучилищно възпитание и подготовка. 
2.Проявяване на професионална компетентност при адаптиране плановете за 
обучение, съобразно образователните нужди на децата. 
3.Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности. 
Практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на 
детето в активна  позиция по отношение на знанията. 
4.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и 
труд. 



5.Използване възможностите на играта , като основен и водещ фактор за 
осъществяване на целите на педагогическото взаимодействие и съдържателен 
детски живот. 
6. Приемственост между детската градина и началното училище. 
7.Установяване на пълноценни партньорски отношения с родители, 
специалисти, община, спонсори, фирми и организации 

 
   II.ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Брой деца ДГ: 150     по план – 118 
Брой деца ДЯ: 57     по план - 42 
Брой на групите: по план – 7   утвърдени – 7 

        
 ОРГАНИЗАЦИЯ: 
       ДЕТСКА ЯСЛА 
        група”Гъбки ”-   мед.специалист  Валентина Войнова 
                                                                              детегледачки: Боянка Василева 
                                                                                                             Росица Илиева 
 
       група „Мечета” - мед.специалист  Христина Колева 

                                                         
детегледачки                                                                                                                                                                                                        
Пламена Калоянова 
Тодорка Станева 
 

 ДЕТСКА ГРАДИНА: 
    1 група ,,Калинки“ –   учител Маргарита Петрова 
 учител Силвия Георгиева 
 пом. в/тел Ангелина Георгиева 

 

   1 група „Раковинки” - учител Костантина Радулова 
 учител Адриана Плешева 
 пом. в/тел Невяна Стоянова 

 
    2група”Делфинчета”-учител Дияна Фотева  
                                              Ст. учител Галина Вълчева 
           пом.в/тел Елка Янева 
    3 група „Светулки“-      ст.учител Анета Георгиева - Димитрова 
                                               Ст.Учител Гергана Янкова 
                                                                              Пом. в/тел Веселина Петкова 
    4група”Пчелички”-    учител Христина Гайдарджиева 
                                             учител Даниела Желязкова 
                                                                                  пом.в/тел Валентина Гуцекова 
 
      ЛОГОПЕД -   0,25 щатна бройка 
      МУЗИКАЛЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 1 щатна бройка                
 



 
            
III.ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ -постоянно действащ  специализиран орган за 
обсъждане и вземане на решения по проблемите на ВОР. 

    
  
 
      КОМИСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  И КООРДИНИРАНЕ  ДЕЙНОСТИТЕ  В Д Г: 

 
МЕТОДИЧЕН СЪВЕТ-ПЛАНИРА, ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
МЕТОДИЧЕСКАТА РАБОТА И КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                                         1.Маргарита Петрова                   
                                         2.Силвия Георгиева  
           

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ СЪВЕТ -ПЛАНИРА, КООРДИНИРА И ОРГАНИЗИРА 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ХТД  И ИЗЯВИ НА ДЕЦАТА 
                                     1. Даниела Желязкова 
 2. Маргарита Петрова 
 3. Галина Вълчева 
 4.Гергана Янкова и Костантина Радулова 
  
КВАЛИФИКАЦИЯ –   Даниела Желязкова 

  
 
КОМИСИЯ ПО БУТ -ПЛАНИРА,КООРДИНИРА И ПРОВЕЖДА   ДЕЙНОСТИ, 
СВЪРЗА3НИ С БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА  ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ПРИ 
ДЕЦА И СЛУЖИТЕЛИ. 
                                             1.ЗАС    
 2. Галина Вълчева 
 3. Гергана Янкова 

                                   
КОМИСИЯ ПО ДАРЕНИЯТА- ПРИСЪСТВА  ПРИ   ПОЛУЧАВАНЕ  НА ДАРЕНИЯ И И  
СЕ РАЗПИСВА НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ДАРИТЕЛСТВО И КНИГАТА ЗА 
ДАРЕНИЯТА. 

