


 
ОСНОВНА ЦЕЛ: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НАСОЧЕНО КЪМ ПОСТИГАНЕ 
НА ОПТИМАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. 

 
НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ: 

1. Насоченост на планирането в детската градина към 
реализиране на компетентностния подход като методологическа 
основа на предучилищното образование. 
         2. Насърчаване на педагогическите и непедагогически кадри за 
квалификация и учене през целия живот чрез споделяне и 
сътрудничество.  
         3. Прилагане на ефективни форми за взаимодействие и 
партньорство с децата, родителите и институциите . 
         5. Интегриране на работниците и служителите в цялостната 
политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия за 
труд и обучение в детската градина.   
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ: 

1. Оптимизиране на вътрешната структура на персонала във 
връзка с недостатъчен брой деца след приема за Първа 
група. 

2. Използване на съвременни технологии за реализиране на 
интердисциплинарния комплекс- екологично, гражданско и 
интеркултурно образование на децата. 

3.  Осигуряване на позитивна среда, личностна подкрепа и 
равен шанс на децата при подготовката за училище. 

4. Повишаване на квалификацията на педагогическия и 
непедагогически персонал. 

5. Подобряване на взаимодействието между участниците в 
процеса на предучилищно образование и между 
институциите за постигане на напредък при децата. 

6. Създаване на гъвкава организация на дейностите при 
извънредни и кризисни ситуации. 

 
 



 

Дейности за реализиране на целите и задачите на ГКП: 
 

М. СЕПТЕМВРИ 

Педагогическа дейност /ПД/,организационно- 
педагогическа дейност/ОПД/, 
административно-стопански дейности/АСД/, 
контролна дейност/КД/ 

Срок и отговорник 

1.ОПД- Педагогически съвет № 9 последен за 
старата УГ 
1. Приемане на екипно разпределение на 
учителите по групи, броя на групите и броя на 
децата през учебната година. 
2. Приемане на Правилник за дейността на 
ДГ „ Наталия“ със 7 Приложения /1. План за 
адаптация на децата от Първа група, 
2.Вътрешни правила за извършване  дейности 
над ДОИ , 3.Изисквания и рамка към детското 
портфолио, 4.Правилник- регламент за 
организация на обучението и дейностите до 
края на епидемиологичната обстановка. 5. 
Етичен кодекс за работа с деца и 6.Етичен 
кодекс за поведение на учителите, служителите 
и работниците в ДГ „Наталия“, 7- Наредба за 
таксите в община Пловдив 
3. Приемане актуализация на Стратегия 20-
24 и програмна система на ДГ „Наталия“ 
4.  Приемане на Годишен комплексен план 
за учебната 2021-2022 година  
5.  Приемане на План за празници и 
развлечения 
6. Приемане на план за квалификационната 
дейност 
7. Приемане на План за контролна дейност 
на директора 
8. Приемане на решение относно вида на 
допълнителни дейности в ДГ „Наталия“ 
9. Избор на секретар на ПС/ за учебната 
2021-2022 година 

14.09.2021г 
Директор 
и комисии 

 
 Директор 



2. АСД- Заповед за съкращаване на щата от 
15.09.2021 
 

14.09.2021г 
Директор 

3.ПД- Празник- Тържествено откриване на 
новата учебната година и на новата детска 
площадка. 
 

15.09.2021г 
Учителите на Втора и 
Трета група 
 

4. АСД- Утвърждаване на новото щатно 
разписание и поименното щатно разписание от 
15. 09. 2021г; 

15.09.2021г 

5.АСД- Изготвяне на Сп. Образец 2 

6.ОПД-Утвърждаване от директора на: ГКП, 
ПБДП,  ПДДГ с 6 приложения- План за 
адаптация на децата от Първа група, Вътрешни 
правила за извършване  дейности над ДОИ, 
Изисквания и рамка към детското портфолио, 
Етичен кодекс на работещите с деца, План за 
празниците и развлеченията, Правилник за 
организация на дейността по време на 
епидемиологична обстановка.  
7. ОПД- Педагогически съвет №1 
1. Приемане на план на Педагогическия 
съвет 
2. Приемане на годишни тематични 
разпределения, седмични програми на 
учителите по групи, седмична програма на 
учителя по музика, дневен режим. 
3. Приемане план по БДП 
4. Приемане на Програма за превенция на 
ранното напускане деца от системата на 
предучилищно образование 
5. Приемане на Програма за гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно 
образование 
6. Приемане на Програма за превенция и 
интервенция на насилие и тормоз в ДГ 
„Наталия“ и избор на координационен съвет 
7. Избор на комисия за извършване на 
оценка на труда на педагогическите  и 
непедагогическите специалисти за учебната 

 
Директора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.09.2021 
Директора 



2021-2022 година. 
8. Приемане на мерки за повишаване на 
качеството 
9. Приемане на програма за равни 
възможности и приобщаване 
8. АСД 
1.Утвърждаване на план по БДП, план за 
квалификационната дейност и приетите на 
15.09. програми 
2.Заповед за определяне на вида на 
допълнителните дейности за 2021-2022 год. 
2. Заповед за утвърждаване на карта за оценка 
на труда на педагогическия и непедагогически 
персонал. 

