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I. Анализ и оценка на работата на колектива на ДГ N42 през предходната 2020/2021 учебна година 

През учебната 2021/2022 усилията на екипа бяха насочени към изпълнение на заложените в Стратегията за развитие цели 

по приоритетни области.Първото полугодие протече при спазване на строги противоепидемични мерки за справяне с 

COVID 19. 

 За изпълнение на основните цели бяха планирани следните задачи разпределени като дейности в годишния план с 

определени отговорници и срокове:  

Основни задачи: 
1 Зачитане на неповторимостта на детската личност, правата и свободата на детето. Детето – водеща фигура в 
образователния процес. 
  2 Формиране на общочовешки и национални ценности у децата. 

       3 Издигане на имиджа на ДГ 42 като конкурентна институция спрямо всички останали алтернативни форми на 
предучилищно образование. 
       4. Продължаване на работата в иновативните Монтесори групи 
           5. Поддържане на благоприятна среда за работа с децата във всички групи на ДГ 42. 
           6. Поддържане на високо ниво на квалификация на педагогическия и непедагогическия персонал , за постигане на 
високо качество на работа във всички направления. 

. 
 
Заложено беше и поддържане на постигнатото ниво на комуникация със заинтересованите страни , като 
мярка за повишаване на качеството на работа на ДГ 42. 
 
Разпределение по групи на децата и персонала към началото на учебната 2021/2022година: 
 

група Учители/мед.сестри Пом.възпитатели Общ брой деца От тях 
деца със 
СОП 

кабинет 

Яслена група 

2019 

М.с.незает щат 

М.с.Томузлян 

Катя  

Незает щат 

23 0  К-т 1 

Ет.1 



 

 

Първа група  „Мики 
Маус“ - 2018 

Елка Стойкова 

Евелина Благоева 

Боряна 26 0 Е-т 1 

К-т 2 

Първа вариант група 

“Усмивковци”  2019 

И.Ковачева 

В.Досева 

Мая 23 0 Е-т 2 

К-т 5 

Първа група 

“Дъга” 2018 

Е.Димитрова 

Д.Балабанова 

Златка 22 0 Ет.2 

К-т 4 

2-ра група „Слънчо“ 

2017 

Галя Чапанова 

Гергана Соколова 

Милка 26 1 Ет. 2 

К-т 12 

2-ра група Звездичка 

2017 

Деница Минчева 

Албена Дамянова 

Антоанета 25 0 Ет.1 

К-т 3 

3-та група Мечо Пух 

2016 

Диана Казанджиева 
Анелия Кирилова 

Стойка 28 1 Е-т 2 

К-т 13 

4-та група 
“Любопитковци” 2015 

С.Каменова 

Д.Михайлова 

Дафинка 26 0 Е-т 2 

К-т 6 

Група Монтесори М.Райкова 

Г.Георгиева 

Капка 25 0 Ет .1 

К-т 7 

Група Монтесори 2 Д.Батева 

П.Ковачева 

Славейка 25 2 Ет. 1  

К-т 8 

 
 

Посещаемост на децата: Като цяло средната месечна посещаемост на децата е ниска през цялата година, наблюдаваме 
посещаемост между 50% и 60%. 
Анализ на приема : Приема за учебната година е осъществен в съответствие с действащата нормативна уредба  и 
приетият на ПС план прием. 



 

 

Обхват на децата подлежащи на задължително обучение две години преди постъпване в училище: 
 

група Брой записани Брой посещаващи Брой деца неподлежащи на 
ЗПО но записани за 
подготовка по желание на 
родителите 

Четвърта подготвителна 28 28 3 

Трета подготвителна 51 51 0 

 
ДЕЦА СЪС СОП В 4 ПГ: 
 
Общ брой – 0 деца  
Общ брой деца със СОП в ДГ – 13 
 
 Анализ на кадровата политика: 
1 –директор 
½ - зам.директор учебна дейност 
18 – учители 
½- психолог 
¼- педагог 
½- ресурсен учител 
 ½ - логопед 
1 – ЕТРЗ 
17 помощен персонал  
Материално техническа база: 
Детското заведение е след основен ремонт приключил през Декември 2020г .От 01.01.2021 отново се върнахме във вече 
ремонтираната сграда на ДГ 42 и успяхме да оборудваме  занималните със всичко необходимо за добра работа с децата. 
През изтеклата учебна година всички деца са покрили ДОС по образователни направления,което е отразено в анализа на 
учителите за изходното ниво по групи.Децата със СОП постигнаха заложените в индивидуалните им планове цели. Всички 
групи бяха наново оборудвани с интерактивни дъски , лаптопи и компютри.Голяма част от групите има и принтери за по-
лесна работа и набавяне на разнообразни материали за работа. 