1. ЗАС 
2. Христина Гайдарджиева 

        3.   Адриана Плешева          
КОМИСИИ  ПРИ  БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ-ОРГАНИЗИРАТ И 
КООРДИНИРАТ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОПОВЕСТЯВАНЕ И ЕВАКУАЦИИ, БЕДСТВИЯ И 
АВАРИИ. 

                                 1. ЗАС 
           2.Галина Вълчева 

3.Гергана Янкова 
 



  
КОМИСИЯ НАСИЛИЕ, АГРЕСИЯ 
    1.Маргарита Петрова 

2. Галина Вълчева 
3.Гергана Янкова 

 
Комисия по проекти- 1.Христина Гайдарджиева 
 2.Костантина Радулова 
  3.Гергана Янкова 
 
Комисия по ИСРМ – Маргарита Петрова 
 
ОТГОВОРНИЦИ   БДП –    1.Диана Фотева 
               2.Силвия Георгиева 
 
ОТГОВОРНИК ЗА ТЕРОРИЗМА –  

1. Галина Вълчева 
 

 
СЕКРЕТАР НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ- Христина 
Гайдарджиева 
 
РЪКОВОДИТЕЛ МАЖОРИТАРЕН СЪСТАВ – Маргарита Петрова 
 
ПОДДЪРЖАНЕ САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – Галина Вълчева,Костантина 
Радулова 
 
ОТГОВОРНИК ЗА ЛЕТОПИСНАТА КНИГА И АЛБУМ-Адриана Плешева 
 
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА: 
    1.Галина Вълчева 
    2.Силвия Георгиева 
     
ОТГОВОРНИЦИ ГАРДЕРОБ-  1.Валентина Войнова 
 2.Христина Колева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ  НА ЦЕЛИТЕ 
 
1. П Л А Н  НА  ЗАСЕДАНИЯТА  НА   ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ   СЪВЕТИ 
 

І-ви съвет  
1.Запознаване със заповед на директора  за секретар на ПС. 
2.Актуализиране на Стратегията  на ДГ. 
3.Актуализиране на Правилника за дейността на ДГ,ПВТР, Правилника за 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Правилника за 
пропусквателния режим. 
4.Избор на комисии за подпомагане дейността на ДГ. 

Срок: м.септември 2021г. 
Отг:Директор,ХТС, МС 

 
II – ри съвет 
1.Отчет за работата през летния сезон- отговорници Методичен съвет 

      2.Обсъждане и приемане на годишен комплексен план за ВОР. 
3.Обсъждане и приемане плана за квалификационната дейност. 
4.Обсъждане и приемане плана по БДП. 
5.Обсъждане и приемане плана за   мероприятията по БУТ. 
6. Обсъждане и приемане плана за  работа с деца със СОП. 
7.Обсъждане и приемане на Плана за работа на мед. специалисти. 
8.Обсъждане и приемане на Плана за превенция , насилие и тормоз 
9. Обсъждане и приемане на План на тероризъм 

      10.Обсъждане и приемане етичен кодекс. 
      11.Обсъждане и приемане графика за провеждане на допълнителните 
педагогически  дейности 

 
.                                                                                           Срок: м.септември 2021г              

              Отг:Директор,ХТС, МС 
 
 

III-ри съвет 
1.Отчитане резултатите по групи от входящото ниво на диагностичните 
изследвания на децата. 

 
Срок 31.10.2021г.  

              Отг: Учители по групи 
 

 ІV-ти съвет        
 

 1.Запознаване с критерии и показатели  за педагогическия контрол. 
 

                                                                                             Срок: м.ноември 2021г. 
                                                                                              Отг: Директор 



 
 
V-ти съвет 
1.Отчитане резултатите от първия етап от педагогическия контрол.  
2. Насоки за преодоляване на констатирани пропуски. 
 

 
                                                                                                   Срок: м.януари  2022г. 

