
 

 

 

 

 

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ        

В ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЯН БИБИЯН“            

         гр. Варна 

 

2016-2020 



 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА  ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

ДЕЙНОСТТА 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: 1 

ПЛАНИРАНЕ , ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ  НА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
 

•  

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

1.1 Изготвяне на стратегия на ДГ, 

съобразена с областната и 

общинска стратегия за 

образование 

2016  директор 

консултативен съвет 

не  се 

изисква 

наличие на стратегия на ДГ 

да/не 

1.2 Изготвяне на оперативен годишен 

план на база стратегическото 

планиране и пресваарителен 

SWOT анализ  

2016 
  

директор 

консултативен съвет 

не  се изисква  наличие на оперативен план 

да/не 



1.3.  Разработване и актуализиране на 

планвете , съобразено с 

нормативната база на ДГ 

2016-2018 директор 

консултативен съвет 

не  се изисква  наличие на правилник за 

дейността, правилник за 

вътр.ред,правилник за 

безопасни условия на труд-

да/не 

1.4 Планиране на дейността на 
педагогическия съвет на ДЗ, 
съобразно изискванията на 
нормативните актове и 
спецификата на ДГ 

  

м.09.2016г. 

м.09.2017г. 

м.09.2018г. 

м.09.2010г. 

директор 

консултативен съвет 

не  се изисква наличие на правилник за 

дейността на педагогическия 

съвет   -да/не 

1.5  
Разработване, приемане, 
съгласуване с обществения съвет и 
утвърждаване на Програмна 
система и годишен план 

м.09.2016г. 

м.09.2017г. 

м.09.2018г. 

м.09.2010г 

директор 

обществен съвет 

не се изисква разработени и приети 

планове- да/не 

1.6 Изграждане на система от 

определени нива на организация с 

откроени функции и отговорности 

2016-2018 директор не  се изисква наличие на комисии:       да/не 

• консултативен съвет; 

• художествен съвет 

• хигиенна ковисия 

• комисия по етика и др. 

1.7  Създаване на ясни механизми и 

процедури за делегиране на права 

и пълномощия, които осигуряват 

ефективност на дейността на 

организацията 

2016-2018 директор  не  се изисква наличие на :система за двоен 

подпис, процедули за 

обществени поръчки и 

др.процедури-да/не 

1.8 Планиране на контролната дейност 

на директора в съответствие с 

нормативната уредба и 

м.09.2016г. 

м.09.2017г. 

м.09.2018г. 

директор,консултативен 

съвет 

не се изисква наличие на:                     да/не 

• план за контролната 

дейност 



спецификата на ДЗ   м.09.2010г • констативни протоколи 

1.9. Осъществяване на ефективен 

педагогически и административен 

контрол на процесите и дейността 

в  ДЗ 

2016-2018 директор, 

гл.счетоводител 

мед.сестри 

не се изисква наличие на разнобразни 

методи и средства за контрол-

првантивен, текущ, цялостен, 

последващ- да/не 

1.10. Изграждане на система за 

самооценяване нна качеството ня ДГ 

2017 директор,комисия по 

качеството 

не се изиква наличие на:                          да/не 

• комисия 

• план на комисията 

• ясно дифенирани 

критерии 

1.11. Създаване на работещ механизъм за 

вътрешна оценка на дйността на ДГ с 

участието на Обществения съвет, 

мнението на родителите, учителите и 

непедагогическия персонал 

2017-2018 комисия,Обществен съвет не се изисква налчие на:                          да/не 

• заседания на Общ-съвет 

за одобрение на критерии 

и показатели 

• за подобряване на 

работата 

• анкети, въпросници за 

мнението на родители, 

учители, пом.персонал 

1.12. Осигуряване на изрядно водене на 

документацията в детската градина 

2016-2020 отговорните  длъжностни 

лица,  

средства за 

консумативи 

наличие на:                           да/не 

• заповеди 

• констативни протоколи от 

контролната дейност 

1.13. Съхраняване и архивиране на 

документацията, съгласно 

изискванията на стандарта за 

информацията и документите 

2016 отговорните лица средства за 

папки,класьори 

и др. 

