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ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

 

На основание чл. 258 ал.1, връзка чл.259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1 от 

Наредба № 15 от 22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

и заседание на Педагогическия съвет – Решение № 1 по Протокол № 2 от 15.09.2021 година. 
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РАЗДЕЛ І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

 

1. Качествено предучилищно възпитание и подготовка 

2. Развитие на публично-частното партньорство 

3. Връщане на доверието към българския учител 
 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА В ДГ № 77  В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

1. В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование – провеждане на държавната политика в областта на 

образованието за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка. 

2. В изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри – 

координиране и реализиране на дейности по проекти за обогатяване на гражданската култура на децата, за включващо образование и създаване 

на благоприятна среда, за насърчаване на грамотността, за повишаване квалификацията на учителите. 

3. В изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република България, на Националната 

стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността и на Националната стратегия за учене през целия живот  

– утвърждаване на ИКТ в образователния процес в неговата организация, управление и контрол, с цел:-осигуряване на постоянен достъп до 

качествени образователни ресурси и информация;  

- развитие на мотивацията на децата за получаване на знания и непрекъснато самообразоване чрез използване на модерни ИКТ;  

- промяна на процеса на обучение и ориентирането му към провокиране на самостоятелно и критично мислене и към формиране на практически 

умения;-повишаване на равнището на информационна грамотност. 

1. В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, на Националната стратегия за 

учене през целия живот – реализиране целите на гражданското образование чрез извънкласни форми и дейности, проекти и програми.  

1. Контрол по изпълнението на задълженията на детските градини по задържането на децата в образователната система. 

1. В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

и на Националната стратегия за учене през целия живот - координиране и провеждане на квалификационни форми за директор, педагогически 

специалисти и непедагогически персонал /подкрепа и консултиране/. Мотивиране на педагогическите кадри за кариерно и професионално 

развитие. Изграждане на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за 

покриване на следните дефицити:  

- знания и умения за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа на децата; 

- знания и умения за развитие на дигиталните компетентности;  

- знания и умения за развитие на организационните компетентности и управление на процесите в образователната институция; 

- взаимодействие на детската градина с родителите. 
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РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПО ГРУПИ 

 

През учебната 2021- 2022 година учителките по групи ще работят както следва: 

Брой деца –  

 по план  - 100 

 по списък – 108 

 

ПЪРВА ГРУПА„ПЧЕЛИЧКА”:  Работи по учебните помагала на издателство „ИЗКУСТВА“. 

                                                                                                                              Учители: Мария Крушева  – учител 

                            Хриси Дончева - учител 

                                                                                                                              Помощник възпитател – Мария Дайнова 

 

ВТОРА ГРУПА „ДЪГА”: Работи по учебните помагала на издателство „ИЗКУСТВА”.                                  

                                                                                                                             Учители: Станислава Кърпарова – Учител 

                                                                                                                                               Ирина Николова - Учител 

                                                                                                                             Помощник възпитател – Ася Шкембова 

 

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „СЛЪНЧО“: Работи по учебните помагала на издателство „ИЗКУСТВА“. 

                                                                                                                               Учители: Марияна Белева - Главен учител 

                                                                                                                            Заместник: Габриела Захариева - учител 

                                                                                                                                                Елена Петкова – Старши учител         

                                                                                                                               Помощник възпитател –  

 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА “ЗВЕЗДИЧКА”: Работи по учебните помагала на издателство “ИЗКУСТВА“. 

                                                                                                                               Учители: Боринка Цанкова – Старши учител 

                                      Йоана Антонова - учител 

                  Заместник: Мария Видолова - учител 

                                                                                                                               Помощник възпитател – Ирина Димитрова 
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РАЗДЕЛ ІV. СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ / ГРУПИ 

 

№ 

по 

ред 

Комисия / Група Отговорник Очаквани резултати 

 

1. 

 

Комисия по приемане на 

даренията 

Председател:  

Марияна Белева – главен 

учител 

Членове:  

1. Елена Петкова – старши 

учител 

2. Теодора Петрова – касиер-

домакин 

Спазване на  ЗПУО и Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование 

Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., Прозрачност и отчетност на 

постъпилите дарения. 

 

2. 

 

Методически обединения 

 

Марияна Белева – главен 

учител  

Достигане на по-високо ниво на ефективност на задължителните 

образователни ситуации по трите методически обединения  

 

3. 

 

Летописна книга 

 

Ирина Николова – учител 

Спазване на  ППЗНП и Наредба № 4 / 16.04.2003 г. на МОН за 

документите за системата на народната просвета. 

 

4. 

 

Физкултурен салон 

 

Ирина Николова - учител 

Изготвяне на информационна  папка – списък на наличните 

спортни уреди и пособия и подреждането им по най-добрия и 

оптимален начин. 

5. Методичен кабинет и библиотека Боринка Цанкова - старши 

учител 

Изготвяне на информационна  папка – списък на наличните 

дидактически и методически материали 

6. Постоянно действаща експертна 

комисия за архивиране 

Теодора Петрова – касиер-

домакин 

Съхранение на архивния фонд в детската градина. 
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7. 

Художествено оформяне 

интериора на детската градина 

(партер, музикален салон, 

стълбище от партер до ІІІ ет., 

коридори – ІІ и ІІІ ет.) 

Есенна и Коледна украса: 

Елена Петкова - старши учител 

Боринка Цанкова - старши 

учител 

................................. - учител 

Ирина Николова - учител 

Пролетна и Великденска 

украса: 

Габриела Захариева - учител 

Станислава Кърпарова – 

учител 

Йоана Антонова – учител 

Хриси Дончева - учител 

Създаване и поддържане на високо качество на интериорното 

оформление на общите помещения в детската градина. 

8. Комисия за повишаване 

качеството на образованието 

Стефка Рабаджиева - 

председател 

Марияна Белева - член 

Елена Петкова - член 

Боринка Цанкова - член 

Станислава Кърпарова - член 

Постигане на качествено и ефективно образование, възпитание и 

социализация на децата в дух на демокрация, гражданска 

отговорност и патриотизъм, здравно и екологично съзнание, 

физическа и спортна активност. 

9. Комисия по превенция и закрила 

на деца в риск от насилие 

Боринка Цанкова - председател 

Мария Крушева - член      

Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за 

закрила на децата, жертви на насилие или в риск от насилие. 

10. Комисия за дейностите по БДП Марияна Белева - председател 

Боринка Цанкова - член 

Станислава Кърпарова - член 

Усвояване от децата на социално-отговорно поведение за БДП. 

Осъществяване на партньорски отношения и сътрудничество с 

гражданския сектор, бизнеса, научните и академични среди. 

 

11. Противопожарна група Боринка Цанкова - отговорник 

Теодора Петрова - член 

Любка Хубенова - член 

Практическа готовност за адекватни и координирани действия на 

децата и персонала за опазване на здравето и живота им и 

материалната база на детското заведение. 

12. Санитарен пост за защита от 

БАК 

Любка Хубенова - отговорник 

Боринка Цанкова - член 

Мария Видолова- член 

Оптимална защита на децата и персонала при БАК, чрез 

провеждане на превантивни мероприятия и поддържане на 

готовност за действия в извънредни ситуации. 
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13. Екип НАССР Стефка Рабаджиева - 

председател 

Теодора Петрова - член 

Боринка Цанкова - член 

Спазване на: Наредба №5 от 2011 г. за здравословно хранене на 

децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; Наредба 

№ 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училищата; Наредбата за хигиена на храните и изискванията за 

управление на кухненските отпадъци. 

14. Етична комисия Елена Петкова 

Станислава Кърпарова 

 

Установяване и поддържане на толерантност и сътрудничество 

между всички заинтересовани страни, участници в процеса на 

педагогическо взаимодействие. 

15. Атестационна комисия Председател Стефка 

Рабаджиева - директор на ДГ 

№ 77 “Магнолия”  

Членове: 
1. представител на РУО 

2. представител на 

финансиращия орган 

3. Елена Петкова - старши 

учител 

4. Боринка Цанкова - 

старши учител 

Резервен член  
1. Станислава Кърпарова - 

учител 

Технически секретар: 
Теодора Петрова - касиер-

домакин 

1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти 

резултати от дейността им; 

2. повишаване качеството на образованието на децата; 

3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално 

усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията. 
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       Детска градина № 77 “Магнолия” 

1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 
тел./факс 02/944 17 22 

e-mail: dg77_magnolia@abv.bg 
www.cdg77-magnolia.com 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

  

  

ПЛАН  

  

ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

  

 

Със заповед № 1 от 15.09.2020 г година на директора на детската градина, за секретар на педагогическите съвети е определена г-жа 

Елена Любомирова Петкова – старши учител. 

 

 10 септември 2021 г. 