                                                                                                   Отг: Директор и учителите 
VI-ти с ъвет 
1.Приемане план за провеждане тържествата от пролетния цикъл на ДГ 

                                                                                                  Срок: м.февруари 2022г. 
                                                                                                   Отг: Директор и учителите 

VII-ти съвет 
1.Отчитане и обобщаване на резултатите  от изходящото ниво  на диагностичните 
процедури по възрастови групи и готовността на децата за училище. 

                                                                                                   Срок : м. април 2022г. 
                                                                                                    Отг: Директор,учител           

 
VIII- ми съвет 
1.Запознаване и приемане доклад-анализа за дейността на ДГ през учебната 
2021/2022 година. 
2.Избор на програмни системи, по която ще се работи  през  новата учебна година. 
3.Контрол по изпълнение взетите решения на педагогически съвети през учебната 
година. 

                                                                                                        Срок: м. май 2022г.  
                                                                                                        Отг: Директор и учителите 

 
 
IX- ти съвет 
 
1.Обсъждане и приемане критерии и показатели диференцираното заплащане. 
2.Избор на комисия за определеняне диференцираното заплащане. 

                                                                                                       Срок: м. Юни 2022г.  
                                                                                                       Отг: Директор и  гл. учител 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.ПЛАН   ХУДОЖЕСТВЕНО- ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 

Месец Събитие отговорници 
Септември 1. "Любима детска 

градина" - празнично  

откриване на учебната 

2021/22 година 

ПГ „Пчелички“ 

Октомври 1. “Здрави, силни ний 

растем" - спортен 

празник на 

плодородието, 

здравето и веселите 

игри- спортен празник 

 

2.„Есенна 

работилничка“ – 

плодовете и 

зеленчуците оживяват 

 

3.„Ах, морето“ – 

изложба, посветена на 

международния ден и 

опазването на Черно 

море 

ПГ „Пчелички“ и ПГ 

„Калинки“ 

 

 

 

 

 

 

 

всички групи 

 

 

 

всички групи 

Ноември 1.1ноември – Ден на 

народните будители 

 

2. "Моето семейство" 

– изложба на рисунки 

за Деня на 

християнското 

семейство 

инициативи по групи 

 

 

всички групи 

Декември 1.“Никулден“- 

празник на гр. Бургас 

 

2. Коледен 

благотворителен 

базар 

3. „Коледна магия“ 

3."Дядо Коледа при 

децата" – забавление 

 ПГ „Калинки“ 

 

 

всички групи 

 

 

всички групи 

февруари 1.„Седмица на 

бащата“ -„Аз работя 

инициативи по групи  

 



като……“ 

-„Разказвам за 

професията на 

………“ 

 

2. Урок по родолюбие 

- „Васил Левски – 

герой за свобода!“ . 

 

3."Мартенички за 

големи и мънички"- 

ателие за ръчно 

изработени мартеници 

с родители; 

 

 

 

 

 

 

ПГ „Калинки“ 

 

 

 

инициативи по групи 

 

Март 1."Баба Марта е при 

нас" - развлечение с 

децата 

2.„Българин да се 

наричам“ – поетичен 

рецитал за свободата; 

   

3. „Поздрав за мама“ 

 

4. „Здравей, пролет!- 

 

 

развлечение за всички 

групи 

 

 

ПГ „Пчелички“ 

 

 

инициативи по групи 

 

ГР. „Делфини“  

април 1."Вълшебството на 

книгите" - 

инициативи по групи 

по повод  

Международния ден 

на детската книга - 2 

април; 

 

2. "Земята е наш 

дом" - отбелязване 

международния ден на 

Земята 22 април- 

изложба от рисунки 

 

3. „ 

Лазарица,Цветница“ 

 

4. „Шарен Великден“ 

-благотворителен 

великденски базар 

 

инициативи по групи 

 

 

 

 

 

 

всички групи 

 

 

 

 

 

 

ПГ групи 

 

 

всички групи 



 

май 1."Правилата аз 

познавам- мога да се 

състезавам!" - 

състезание по БДП 

 

2. Участие на децата 

от ПГ в празничната 

програма посветена на 

24 май - Деня на 

славянската 

писменост и 

българската култура; 

 

3. "Довиждане детска 

градина, здравей 

първи клас!" - 

тържество с децата от 

ПГ „Звездичка“  и 

връчване на 

удостоверенията. 