 

 

 
Във всички групи успяхме отново да  осигурим кабелен и безжичен интернет,който може да се ползва и от посетителите. 
 
Мерки за подобряване на качеството заложени в предходен период: 
За тази учебна година си бяхме заложили поддържане на доброто ниво на комуникация и продължаване на работата по 
всички приоритетни направления. В тази връзка се изпълниха редица дейности заложени в годишния план, като сред 
основните беше разширяване на комуникационите канали, чрез използване на възможностите на интернет и социалните 
мрежи и приложения. 
  

II. Цели , основни задачи и дейности на ДГ 42 за 2022/2023 учебна година. 
 
1.Цели  
 

   1. Повишаване качеството на образование  

 1.1. Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-личностните качества и на професионалните умения на 
учителите, съобразно изискванията на съвременния живот и повишаване на авторитета  на учителя;  

 1.3. Промяна в общуването между заинтересовани страни – взаимодействие, взаимопомощ;  

 1.4. Създаване на институционална култура, изграждаща лидери; 

 2. Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие 

 2.1. Повишаване качеството на образование чрез промяна  процеса на обучение, насърчаващ развиване и 
придобиване на ключовите компетентности в учителите  

 2.2. Възпитаване на обучаемите в самоконтрол и организация на времето. 

 2.3. Осигуряване на позитивна образователна среда; 

 2.4. Осигуряване на безопасна образователна среда. 
 
 
2.Основни задачи: 
 

  2.1 Зачитане на неповторимостта на детската личност, правата и свободата на детето. Детето – водеща фигура в 
образователния процес. 
  2.2 Формиране на общочовешки и национални ценности у децата. 



 

 

       2.3 Издигане на имиджа на ДГ 42 като конкурентна институция спрямо всички останали алтернативни форми на 
предучилищно образование. 
       2.4. Продължаване на работата в иновативните Монтесори групи 
           2.5. Поддържане на благоприятна среда за работа с децата във всички групи на ДГ 42. 
           2.6. Поддържане на високо ниво на квалификация на педагогическия и непедагогическия персонал , за постигане на 
високо качество на работа във всички направления. 
3 . Организационно – управленска дейност: 
3.1.Участие в управлението на детската градина. 
3.1.1.Постоянни комисии в ДГ 42: 

 КОМИСИЯ АРХИВ – ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ; ДИАНА ХРИСТОВА И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

  КОМИСИЯ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ; ДИАНА ХРИСТОВА И ДЕНИЦА МИНЧЕВА 

 КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО – ГЕРГАНА КИРИЛОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ ; ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СЕКРЕТАР; МИГЛЕНА 

РАЙКОВА ; ДИМИТРИНА БАТЕВА ;ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА-АНАЛИТИК 

 КОМИСИЯ ЗА ДАРЕНИЯ – ДИАНА ХРИСТОВА ; ИЛИАНА КОВАЧЕВА И ГЕРГАНА СОКОЛОВА 

 КОМИСИЯ БАК – ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ; МИЛЧО ПЕТРОВ, М.С.МИЛЧЕВА 

 КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВИДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ – ПРЕДСЕДАТЕЛ- ЕЛЕНА 

ДИМИТРОВА, ЕЛКА СТОЙКОВА И ЕВГЕНИЯ МАКАРИЕВА 

 ГУТ- ДИАНА ХРИСТОВА И ЕЛЕНА ДИМИТРОВА 

 КОМИСИЯ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ – АНЕЛИЯ КИРИЛОВА И ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА 

 КОМИСИЯ ЕТИКА – АЛБЕНА ДАМЯНОВА , ПОЛИНА КОВАЧЕВА И БОРЯНА ПЕТРОВА 

 КОМИСИЯ КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ – АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ; ИЛИАНА КОВАЧЕВА И ДЕСИСЛАВА БАЛАБАНОВА 

 КОМИСИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ – ГАЛЯ ЧАПАНОВА;ЕВГЕНИЯ МАКАРИЕВА И ГЕРГАНА СОКОЛОВА 

 КОМИСИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ-МИГЛЕНА 

РАЙКОВА,ДИМИТРИНА БАТЕВА И ГЕРГАНА СОКОЛОВА 



 

 

 КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩНОСТТА- ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА;ЕВГЕНИЯ 

МАКАРИЕВА И ГЕРГАНА КИРИЛОВА 

 КОМИСИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕРГАНА КИРИЛОВА, ЧЛЕНОВЕ - АЛБЕНА ДАМЯНОВА И 

ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА 

 КОМИСИЯ ЗА МТБ – ГЕРГАНА КИРИЛОВА,ДИАНА ХРИСТОВА И ЕВЕЛИНА БЛАГОЕВА 

 КОМИСИЯ БДП – ДИАНА КАЗАНДЖИЕВА И ДЕНИЦА МИНЧЕВА 

 КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ – ДИРЕКТОР, ЗАМ.ДИРЕКТОР И УЧИТЕЛ ОТ СЪОТВЕТНАТА  ГРУПА ( ПРИ 

НАЗНАЧАВАНЕ НА УЧИТЕЛ ИЛИ ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ) 

 ОТГОВОРНИК ЗА ВОДЕНЕ НА ЛЕТОПИСНА КНИГА- ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА 

 ОТГОВОРНИК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ПЕРСОНАЛА – ИЛИАНА КОВАЧЕВА 

 

3.1.2.Разпределение и кадрова обезпеченост в детската градина за учебната 2022/2023: 

група Учители/мед.сестри Пом.възпитатели Общ брой деца От тях 
деца със 
СОП 

кабинет 

Яслена група 

2020 

М.с НЕЗАЕТ ЩАТ 

М.с.Томузлян 

Катя  

Здравка 

23 0  К-т 1 

Ет.1 

Втора група  „Мики 
Маус“ - 2018 

Елка Стойкова 

Евелина Благоева 

Боряна 26 0 Е-т 1 

К-т 2 

Първа група 

“Усмивковци”  2019 

И.Ковачева 

В.Досева 

Мая 25 0 Е-т 2 

К-т 5 

Втора група Е.Димитрова Златка 21 0 Ет.2 



 

 

“Дъга” 2018 Д.Балабанова К-т 4 

3-та група „Слънчо“ 

2017 

Галя Чапанова 

Гергана Соколова 

Милка 26 1 Ет. 2 

К-т 12 

3-та група Звездичка 

2017 

Деница Минчева 

Албена Дамянова 

Антоанета 25 0 Ет.1 

К-т 3 

4-та група Мечо Пух 

2016 

Диана Казанджиева 
Анелия Кирилова 

Стойка 26 1 Е-т 2 

К-т 13 

Първа  група 
“Любопитковци” 2019 

Д.Николова 

Д.Михайлова 

Дафинка 25 0 Е-т 2 

К-т 6 

Група Монтесори 1 

разновъзрастова 

М.Райкова 

Г.Георгиева 

Капка 25 0 Ет .1 

К-т 7 

Група Монтесори 2 

разновъзрастова 

Д.Батева 

П.Ковачева 

Славейка 25 2 Ет. 1  

К-т 8 

 

 
4. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи: 

 
4.1.Организационна, педагогическа и методическа работа 
 
 

 



 

 

Номер дейност Срок Доказателствен м-л/ 

отчетност 

Отговорник 

1 Реализация на прием на 

децата и сформиране на 

групите 

31.08.2022-

15.09.2022 

Образец 2 Директор 

2 Изготвяне на Списък 

Образец 2 

М.Септември 

2022 

Удостоверение  директор 

3  Актуализация на данните в 

НЕИСПУО 

М.Септември 

М.Декември 

М.Февруари 

Удостоверение 

 

директор 

Адаптация на децата в ДГ 42 и тяхната успешна социализация 

1 Запознаване с правилата за 

адаптация в ДГ 42 на 

родителска среща в 

началото на учебната 

година за новоприети деца 

1-15 Септември Доклад на комисията 

за адаптация 

Комисия за 

адаптация  

2. Изготвяне на график за 

първо посещение на децата 

от яслена и първа група 

1-2 Септември        Утвърден от           

директора график 

Учители от първа 

група и мед.сестра 

ясла 



 

 

3. Създаване на добре 

организирана среда за 

разнообразни дейности на 

децата 

1-30 Септември Протокол от 

контролна дейност на 

директора 

Комисия  за МТБ и 

учители по групи 

4. Посещение на детска 

градина с един родител  

съгласно действащите 

правила за Адаптация( Не 

се прилага в епидемична 

обстановка) 

Септември , 

Октомври и 

Ноември 

Седмичен отчет на 

мед.сестра и учител 

по образец 

Доклад комисия 

адаптация 

Мед.сестра яслена 

група ,учители първа 

група, група 

Монтесори и 

Комисия за 

адаптация 

Организация на образователния процес.  