 

№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Обсъждане на допълнения и изменения в Програмна система за 

развитие на предучилищното образование в ДГ № 77 

“Магнолия”. 

директор Изпълнение на Наредба № 5 

2. Дневен режим в ДГ № 77 “Магнолия учители Спазване на нормативната уредба 

3. Обсъждане и приемане на седмичното разпределение на 

образователните направления. 

учители Спазване на нормативната уредба 

4. Обсъждане на Годишен План за дейността за учебната 2021 - 

2022 г. 

Директор Изпълнение на ДОС 

mailto:dg77_magnolia@abv.bg
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5. Информация за начина на оценяване на педагогическите 

специалисти за   постигнати резултати от труда за учебната 

2021-2022 г. 

директор Спазване на нормативната уредба 

6. Актуализация на Правилника за устройство и дейността на ДГ 

№ 77 ‘Магнолия” 

директор Спазване на нормативната уредба 

7. Актуализация на Правилника за вътрешния ред на ДГ № 77 

‘Магнолия” 

директор Спазване на нормативната уредба 

8. График на мероприятията по повод 70 годишния юбилей на ДГ 

№ 77 „Магнолия“ 

директор Популяризиране на добри практики за приобщаване 

на родителите и обществеността към дейността на 

детската градина. 

 

16 септември 2021 г. 
 

№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Приемане на Годишен План за дейността за учебната 2021 - 

2022 г. 

директор Изпълнение на ДОС 

2. Актуализиране на информацията в сайта на детската градина  

учители 

Популяризиране на добри практики за приобщаване 

на родителите към дейността на детската градина. 

3. Запознаване на педагогическите специалисти с предстоящото 

атестиране 

директор  Изпълнение на ДОС 

 

6 декември 2021 г. 
 

№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Отчет на изпълнението на проекта на Столична община на 

тема: “Изграждане на учебна площадка за безопасно 

движение и приложно колоездене” 

директор Повишаване физическата дееспособност на децата и 

безопасност на движението. 
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2. Обобщаване на анализите от диагностиката и резултатите от 

входни равнища за детската градина  

директор Изпълнение на ДОС 

3. Отчет на обучителния семинар на тема: „Проектно-базирания 

метод” 

учителите от  

група 

“Пчеличка” 

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

4. Отчитане на педагогическия тренинг “Актуализация на 

облачната система” 

г-жа Елена 

Петкова - 

старши учител 

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

 

21 февруари 2022 г. 
 

№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Отчет на открита практика на тема: „Аз и другите“ учителите в 

група 

„Слънчо“  

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

2. Отчет на открита практика на тема: “Аз ще бъда ученик“ учителите в 

група 

„Звездичка“ 

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

 

14 март 2022 г. 
 

№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Отчет на открита практика на тема: „Хайде да играем“ учителите в 

група 

„Пчеличка“ 

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

2. Отчет на открита практика на тема: „Аз празнувам” учителите в 

група «Дъга»  

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

 

11 април 2022 г. 
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№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Отчет на мини проект на тема: “Играта и играчките.” група 

“Пчеличка” 

Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

2. Отчет на мини проект на тема: ”Традиции в семейството. 

Фолклорни празници” 

група “Дъга” Сплотяване на колектива, подобряване на екипната 

работа във всички групи. 

3. Отчет на мини проект на тема: „Толерантността и доброто 

партньорство“ 

група “Слънчо” Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 

 

4. 

 

Отчет на мини проект на тема: “Детската художествена 

литература и училищната готовност” 

група 

“Звездичка 

Отчитане на постигнатото и насоки за преодоляване 

на пропуските. 

 

20 май 2022 г. 
 

№ Тема Докладва Очаквани резултати 

1. Отчет-анализ на образователно-възпитателната работа за 

периода 15.09.2021 г. - 31.05.2022 г. 

директор Отчитане на постигнатото и насоки за преодоляване 

на пропуските. 

2. Отчет-анализ на откритите практики главен учител Открояване на добри педагогически практики. 

3. Обобщаване на анализите от диагностиката и резултатите от 

изходни равнища за детската градина  

главен учител Изпълнение на ДОС 

4. Насоки за организацията на възпитателния процес през летния 

период. 

директор Организиране на ежедневието на децата през летния 

период. 

5. Избор на комисия за изготвяне на проект на Годишен  План за 

уч. 2022 / 2023 г. 

директор Повишаване на професионалната и методическа 

компетентност на учителите. 
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                                          Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
🖂 1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

🕿 тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 
 

 

УТВЪРЖДАВА: 
Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

 

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
КЪМ ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“ 

 

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование е 
подчинен на прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва задължително 
предучилищно образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 
Програмната система е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на 
обща цел.  
 

І. МИСИЯ 

           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност в ДГ № 77 „Магнолия“, които: 
1. Осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал,  
2. Създават възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и 

обучение;   

http://www.cdg77-magnolia.com/
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3. Поставят основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова 
идентичност;  

4. Формиране на децата като личности на 21 век - рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от 
широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.  
Превръщане на ДГ № 77 „Магнолия“ в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание 

и общуване и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа. 
 

ІІ. ВИЗИЯ 

             Утвърждаване в общественото пространство на ДГ № 77 „Магнолия“  като модерна гъвкава, конкурентна и необходима 
предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като 
съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:  
        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7-
годишна възраст;  
        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото 
взаимодействие; 
        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата. 
 

III. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 

Програмната система на детската градина е цялостна концепция за развитието на детето, подчинена на обща цел на 
предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, 
духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето. 

Очаквани резултати при реализиране на програмната система: 
 постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст; 

 личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност; 

 ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на възпитание, социализация и обучение на децата; 

 оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите 
на детската градина.  

 

IV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“ 

1. Непрекъснато повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и възпитание в педагогически ситуации и 
допълнителни форми на въздействие. 
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2. Усъвършенстване системата за постоянното повишаване квалификацията и перманентно обучение на учителите. 
3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите. 

Подобряване на работата с деца с емоционални, интелектуални и физически затруднения. 
4. Осигуряване на сигурност, ред и защита на децата. 
5. Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност. 
6. Осигуряване на широк спектър от допълнителни форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество. 
7. Участие в национални и регионални програми и проекти. 

 

V. ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

  1. Подходи на педагогическо взаимодействие. 
 Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; 

човечно отношение към нег - оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; 
подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ. 

 Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на 
силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие. 

 Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално 
и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения; 

 Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави 
всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие. 

 Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, 
специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда 
цялата картина. 

 Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за 
осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на 
положително настроени връстници и възрастни. 

 Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, 
зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете. 

 

 2. Форми на педагогическо въздействие: 
 Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира 

само през учебно време и осигуряват постигане на компетенции, определени от Държавен образователен стандарт за 
предучилищно образование. В ДГ № 77 „Магнолия“ ще се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по следните 
Образователни направления: 



Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

 Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни 
ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и 
Пресъздаване на литературно произведение. 

 Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни 
ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и 
форми. 

 Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: 
Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и 
Културни и национални ценности.  

 Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите 
познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и 
техники и Изобразително творчество.  

 Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, 
Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.  

 Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни 
ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, 
Техника.  

 Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: 
Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, 
Игрова двигателна дейност. 

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:  
 Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др. 
 Утринна гимнастика. 
 Творчески занимания по интереси.  
 Празници и концерти. 
 Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др. 
 Разходки и екскурзии сред природата. 
 Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици. 
 Формиране на етични форми на общуване. 
 Формиране на естетически усет. 
 Групова работа с психолог, базирана на принципите на Приказкотерапията. 
 Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа. 

 

3. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие: 
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Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 
септември и завършва на 31 май на следващата календарна година.  

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.  
      Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни 
през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са 
учебни за децата.  

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и 
самостоятелни дейности по избор на детето. 

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на 
детската градина. 

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на децата в 
предучилищното образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в 
годишно и седмично разпределение. 

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:  

 

№ ОБРАЗОВАТЕЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ I група II група III група   IV група 

 Български език и литература 2 2 3 4 

 Математика 1 2 2 3 

 Околен свят 2 2 3 3 

 Изобразително изкуство 2 2 2 2 

 Музика 2 2 2 2 

 Конструиране и технологии 1 1 2 2 

 Физическа култура 3 3 3 3 

 Общо: 13 14 17 19 

                                                                                             
 Допълнителни компетентности по Английски език   3 3 

 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова 
група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група. 

Годишните тематични разпределения и темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, 

както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата са описани в Приложение 1 (за 1 възрастова група), Приложение 2 
(за 2 възрастова група), Приложение 3 (за 3 възрастова група) и Приложение 4 (за 4 възрастова група).  
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4. Проследяване на резултатите от предучилищното образование 

 Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното 
време по образователните направления. 

 Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. 
 След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето. 
 В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио. 
 Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската градина. В края на предучилищното 

образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции 
портфолиото им се предава. 

 В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето 
за училище, като отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие. 

 Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови 
групи в края на предучилищното образование. 

 Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година и 
описва готовността на детето за постъпване в първи клас и е в съответствие с очакваните резултати. 

 В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности 
и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки 
за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да 
се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо 
образование. 

 

5.Социализиране на деца със специални образователни потребности 

Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното отглеждане и 
социализиране, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да 
работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца. Началото на работата ни в тази насока е поставено с 
обучението на педагогическия екип. Те са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност и са полезни за отглеждането, 
развитието и възпитанието на такива деца.  
 

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес чрез 
конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е 
търсенето на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват възможностите 
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на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-образователния процес от дидактизъм, скованост и строга 
регламентираност и съобразяване с детските интереси, желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и 
самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения 
на детската градина със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите 
педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание на децата. 

  
1. Глобална цел 

Наша цел е да помагаме в развитието на капацитета и способностите на децата от детската градина, да създаваме и поддържаме 
желанието им за постигане на успех във всички техни начинания. Ние насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение към 
себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване. Ефективно подпомагаме и стимулираме децата 
в различни области. 
 

2. Подцели 

          2.1. Повишаване качеството на образование в ДГ № 77 „Магнолия“   и постигане максимално високи резултати при възпитанието и 
обучението на децата в съответствие с ДОСПО и динамичните промени в развиващото се демократично общество.  
          2.2. Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през целия живот както при децата, така и 
при служителите. 
          2.3. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на физически и морално здрави и 
дееспособни личности. 
          2.4. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и 
самостоятелност. 
          2.5. Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции. 
          2.6. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски градини, културни, обществени и други институции. 
          2.7. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност. 
          2.8. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и съпричастност както към националните, така и към 
глобалните проблеми на човечеството. 
          2.9. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители. 
 

  3. Стратегически приоритети 

          3.1. Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност - работа по мини проекти със съдържателни и действени 
характеристики; работа по проекти и други. 
          3.2.   Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на позитивна образователна среда. 
         3.3. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на детската градина. 
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          3.4. Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена 
среда. 
 

4. Стратегически пътища за постигане на целите 

         4.1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда. 
         4.2. Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните 
изисквания и потребности. 
         4.3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. 
         4.4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.  

 

VIІ. ПРИНЦИПИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

        1. Ориентираност към личността. Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност. 
      2. Равен достъп. Всяко дете постъпило в детската градина има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и 
способностите му. 
        3. Сътрудничество. Успешната образователна и възпитателна политика  се основава на широко участие в сътрудничество с други 
институции. 
        4. Отговорност. Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, 
възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в детската градина, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 
дългосрочно въздействие. 
        5. Гъвкавост. Образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към многобройните личностни потребности и да предоставя 
възможности за свободен избор на децата. 
        6. Единство в многообразието. Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-
образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната 
политика на детското заведение и общо културно-езиково пространство. 
         7. Новаторство. Административното ръководство и педагогическият екип са отворени за възприемане на нови подходи и философии с 
цел постигане на по-добри резултати в работата им. 
          8. Отчетност. Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел 
осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност. 
 

VIII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ  
В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие 
и сътрудничество с родителите и други институции. 
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1. Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството. 
Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са 

възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното 
образование в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, 
духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на 
сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно 
развитие. 

В съвременния живот темата за приобщаване се превърна в универсална и общочовешка, решаването на която е мяра за хуманизъм 
и етика на дадено общество. Приобщаването на едно дете и неговите родители в живота на детската общност включва освен децата със 
СОП и децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства, деца отгледани от един родител или от други членове на 
семейството, или настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в различна среда и култура – имат специфични и специални потребности. 
От друга страна темата за приобщаване трябва да бъде разгледана през различните призми – морална, духовна, етична и образователна. 
Необходима е подкрепа на родителите, за да знаят как да говорят с детето си за различията. Какъв език да използват? При такива ситуации 
в детската градина, ще се поканят специалисти от подпомагащи професии (психолози, специални педагози, ресурсни учители, логопеди, 
социални работници и др.). В процеса на приобщаване и преодоляване на затрудненията на детето е необходимо по-ранно навременно и 
пълноценно сътрудничество между родителите и съответните специалисти.  

Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и родителите в детската градина се създават условия за постигане на целите а детската градина – за възпитание, социализация, 
отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина. 

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската градина, 
има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство 
за принадлежност.  

Сътрудничеството с родителите се постига на две нива: 
 на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н. 
 на ниво детската градина – във форма на Родителско настоятелство. 

Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови форми на 
работа. 

 Индивидуални форми на сътрудничество  
 Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя. Провеждат се по договаряне между учителя и родителя. Детският 

учител би трябвало да предложи време в което няма деца в групата (сутрешните часове; или късния следобед) или в групата е 
осигурено присъствие на друго лице от детската градина. По този начин детският учител не нарушава правата на децата и своите 
задължения по длъжностната характеристика, Правилника за вътрешния ред, а осигурява защитеност на децата в групата.  
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Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период) и/или в начало на месец септември. По време 
на първата среща родителите трябва да запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да говорят открито за техните страхове и 
очаквания от детската градина. От друга страна учителят на групата запознава родителя с правилника за дейността на детската градина и 
правилата в групата, както и с неговите родителски задължения. 

 Индивидуална консултация.  
 Други индивидуални форми - видове съобщения.  
 Групови форми на сътрудничество с родителите.  
 Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма.  

В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организира родителска среща, на която представя 
обосновката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на групата. Избира се комитет на 
родителите. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата. Родителските срещи през 
учебната година могат да се планират, според потребностите и желанията на родителите. В съдържателен аспект, трябва да бъдат 
тематични, съобразени с актуални за възрастта – „горещи” и доминиращи теми, във връзка с възрастовите особености на детското развитие 
и съответни поведенчески реакции на детето и на децата в групата.  

 Групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа  
В такава група родителят получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси които не може самостоятелно да реши и 

търси допълнителна емоционална подкрепа и информация. Чрез групата родителят има възможност да преживява чувството на увереност, 
защитеност и равнопоставеност. 

 Тренинг с родители 
Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното общуване между лектора (учителя) и участващите 

в тренинга (родителите). 
 Участие на родителите в процеса на предучилищното образование 

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между 
детската градина и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания.  

Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с родителите. Най-често това са различните 
празници и тържества, в които родителите ще вземат участие. Необходимо е на родителите да им се предостави възможност да участват, 
както в съставянето на плана, така и при неговата подготовка и реализация. По този начин ще могат да се включат по-голяма част от 
родители, според техните индивидуални нагласи, способности (организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, естетически и др.), и 
възможности (финансови или чрез труд). 

Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – чрез включването им в основната форма на 
работа на детския педагог - ситуацията. Всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация. 

 Други форми за комуникация детски учител – родител  
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Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната програма; правилата в групата; предстоящи 
празници, важни събития в детската градина; статии или материали във връзка с детското развитие; новини от живота в детската градина; 
продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., се използват следните форми: 

 Сайт на детската градина  
 Информационни табла за родителя 
 Фейсбук на групата 

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, резултатността в детската градина извън нея (участието 
на децата в различни конкурси и състезания) има прозрачност и публичност чрез: 

 Електронно портфолио на детската градина (Електронен дневник) 
 Портфолио на учителите в групата 

2. Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската 
градина.  

В зависимост от условията на района около детската градина, ще осъществяваме сътрудничесво с различните институции: социални, 
здравни, културо-просветни и др., могат да се реализират различни съвместни дейности.  

Формите на сътрудничество с различните институции, могат да бъдат: индивидуални консултации; групови срещи; лектории; 
съвместни празници; клубове, кръжоци и т.н. 
 

 

3. Проследяване на резултатите от предучилищното образование – същност, методи и форми  
Същност на процеса  

Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата във всяка възрастова група се определя от учителя в 
съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни 
направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и 
физическа култура. 

В подготвителните групи за училище (5–7-години) акцентът при проследяване на резултатите е върху цялостно развитие на детската 
личност, придобиването на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето 
към училищно образование.  
Периодичност на проследяване на резултатите от предучилищното образование  

Проследяването на резултатите от постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и края на 
учебната годината.  

