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                Детска градина № 12 “Ян Бибиян” 

 
             Утвърждавам:.................. 

             Директор: А.Испенджиян/ 

 

 

                                ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 
 

 

 

 

 

                                                          ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Възрастови групи:   Брой на деца   Педагогически персонал  

          Основна сграда – 6 гр.  По план:     165  Директор                  -   1 

           Филиал               -  2 гр.   По списък: 234  Учител по музика  –  1 

                   Учители                    - 16 

Пед.съветник                     -1 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 12 “ЯН БИБИЯН” 
 

 

 

   През учебната 2017/2018г. педагогическият колектив на детското заведение си постави като основна цел 

цел:Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена 

компетентност на детето 

                    Реализиране на поставената цел осъществихме чрез : 

 Оптимизиране на възпитателно-образователния процес чрез прилагане на иновативни 

подходи и форми на взаимодействие 

 Повишаване на компетентностите и развитие на стратегическо мислене на 

педагогическите кадри за : 

 Бърза ориентация в проблемни ситуации и възможности за преодоляването им 

 Генериране на алтернативни идеи 

 Синтезиране на данни и практическа проверка на прогнозите 

 Приобщаване на родителите като сътрудници и партньори в процеса на социализация на 

децата в образователната среда 
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                    В резултат от  цялостната дейност на педагогическия колектив, отчитам високи  постижения в 

следните направления: 

 
 Усъвършенствана система на планиране  и диагностициране  
 Ефективно управление на учебния процес от учителите 
 Стимулиране на детската познавателна активност 
 Системна работа по формиране на организирано поведение у децата в различни ситуации 
 Много добри традиции по организация и провеждане на празниците и развлеченията-общи и по групи 
 Прилагане на система за предаване на добър педагогически опит 

 

 

 

             През учебната година останаха и някои нерешени проблеми, а именно: 

 
 Затруднена работа с деца със СОП и неприемливо поведение и техните родители. 
 Работа по системното прилагане на практическият подход в обучението . 
 По-широко използване на интерактивна дъска, таблети, мултимедия  и интерактивни игри за овладяване на 

знания, умения и компетенции у децата  
 Комуникацията и взаимоотношенията в колектива 
 Прилагане на иновативни подходи в ежедневната работа на учителя 
 Повишаване на компетентностите на младите учители по посока оптимизиране и повишаване на 

ефективността на образователния процес.  
 Повишаване на компетентностите на младите учители по посока на използването на СРИ за ранната 

социализация на децата 
 Активно участие на новоназначените учители в дейността на групата и детската градина- инициативност, 

творчество 
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                                 РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 
 

Визия на детското заведение 
 
 

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща им 

равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и 

модернизация на процесите.   
 

 

Мисия на детското заведение 
 

 
 

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

ДОС, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи. 

 

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на 

обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните  и културни различия. 
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Цели на детското заведение 

 

 
 

Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща 

комуникативна и действена компетентност на детето. 

 

Подцели: 

1.Оптимизиране на възпитателно-образователния процес чрез прилагане на иновативни 

подходи и форми на взаимодействие 

2.Повишаване на компетентностите и развитие на стратегическо мислене на 

педагогическите кадри за : 

 По-широко прилагане на информационните технологии в образователния процес 

 Овладяване на технологии за игрово взаимодействие 

 Успешно справяне с проблемно поведение при децата 

3. Постигане на единство в стратегиите за възпитание и ефективна комуникация между 

родители и учители в детската градина 
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                  Стратегии в дейността на детското заведение 

 

   
1. Утвърждаване на демократичен стил на ръководство и съвременен мениджмънт в управлението 

на детското заведение. 

2. Повишаване качеството на възпитателно - образователния процес за постигане на максимално 

високи резултати в подготовката на децата за училище и възпитаванe на толерантност и 

уважение към индивидуалните и културни различия. 

3. Осигуряване на иновационна материална и образователна среда чрез непрекъснато  обновяване 

и внедряване на нови техники и технологии на общуване за  развитие на потенциала на всяко 

дете в детското заведение. 