Директор 
16.09.2021 

9.  ОПД-Общо събрание:  

1.Запознаване с ПВТР и ПБЗУВОТ, ППР, ВПРЗ 
2 Подписване от работниците и служителите за 
запознаване с правилници и приложения 
 

17.09.2021г. 
Директор 
 
 

10.ПД, ОПД -Дейности в „Европейска седмица 
на мобилността 2021“- 16-22.09.2020г. на тема 
„Мобилност с нулеви емисии за всички“ под 
мотото „Избери как да се придвижиш“. 
16.09- информационна кампания сред 
родителите 
17.09- Изложба на тема „Свят без автомобили, 
„Деца с велосипеди.“ 
 
20.09 – ситуации по БДП, игри с велосипеди 
21.09-игри на двора с велосипеди, тротинетки 
„22.09. Ден без автомобили- „ Придвижвам се 
разумно“ 

16.09.-22.09. 2021г 
Директор,  
учителите по групи 

11.ОПД- Провеждане на родителски срещи по 
групи- запознаване с ПДДГ, ПВР, текущи 
въпроси- програма за обучение, попълване 
декларации за такси 
-    Избор на фирми за допълнителни дейности.  
- Първа група- Представяне на план за 
адаптация на децата за 2021-2022 г. 

До 23.09 
учителите 
по групи 
 
 
До 30.08.2021г 



12.АСД: 
- Утвърждаване на графика с Доп.дейности. 
 

 
 
 

13.КД- Проверка на ЗУД- дневник/титулна 
страница, планиране, организиране и отразяване 
на форми по ДОИ /, спазване на работното 
време 

До 30.09 
Директор 

14. ОПД, ПД 
-Педагогически консултации  
- създаване на еко-кътове по групи 

        Постоянен 
Учителите по групи 
 

15. КД-Проверка на санитарното състояние на 
всички групи и помещения, на състоянието на 
двора и докладване на директора 

Директор, 
м.с. Стайкова, 
комисия по хигиена 

16. ОПД-Консултативни срещи за обмен между 
учителите в новите ІV ПГ и старата ІV ПГ, 
между учители в новите първи групи и старите 
първи групи  

учители от ІV ПГ гр.  

17.ОПД-  
1.Покана за провеждане на родителска среща в 
Първа група за излъчване на резервни членове 
на ОС, поради обстоятелства по чл. 14, ал. 2 от 
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и 
дейността на обществените съвети към детските 
градини и училищата. 

27.09 
Директор, учителите 
на Първа група 

18. ОПД-Обществен съвет-заседание 
1.Избор на резервни членове на ОС 
2.Отчет за дейността на ОС за предходната 
година 
3. Честота на театралните представления 

29.09. 
Гафтанска 

19. ПД, КД- Провеждане на закалителни и 
оздравителни мероприятия, проветряване и 
температура в занималните 

29.09. 
м.с. Стайкова 

20. ПД-Вътрешна квалификация -„Правилата и 
дисциплината в ДГ и семейството – как да ги 
синхронизираме” 

30.09. 
Комисия по 

квалификацията 

М. ОКТОМВРИ 

1.ОПД- Родителско информиране 
„Противоепидемични мерки през учебната 
2021-2022г.“- брошури за запознаване с мерките 

18.10.2021г. 
учителите по групи 



за превенция и интервенция на COVID, 
предприети в ДЗ 
2. ПД-Педагогическа диагностика- входно ниво 
Втора, Трета и Четвърта група 

учителите по групи 

3. ОПД-Събрание на Обществения съвет  Гафтанска 
4.КД-Частични проверки – организация на 
средата в детските групи- кътове ;  

 

Директор 

5.АСД-Сключване на договори с фирмите за 
допълнителни дейности и договор с ПУ 
“П.Хилендарски“ 

Директор 

6. КД-Частична проверка - осигуряване на 
условия за бърза и безболезнена адаптация на 
новоприети деца от всички възрасти и деца със 
СОП                                                                                     