За децата в първа група – в началото на учебната година се провежда обследване, чрез наблюдение на показателите за ранно 
детско развитие: здраве, физическо и двигателно развитие; езиково, познавателно, социално и емоционално развитие, активност, игра и 
учене.  
Показателите за проследяване на резултатите  
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Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и способностите, проявени в процеса на 
предучилищното образование и очакваните резултати по образователните направления (български език и литература, математика, околен 
свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура), като се акцентира и върху показатели свързани със 
социалното и емоционално развитие.  
Описание на резултатите от предучилищното образование  
Информация за детската градина  

Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. Очертават се категорично различните 
умения на детето по отделните направления на три нива: справя се самостоятелно, справя се с насочващи въпроси и справя се помощ от 
учителя или друг специалист (музикален ръководител). По този начин най-ясно ще се диференцират постиженията на детето между първото 
и второ проследяване на резултатите от предучилищното образование.  

Примерна матрица: 

В началото на учебната година  

Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователните направления: …………………………………............................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................  
Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователни направления: ……………………………...........................…… 
...............................................................................................................................................................................................................................................  
Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователните направления: …………………………………........................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

В края на учебната година  

Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователните направления: …………………………………............................... 
................................................................................................................................................................................................................................................  
Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователни направления: …………………………………............................ 
................................................................................................................................................................................................................................................  
Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователните направления: …………………………………........................ 
................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Информация за родителя 

Родителите се информират от учителите в групата за индивидуалните резултати на детето. В съдържателно отношение 
информацията, която получават те, трябва да бъде позитивна, обективна и насочваща чрез развиващата програма за по-нататъшната 
индивидуална работа с детето. 
Стъпки за информация на родителя: 

1. Запознаване с постиженията на детето към момента на проследяването на резултатите, т.е. акцент върху силните страни на детето. 
2. Запознаване с трудностите на детето към момента на проследяването на резултатите, т.е. тези страни, които са в процес на развитие 

и изразени по-слабо; 
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3. Напомняте за постепенното развитие на индивидуалността на детето и неговия потенциал, поради което не се сравнява с другите 
деца; 

4. Очертаване на перспективата на детското развитие, необходимостта от развиваща програма и предложението за такава, с оглед 
създаване на условия за ефективна среда за по-нататъшното детско развитие. 
При запознаване с резултатите учителят трябва да подходи обективно, професионално, етично и толерантно към родителя. 

(Приложение №3) 
Приложението може да бъде попълнено по същата матрица в която са отразени резултатите на детето в дневника.  
(Приложение №3) 

Образователни направления  Постижения на детето  

Български език и литература.  Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..  

Математика  Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..  

Околен свят  Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..  

Изобразително изкуство  Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..  

Музика  Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..  

Конструиране  
и технологии  

Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с  
насочващи въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при…………..  

Физическа култура  Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи въпроси, когато трябва да ………..с 
помощ от учителя при…………..  

Следващи стъпки за развитие 
на детето в детската градина и 
у дома.  

Необходима е подкрепа на родителите за развитие на …………  
Наложителна е консултация с логопед или друг специалист……  

 

Установяване на готовност на детето за училище. 
Готовността на детето за училище да се отчита по пет показателя: физическо, познавателно, езиково, социално и емоционално 

развитие на детето. 
За всеки показател се приписват критерии, за да може да бъде отчетен. 
Отчитането на показателите за установяване на училищна готовност се извършва чрез двете форми – портфолио и протоколи за 

наблюдение. 
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Установяването на училищна готовност се извършва в 14-дневен срок преди края на учебното време. Резултатите се вписват в 
удостоверение издадено от детската градина. 

Резултатите за родителя се оформят в самостоятелна бланка за информация за резултатите от предучилищното образование 

 

Организация на проследяването 

Проследяване на резултатите от предучилищното образование се провежда в началото ( 3-4  учебна седмица) и в  края на учебната 
година (35 -36 учебна седмица) 
 

Форми за проследяване на постиженията.  
Портфолио  

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на 
детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група, “запис” на етапите от процеса на адаптиране, 
игра и учене, както и постиженията по различните образователни направления. Портфолиото онагледява етапите, през които преминава 
детето, прави ги “видими” и помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки относно по-нататъшното личностно 
развитие на детето, и по този начин може да подпомогне и родителя.  

Портфолиото отразява развитието на детето, като процес. За да се постигне този ефект, материалите включени в портфолиото трябва 
да бъдат събирани по време на целия престой на детето в детската градина.  
1. Цел: Хронологично и автентично проследяване на резултатите от социализацията, възпитанието и обучението на детето в детската 
градина.  
2. Принципи: При създаване на портфолиото учителят съблюдава следните:  

 Личностен и индивидуален подход, 
 автентичност,  
 хронологичност,  
 активност,  
 интерактивност и комуникация,  
 прозрачност,  
 креативност 
 успеваемост  

3.Основни характеристики на детското портфолио:  
1. Да се анализират, обобщят и систематизират резултатите от дейностите на детето.  
2. Да се оценят обективно детските постижения.  
3. Да се уважи и стимулира неповторимостта у всяко дете.  
4. Да се планира по-нататъшната програма за личностното развитие на детето.  

4. Видове: Според носителят на информация портфолиото може да бъде: хартиено или електронно портфолио.  



Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

5. Съдържание: В портфолиото се включва всичко, което показва: 
- хронологично уникалността и индивидуалността в развитието на детето;  
- резултати от постиженията по седемте образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително 
изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.  

Портфолиото е набор от подбрани и подредени: 
 материали, снимки (на предмети, продукти от различните дейности – моделиране, конструиране, игри и т.н.),  
 резултати от дидактични задачи,  
 участие в тържества (снимки и дискове),  
 протоколи от наблюдение, 
 чек листове, които отразяват постигнатите конкретни резултати в развитието и обучението. 
 грамоти и отличия, получени от участия в състезания и конкурси.  

Информацията и материалите се подреждат в следните три раздела на портфолиото:  
Първи раздел: Обща информация за детето  
Представянето на детето, включва следната примерна информация:  

1. Календарна възраст на която детето постъпва в детската градина. Семейството и семейна среда.  
2. Особености при адаптация към нови условия; Как е преминал процесът на адаптиране към детската градина и живота в групата.  
3. Особености, напредък и затруднения в областите: здравното, физическото и двигателно развитие, социално, емоционално, 

познавателно, езиково и комуникативно развитие.  
4. Особености, успехи и затруднения при учене, игри и активности.  
5. Изявени интереси и способности.  
6. Приятели, занимания и игри и др.  
7. Дейности и интереси извън детската градина.  

Ако учителят не разполага с информация, не е необходимо да я описва. Описанието е автентичен разказ за детето, в който е 
включено само това, което учителят е регистрирал чрез обективни научни методи.  
Втори раздел: Резултатите от постиженията на детето в процеса на социализация, възпитание и обучение на детето в детската градина.  
Трети раздел: Обобщение за готовността на детето за училище. Препоръки за насърчаване и мотивиране на детето за дейности 
стимулиращи личностното, емоционално и социално развитие.  

Представянето на всички материали е хронологично, от първа до подготвителна група за училище.  
Към всеки раздел може да има приложение, в което да се добавят: материали, доказателства отзиви и оценки (от музикален 

ръководител; ръководители на допълнителните дейности, провеждани в детската градина/училището, колеги от други групи), грамоти и 
отличия и др.  

Всички събрани материали в портфолиото се събират по раздели в електронния дневник датирани. Родителят може да разпечата 
портфолиото на детето. 
Изискванията към учителя при събиране и създаване на детското портфолио:  
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- Да прояви обективност при събиране и рецензиране на материалите в портфолиото. Да включва всичко, което смята, че е полезно и 
необходимо за детето, за да уважи неговата личност, достойнство.  

- Да открива промяната и динамиката в развитието на детето чрез получените резултати.  

- Да открива потенциала на детето.  

- Да разпознава затрудненията на детето.  
- Да насърчава детето и родителите в процеса на промяна на детското развитие.  
В края на предучилищното образование портфолиото се предава на родителите. С оглед индивидуалните особености в развитието и 

постижения на детето в предучилищна възраст, които са отразени в неговото портфолио – е желателно родителят да запознае началния 
учител с портфолиото на детето си. По този начин се осигурява приемственост и продължаващо взаимодействие между родителите и 
новата образователна институция – училището. А по отношение на детето – да се намали тревожността и стреса при предстоящата му 
адаптация в новата училищна среда. (вж. Приложение № 4)  

Приложение № 4 

Критерии  Показатели  Форма за отчитане  

Физическо развитие  Очакваните резултати по образователно направление Физическа култура. 
Подвижни игри. Детски спорт.  

Медицински картон  
Портфолио.  
Индивидуален протокол  

Познавателно 
развитие  

Очакваните резултати по образователни направления: Математика; 
Околен свят; конструиране и технологии.  

Портфолио  
Индивидуален протокол  

Езиково развитие  Очакваните резултати по образователно направление по Български език и 
литература.  
Игри. Самостоятелна дейност на детето.  

Портфолио  
Индивидуален протокол  

Социално развитие  Очакваните резултати по образователни направления: математика, 
околен свят, конструиране и технологии.  
Игри. Самостоятелна дейност на детето.  