 

ПГ групи 

 

 

 

 

 

 

ПГ групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГ „Калинки“ 

юни "Първи юни-ден на 

детето"- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.ПЛАН  РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 
 
І.Учитело-родителски срещи: 
Разясняване  правилника на ДГ и дневния режим по групи.Запознаване с 
държавните образователни изисквания.Запознаване с учебните                   
помагала. Запознаване с Указания и Насоки за работа по време на COVID-19. 
 
 
2.Периодична подмяна на информацията  на  родителските табла. 

                                                                                         Срок: постоянен 
                                                                                         Отг.:учители, мед. сестри 

3.Съвместни     празници и мероприятия. 
                                                                                       Срок:  по план на ХТС 

                                                                                        
 
4.Организиране на  базари за Великден , Коледа. 

                                                                                   мес. декември 2021г  
                                                                                   мес.април 2022г 

                                                                                   Отг.: ХТС 
5. Участие в  мероприятия в детската градина. 
 
3.ПЛАН  РАБОТА С ДРУГИ  ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
1. Съвместна работа с Начални училища. 
2. Стартиране  базовата работа със студенти от Университет ,,Проф.д-р Ас. 
Златаров“ 
3.Посещения  на куклен театър 
Срок: ежемесечно 
Отг.: Учители по групи 
 
4.Продължаване на контактите  Център за професионално и личностно развитие. 
,музеи и изложбени зали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.ПЛАН  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

 
КОНСТАТАЦИЯ 

В детската градина работят 10 детски учители  и 2 мед. сестри 

Учители - 10 

Старши  учители - 3 

Учители  магистри – 6 

 учители бакалаври-4 

нередовни учители - 2 

 Учители с 5 ПКС- 1 

Учители с 4 ПКС - 2 

учители без ПКС – 5 

мед. сестри с полувисше образование - 2 

 

 СИЛНИ СТРАНИ 

1.Педагогичската колегия  е мотивирана за участие в различни форми на 

квалификация с цел усъвършенстване на педагогическата и методическа работа и 

кариерно израстване. 

2. В детската градина има 5 интерактивни дъски , една медия , 5 броя преносими 

компютри и 4 броя стационарни компютри. Всички учители имат интернет достъп 

в занималните си.  

 

 

 СЛАБИ СТРАНИ 

1.Недостатъчни средства за командировки и обмяна на опит в други градове и 

държави . 

2.Недостатъчни средства за закупуване на интерактивни дъски и продукти, които 

биха повишили ефективността и качеството на работата им, както и за личната 

квалификация на учителите. 

3. Кандидатстване, но неспечелване на проекти, което е възможност за 

компенсиране липсата на средства. 

4. Нежелание за развиване на базова дейност в детската градина. 

 

 Използвани методи за определяне потребностите –  

 анкета към всички учители, осъществена преди началото на учебната година;  

 проблеми, възникнали в ежедневната педагогическа дейност; 

 

 

ЦЕЛИ: 

Стимулиране на основните професионални компетентности на учителите. 

Повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес-създаване на 

условия за пълноценна реализация на високо квалифицирани педагогически кадри. 

 

 



 

ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване нивото на общата педагогическа и методическата подготовка на 

учителите за работа в съвременните реалности.  

2. Активно участие на учителите в различни квалификационно-методически 

семинари, практикуми, курсове, обучения. 

3. Стимулиране, усъвършенстване и повишаване на основните професионални 

компетентности на педагогическия и непедагогическия персонал, работещи в 

ДГ. 

4. Гарантиране  на положителни промени в развитието на децата в детската 

градина. 

5. Квалификационната дейност да съдейства за внедряване на добри 

педагогически практики в работата с децата от предучилищна възраст. 