Планиране според ДОС за предучилищно образование и програмната система на ДГ 42. 

5 Организация на 

образователния процес 

съгласно ДОС . 

Провеждане на 

педагогически ситуации. 

постоянен Изготвено и заверено  

годишно тематично 

разпределение.  

Електронен дневник 

на групата  

Зам.директор 

Учители 

 

5.1 Осигуряване на учебни 

помагала за децата от ПГ и 

за децата от 2 до 4 г 

Начало на 

учебната година 

Бланка дейност на 

зам.директора към 

дата 30.09.2022 

Е.Димитрова 



 

 

5.2 Родителска среща за 

началото на учебната 

година 

 До 30.09.2022 Доклад на  Комисията  

за взаймодействие с 

родителите и 

общността за всички 

групи към дата 

10.10.2022 

Комисия 

5.3 Абонамент за 

необходимите на 

ръководството и педагозите 

вестници, списания и 

компютърни програми. 

Началото на 

учебната година 

Бланка дейност на 

зам.директор 

Д.Батева 

Д.Христова 

Е.Димитрова 

5.4.  Входно ниво по групи .  

 

 

Скрининг на 3 годишните 

деца 

До 20.10.2022 

 

 

Текущ при 

навършване на 

възрастта 

Анализ на входно 

ниво по групи 

представено на 

директора 

 

Доклад - Анализ 

 

Учители по групи 

 

 

Е.Димитрова и 

Д.Батева 

5.5 Обучение по БДП постоянен Контролна дейност на 

зам.директора-

протоколи и доклад на 

комисията по БДП 

Комисия БДП 

   Е.Димитрова 



 

 

5.5.1 Изготвяне на план по БДП с 

разпределение на 

дейностите по групи 

25.09.2022 Бланка дейност с 

копие на плана 

 

Комисия БДП 

5.5.2 Провеждане на обучението 

по т.5.5 

постоянен Отразено в  Дневник 

на групата 

Учители по групи 

5.6 Обучение по гражданско , 

екологични,здравно и 

интеркултурно образование 

постоянен Доклад на комисията 

към края на учебната 

година 

Комисия 

5.6.1. Изготвяне на 

план/програма  с 

разпределение на 

дейностите по групи 

25.09.2022 Бланка дейност на 

комисията с копие на 

плана 

Комисия 

5.6.2 Провеждане на обучението 

по т.5.6 по групи 

постоянен Отразено в дневник 

на групата  

Учители по групи 

5.7 Изходно ниво 31.05.2022 Анализ на изходно 

ниво 

 

Учители по групи 

 

 



 

 

Комуникационна и информационна дейност 

6 Изготвяне и поддържане на 

информационни табла и 

сайт за заинтересовани 

страни.    

постоянен Доклад на комисия за 

взаймодействие с 

родителите и 

общността към 

началото и края на 

учебната година 

комисия 

6.1 Ежеседмично да се изнася 

на информационните табла 

и в ел.дневник менюто за 

храна. 

постоянен Ел. Дневник 

И табла по групи 

Комисията  за 

вазймодействие с 

родителите и 

общността 

6.2 Информиране на 

родителите относно 

възпитателно-

образователната работа в 

ДГ№ 42 чрез 

информационни 

табла,сайт,месечен 

календар,родителски 

срещи и др. 

Да се изготви план за 

родителски срещи по групи 

за учебната 2022/2023 в 

срок до 30.09.2022 -

отговаря - Комисията  за 

постоянен Ел. дневник и сайт на 

ДГ 42. 

Доклад на комисията 

за взаймодействие с 

родителите и 

общността към 

началото на учебната 

година и края на 

учебната година 

Комисията  за 

вазймодействие с 

родителите и 

общността 



 

 

вазймодействие с 

родителите и общността- 

    . 