наличие на: 

• номенклатура 

• вътрешни правила  за 

архивиране 

да/не 

 

 



                                                                              ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 

 

ПОДБОР И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

2.1 Прилагане и актуализиране при 

необходимост на процедурите за 

подбор,назначаване и 

съкращаване , възнаграждение на 

перснала 

2016-2020 длъжностните лица не се изисква  наличие и спазване на : 

• процедурите за 

назначаване и 

съкращеаване 

• критерии за 

възнаграждение 

2.2 Осигуряване на необходимите 

условия по отношение на 

психическото здраве, баланс 

между работа и почивка  

2016-2020 

  

директор и отговворни 

длъжностни лица,  
н се изисква  работно време, физиологични 

почивки,колективни дейности 

2.3.  Изработване на критерии за оценка 

труда на служителите 

2018 директор, комисии не се изисква  механизъм за атестиране на 

персонала с ясни критерии и 

показатели 

2.4 Актуализиране и адаптиране на  
критерите за диференцирано 
залащане на труда на педагогическия 
персонал 

  

ежегодно 

директор, комисия за 
диференцирано 
заплащане, 
педагогически съвет 

не се изисква актуални показатели и 

критерии за диференцирано 

заплащане    

2.5 Адаптиране на вътрешните правила за 

работна заплата, спрямо стандарта за 

финансиране и нормативните 

изисквания 

при промяна на 

нормативната 

уредба 

директор, 
гл.счетоводител, ЗАС 

съобразно 

финансовите 

възможности 

 

2.6  Повишаване ефективността на труда 

на педагогическия, непедагогически 

иадминистративен персонал 

2016-2020 директор, 

учители,непедагогически 

административен 

не се изисква  стриктно спазване на: 

• длъжностната 

характеристика на всички 



персонал длъжности 

• контролна дейност 

2.7   Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификаационната дейност 

наедагогическия персонал на вътршно 

и външноо ниво,съобразно 

изискванията на наредбата 

Септ. 2017   

Септ. 2018  

Септ. 2019  

Септ. 2020  

директор, консултативен 

съвет, педагогически 

съвет 

от бюджета, 

съгласно КТД  

Относителен дял (%) на 

педагогическите специалисти, 

участвали през календарната 

година в продължаваща 

квалификация.  

-Относителен дял (%) на 

педагогическите специалисти, 

участвали през календарната 

година в 16 учебни часа  

 -Относителен дял (%) на 

педагогическите специалисти, 

участвали през календарната 

година в дългосрочни обучения 

над 60 учебни часа по видове 

образователни институции.   

 

2.8. 

Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната дейност на 

непедагогическия персонал 

Септ. 2017   

Септ. 2018  

Септ. 2019  

Септ. 2020  

директор, консултативен 

съвет,педагогически 

съвет 

не се изисква годишен план.   

 

2.9. 

Проучване нагласите и 

потребностите за квалификация на 

персонала за участие в ефективно 

обучение 

ежегодно консултативен съвет не  се изисква  • проведени анкети - да/не 

2.10. Споделяне на ефективни практики 

и подпомагане на младите учители 

2016-2020 педагогически персонал не се изисква • лектории 

• наставничество 

• оказване на подкрепа 

2.11. Мултиплициране и практическо 

приложение на добър  

2016-2020 директор,педагогически 

персонал 

не се изисква планирани педагогически 

съвещания за спаделяне на опит, 

получен от квалификационна 



педагогически опит, получен по 

време на квалификационна 

дейност 

дейност 

2.12. Обмен на добри практики между 

учителите,детски градини в 

страната и чужбина 

2016-2020 всички учители не се изисква • план на  РУО 

• споделяне на добри 

практики с детска градина 

737 Москва  

• открита педагогическа 

практика 

2.13. Създаване,описване и картотекиране 

на добри педагогически практики 

постоянен директор,учители, 

песагогически съветник 

средства за 

консумативи- 

ел.носители, 

класьори и д 

банка от материали, презентации 

по направления 

2.14. Израбоотване и редовно 

актуализиране на учителско 

портфолио 

ежегодно педагогически персонал не се изисква изискване към портфолиото на 

учителя- в началото и в края на 

учебнанта година 

2.15. Стимулиране на педагогическите 

кадри да повишават квалификацията 

си 

2016-2020 педагогически персонал -със средства от 

бюджета 

- със собствени 

средства 

 

-брой учители получили ПКС 

- брой квалифкационни кредити 

2.16. Внедряване на съвременни форми на 

образователна и възпитателна 

дейност 

2016-2020 педагогически персонал не се изисква контролна дейност 

2.17. Създаване на условия за развитие на 

наставничество 

2016-2020 директор, педагогически 

персонал 

съобразно 

възможностите 

на бюджета 

брой обучени млади учители 

      