 

ПОТРЕБНОСТИ : 

Потребности от продължаваща квалификация – осигуряване на условия за 

провеждане и организиране на качествен образователен – възпитателен процес 

чрез повишаване квалификацията на педагогическите кадри и модернизиране 

на образователната среда за осигуряване високо качество на образованието. 

 

 

 

 ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ 

ГРУПИ: 

 

1. Професионално израстване на педагогическите кадри и осигуряване 

съответсвие между потребностите на образователната система , социалната 

практика и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри. 

2. Утвърждаване на професионалната компетентност на учителите като гарант 

за съдържателен и качествен образователен процес. 

3. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на 

педагогическите специалисти чрез включването им във форми на 

продължаваща квалификация. 

4. Адекватност на обучението – при отчитане на потребност от обучение на 

учителите 

5. Популяризиране на успешни модели и практики на качествено обучение на 

педагогическите специалисти. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ 

 

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Квалификационна 

форма 
Тема Време на провеждане Целева група 

Съвещание , работна 

среща 

Работно съвещание с 

учителите- 

запознаване с ЗПУО, 

ДОС и Наредби 

Септември 2021  г. Директор и Учители 

Анкета Проучване на 

дефицитите в 

квалификационната 

дейност на 

педагогическите 

специалисти в ДГ 

Септември 2021  г. Старши учител 

Открити ситуации Открити ситуации по 

основните 

направления и ядра от 

учебното съдържание 

Януари, февруари 

2022 г. 

Всички учители 

 

 
 
 
5. ПЛАН  ДЕЙНОСТИ ПО  БДП 

 

ЦЕЛ 
Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да се опазят 

живи на пътя. 

Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване на 

възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина 

 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешна адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното 

предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение. 

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца 

в прилежащите райони на детската градина /обезопасяване около детската 



градина/. 

 

ТЕМА ИЗПЪЛНИТЕЛ СРОК 

„Влак“ 

„Превозни средства по релсите“ 

„Самолет“ 

„Превозни средства във въздуха.“ 

„Моя път до ДГ.“ 

Трета група 

 

 

Трета група 

 

 

Четвърта група 

 

 

октомври 

„Къде играят децата“ 

 

„Автомобили“ 

„Превозни средства на пътя“ 

„Моята улица“ 

„И улицата има правила“ 

„Сгради“ 

„Нашият квартал“ 

 

„Пътни знаци, кръстовище“ 

 

Втора група 

 

Трета група 

 

Трета група 

 

Трета група 

 

 

Четвърта група 

Ноември 

 

 

 

 

 

Ноември 

 

 

Ноември 

 

 

„Пресичам безопасно“ Втора група  Декември 

Оформяне и подновяване на 

кътовете по БДП по групите 

Учители по групи До януари 

„Аз ще бъда ученик“ Четвърта група Януари 

„Мотор“ 

 

Първа група 

 

 

 



„Нашата улица“ 

„Светофар-другар“ 

 

„Внимание, пожар“ 

„Кораб“ 

„Превозни средства във водата“ 

 

„Пътници и пешеходци“ 

„Автобус“ 

 

 

 

 

Втора група 

Втора група 

 

 

 

Трета група 

Трета група 

Трета група 

 

 

Четвърта група 

Четвърта група 

 

 

 

Февруари 

 

 

 

 

 

Февруари 

 

Февруари 

„Разпознавам светофара“ 

„Умея ли да се пазя? 

Първа група 

Трета група 

Март 

„С мама и татко на разходка“ 

„Моят велосипед“ 

Първа група 

Втора група 

Април 

„Пътувам с мама и татко“ 

„Весел влак“ 

„На училище“ 

Първа група 

Първа група 

Четвърта група 

МАЙ 

Уеднаквяване изискванията на 

детската градина и семейството при 

възпитаване у децата съзнание за 

безопасно движение по улицата. 

 Учители по групи Постоянен 

Поднасяне на родителите табла 

информация по безопасно 

поведение на пътя. 