     

7. Работа с родители    

7.1 1. Провеждане на 

родителски срещи по групи 

за началото на учебната 

година, за текущи въпроси 

и за приключване на 

учебната година . Минимум 

две родителски срещи в 

група. При обявена 

епидемична обстановка 

срещите се провеждат  в 

електронна среда  или в 

музикалния салон при 

спазване на строги 

противоепидемични мерки. 

 От 15.09.2022 

 до 31.05.2022 

 

Бланка дейност на 

учителите по групи 

учители 

7.2. Съдействие от страна на 

учителите за разширяване 

на познанията на 

родителите относно 

общуването,възпитанието и 

обучението на децата в 

От 15.09.2022 до 

30.06.2023 

Бланка дейност на 

учителите по групи с 

график за 

индивидуални  

консултации към 

началото на учебната 

Учители по групи 



 

 

група – индивидуални 

консултации с родители  

година и БД с отчет в 

края на учебната 

година за броя на 

проведените 

индивидуални 

консултации 

7.3 Групи Монтесори -  

Училище за родители – 

един път в годината . 

постоянен  Бланка дейност за 

всяка тема и качване 

на информация в сайт 

на ДГ 42 

Учители в 

Монтесори група 

7.4 Разговори и консултации с 

родителите във връзка с  

подготовката на децата от 

ПГ 6г за училище – 

индивидуални консултации 

постоянен Бланка дейност на 

учителите от ПГ 6г с 

график за 

индивидуални 

консултации към 

началото на учебната 

година и БД с отчет в 

края на учебната 

година за броя на 

проведените 

индивидуални 

консултации 

Учители ПГ 6 

7.5 Открити уроци по групи- при 

епидемична обстановка се 

Второ полугодие Бланка дейност по 

групи 

Учители  



 

 

провеждат в електронна 

среда 

     

8.Допълнителни образователни дейности по реда на чл.19,ал.1 от Наредба 5 /2016 

8.1 1. Английски език 

2.Спорт- футбол и плуване 

 

3.Танци 

 

........................... 

........................... 

 

ЕТ РОКО 

 Учители от фирмите 

изпълнител 

8.2 Открити уроци : 

Английски език  

Танци 

 Плуване 

10.05.2023-

31.05.2023 

 Учители от фирмите 

изпълнител 



 

 

8.3 Турнир по футбол 

1.Между групите в ДГ 42 

 

15.04.2023 -  

31.05.2023 

 Олимпиада Спорт 

9.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪГЛАСНО  УТВЪРДЕН КАЛЕНДАР НА ПС - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ГОДИШНИЯ ПЛАН 

10.Квалификация на екипа на ДГ 42 

План за Квалификация – Приложение 2 

10.1 Изготвяне на план с теми за 

квалификация 2022/2023 и 

представяне на директора 

30.09.2022 Бланка дейност с 

приложен план за 

гласуване на ПС 

Комисия 

Квалификация 

10.2 Обсъждане и приемане на 

Плана за квалификация на 

ПС 

До 15.10.2022 Протокол на ПС Директор и секретар 

на ПС 



 

 

10.3 Актуализиране на плана за 

квалификация при 

необходимост 

До 30.03.2023 Бланка дейност с 

допълнените теми  

Комисия за 

квалификация 

11.ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И ДИДАКТИЧНАТА СРЕДА 

11.1 Библиотека на групата – 

създаване на кът 

библиотека за групата – 

поддържане и обогатяване 

30.10.2022 Бланка дейност по 

групи 

Учители по групи с 

участието на 

родители 

11.2 Създаване на библиотека 

за учителите  

31.12.2022 Бланка дейност или 

отчет на комисия МТБ 

 

Комисия МТБ и 

директор 

11.3 Осигуряване на подвижен 

комплект по БДП за работа 

на открито и закрито 

30.12.2022 Бланка дейност 

Комисия БДП 

Комисия БДП и 

директор 

11.4 Организиране на 

пространство за 

родителите – на всеки вход 

30.12.2022 Бланка дейност на 

комисия МТБ 

 

Комисия МТБ и 

директор 



 

 

11.5 Снабдяване с канцеларски, 

образователни и игрови 

материали по групи  

постоянен Доклад на комисия 

МТБ в края на 

годината 

Комисия МТБ 

     