 

 



ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:3 

 

       УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИ  РЕСУРСИ 

 

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

3.1 Планиране на бюджета на 

ДГ, съобразно законовите 

норми и обвързване със 

стратегическите цели  

ежегодно  директор,гл.счетоводител не се изисква Разработен и актуализиран 

бюджет от 01.01.2017 съгласно 

Стандарта за финансиране на 

институциите. Да / Не 

3.2 Поддържане и 

актуализиране на 

документацията, съобразно 

изискванита на СФУК  

 

 при промени 

в 

нормативната 

база 

директор, гл.счетоводител,ЗАС средства за 

консумативи  

процедури,вътрешни правила 

3.3.  Осъществяване на финансовата 

дейност при спазване на 

принципа на законосъобразност 

2016-2020 директор, гл.счетоводител, 

ЗАС,ЗТС 
не се изисква  система за ФУК, липса на 

просрочени задължения 

3.4 Привличане на алтернативни 
източници за финансиране и 
работа попроекти, програми, 
дарения, наеми, спонсорство 

  

2016-2020 

директор, 
настоятелство,обществен 
съвет и др. 

е се изисква Брой договори за привличане 

на алтернативни източници 

за финансиране 

3.5 Обновяване, модернизиране и 

опазване на МДБ 

2016-2020 директор, 

персонал 

съобразно 

възможностите 

на бюджета 

съгласно годишен оперативен 

план 

3.6  Осигуряване на прозрачност на 

финансовото управление чрез 

публикуване на плана и отчета 

по бюджена, процедури за 

обществени поръчки и др. на 

интернет страницата на ДГ 

2016-2020 директор, гл-счетоводител, 

ЗАС, ЗТС 
не се изисква  1. Публикувани на сайта на ДГ 

: -Бюджет на ДГ; 
 - Отчети по тримесечия, полугодия и 

календарна год.;  
2. Процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  
3. Обществени поръчки на Д 



3.7 Извършване на 

необходимите ремонтни 

дейности  без нарушаване на 

дейността на ДГ   

2016-2020 директор, гл.счетоводител не се изисква -наличие на план за ремонтната 

сейност 

-графици и заповеди за 

оптимизация на работата 

3.8. Поддържане на хигиенен 

режим в съответствие с 

изисквнията за здравословни 

и безопасни условия на труд 

2016-2020 директор, 

административен,педагогически 

и непедагогически персонал 

средства за 

хигиенни 

материали и 

консумативи 

• дл.характеристики 

• гррафици за работа на 

пом.персонал 

• контрол на хигиенна 

комисия 

3.9. Осигуряване на 

педагогическия процес с 

учебни помагала 

2016-2020 директор, гл.счетоводител, 

ЗАС 

-за ПГ -от 

държ.дел.дейност 

-за 3-4г.-от 

родители  

• осигурени помагала в 

указания срок 

3.10. Осигуряване на материали за 

ефективно функциониране 

на детската градина-

канцелрски 

материали,тонер,. и 

др.консумативи   

 

2016-2020 директор, гл.счетоводител, ЗАС, 

ЗТС 

средства за 

канцеларски 

материали и 

консумативи 

осигурени материали-да/не 

3.11. Осигуряване на съвременни 

иинтерактивни технологии, 

продукти и устройства за 

ефективно протичане на 

дейността 

2016-2020 директор, гл.счетоводител съобразно 

бюджета 

наличие на:компютри, таблети, 

интерактивни игри, програмни 

продукти -за такси, 

счетоводство,, инвентаризация, 

склад и др. 

3.12. Изработване на паспорт на 

детската градина 

2017 фирма.......... лв. наличие на паспорт на ДГ-да/не 

3.13. Изработване на проект за 

площадки на основна сграда 

2017 фирма........ лв- наличиена проект на двор-да/не 



на ДГ 

3.14. Поставяне на климатици в 

групите в основна сграда 

2017-2018г. Термоклима лв. брой монтирани климатици 

3.15. Изработване на 

мълниезащитна инсталация 

на основна сграда 

2017 фирма лв наличие на мълниезащитна 

инсталация-да/не 

3.16. Подмяна на гардеробчета на 

децата 

2016-2018 Мира2000 лв. брой подменени гардеробчета 

3.17. Саниране и основен ремонт 

на филиала на ѝдг 

2017-2018 проект"Региони в развтие" 120000лв. санирана сграда, основен 

ремонт-да/не 

3.18.  Ремонт на покрив на метална 

барака-склад 

2017 директор,гл.счетоводител лв ремонтиран покрив-да/не 

3.19. ремонт на басейн в двора на 

ДГ 

2017 Б.Демирджиян лв ремонтиран басейн-да/не 

3.20. Подмяна на падащи легла 2018-2020 директор, гл.счетоводител  брой подменени легла 