Портфолио  
Индивидуален протокол  

Емоционално 
развитие  

Очакваните резултати по образователни направления: музика, 
изобразително изкуство, околен свят.  
Игри.  
Самостоятелна дейност на детето.  

Портфолио  
Индивидуален протокол  
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Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
п.к.1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 
 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

  

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

 

РАЗДЕЛ І. СЪДЪРЖАНИЕ   НА   КОНТРОЛНАТА   ДЕЙНОСТ 

        На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в детската градина: 

1. Възпитателно-образователната работа в детската градина; 

2. Квалификационната дейност; 

3. Административно-управленската дейност; 

4. Социално-битовата и стопанска дейност; 

5. Финансовата дейност. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Степен на осигуряване на условия в детската градина за осъществяване на държавната и общинска политика в областта на 

образованието на децата в предучилищна възраст. 

2. Ниво на постигане на държавните образователни изисквания и реализация на учебните планове и програми, съгласно 

съществуващите нормативни документи. 

3. Усъвършенстване на  положителните страни на педагогическия и помощен персонал и търсене на бързо отстраняване на допуснати 

слабости. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процес.  

2. Създаване на условия за повишаване активността на децата в учебно-възпитателната работа.  

3. Създаване на условия за предотвратяване на фиктивно записани деца в групите в детската градина. 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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4. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.  

 

РАЗДЕЛ IV. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната дейност на децата и техните учебни резултати.  

2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и квалификационната дейност на учителите.  

3. Работата на обслужващия и помощния персонал. 

 

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1. Посещение на образователни ситуации, непосредствени наблюдения;  

2. Беседи и разговори с педагогическите кадри, медицински и помощен персонал; 

3. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните образователни дейности; 

4. Беседи и тестове с децата от подготвителна група; 

5. Беседи и анкети с родителите; 

6. Проучване на продукти на детското творчество. 

7. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от дейността на децата, учителите и 

помощния и обслужващия персонал.  

 

        РАЗДЕЛ VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Прилагане и изпълнение на държавните образователни изисквания, на нормативните и поднормативните актове в средното 

образование. 

2. Спазване на Правилника  за дейността на детската градина и Правилника за вътрешния ред в детската градина и трудовата 

дисциплина. 

3. Спазване на седмичното разписание. 

4. Спазване на образователно-възпитателната работа по отделните образователни направления. 

5. Спазване на решенията на педагогическия съвет и родителското настоятелство. 

6. Контрол на дейността на Координационния съвет за противодействието на тормоза и насилието и дейности, свързани с превенцията 

на насилието или проблемното поведение на децата. 

7. Контрол на дейността на административния и помощен персонал. 

8. Контрол на административната и стопанската дейност. 

9. Контрол по опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

10. Контрол по изпълнение на наложени наказания.  

11. Контрол по изпълнение на бюджета. 

12. Контрол на готовността на целия персонал за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари. 

 

РАЗДЕЛ VІІ.ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
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1. Текущи проверки  
 

Тема  Период Мотиви за проверката 

 

Проверка на готовността на учителите за провеждане на 

ефективни занятия 

веднъж на учебен срок по 

предварително изготвен 

график 

Осъществяване на контрол при изготвяне на 

месечните и седмичните планове на учителите за 

постигане на ДОС в предучилищна възраст. 

 

Проверка на дейността на методическите обединения и 

постоянните комисии. 

 

на учебен срок 

Усъвършенстване на компетентностите на 

учителите с цел повишаване качеството и 

ефективността на образователно-възпитателния 

процес 

Проверка на работата с изявените деца.   

на учебен срок 

Осигуряване на творческа свобода на учителите 

за възможно най-пълно реализиране целите на 

образователно-възпитателния процес. 

Проверка на работата с изоставащите деца и 

проведената допълнителна работа от учителите.  

 

на учебен срок 

Създаване на условия за повишаване активността 

на децата в образователно-възпитателната 

работа.  

Проверка на допълнителна работа на учителите с децата 

със специфични образователни потребности. 

 

на учебен срок 

Създаване на условия за повишаване активността 

на децата със СОП в образователно-

възпитателната работа.  

Посещение на образователни ситуации на 

новоназначените учители. 

на учебен срок Оказване на методическа подкрепа. 

Проверка на изпълнението на препоръките към работата 

на учителите, дадени от експерти от РИО на МОН и 

МОН. 

 

при проверка 

Ниво на постигане на държавните образователни 

изисквания и реализация на учебните планове и 

програми, съгласно съществуващите нормативни 

документи. 

Проверка на организацията и провеждането на детските 

тържества, празници, ритуали, изложби и конкурси, 

 

на учебен срок 

 

Открояване на добри практики. 
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съдействащи за развитие и укрепване на 

общоучилищния дух и за изява на интересите и 

способностите на децата. 

Проверка на работата на учителите с родителите: 

провеждане на родителски срещи, връзката на детската 

градина със семейството, дейността на родителските 

активи и родителското настоятелство. 

 

един път месечно 

Приобщаване на родителите към дейността на 

детската градина като активни участници в 

образователно-възпитателния процес. 

Проверка на жалби и сигнали на родители. на учебен срок Спазване на нормативната уредба 

 

2. Административен контрол  
 

Тема  Период Мотиви за проверката 

 

Проверка на училищната документация, свързана с 

образователно-възпитателния процес 

При утвърждаването им от 

директора в началото на 

учебната година и всеки месец.  

Усъвършенстване на  положителните страни на 

педагогическия персонал и търсене на бързо 

отстраняване на допуснати слабости. 

Проверка за  фиктивно записани деца един път месечно Спазване на нормативната уредба 

Проверка на воденето на техническата и 

технологичната документация и документите за 

материалните и стоковите дейности. 

 

един път месечно 

Усъвършенстване на  положителните страни на 

педагогическия и помощен персонал и търсене 

на бързо отстраняване на допуснати слабости. 

Проверка на воденето и съхраняването на 

документацията по трудово-правните отношения с 

персонала 

 

един път месечно 

 

Спазване на нормативната уредба 

Проверка на документацията, свързана с финансовата 

дейност 

един път месечно Спазване на нормативната уредба 

Проверка по социално-битовата и стопанската дейност един път месечно Спазване на нормативната уредба 

Изпълнението на препоръките и изискванията на 

специализираните органи: СРЗИ, РСПБЗН, СДВР и 

 

при проверка 

 

Спазване на нормативната уредба 
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други 

Проверки по спазването на вътрешни нормативни 

актове. 

един път месечно Опазване и обогатяване на материално-

техническата база. 

Дейност на Координационния съвет за 

противодействието на тормоза и насилието и дейности, 

свързани с превенцията на насилието или проблемното 

поведение на децата. 

Един път на полугодие Спазване на нормативната уредба 
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   Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 
 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Елена Петкова - Старши учител 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 77 „МАГНОЛИЯ“ 

 

 І. Цел : Учителят - иноватор в създаването на условия за интерактивна образователна среда за развитие на децата. 

1.1. Разработване и утвърждаване на единна система за продължаваща квалификация на педагогическите кадри. 

1.2. Прилагане на нормативната уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, продължаваща квалификация и 

професионалното и кариерно развитие на педагогическите кадри. 

1.3. Създаване условия за популяризиране и обмен на добри педагогически практики. 

1.4. Обвързване заплащането на труда с професионалното и кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

 

ІІ.  Задачи  за реализиране на целите : 

2.1. Създаване на възможност за ускоряване прехода от една към друга професионална квалификационна степен. 

2.2. Въвеждане на система за квалификационни кредити. 

2.3. Да се идентифицират образователните потребности на учителите. 

2.4. Да се повиши мотивацията за участие в различните квалификационни форми. 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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2.5.  Създаване на възможност за ускоряване прехода от една към друга професионална квалификационна степен и длъжност при 

високи професионални постижения. 

2.6.  Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация. 

 

III. Приоритетни теми през учебната година. 

3.1. Създаване на ключови компетентности и условия за развитие на съвременното начало и професионална активност, чрез 

утвърждаване на ценностите на националната стратегия за квалификация на педагогическите кадри. 

3.2. Формиране на нагласа за учене през целия живот. 

3.3. Затвърждаване на отговорността, креативното мислене, отношение към екипа, общността и институцията. 

 

IV.Очаквани резултати : 

4.1. Квалификацията да доведе до надграждане на знания, умения за максимално развитие на потенциала на всеки учител. 

4.2. Създаване на система от иновативни практики за поддържаща квалификация. 

4.3. Учителите да станат личности, мотивирани и инициативни, реализиращи проекти,за осигуряване на по-високо равнище на 

познание и ключови компетентности. 