4. Непрекъснато повишаване на  компетентността на педагогическите кадри и гъвкавост в 

подходите, съобразно потребностите на децата и изискванията на времето. 

5. Активизиране на родителите на децата като партньори в процеса на израстване и социализиране 

на децата им в образователната среда, чрез създаване на позитивни взаимоотношения, основани 

на взаимно доверие, толерантност и подкрепа. 

6. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и  

семейството, институциите, НПО и партньори от страната и чужбина  
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Приоритети в дейността на детското заведение 

        

1. Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да 

взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, 

експеримента и издигане авторитета на детското заведение. 

2. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина. 

3. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските 

способности и дарования. 

4. Равен шанс и достъп до образование. 
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                                                    СЕПТЕМВРИ 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 

Педагогически съвет 

Приемане на : Програмна 

система,Годишен комплексен план 

за учебната 2018/2019г.,Правилник 

за дейността,План за 

квалификационната дейност  
        Срок:10.09  Отг:директора 

Педагогически контрол 

Текущ 

 Адаптация на децата от втора-б 

група 

 Готовност на училищната 

документация 

 Организация на предметно-

пространствената среда 

   Срок:30.09 Отг: директора 

 

Квалификация 

Обучение:: Ранно речево развитие-

скрининг-мултиплициране на опит 

Срок: 17.09          Отг:Р.Чакалова  

Квалификация с пом.персонал  
   Хигиена и здравеопазване 

                 Срок:30.09 Отг:мед.сестри 

 

Педагогически съвещания 

 Оперативни задачи 

  Срок:3.09,Отг:директора 

Общо събрание 

 Запознаване с Правилник за 

вътрешния ред 

 Отчет на финансовото 

състояние през първото 

деветмесечие 

      Срок:30.09 Отг: директора 

           Здравеопазване 

 Санитарен минимум с 

пом.персонал 

Срок:30.09 , Отг: мед.сестра 

 Охрана на труда-периодичен 

инструктаж 

Срок:30.09, Отг: Дамянова 

 

Взаимодействие със семейството 

 Групови родителски срещи 

Срок:18,19.09 Отг: учителките 

 Екипни срещи по групи 

Срок:30.09 Отг:учителите и 

пед.съветник 

 

Административни задачи 

 

1.Проверка на : 

 досиетата на децата-30.09 

 таксова книга-15.09 

Отг:директора 

2.Актуализиране на досиетата на 

учителите 

Срок:30.09 Отг: 

М.Капарашева,директора 

3.Актуализиране на МДБ по 

групи 

Срок:20.09 Отг:учителките 

 

4.Констатиране на хигиенното 

състояние на групите и 

готовността им за новата учебна 

година. 

                Срок:15.09,          

Отг:хигиената комисия 

 



9 

 

 

                                                                                       ОКТОМВРИ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 

Педагогически контрол 

Текущ: 1. Диагностика-входно ниво-

всички групи 

2.Портфолио на дете-всички групи 

3.Работа в смесена група 

4.Прием и даптация на децата от първа 

група 

Квалификация 

Тренинг: Дисциплина чрез 

сътрудничество 

Срок:8.10   Отг: М.Стоянова 

Външна квалификация: 

Педагогически стратегии за изграждане на 

иновативна, креативна и подкрепяща 

образователна среда 

Срок:18.19.10  РААБЕ 

Разговор-дискусия 

Организиране на пространството в групата 

за стимулиране на детската познавателна 

активност 

Срок: 29.10 Отг: директора 

Кръгла маса: Проект:Деца в свят без 

граници 

Срок:23.10 Отг: директора 

Квалификация с помощния персонал: 

Техники за овладяване на проблемно 

поведение Отг:М.Стоянова 

 

 

 