3.21. Ремонт на гардеробни 

помещения-четвърта-а и 

четвърта-б групи 

2017 НЕОТРЕЙД лв. ремонтирани помещения-да/не 

3.22. Провеждане на инвентаризация 

съгласно сроковете в 

нормативната уредба.  

Декември 

всяка година- 

2020г.  

Комисия за   
инвентаризация:  

счетоводител,ЗАС 

не се изискват 

средства 

Проведена инвентаризация 

съгласно сроковете в 

нормативната уредба. –  
Да /Не  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:2 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:1 
 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПЯЩА И СТИМУЛИРАЩА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ СРЕДА 

 

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

1.1  Модернизиране на материално 

– техническата база за 

осигуряване на ефективен ВОП 

2016-2020 Директор, Пед. персонал съобразно 

бюджета 
брой  интерактивни 

технологии, продукти и 

устройства 

1.2.  Осигуряване на достъпна 

архитектурна среда в ДГ,  

насочена към деца със 

специфични потребности 

2016-2020 Директор, гл.счетоводител  Наличие на   достъпна 

среда-да/не 

1.3 Осигуряване на здравословна 

среда 
2016-2020 Директор, 

учители,мед.сестри, 

пом.възпитатели 

не изисква 

 средства 

Филтър, хигиена, 

оптимална температура, 

условия за закалителни 

процедури-да/не 

1.5 Създаване на мобилна среда за 

индивидуални и групови 

занимания на децата -   

2016-2020 Директор, учители не се изисква    брой оборудвани и 

поддържани функционални 

помещения за ежедневни 

занимания и спорт 

1.6. Обогатяване на базата с 

дидактични игри, 

демонстрационен и оперативен 

ежегодно 

м.октомври 

Директор, 

чители,Уч.настоятелство 

средства на 

Уч.настоятелство 

наличие на дидактичен 

материал в помощ на 

образователния процес-



материял да/не 

1.7. Обогатяване на материалната 

база с играчки , съобразно 

потребностите на всички групи 

ежегодно 

м.октомври 

директор,учители,училищно 

настоятелство 

средства на 

уч.настоятелство 

наличие на играчки в 

групите-да/не 

.1.8. обогатяване на материално-

дидактическата база в 

кабинетана педагогическия 

съветник за индивидуална и 

групова работа с деца 

ежегодно директор, педагогически 

съветник,гл.счетоводител 

средства от 

бюджета и 

уч.настоятелство 

наличие на дидактични 

игри и материали за работа 

с деца-да/не 

 

 

                                                              ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:2 
 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ   ПРОЦЕС 

 

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

2.1  Разработване на Програмна 

система, съобразена с Наредба 

№ 5 на МОН  от  3 юни 2016 г. 

за предучилищното образование 

2016-2020 Директор, 

педагогически 

персонал 

не изисква 

 средства 

Наличие на Програмна 

система-да/не 

2.2  Организиране на основни  и 

допълнителни дейности с децата 

съобразно ДОС  

2016-2020 Директор, учители не изисква 

 средства 

Наличие на седмично 

разпределение на 

дейностите, според 

възрастовите особености на 

децата-да/не 

2.3.  Гъвкав подход при прилагане на  

Програмната система 

2016-2020 Директор, учители не изисква 

 средства 

Наличие на възможности за 

промяна в седмичното 

планиране, отразени в 



дневниците по групи-да/не 

2.4 Прилагане на игрови 

интерактивни технологии във 

възпитателно-образователния 

процес 

2016-2020 Директор,учители не изисква 

 средства 

  Използване в работата на 

таблети, мултимедия, 

интерактивни игри, 

разработени мултимедийни 

уроци  

2.5 Създаване възможности за 

включване на децата в 

разнообразни допълнителни 

дейности  

2016-2020 Директор, 

Гл.счетоводител,фирми 

за допълнителни 

образователни услуги 

не се изисква Брой допълнителни 

образователни услуги 

2.6  Създаване условия за интеграция 

на деца със СОП и обучителни и 

емоционални затруднения  

2016-2020 Директор, 

педагогически и 

помощен персонал 

не изисква 

 средства 

Процедура за прилагане на 

обща и допълнителна 

подкрепа, индивидуални 

планове и ИОП 

2.7 Прилагане на разнообразен 

инструментариум  за проверка и 

оценка на детските постижения 

на входно и изходно ниво 

 