Директор 

7.КД-Здравна документация- Контрол върху 
здравната документация на медицинската 
сестра и провеждане на сутрешен филтър 
-Състояние на ЗУД и портфолиата на децата 
 

Директор 

8.ПД- Празник на есенното плодородие Учител по музика, 
учители 

9. КД-Реализиране на закалителни и 
оздравителни мероприятия 

м.с. Стайкова 

10. ОПД-Вътрешна квалификация: 
„Приказкотерапия или как да създадем 
позитивна и вдъхновяваща среда на децата”- 
семинар 

……………………… 
Комисия по 
квалификацията 

11. КД-Състояние на трудова и финансова 
дисциплина- работно време 

Директор 

12.ОПД-Външна квалификация  „Формиране на 
универсална култура у децата от ПУВ чрез 
гражданско, екологично, здравно и 
интеркултурно възпитание“-тренинг 

 
Комисия по 
квалификацията 

13.ПД- Презентация на новоизлязла литература 12.10.2021г. 
14. ПД-«Професия полицай»- срещи с 
представители на полицията 

21.10.2021г 
Комисия по 
празниците и 
развлеченията 



15. ПД-Национална седмица на четенето 
22.10- четене на книги и енциклопедии 
съвместно с родителите 
23.10- четене на приказки удома 
25.10- четене на приказки от ученици от СУ 
„Симон Боливар” 
26.10- размяна на книжки с приказки 

22.10-26.10.2021г 
Комисия по 
празниците и 
развлеченията 
 
 

16. ОПД-Спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания при карантиниране на групи 

28.10.2021г 
м.с. Стайкова 

М. НОЕМВРИ 

1. ПД- „Ден на народните будители” – 
тържество и тържествен водосвет  

учителите на 
  IV  ПГ гр. 
Музикален 
ръководител 

2. ОПД-Вътрешна квалификация: Изработване 
на помагало   „Изработване на помагало 
„Игрите по БДП като форма за стимулиране на 
безопасно поведение и пътна култура на децата 
в детската градина „ 

…………………… 
Комисия по 
квалификацията 

3. ОПД- Провеждане на учебна евакуация 
 

Гафтанска 

4.КД-Частична проверка: степен на адаптация и 
условия за адаптация на децата в Първа група- 
изпълнение на план за адаптация 
 

Директор 

5.ПД-Отчет на входното ниво на Първа група 15.11.2021г. 
Учители на Първа 
група 

6. КД-Състояние на задължителната учебна 
документация-планиране, организиране и 
отразяване форми на ДОИ 

Директор 

7. ПД-Педагогически консултации 
 

учителите 

8. ОПД-Актуализиране на родителската 
картотека 

Запрянова 

9.  ОПД-Изготвяне план за зимна подготовка директор 
10. ОПД- Външна квалификация: “Превенция 
на пътен травматизъм с деца. Действия за 

Комисия по 
квалификацията 



предотвратяване на ПТП, травми и злополуки с 
деца. Иновативни практики по БДП“ 
  
11. КД-Контрол по хигиената в ДГ  комисия по хигиената 
12.  ПД-Педагогически консултации Постоянен 

Учителите по групи 
 

М.  ДЕКЕМВРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. ЯНУАРИ 

1.ОПД-Вътрешна квалификация: „Как да 
направим еко градинка“” 

…………………… 
Комисия по 
квалификацията 

1. ОПД- Външна квалификация: „Работа в 
електронна среда чрез използване на електронна 
платформа 
                               

ККД 

2. ОПД- Заседание на Обществения съвет Гафтанска 

3. ПД „Прочети ми приказка!” – национална 
седмица на четенето, съвместно със 
семейството 

учителите по групи 

4. КД-Планиране, организиране и отразяване на 
форми по ДОИ-състояние на ЗУД 
 

Директор 
учителите 

5.ПД- Кампания за връчване на послания по 
БДП сред родителите-Тема „Посланията на 
снежинката“ 

Комисия по БДП и по 
изложбите 

6. ОПД-Коледни празници по групи учителите по групи, 
учител по музика 

7.ПД-Празник: Посрещане на Дядо Коледа 
 

Театрална постановка  

8.ПД-Обичаят Коледуване Учители IV гр 
9. КД-Контрол по хигиенната дейност в ДГ  
 

Комисия по 
хигиената 
 

  



2.ПД-Педагогически съвет № 
Анализ на изпълнение на ГКП- резултати от I-
во полугодие на педагогически съвет 

директор 

3. ОПД-Събрание на Обществения съвет Гафтанска 
4. КД-Състояние на задължителната учебна 
документация 