Педагогически съвещания 

 Преценка на готовността за новата 

учебна година-мат.среда,уч.помагала, 

планиране,материали 

Срок:16.10,Отг:директора 

Здравеопазване 

 Ежедневен филтър на децата 

                      Срок: постоянен, 

   Отг:мед.сестри и учителките 

Работа с родители 

 Заседание на уч.настоятелство 

    Срок:8.10     Отг:Предс.уч.н-во 

 Заседание на Обществения съвет 

   Срок:15.10 отг: Предс. Общ.съвет 

 Сбирка на Клуб: „Родители 

  Срок:20.10     

 Запознаване на родителите с формите 

на насилие и с Механизма за 

противодействие на тормоз между 

децата. Изготвяне на единни правила 

  Срок 15.10 Отг: Отг М.Стоянова 

 Извършване на оценка на тормоза 

между децата  в началото и в края на 

учебната година от учителите   

 Отг: КС 

 

 

 

Административни задачи 

 

Проверка на : 

 дневници,  

 филтърна тетрадка, 

 портфолио на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

          Срок:15.10,Отг:директора 

 Обогатяване на МДБ по групи, 

съобразно желанията, 

потребностите и възможностите 

  Срок:30.10, Отг:дир,н-во, уч-

ли 

     

 Подготовка на парното за 

отоплителния сезон 

              Срок:20.10, Отг:Огняра 

 Есенно почистване 
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                                                        НОЕМВРИ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 
Педагогически съвет 

Приемане на критерии и показатели за 

диференцирано заплащане за 2018/19г. 

 

Педагогически контрол 

 

Цялостен:Състояние и проблеми на 

образователно-възпитателната работа в 

подготвителните групи  

 

Текущ:  

 Установяване на качестквото на 

педагогическия труд 

 Работа в смесена група 

 

 Квалификация 

Практикум: Внедряване на облачните 

технологии в работата на учителя 

Срок:5.11 Отг: Младенова,М. Стоянова 

 

Тренинг: Работа в екип 

Срок: 19.11.   Отг:М. Стоянова 

 

 

 

 

 

Педагогически съвещания 

 
Здравеопазване 

 Санитарен минимум с пом.персонал 

Срок:15.11, Отг мед.сестри 

 Ежедневен филтър на децата 

Срок:30.11, Отг:мед.сестри и у-ки 

 

Взаимодействие с родители 

 

 Ежедневно запонаване на родителите 

със заниманията за деня. Индивидуални 

разговори с родителите 

Срок:постоянен, Отг:учителките 

 

 Клуб „Родители” 

Отг:М.Стоянова 

 

 Инд.консултации с родители 

                   Отг:М.Стоянова 

 Разработване от координационния 

съвет на план за за противодействие на 

тормоза между децата  във връзка с 

установените и анализирани резултати 

Срок : 20.11 Отг: КС 

 

Административни задачи 
 

Проверка на : 

 дневници,  

 филтърна тетрадка, 

 портфолио на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

 летописната книга 

          Срок:30.11 Отг: директора 

 

 Утвърждаване на план за за 

противодействие на тормоза 

между децата  със заповед на 

директора 

 Срок :30.11 Отг:директора 
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ДЕКЕМВРИ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 

Педагогически контрол 

 Празниците и развлеченията  и 

тяхната роля за социализация 

на децата-всички групи 

 Работа в смесена група 

 

Квалификация 

Практикум: Приложение на 

информационните технологии в 

работата с деца /работа с 

интерактивната дъска / 

Срок:10.12 Отг: Младенова, 

М.Стоянова 

Тренинг: Техники за справяне със 

стреса 

Срок:17.12 Отг: М.Стоянова 

 

Квалификация с помощния 

персонал: 

Педагогическия процес в детската 

градина- Отг:Янка Алексиева 

 

 

Педагогически съвещания 
 Приемане на програма за 

коледния празник 

    Срок:1.12, Отг:худ.съвет 

 

Здравеопазване 

 Ежедневен сутрешен филтър на 

децата 

Срок:постоянен, Отг:мед.сестри и 

учителките 

 Недопускане на болни деца в 

детската градина 

Срок:постоянен, Отг:мед.сестри 

 