2016-2020 Директор, Учители не изисква 

 средства 

Протоколи от диагностика, 

използван инстрментариум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ : 3 
 

СЪЗДАВАНЕ НА АКТИВЕН МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ПАРТНЬОРСТВО 

И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:1 
 

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕКИ УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

1.1 Създаване на  комисии и екипи по 

предназначение 
2016-2020 Директор  не изисква 

 средства 
Брой комисии и екипи 

1.2 Изграждане на партньорски 

взимоотношения  на ръководство с 

педаг. екипи, служители  и 

родителската общност . 

2016-2020 Директор, родители, 

служители 
не изисква 

 средства 
Наличие на Процедури, 

Правилници, Етичен кодекс, 

Механизми-да/не 

1.3.  Планиране  на  дейности и форми на 

взаимодействие между всички преки 

участници за осигуряване на развитие, 

емоционален комфорт и благополучие   

на децата. 

2016-2020 Директор, 

учители,родители, 

педагогически съветник 

не изисква 

 средства 
Брой индивидуални консултации 

с деца, родители и учители 

Брой групови дейности  с деца, 

родители и  учители 

Форуми за превенция на 

агресията и насилието.  

План за работа с родители, 

учители и деца. 

1.4 Създаване  на механизъм за 

противодействие на тормоза в 

детското заведение. 

2016 Директор, 

пед.съветник, учители 
не изисква 

 средства 
Наличие на утвърден механизъм  

План за превенция на насилието-

да/не 

1.5  Измерване на степента на  

удовлетвореност на родителите по 

2016-2020 Директор, пед.съветник, 

учители 
не изисква 

 средства 
Брой анкети, въпросници и 

интервюта 



конкретни въпроси  

1.6 Дейности с активно участие на 

родителите в живота на детската 

градина.   

 

2016-2020 Директор, учители  не изисква 

 средства 
-Празници; Съвместни 

мероприятия с 

родители;Изложби; 

Конкурси;Благотворителни акции 

 

1.7 Поддържане на сайт на детската 

градина. 

2016-2020 Директор,В.Младенова не изисква 

 средства 
Наличие на сайт с актуална 

информация-да/не 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:2 

РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ВЪНШНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ 

№  Дейности  Срок           Отговорник  Финансиране  Индикатори  

2.1   Взаимодействие с институциите в 

системата на образованието, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за 

местното управление:  

2016-2020 Директор не изисква 

 средства 
 Брой проведени съвместни 

дейности 

2.2  Партньорство с други детски градини  

в страната и извън страната   
2016-2020  Директор, педагогически 

персонал 
не изисква 

 средства 
Форуми, конферентни връзки, 

реализиране на проекти, 

квалификации, конференции, 

открити практики  

2.3 Сътрудничество с обществения съвет 

и училищното настоятелство за 

оптимизиране на дейността  на ДГ 

2016-2020  Директор, 

Уч.настоятелство,Обществен 

съвет 

не изисква 

средства  
Наличие на Правилник за 

създаването, устройството и 

дейността на обществения 

съвет, Вътрешни правила, План 

график за работа, срещи -да/не 

2.4      Сътрудничество със социални 2016-2020   Директор, Председател на не изисква наличие на Вътрешни правила 



партньори при разработване на 

нормативни документи 
СО,общо събрание средства  за работната заплата, 

Правилници 

2.5 

 
Запознаване на родителската 

общност със стратегията за развитие 

на детската градина  

2016 Директор, учители не изисква 

средства  
 Наличие на Актуализиран 

сайт, Правилник за вътрешния 

ред 

2.6   Удовлетвореност на  партньори по 

конкретни въпрос  
2016-2020  Директор, пед.съветник, 

учители 
не изисква 

средства  
Брой  анкети за проучвания.  

 

2-7. Изготвяне на портфолио на детската 

градина 

2017 директор,В.Младенова не изисква 

срества 

Наличиена портолио на детската 

градина-да/не 

 