Директор 

5.ПД- Реализиране на закалителни и  
оздравителни мероприятия 

м.с. Стайкова 

6.КД-Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

Директор 

7.ОПД- Външна квалификация: „„Интегриране на 

педагогиката на Монтесори в детската градина“-“- 
ново 

Комисия по 
квалификацията 

8. ПД-Развлечение-театрална постановка Комисия по 
празниците и 
развлеченията 

9. КД-Контрол по хигиената в ДГ  Комисия по  
хигиената 

10. ПД-Срещи с родителите на тема: 
"Безопасност на децата през зимата” 

Учителите по групи 

11. ПД- Изложба: „Бяла зима“ Учителите по групи 

М.ФЕВРУАРИ 
 

1.ПД-обмяна на опит- Открити ситуации 
„Развитие на комуникативни умения чрез игри ” 
- по възможност с родителите 

Учителите на IIIА и 
IIIБ групи 

2. КД-Контрол по хигиената в ДГ Комисията по 
хигиената 

3. КД-Планиране, организиране и отразяване на 
форми по ДОИ 

Учителите 

4. ОПД-Весела работилничка за мартенички-по 
възможност с родителите 

Учителите по групи 

5.ОПД-Събрание на Обществения съвет 
 

Гафтанска 

6.ПД-Театрална постановка по БДП Комисия по 
празниците и 
развлеченията 

7. КД-Състояние на ЗУД Директор 



8. Проучване работата на учителите в отделните 
групи по тематичната проверка “ Активно 
взаимодействие между детска градина и 
родители за ефективно екологично възпитание 
на децата” 

Директор 

9.Заседание на ОС 
  

Гафтанска 

10.ОПД-Външна квалификация: 
„Сътрудничество между семейството и детската 
градина”- лектор Ст.Динчийска  

Комисия по 
квалификацията 
 

М. МАРТ 
 

1. ОПД-Посрещане на Баба Марта  
 

 Театрална 
постановка- Комисия 
по празници и 
развлечения 

2. ПД- Изложба „Уча се да се движа безопасно“ Комисия по БДП 

3.ОПД- Подготовка на проект по ФВ към 
ДАМС 
 

Василева 

4. ПД-„С България в сърцето” – състезание, 
свързано с 3 март 

учителите на 4 гр 

5. КД- Изпълнение на ДОИ  
                                   

Директор 
 

6. КД- спазване на длъжностната 
характеристика на медицинската сестра 
 

Директор 

7.ПД-Празникът на мама“ 
 

Учителите по групи, 
учител по музика 

8.ПД- Състояние на задължителната учебна 
документация 
 

директор 

9. ПД- Вътрешна квалификация: „Екип и 
мотивация ” -тимбилдинг 

 

10. ОПД-Събрание на Обществения съвет Гафтанска 
11. КД-Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

Директор 

12. КД- хигиената в ДГ  комисия по хигиената 



13. ОПД-Вътрешна квалификация: “Техники за 
стимулиране на логическото мислене при 
децата“ 

Комисия по 
квалификацията 

М. АПРИЛ 

1. ОПД-Презентация на новоизлязла литература  
2. ОПД-Вътрешна квалификация „Моделът 
Монтесори- помогни ми да го направя сам” 

 

3. ПД- Кампания за връчване на послания по 
БДП сред родителите-Тема „Посланията на 
пролетта“ 

Комисия по БДП, 
Комисия по изложби 

4.ОПД-Анализ на резултатите от тематичната 
проверка 

директор 

5. ПД-Открити ситуации пред родителите на 
децата от ПГ 

учителите на ПГ  
групи 

6. КД-Състояние на задължителната учебна 
документация 

директор 

7.КД- Изпълнение на ДОИ                                       директор 
8. ОПД-Реализиране на закалителни и 
оздравителни мероприятия 

м.с. Стайкова 

9. КД-Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

директор 

10.ОПД- Обсъждане номинация за учител на 
ПС 

директор 

11. ОПД-Събрание на Обществения съвет Гафтанска 
12. КД-Контрол по хигиената в ДГ 
  

Комисия по 
хигиената 

13. ПД-Магическо шоу за деца Комисия по празници 
и развлечения 

14. ОПД-Вътрешна квалификация: "Техники за 
стимулиране на логическото мислене при 
децата" 

Комисия по 
квалификацията 

 

М.МАЙ 

1. ПД-Педагогическа диагностика - изходно 
ниво 

Учителите по групи 

2. ПД-Театър Комисия по 
празниците и 



развлеченията 

3. ОПД- Провеждане на учебна евакуация 
 

Гафтанска 

4. ОПД-Изготвяне на анализ на здравословното 
състояние на децата и докладване на ПС 