Работа с родители 

Ежедневно изнасяне на информация 

на род.табла за проведените занятия 

Срок:постоянен, Отг:учителките 

Клуб „Родители”- по план 

М.Стоянова 

 

Административни задачи 
1.Проверка на : 

 дневници,  

 филтърна тетрадка, 

 досиетата на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

Срок:23.12 Отг:директора 

2.Годишен абонамент  

Срок:1.12, Отг:ЗАС 
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                                                        ЯНУАРИ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
Педагогически съвет- Анализ на 

работата през първо полугодие 

 

Педагогически контрол 

Текущ:Творческата игра за 

формиране на социални 

компетенции-третите и четвъртите 

групи 

 

Квалификация 

Обучение: Творческите игри и 

тяхната роля при формиране на 

социални компетенции 

Срок: 17-18.01  

Институт за човешки ресурси 

Мултиплициране на опит 

Семинар: 

 „Съвременни измерения на играта в 

образователния процес-планиране и 

осъществяване 

Срок:21.01 Отг: Чакалова, 

Р.Великова 

 

 

 

 

Педагогически съвещания 

 
Здравеопазване 

 Ежедневен сутрешен филтър на 

децата 

Срок:постоянен, Отг:мед.сестри и 

учителките 

 Недопускане на болни деца в 

детската градина 

Срок:постоянен, Отг:мед.сестри 

Работа с родители 

 Клуб „Родители” 

                  Отг:М.Стоянова 

 Инд.консултации с родители 

            Отг: М.Стоянова 

 

 

Административни задачи 
1.Проверка на : 

 дневници,  

 филтърна тетрадка, 

 досиетата на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

 спазване на оптимални 

температури в помещенията 

 

Срок:31.01, Отг: директора 

 

2.Отчет на комисията по финанси 

Срок:10.01 

Отг:Младенова,Дамянова 

3.Отчет на настоятелството 

Срок:15.01 Отг: касиера на 

настоятелството 
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ФЕВРУАРИ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 
Педагогически контрол 

Текущ: 

 Установяване качеството на 

педагогическия труд-втора-б група 

 Дневен режим- всички групи 

Квалификация 

Обучение: Работа с деца със СОП 
Срок:4.02 Отг: Ресурсен център, 

М.Стоянова 

Практикум: Детска градина в облака-

втора част 

Срок:18.02 Отг: Младенова, Стоянова 

Обучение: Алтернативни методи за 

комуникация при деца от аутистичния 

спектър 

Срок:14-15.02 Отг: Про дивайн 

 

Квалификация с помощния персонал: 

Детската самостоятелност- Красимира 

Костадинова 

 

 

 

 

 

Педагогически съвещания 
 Приемане на сценарии за 

„БабаМарта” и график за 

Мартенските тържества 

Срок:25.02,Отг:худ.съвет 

 

Здравеопазване 

 Здравни беседи на мед.сестри по 

график 

Срок26.02, Отг:мед.сестри,у-ки 

 

Работа с родители 

Ежедневна информация на 

родителите за постиженията и 

проблемите на децата. 

Срок:постоянен, Отг:учителите 

 

Сбирка на Клуб „Родители 

        Срок:24.02 Отг: М.Стоянова 

 

Административни задачи 

 
1.Проверка на : 

 Училищна документация 

 филтърна тетрадка, 

 досиетата на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

 спазване на оптимални 

температури в помещенията 

    Срок:31.01 

Отг:директора 
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                                                        МАРТ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 

Педагогически съвет- 

Избор на помагала за уч.2019/20г. 