Учители по групи Постоянен 

Провеждане на анкета с родителите 

„Познава ли Вашето дете правилата 

Трета група До Април 



за движение по улицата?“-3 група 

Спортно –състезателно представяне 

на ДГ 

Учители по 

групи/деца и 

родители/ 

МАЙ 

Провеждане на контролна проверка  Директор Постоянен 

 
 

6. ПЛАН  ЗДРАВНИ   МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Цел: Планът за работа на мед. специалисти през учебната 2021/2022 г. е за 

повишаване на здравната култура на персонала в детското заведение, родителите и 

изграждане здравни умения на децата от 3 до 6 години. 

Спазване санитарно – хигиенните изисквания на РЗИ в ДГ. 

Програмата в тематичен план е насочена към родителите и към децата по 

групи. 

 

ФОРМИ 

 -медицински табла, които са постоянни и темите се сменят ежемесечно 

- теми за персонала 

- теми за децата 

-брошури 

-инструкции 

-беседи 

-презентация 

-обръщения и индивидуални разговори с родителите 

 

ЦЕЛТА и основните задачи на медицинските специалисти в ДГ е 

опазването живота и здравето на децата; повишаване здравната култура на 

персонала и родителите; изграждане на динамичен стереотип при 

отглеждането и възпитанието на децата при обявената епидемиологична 

обстановка. За изпълнението им трябва да се съблюдават следните 

задължения: 

 Осъществяване на медицинско обслужване на спешни състояния, 

възникнали в детското заведение до пристигането на екип на ЦСМП 

 Поддържане на необходимите медикаменти и превързочни материали в 

медицинския шкаф, следене на годност и подновяването им. 

 Водене и съхраняване на медицинската документация в кабинета. 

 Участие при организиране и провеждане на профилактични и 

противоепидемични дейности за предотвратяване на възникване и 

ограничаване разпространението на заразни заболявания в ДГ. 

 Подготвяне и предаване на сведения, изисквани от Община Бургас и РЗИ. 

 Регистриране и уведомявания на РЗИ за заразни  заболявания. 



 Наблюдаване на физическото състояние на децата; антропометрични 

измервания; изготвяне на съответния анализ за РЗИ Бургас. 

 Проследяване на здравния и имунизационен статус на децата чрез 

получените от личните лекари талони за профилактични прегледи. 

 Контрол при приема на храната; правилното разпределение и качеството, по 

групи в сектор „Разливочна”. Проследяване на индивидуалното сервиране в 

групите на децата и използването на лични предпазни средства от 

помощник- възпитателите. 

 Контрол за спазване на оптимален санитарно-хигиенен режим; редовно и 

правилно изпълнение на дезинфекционните изисквания в ДГ съгласно 

Наредбите свързани с епидемичната обстановка в страната. 

 Провеждане на здравни беседи с персонала и децата. 

 Подновяване на информационните табла. 

 Участие при подбор, подготовка и провеждане на отдих, туризъм и обучение 

на децата извън района на ДЗ. 

 Участие в педагогически съвети 

 Участие в регионални, национални и международни програми свързани с 

профилактика и промоцията на детското здраве. 

 Участие в обучения, семинари и други за повишаване на квалификацията. 

 

Отговорници: мед. специалисти 

 

Програма за децата от ДГ „Веселушко” 

Цел: 

Изграждане на хигиенни навици в условията на дневния режим на децата от 

ДГ „Веселушко” и при повишена епидемиологична обстановка обявена в 

страната. 

ВСЯКА МЕСЕЦ , ВСЯКА ПЪРВА СЕДМИЦА НА ДЕЦАТА СЕ ОБНОВЯВАТ 

И СЕ ПРЕДСТАВЯТ НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА ОТ 

COVID 19 ДО ОТМЯНА НА КАРАНТИННИЯ ПЕРИОД! 

Измиване на ръце, ползване на сапун и индивидуални кърпи. Запознаване на 

децата от всички групи с песента „Ръчичките измии” във връзка с инициативата на 

Уницеф България. 