12. Здраве и профилактика 

12.1 План за превенция на 

здравето и План за 

здравеопазване 

30.09.2022 Доклад на мед.сестра Мед.сестри от ДГ и 

ясла 

12.2 Ежедневен филтър и 

дезинфекция на 

помещенията  

постоянен Филтърна тетрадка Учители и 

Мед.сестри от ДГ и 

ясла 

12.3 Периодично актуализиране 

на здравните книжки на 

персонала 

постоянен  Мед.сестри 

     

13. Административна дейност 

13.1. Изготвяне на Списък–

образец 2 с включени 

М.Септември 

2022 

Списък-Образец Директор 



 

 

приложения на документи 

за РУО 

13.2. Актуализиране на 

вътрешните планове и 

правилници 

15.09.2022 Протокол на ПС и 

Общо събрание 

Директор и 

председател на СБУ  

13.3. Актуализиране на личните 

досиета на персонала и 

длъжностните 

характеристики 

30.10.2022 Протокол от проверка 

на директор или 

външен одит 

ЕТРЗ и директор 

13.4 Избор на фирми за ДОД 10.10.2022  Комисия  

Директор 

13.5 Практическо запознаване с 

план БАК 

10.10.2022 Бланка дейност на 

комисия БАК 

Комисия БАК 

13.6 Изготвяне на щатно 

разписание за новата 

учебна година 

М.Септември Утвърдено щатно 

разписание-Заповед 

на директора 

Директор и 

счетоводител 

13.7 Привеждане в съответствие 

и поддържане на ЗУД 

съгласно нормативната 

уредба  

постоянен ЗУД по образец Директор, 

зам.директор, 

учители и ЕТРЗ. 

13.8 Изготвяне на 

удостоверения за 

М.Май 2023 Бланка дейност Учители ПГ 



 

 

завършена подготвителна 

група 

13.9 Анкетно проучване сред 

родителите от 4 група за 

качеството на работа в ДГ 

42 

М.май 2023 Доклад анализ на 

аналитика към КК 

Деси Михайлова 

13.10 Изготвяне на проект на 

Годишен план за учебната 

2020/2023 

М.Юли 2023  Директор, 

Зам.директор и ПС 

14. Празници и ритуали в ДГ 42  

14.1 Откриване на учебната 

година 2022/2023 

15.09.2022 Бланка дейност от 

комисията по култура  

Учители 

14.2 Ден на народните будители  01.11.2022 Бланка дейност от 

комисията по култура  

Учители 

14.3 Ден на християнското 

семейство 

21.11.2022 Бланка дейност от 

комисията по култура  

Учители 

14.4 Бъдни вечер и Коледа – 
пресъздаване на 
традициите и посрещане на 
Дядо Коледа 
 

М.Декември Бланка дейност от 

комисията по култура  

Учители 

14.5 1-ви Март  Бланка дейност от 

комисията по култура 

Учители 



 

 

14.6 24 Май- Ден на българската 

писменост и култура 

 Бланка дейност от 

комисията по култура  

Учители 

14.7 1-ви юни ден на детето - 

концерт на открито в ДГ 42  

 Бланка дейност от 

комисията по култура  

Учители 

14.8 Тържества и открити уроци 

по групи  

 Бланка дейност на 

групата за открити 

уроци 

 

Учители 

 група Звездичка 

............................................... 

Края на второ 

полугодие 

Бланка дейност по 

групи 

 

 група Слънчо 

........................................... 

Края на второ 

полугодие  

Бланка дейност по 

групи 

 

 група Мечо пух 

.......................................... 

 

..................... 

Бланка дейност по 

групи 

 

 група Любопитковци 

.......................................... 

 Бланка дейност по 

групи 

 

 група Дъга 

 

 Бланка дейност по 

групи 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Монтесори група 1  

Открит урок пред учители  

“Монтесори цикъл на 

работа” 

...................................... 

 Бланка дейност по 

групи 

 

 Монтесори група 2 

Открит урок пред учители 

“Монтесори цикъл на 

работа” 

............................................... 

 Бланка дейност по 

групи 

 

14.9 Довиждане детска градина- 
предаване на знамето на 
ДГ 42 от ПГ 6г на ПГ5 г  
 

Месец Май 2023 Бланка дейност ПГ 6 Учители ПГ 

15.Контролна дейност на директора и зам.директора – Приложение 3 и Приложение 4 