Срок:12.03  Отг:директора 

 

Педагогически контрол 

 

Текущ: 

Празниците и развлеченията и 

тяхната социализираща роля-всички 

групи 

 

 

          Квалификации: 

Казус: Взаимодействие с родитгели 

Срок:16.03 Отг:М.Стоянова 

 

 

 

Педагогически съвещания 

 Организация на честването на 

Межд.ден на детската книга-2 

април и дни на детското 

творчество 

 Оперативни задачи 

 

Здравеопазване 

 Ежедневен сутришен филтър 

Срок:постоянен,Отг:мед.сестри 

 и учителките 

 

Взаимодействие с родители 

 

 Празници, посветени на 

майката 

            Отг:учителките 

 Клуб „Родители” 

           Отг:М.Стоянова 

 Инд.разговори с родители 

      Отг:М.Стоянова 

 

 

 

Административни задачи 

 

 Оформяне на двора, храстите, 

цветарниците 

Срок:31.03,Отг:огняра 
1.Проверка на : 

 дневници,  

 филтърна тетрадка, 

 досиетата на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

 спазване на оптимални температури в 

помещенията 

 

Срок:31.03,Отг:директора 
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                                                           АПРИЛ 

 
  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 
 

Педагогически контрол 

 Текущ:  
Творческата игра за формиране на 

компетенции- първа-а, първа-

б,втора-б 

 

Квалификация 

 

Семинар:Прилагане на иновационни 

форми за развитие на детското 

творчество /словесно, изобразително 

и др./ 

Срок:15.04 Отг: И.Харалампиева 

 

 
Педагогически съвещания 

 Организация на честването на 

деня на здравните работници, 

Ден на гората-7 април, 

 Деня на Планетата Зема-22 

април 

Здравеопазване 

Дни на здравето 

 Здравни беседи 

Срок:7.07,Отг:мед.сестри и у-

ките  

 Осигуряване на необходимите  

здравно-хигиенни изисквания 

в детскоато заведение 

Срок:постоянен,Отг:мед.сестри 

 Засаждане на традиционно 

дръвче в двора на ДЗ от 

випускниците 

Срок:22.04,Отг:у-ките 

Работа с родители 

 По плана на групите 

 Клуб”Родители”- 

отг:М.Стоянова 

 

Административни задачи 
 

1.Планиране на предстоящи  

текущи ремонти 

2.Пролетно почистване 

Срок:22.04,Отг:директора 
3..Проверка на : 

 дневници,  

 филтърна тетрадка, 

 досиетата на децата 

 таксова книга 

 хигиена 

 спазване на оптимални 

температури в помещенията 

 Проверка на училищната 

документация 

Срок:30.04,Отг:директора 
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МАЙ 
 

  Педагогическа дейност Организационна дейност Админ.-стопанска дейност 

 
Педагогически съвет: 

 

 Анализ на дейността през 

учебната година 

 Приемане на решения 

 Приемане на план за лятна 

работа 

Срок:31.05,Отг:директора и 

комисиите 

Педагогически контрол: 

 Диагностика-изходно 

ниво-всички групи 

 Портфолио- дете 

 Портфолио учител 

Квалификация: 

Методика на обучението по БДП 

Срок:30.05 Отг: директора 

 

Срок:31.05,Отг: директора 

Квалификация с помощния 

персонал: 

Опасностите около нас- Сийка 

Борисова 

 

 

 

Педагогически съвещания 

 

 Текущи задачи 

 

 Здравеопазване 

 

Ежедневен утринен филтър на 

децата 

Срок:постоянен,Отг:учителките, 

мед.сестри 

Работа с родители 

 Тържествено изпращане на 

децата от подготвителните 

групи. 

Срок:31.05,Отг:учителките 

Клуб „Родители”-

Отг:М.Стоянова 

 Извършване на оценка на 

тормоза между децата  в 

началото и в края на 

учебната година от 

учителите   

 

Административни задачи 

 Изготвяне на списъците на приетите 

деца за първа група 

Срок:25.05,Отг:директора 

 Изготвяне на график за летните 

отпуски 

Срок:10.05,Отг:директора 

 Контрол на училищната документация 

Срок:31.05,Отг:директора 

 Попълване на летописната книга 

Срок:31.05,Ог:Капричева 

 

 Изготвяне на удостоверения за децата 

от подготвителна група 

Срок:31.05,Отг:директора,Капарашева 

 Изготвяне на годишен отчетен доклад 

на координационния съвет до 

директора 

Срок :30.05 Отг: КС 
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