 

 м. IX 2021 г. Отговорници: мед. Специалисти 

 

Антропометрия на дацата от ДГ „Веселушко”. Значение на личната хигиена за 

здравето на децата - всекидневна лична хигиена, чист външен вид на децата. 

 м. X 2021 г. Отговорници: мед. специалисти 

Плодове и зеленчуци на нашата трапеза: „Витамини полезни, за да израстнем 

силни и здрави”. 

 м. XI 2021 г. Отговорници: мед. Специалисти 

„Чичо докторе, помогни гърленцето ме боли!” – какво значи да сме болни; какво 

да опишем в медицинския кабинет. Дискусия с всички групи. 



 м. XII 2021г. Отговорници: мед. специалисти 

Стихотворение “Откъде дойде при Нина лошата ангина?” – как да се предпазим, 

за да не боледуваме. Запознаване на децата от всички групи. 

 м. I 2022 г. Отговорници: мед. специалисти 

Да опазим зъбките си чисти и здрави – правилно изполване на четка и паста за 

зъби. 

Книжка “Чук и Пук”, автор Турбьорн Егнер 

 м. II 2022 г. Отговорници: мед. Специалисти 

Домашният любимец - приятел или враг? Как да се предпазим от ехинококоза? 

Беседа с деца. 

 м. III 2021 г. Отговорници: мед. специалисти 

22.03 – „Световен ден на водата” – животворната течност на планетата Земя. 

 м. III 2021г. Отговорници: мед. Специалисти 

7-ми април – запознаване на децата със здравния кабинет в ДГ „Веселушко”. 

Затлъстяване в детска възраст – полезните храни, вредните храни и много игри. 

 м. IV 2021 г. Отговорници: мед. специалисти 

10 май - “Движението, това е здраве” – движи се и спортувай редовно 

 м. V 2021 г. Отговорници: мед. специалисти 

31 май „Световен Ден без тютюнев дим” – Мамо и татко не пушете! Здрав ме 

запазете! 

 м. V 2021г. Отговорници: мед. специалисти 

05.06. - „Световен Ден на околната среда” - Създаване на навици за опазване на 

околната среда. (Еко Филм) 

„Горещото лято дойде!” – Слънцето танцува, горещо е навън с шапка на главата и 

сандали на краката. 

 м. VI 2021 г. Отговорници: мед. специалисти 

„Да се опазим здрави и да предпазим другите от травми.” – създаване на 

здравословни навици по време на игра в двора. 

 м. VII 2021 г. Отговорници: мед. специалисти 

Слънчевите лъчи - полезни, но и опасни,  

Течи –течи 
Дора Габе 
Течи,течи речица, 
разлей бистра водица, 
да си мия ръчичките, 
да си търкам очичките, 
да ми грейне личицето 
като цветенце в полето. 

 м. VIII 2021г. Отговорници: мед. специалисти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯТА ПО БУТ. 
 
 

1.Провеждане на необходимите инструктажи /начален, периодичен, извънреден/. 

 

                                                   Срок : постоянен 

 

2.Провеждане на инструктажи с учители за запознаване родителите с ПВР, ЗБУТ и 

ПО. 

 

                                                   Срок: м. Септември 2021г. 

 

3. Провеждане на инструктажи с учителките за запознаване децата по групите с 

опасностите при игра на двора и в занималните. 

                                                    Срок: м. Септември 2021г. 

4. Провеждане начален инстуктаж на педагогическия персонал, за превенция на 

агресията и засилване на сигурността в Детската градина и начин на 

взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в Детската градина. 

                                                    Срок: м. Септември 2021г. 

  5. Провеждане на инструктаж на медицинските специалисти за оказване на първа 

долекарска медицинска помощ. 

                                                     Срок: м. Септември 2021г.  

 

6. Оглед и констатация на годността на сградата, площадките, уредите за игра и 

съоръженията. 