 

V. Дейности за изпълнение на основните задачи  

Въвеждаща квалификация Продължаваща  квалификация 

 
Тема 

 
Форма 

/семинар, 

обучение, 
тренинг и др. 

 
Време на 

провеждане 

 
Целева група 

(брой) 

 
Тема 

 
Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг и др./ 

 
Време на 

провеждане 

 
Целева 

група 
(брой) 

 
Брой 

академични 

часове   

„Разработване и 

съхранение на 

файлове,презентации, 

и формуляри в 

облачната система на 

ДГ № 77 “Магнолия” - 

Google Workspace на 

образованието 

тренинг 
 

Елена 
Петкова 

м. 
ноември 
2021 г. 

9 
педаг. 

специалисти 

„Работа в Облачна 

система” 

 

обучение 
 

м.10.2021 

г. 
 

3 16 

 



Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

„Проектно-базирано 

обучение в детската 

градина” 

Обучителен 

семинар 
Хриси 
Дончева -учител 
Мария Крушева -

учител 

м. 
ноември 

2021 

9 
Педагог. 

специалисти 

Участие в проект на 

МОН - „Образование 

за утрешния ден” 

Обучение- 
онлайн 

м.10.2021 

г. 
 

9 
 

16 

 

„Хайде да играем” Открита 

практика 
Учители в 

Група 
”Пчеличка” 

м. 
февруари 

2022 г. 

9 
Педагог. 

специалисти 

„Дигиталните 

компетентности у 

педагог.специалисти 

за създаване на 

интерактивна 

образователна среда” 

Покана за 

външен 

лектор / 

хабилитирано 

лице/ 

м.11.2021 

г. 
9 8 

 

„Аз празнувам” Открита 

практика 
Учители 

група „Дъга” 

м. 
февруари 

2022 г. 

9 
Педагог. 

специалисти 

„Агресия, насилие, 

тормоз. Практически 

техники за кризисна 

интервенция и 

контрол на гнева” 

обучение м.02.2022 

г. 
9 16 

 

„Аз и другите” 

 

открита 

практика 
учители 
Група 

.„Слънчо” 

м.февруари 

2022 г. 
9 

Педагог. 
специалисти 

„Креативни деца - как 

да поощрим и 

развием 

креативността на 

децата” 

 
Тренинг - 

обучение 

м.04.2022 

г. 
9 16 

 

 
„Аз ще бъда ученик“ 

открита 

практика 
учители 

група „Звездичка” 

м.февруари 
2022 г. 

9 
Педагог. 

специалисти 

Участие на 

педагогическите 

специалисти в 

обучения на 

регионално ниво 

/съгл.плана за 

квалификация на 

РУО/ и на 

национално ниво/в 

нац.програми/ 

обучение Уч. 2021- 

2022 г. 
9 16 

 

Мини проект на тема: 

“Играта и играчката” 
педагогичес-ки 

ситуации, 
тренинги 
учители  

Група “Пчеличка” 

Уч. 2021- 

2022 г.  
Педагог. 

специалисти, 
деца, 

родители 
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Мини проект на тема:  
“Традициите в 

семейството, 

фолклорни празници” 

педагогичес-ки 

ситуации, 
тренинги 
учители  

Група “Дъга” 

Уч. 2021- 

2022 г.  
Педагог. 

специалисти, 
деца, 

родители 

     

 

Мини проект на тема: 
“Толерантността и 

доброто партньорство” 

педагогичес-ки 

ситуации, 
тренинги 
учители 
Група 

“Слънчо” 

Уч. 2021- 

2022 г.  
Педагог. 

специалисти, 
деца, 

родители 
 

     

 

Мини проект на тема: 
“Художествената 

литература и 

училищната 

готовност” 

педагогичес-ки 

ситуации, 
тренинги 
учители 
Група 

“Звездичка” 

Уч. 2021- 

2022 г.  
Педагог. 

специалисти, 
деца, 

родители 

     

 

„Долекарска помощ 

при травми у децата и 

реакция при 

симптоматика на 

„COVID-19” 

Практикум -

мед.сестра 
м.октомври 

2021 г. 
 „Проследяване 

постиженията на 

детското развитие в 

ранна и 

предучилищна 

възраст 

Уебинар 
Лектор проф. 
д-р Райна 

Захариева 

Уч. 2021-

2022 г. 
9  8 

 

 

 

 

 

Планиране, 

организиране и 

провеждане на 

методическа дейност с 

помощник-

възпитателите в 

детската градина: 
„Съдържание и 

особености в 

дейността на 

пом.възпитателя за 

повишаване на 

качеството при 

отглеждането, 

социализирането и 

 
Обучение 

 

 
 Мед.сестра 

Гл.учител 
 

Пом.възпитатели 

Уч.2021-

2022 г. 
5      
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възпитанието на 

децата” 

                
 Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 2 от 15.09.2021 година. 

      

 Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане   на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието 

на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията. 
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Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 

 

 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

  

 ИЗГОТВИЛ: 

Елена Петкова - Старши учител 

  

  

ПЛАН  

НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ 

  

Комисия: 
Председател: Марияна Белева – Главен учител 

1. Хуманитарно обединение: 

Членове:  
Хриси Дончева 

Габриела Захариева 

Елена Петкова 

Мария Крушева 

2. Художествено-творческо обединение: 

Членове: 
Боринка Цанкова 

Мария Видолова 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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Ирина Николова 

Станислава Кърпарова 

 

 

1. Основни цели: 

1. Подобряване качеството на образователно-възпитателния процес. 

2. Повишаване на педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

3. Постигане на положителни промени в личността на децата и овладяване на трайни умения и знания. 

4. Приобщаване на родителите към живота в детската градина. 

2. Основни задачи: 

1. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у децата чрез разнообразни форми на работа. 

2. Насърчаване на децата за овладяване и практикуване на интелектуални умения. 

3. Формиране на личностни и социални умения у децата. 

4. Координиране обмяната на добри педагогически практики между учителите 

5. Диагностициране и насърчаване постиженията на децата 

6. Обсъждане на дейности по опазване здравето и живота на децата 

7. Активно включване на родителите в дейности в детската градина в подкрепа на децата и учителите. 

3. Дейности: 

 

І. ХУМАНИТАРНО ОБЕДИНЕНИЕ:  

Образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят 

 

№ по 

ред 

ФОРМА НА 

ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМА СРОК ОТГОВОРНИК 

1 Доклад Подготовка на детето за участие в комуникация чрез 

текст 

м.11.2021 

г. 

Хриси Дончева – учител 

2 Доклад Алтернативи по пътя на грамотността м.01.2022 

г. 

Габриела Захариева – 

учител 

3 Дискусия Аз ще бъда ученик м.03.2022 г Мария Крушева - учител 

                 

 

ІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ:  

Образователни направления: Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика, Физическо възпитание 

 

№ по ред ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ТЕМА СРОК ОТГОВОРНИК 
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1 Игра-тренинг Света на играчките м.09.2021 г. Ирина Николова – учител 

2 Доклад Двигателна култура при децата от 3 до 7 години м.10.2021 г. Станислава Кърпарова – учител 

3 Дискусия Децата в света на музикалното изкуство м.12.2021 г. Боринка Цанкова –  старши учител 

Мария Видолова - учител 

 

Всяко методическо обединение да разработи доклад и представи дидактични материали, които следва да се отразят в информационната 

папка-списък на дидактичните и методични материали.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

           Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 
 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

  

 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №77 „МАГНОЛИЯ” 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

План-програмата е утвърдена със Заповед № 126 от 15.04.2021 г.  

 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 

- 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за 

безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.  

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките 

са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на 

изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.  

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед 

конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в 

Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.  

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

РУО: Регионални управления на образованието 

ДГ: Детски градини 

СО: Столична община  

СБДДС: Съвет по безопасност на движението на децата в София 

ЦИОО: Център за информационно осигуряване на образованието 

ЦПЛР: Центрове за подкрепа на личностното развитие 

ГДНП: Главна дирекция пътна полиция 

ДПСРККР: Дирекция „Политики за стратегическо развитие квалификация и кариерно развитие“ 

ДПО: Дирекция „Приобщаващо образование“ 

ДСПУО: Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ 

ДПОО: Дирекция „Професионално образование и обучение“ 

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

ОКБДП: Областна комисия по БДП 

СБА: Съюз на българските автомобилисти 

БЧК: Български червен кръст 

НДПК: Национално движение по приложно колоездене 
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

1.1   Цел: Планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в ДГ № 77 „Магнолия“ 
 

1.1.1 Анализ и оценка на 

действителното състояние на 

работата на детската градина 

по БДП с цел планиране на 

мерки по БДП за 

разработване на годишна  

План-програма. 

 

Планирани и 

разработени мерки  по 

БДП. 