м.с.Стайкова 

5. АСД, КД- Състояние на задължителната 
учебна документация 

Директор 

6. КД-Състояние на трудова и финансова 
дисциплина 

Директор 

7. КД- ЗУД, пед.ситуации, хигиена в ДГ  
 

комисия по хигиената 

8. ОПД-Празничен концерт за края на учебната 
година  
 

Учителите и учител 
по музика 

9. ПД-Практики на децата в екологичния кът- 
обмяна на вътрешен опит 

Учителите по групи 

10. ПД-Тържествено връчване на 
удостоверенията на децата от Четвърта група 
 

учителите на ІVА и 
IVБ ПГ  

 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

 
 

РАБОТНИ ГРУПИ, КОМИСИИ И ОТГОВОРНИЦИ 
 

Секретар на Педагогическия съвет : Сабина Стамболийска – ст. учител 
 

Комисия по квалификационната дейност: 
 

1. Председател: Галя Гафтанска – ст. учител 
2. Габриела Донева – учител 
3. Светла Настанлиева - учител 

 
 Работна група: Работа с УН и Обществения съвет 



1. Дияна Атанасова- - учител УН 
 2. Галя Гафтанска – ст. учител, ОС 
 
Работна група:Дейности над ДОИ 
1.Сабина Стамболийска-Председател 
2. Светла Настанлиева 
3. Габриела Донева 
 

Работна група: Празници и развлечения: 
     1. Председател: Светла Настанлиева – учител 
     2. Сабина Стамболийска – ст.учител 
     3. Юлияна Запрянова – учител 
     4. Учител по музика 
 
Работна група по проблемите с адаптацията на 
 децата от Първа група: 

1. Даниела Карабогова  
2. Дияна Атанасова 
 

Комисия по рекламата: 
1. Веселина Дянкова 
2. Габриела Донева 
3. Юлияна Запрянова 
4. Учител по музика 

 
Комисия по спортни изяви: 

 1.Веселина Дянкова – учител 
 2. Светла Настанлиева – учител 
 

Комисия по изпълнение дейностите по БДП: 
    Председател: Теодора Терзиева – старши учител 

  1. Дияна Атанасова - учител 
  3.  Мина Петрова - учител 
 

Комисия по изложби: 
  1. Теодора Терзиева - учител 
  2. Юлияна Запрянова – учител 
  3. Мина Петрова- учител 
 

Комисия по  хигиената: 



 1. Председател: Людмила Стайкова  - мед.сестра 
 2. Теодора Терзиева – учител 
 3. Юлияна Запрянова- учител 

Работна група за разработване на стратегия за привличане на деца в ДГ: 
Председател: Сабина Стамболийска 
Членове 

1. Веселина Дянкова 
2. Юлияна Запрянова 
3. Светла Настанлиева 

Отговорници за методичен кабинет: 

1.  Дияна Атанасова- физкултурна база 
2.  Габриела Донева –  методичен кабинет 
3. Запрянова, Дянкова- гардероб 
 

Щаб за защита при бедствия: 
Председател :Е. Василева- Директор 
Зам-председател: Дияна Атанасова 
Секретар: Е.Пейкова 
Членове: 

1. Д. Карабогова 
2. Г. Гафтанска 
3. Д. Франгова 
4. С. Стамболийска 
5. Л. Стайкова 

Координационен съвет за превенция и интервенция на тормоз и насилие 
сред децата 

Председател – Теодора Терзиева –старши учител 
Членове: 
1. Сабина стамболийска  
2. Даниела Карабогова 
3. Родител- Весела Ангелова- Втора група 
4. Христо Кунев – ресурсен учител 

Координатор  противопожарна охрана:  Галя Гафтанска – ст. учител 
Противодействие на тероризма –Галя Гафтанска 
 

Координатор  безоп. условия на труд: Галя Гафтанска – ст.учител  
                                                                                                                             

Зам. Пр-л на Постоянна комисия по БАК:   Диана Атанасова – учител 
 



Аварийно- спасителна група: 
Ръководител:Г.Гафтанска- ст.учител 
Членове: 
1.Т.Терзиева- ст.учител 
2.Анна Николова 
3. Василка Камбурова 
 
Екип за личностна подкрепа: 
 
Председател: Теодора Терзиева- ст.учител 
Членове: Христо Кунев- ресурсен учител 

1. Вероника Попова- логопед 
2. Фанка Арабаджиева –психолог 
3. Людмила Стайкова –мед.сестра 

 
 
 
 

Планът е отворен към промени, допълване с нови идеи в контекста на 
целта и задачите в институцията! 
 
 