 

                                                      Срок: 11 Септември 2021г. 

                                                              

                                                                                                                       

                                                                  

7. Служителите да бъдат запознати с противопожарните правила за зимния сезон. 

                                                  Срок: м. Септември 2021г. 

        

 8. Да се проведе примерна евакуация в определен ден с участие на служители и 

деца в практическа ситуация при земетресение. 

                                                Срок: м. октомври 2021г. 

 

9. Запознаване на децата от ІІІ и ІV групи с ролята на телефон 112 

      Срок: м. ноември 2021г. 

 

10. Участие на децата и служителите в практическа ситуация при пожар 

                                                 Срок: м. Април 2022г. 

 

11.Провеждане на демонстрация  с пожарогасители от служители на пожарната 

пред деца и служители с цел правилното им използване  . 

                                                      Срок:м.Април 2021 г. 

 



12. Посещение на децата от подготвителните групи в Служба Пожарна 

безопасност на град Бургас.  

 

Срок: м. Май 2022г. 

 

 

 

13.Провеждане на извънредни инструктажи при извеждане на децата извън ДГ. 

                                                     Срок: постоянен 

                                                        

 
14.Инструкциите за безопасност  и плановете да се поставят на видими места. 

                                                      Срок: постоянен 

 

15.Всички инструкции и наредби, свързани със ЗБУТ да се свеждат до знанието на 

служителите. 

 
 
 
 
8. ПЛАН  АДМИНИСТРАТИВНА  ДЕЙНОСТ 
 
1.Изработване и  утвърждаване на Списък образец №2 за учебната 2021/2022г. 

Срок:мес.септември 2021г 
Отг.: Директор, ЗАС 

 
2.Актуализиране и утвърждаване  на правилниците на ДГ.  

Срок: мес.септември 2021г 
Отг.: Директор, МС 

 
3.Изготвяне на годишен комплексен план 

Срок: мес. Септември2021 
Отг.:Директор, МС 

 
4.Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд-извършване 
на инструктажи . 

Срок: мес.септември2021г. 
отг. Директор, Комисия БУВОТ 

5. Абонамент на ДГ 
 

5.Изработване на графиците за зимните отпуски на педагогическия и    
непедагогическия персонал.                                     

Срок: мес.декември 2021г. 
Отг.: Директор, ЗАС 

 
 



6.Осигуряване необходимата документация. 
Срок: мес. септември 2021г 

Отг.:Директора 
 
 
8.Извършване инвентаризация и брак. 

Срок: мес. Декември 2021г.     
Отг.:Директор, ЗАС 

 
9.Съхранявяне на документацията. 

Срок: постоянен 
Отг.:Директор, ЗАС 

 
 
10.Завеждане на получени дарения. 

Срок: постоянен 
Отг.:ЗАС, Комисия  

 
9.ПЛАН  СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ 
1.Поддържане, съхраняване, обновяване и опазване на материална база. 
 
2.Обогатяване на физкултурната база с допълнителни уреди и пособия; 
 
3.Допълнително обогатяване на двора с нови видове настилки, уреди и цветя; 
 
4.Осигуряване  на хигиенни материали. 
 
5.Отстраняване на възникнали аварии и ремонти. 
 
 6.Осигуряване на необходими медикаменти. 
 
 7.Осигуряване на необходими материали за ВОР. 

Срок: постоянен  
Отг: ЗАС , домакин,учители от групи 

 
8.Извършване на замервания на ел. инсталация. 

Срок : мес. октомври 2021г. 
Отг.:комисия  ЗБУТ 

 
 9.Осигуряване на медицински прегледи. 

Срок:  мес. ноември 2021г. 
Отг.:Директор, ЗАС 

 
10.Осигуряване работно облекло. 

Срок : мес. февруари 2022г. 
Отг: Директор, ЗАС 



 
11.Зареждане пожарогасители. 

Срок: мес. октомври 
Отг: фирма по договор 

12. Зареждане на пясъчниците 
 
 

 