 

Комисия по БДП в  

ДГ №77 

„Магнолия“ 

 

Разработени мерки по 

БДП. 

 

Информация за 

изпълнение на мерки по 

БДП за 2021 г. в              

    ДГ №77 „Магнолия“ 

 

Срок: началото на 

учебната  година 

Годишна  План - 

програма по БДП 

в ДГ №77 

„Магнолия“ 

 

1.1.2 Приемане на План – програма 

по БДП от Педагогическия 

съвет на ДГ №77 „Магнолия“. 

 

Утвърждаване на Плана от 

директора. 

Запознаване на 

педагогическия екип с 

Плана по БДП. 

Административно 

основание за изпълнение 

на разработените мерки. 

Комисия по БДП в 

ДГ № 77 

 

Годишна План-програма 

за по БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 

 

Срок: ежегодно 2020-

2029 г. 

 начало на учебната 

година 

Информация от 

комисията по БДП 

за изпълнение на 

мерките на ниво ДГ 

пред ПС 

 

1.1.3 Годишна актуализация на 

План- програмата по БДП 

2021 г. 

Гъвкавост и 

адаптивност на годишното 

изпълнение на политиката 

по БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 

Комисия по БДП в 

ДГ №77 

„Магнолия“ 

Актуализирана План-

програма за БДП. 

Предложения на 

компетентните 

институции. 

 

Срок: за актуализацията - 

Актуализирана 

План-програма за 

БДП в ДГ №77. 

Заповед № 126 от 

15.09.2021 г. 



Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

ежегодно - постоянен. 

1.1.4 Поместване на годишната 

План- програма по БДП на 

интернет страницата на ДГ 

№77 „Магнолия“. 

Осигуряване на 

публичност на политиката 

по БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

 

Отговорник за 

сайта на ДГ №77 

Осигуряване на 

публичност на 

политиката по БДП в ДГ 

№77 „Магнолия“ 

 

Срок: 09.2021 г. и при 

актуализация 

Интернет 

страницата на ДГ 

№77 „Магнолия“ –

  

www.cdg77-

magnolia.com 

1.1.5 Докладване на изпълнени мерки 

по БДП пред ПС 
Изпълнение на поставените 

цели и приоритети от 

годишния план по БДП 

Комисия по БДП Доклад за годишното 

изпълнение на плана по 

БДП 

Докладване на 

изпълнени мерки по 

БДП пред ПС 

1.1.6 Наблюдение и оценка на 

изпълнението на мерките по 

БДП в ДГ №77. 

Подготвена информация за 

целите на годишен доклад 

на План-програмата по 

БДП. 

 

Предприемане на 

корективни действия за 

подобряване изпълнението 

на мерките. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Анализ, управленски 

контрол и вземане на 

решения по време на 

изпълнението на мерките 

по БДП. 

Преценка на мерките от 

гледна точка на техните 

резултати и въздействие, 

както и на потребностите, 

чието удовлетворяване се 

цели с тях. 

 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата 

по БДП в ДГ 

№77.  

Данни за 

състоянието на 

възпитанието и 

обучението на 

децата по БДП в 

ДГ №77 

„Магнолия“ 

1.1.7 Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП 

в рамките на бюджета на ДГ 

№77 „Магнолия“. 

Планово и финансово 

обезпечаване на мерките 

по БДП в ДГ №77 

„Магнолия“. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

 

Счетоводител 

Предвиждане на 

устойчиво финансиране 

на мерките по БДП в 

годишните бюджетни 

Бюджетни разчети 

на ДГ №77.  

 

Годишен доклад за 
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

разчети на ДГ №77 

„Магнолия“ 

Срок: постоянен 

изпълнение на 

мерките по БДП 

1.2  Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 

1.2.1 Изпълнение на методически 

указания на РУО и ДАБДП в 

изпълнение на НСБДП и 

произтичащите от нея 

документи. 

Стандартизиране на 

планирането, 

изпълнението, оценката и 

отчитането на държавната 

политика по БДП. 

Комисия по БДП в 

ДГ №77 

„Магнолия“ 

Изпълнени методически 

указания. 

Срок: постоянен 

Информация за 

изпълнени мерки по 

БДП  

1.3  Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, 

бизнеса, научните и академичните среди 

1.3.1. Организиране и провеждане на 

обществени консултации по 

важни теми в областта на БДП 

с родителите. 

Установяване и отчитане  

становищата на 

родителите. 

Председател на 

Комисия по БДП 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Проведени консултации 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция 

Становища 

1.3.2. Работа със семействата на 

децата и обществеността по 

проблемите на безопасното 

поведение на пътя  

Сътрудничество между 

детската градина и 

семействата на децата по 

темата. 

Междуинституционално 

сътрудничество. 

Педагогически 

специалисти от ДГ 

№77 „Магнолия“  

Проведени мероприятия 

(родителски срещи, 

беседи със служители на 

КАТ и др.). 

Срок: постоянен. 

Кореспонденция 

Становища 

Протоколи 

1.4  Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

различните аспекти от БДП 

1.4.1 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по 

БДП. 

Взаимодействие с 

ангажираните по темата за 

БДП държавни и общински 

институции 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Публичност и 

прозрачност на политика 

по БДП в ДГ №77 

„Магнолия“. 

Срок: постоянен 

Интернет страница 

на ДГ №77 

„Магнолия“ 

www.cdg77-
magnolia.com 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

2.1  Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 

2.1.1 Оптимизирано обучение на 

деца по БДП: 

 осъвременяване на 

учебната документация по 

БДП в ДГ № 77  
 определяне на 

конкретни образователни 

цели като минимални 

изисквания за обучение по 

БДП в ДГ №77 ; 
 интегриране на темите 

по БДП в темите от 

образователното 

съдържание по 

образователните 

направления; 

Подобрено управление на 

дейностите за възпитание и 

обучение на децата по БДП 

в ДГ №77 „Магнолия“. 

Подготвени деца в ДГ 

№77  в областта на БДП. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Изпълнени мерки за 

подобряване обучението 

на децата в ДГ №77  по 

БДП. 

 

Срок: постоянен. 

Заседания на 

Комисията по БДП 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП на ДГ № 77 

„Магнолия“ 
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

 използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 

децата, така и към духа на 

времето; 
 насоченост на БДП не 

само към придобиване на 

знания и разбиране на 

правилата за движение, но и 

към промяна на нагласите и 

мотивацията; 
 практическа насоченост 

на ситуациите; 
 осигуряване на 

механизъм за обратна 

връзка и оценка на 

ефективността от 

обучението по БДП. 

2.1.2 Осигуряване на учебни 

помагала и методическа 

литература по темите за 

безопасното движение по 

пътищата за всяка група в 

детската градина. 

Обезпечаване на 

образователния процес в 

ДГ №77 в областта на БДП. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Учители на групите 

Разширени  и обогатени 

знания на децата по БДП. 

Срок: 01.10.2022 г. 

ежегодно 

Доклад за 

постиженията на 

децата в края на 

учебната година. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

мерките по БДП 

2.1.3 Цели и задачи на обучението 
по БДП в ДГ №77 „Магнолия“ 

Обогатяване на културата 

на участниците в пътното 

Директор на ДГ Планирани мерки и 

дейности за изпълнение 

Годишен доклад за 

изпълнение на 
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

през учебната 2021/2022 

година: 

Цели:  

 Формиране на начални 

представи, умения и навици 

за ориентиране в пътната 

обстановка на децата от 3 до 

7-годишна възраст. 
 Изграждане на достъпни 

представи и понятия за 

пътното движение, както и 

начални умения за 

безопасно придвижване на 

децата като пешеходци. 
 Придобиване на основни 

компетентности за 

разпознаване и преценка на 

елементарни ситуации и 

фактори, свързани с 

участието на децата като 

участници в пътното 

движение. 
 Възпитаване на 

транспортна култура с цел 

предпазване от злополуки. 
 Осъзнаване на 

необходимостта за опазване 

на най-голямата ценност – 

човешкото здраве. 

движение – деца и 

възрастни. 

Формиране на трайни 

навици за безопасно 

движение на пътя.  

Подобряване на условия за 

безпроблемно движение / 

предотвратяване на 

инциденти на пътя. 

 

№77 „Магнолия“ 

Комисия по БДП 

на целите и задачите от 

План – програмата по 

БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 

Срок: 2021/2022 учебна 

година 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  

Данни за 

състоянието на 

възпитанието и 

обучението на 

децата по БДП в ДГ 

№77  
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

 Ефективно използване 

на съвременните 

информационни, мрежови и 

облачни технологии за 

повишаване качеството на 

възпитателно-

образователния процес. 

2.1.4 Планиране и тематично 

разпределение на 

образователното съдържание 

по БДП 

Брой ситуации по възрастови 

групи: 

 І – ва група – 5 ситуации            

        ІІ – ра група – 5 ситуации  

                ІІІ – та ПГ – 6 

ситуации                    IV – та 

ПГ – 7 ситуации 

Годишна плановост на 

мерки по БДП в ДГ № 77 

„Магнолия“ 

 

Комисия по БДП в 

ДГ №77 

„Магнолия“ 

Педагогически 

специалисти 

График на дейностите за 

всички възрастови групи 

по БДП в ДГ №77 

„Магнолия“                

Срок:  

постоянен           

ежегодно               

Годишни тематични 

разпределения по 

ОН, изготвени от 

учителите на 

групите с 

интегрирани теми 

по БДП. 

Седмични планове в 

дневниците на 

групите. 

2.1.5 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти 

във връзка с обучението по 

БДП. 

Подготвени педагогически 

специалисти в областта на 

БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалистите в ДГ №77  

по БДП. 

Срок: постоянен 

Информация от 

заседания на 

комисията по БДП в 

ДГ №77  

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

2.1.6 Участие в квалификационни 

курсове, организирани от 

висши учебни заведения и 

обучаващи организации, 

одобрени от МОН, съгласно 

Наредба №15/2019 г.   

Повишаване 

компетентността на  

педагогически специалисти 

в областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Педагогически 

специалисти съгл. 

чл.47, ал.1 от 

Наредба 

№15/22.07.2019 г.  

Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалистите в ДГ №77  

по БДП. 

Срок: постоянен 

Удостоверение за 

участие в 

квалификационен 

курс с присъдени 

кредити 

2.1.7 Организиране и провеждане на 

извънкласни инициативи по 

БДП за децата в ДГ №77 

„Магнолия“ 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата 

за БДП. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Педагогически 

специалисти 

МВР, Сектор Пътна 

полиция 

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за 

децата в ДГ №77 . 

Срок: постоянен. 

Информация от 

заседания на 

комисията по БДП в 

ДГ №77  

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  

2.1.8 Провеждане изложба на тема: 

„Превозни средства“ с децата 

от четвърта възрастова група 

„Звездичка“ във връзка с 

отбелязване на Деня на 

безопасността на движението 

по пътищата. 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата 

за БДП. 

Удовлетвореност на 

участниците. 

Учители на 

Четвърта ПГ 

Проведена викторина по 

БДП за децата в ДГ №77 . 

Срок: 29.06.2022 г. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  

2.1.9 Организиране и провеждане на 

състезания по БДП, 

извънкласни инициативи 

децата в ДГ №77 , свързани с 

културата на движение по 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата 

за БДП. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Педагогически 

Изпълнени инициативи 

по БДП за децата в ДГ 

№77 . 

 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

пътищата. специалисти Срок: постоянен 

2.1.10 Ограничаване на рисковете от 

ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност. 

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца в пътните 

превозни средства. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Педагогически 

специалисти 

Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

деца. 

Срок: постоянен. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  

2.1.11 Провеждане на кампании на ДГ 

в областта на БДП, насочени 

към децата. 

Подготвени деца в 

областта на БДП. 

 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Педагогически 

специалисти 

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на 

БДП, насочени към 

децата. 

Срок: постоянен 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 

2.2  Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

2.2.1 Отбелязване на 29 юни – Деня 

на безопасността на 

движението по пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Педагогически 

специалисти 

Организирани и 

проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 

2.2.2 Организиране изложба на 

детски рисунки на тема “Вече 

съм голям, правилата спазвам 

сам“ – във връзка с деня на 

БДП с децата от трета 

възрастова група на ДГ №77 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата 

за БДП. 

Комисия по БДП в 

ДГ №77  

Учители на групите 

Организирани и 

проведени мероприятия. 

Срок: 29.06.2022 г. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 
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№ Наименование на 

мярката 

Ефект на 

въздействие на 

мярката 

Отговорник  

по мярката 

Индикатор 

и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

изпълнението на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 

„Магнолия“ 

2.2.3 Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността, 

Международния ден за 

безопасност на движението по 

пътищата, Европейския ден без 

загинали на пътя/EDWARD, 

Световния ден за възпоменание 

на жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Педагогически 

специалисти 

 

Организирани и 

проведени мероприятия. 

 

Срок: ежегодно 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  

2.2.4 Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността - 

състезание на тема “Пешеходци 

и автомобили” за децата от 

трета и четвърта възрастови 

групи 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

Учители на 

Четвърта ПГ 

Организирани и 

проведени мероприятия. 

Срок: ежегодно 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77  

2.3   Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП 

2.3.1 Прилагане на комплекс от 

мерки по БДП спрямо 

работещите в ДГ №77 

„Магнолия“. 

Предпазване на 

работещите в ДГ № 77 

„Магнолия“ от ПТП при 

служебното им 

взаимодействие с пътната 

система. 

Директор на ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Работещи в ДГ 

№77 „Магнолия“ 

Функциониращи системи 

от мерки по БДП в ДГ № 

77 „Магнолия“. 

 

Срок: постоянен. 

Разработени мерки 

по БДП в ДГ №77  

Годишен доклад за 

изпълнение на 

План-програмата по 

БДП в ДГ №77 

„Магнолия“ 
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           Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
🖂 1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

🕿 тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 
 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

  

  

ИЗГОТВИЛИ: 

Елена Петкова - Старши учител 

 Станислава Кърпарова – Учител 

  

  

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ 

  

 

Раздел I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Чл.1.  Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите в ДГ № 77 „Магнолия” – гр. София и има за цел 

да повишава общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на детската градина. 

 Чл.2.  (1) Дейността на всички работещи в детската градина се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, 

честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. 

 (2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като 

съдействат за провеждането на държавна политика в сферата на образованието . 

 (3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до 

елиминиране на произвола и укрепване на доверието в ДГ № 77 „Магнолия” – гр. София  . 

 (4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват 

работата си в интерес на децата и техните семейства. 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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 (5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на ДГ № 77 „Магнолия” – гр. София, не само при изпълнение на 

служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот. 

 (6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат 

правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация. 

 

Раздел ІІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 

            Чл.3.  /1/ Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи: 

т.1. Детството е изключително важен период от живота на човека. 

т.2. Семейството е най- естествената среда за развитието на детето. 

т.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

т.4. На всяко дете е гарантирано правото на: свобода на изразяване на мнение; свобода на мисълта, съвестта и религия; 

формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно. 

Чл.4. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или 

друго насилие или форми на въздействие. 

Чл.5. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

Чл.6. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал. 

Чл.7. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето. 

Чл.8. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

Чл.9. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на 

всяко дете. 

Чл.10. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете. 

Чл.11. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете. 

Чл.12. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето. 

Чл.13. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес. 

Чл.14. Да работим в най-добрия интерес на детето. 

Чл.15. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование. 

Чл.16. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално 

му здраве и развитие. 

Чл.17. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, 

пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 

Чл.18. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите 

мерки. 

Чл.19. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на 

подходящи действия за закрила на детето. 

Чл.20. Когато разберем за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и 

законова отговорност да информираме органите по закрила на детето. 
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Чл.21.  Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес 

и във връзка и по повод на изпълнение на моралните си и служебните си ангажименти  

 

Раздел ІІІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

Чл.22.  /1/Първостепенна отговорност на персонала е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата. 

/2/  Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения. 

/3/  Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца. 

/4/  Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и  за начина, по който се работи с детето. 

Чл.23. Не позволяваме и  не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, 

развитието или благополучието на детето. 

Чл.24. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.. 

Чл.25. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите 

на малтретиране и лоша грижа. 

Чл.26. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите 

на малтретиране и лоша грижа. 

Чл. 27. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел 

всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта. 

 

Раздел IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

Чл.28. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и коректност. 

Чл.29. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на ДГ № 77 „Магнолия” и правата на детето. 

Чл.30. Утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет  чрез  лично поведение и чувство за отговорност. 

Чл.31. Недопускане на действия, които биха уронили престижа на професията и   нетърпимост към подобни действия. 

 Чл.32.  Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения 

ръководител. 

 

Раздел V. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

 Чл.33.  (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите следват поведение, което не уронва 

престижа на ДГ № 77 „Магнолия”.  

 (2) Служителите не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави. 

 (3) Служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им полагат усилия да ги 

преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над поведението си. 

 (4) Служителите спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, 

която представляват. 

 Чл.34.  Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на ДГ № 77 „Магнолия”. 

Чл.35.  Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата. 
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 Чл.36.  (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в  детската градина. 

 (2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, 

както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му 

задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси. 

 (3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която 

влиза в служебните му задължения. 

 Чл.37. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и 

отговорности, както и да получава доходи от такива дейности. 

 Чл.38.  При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на ДГ № 77 „Магнолия” – гр. 

София  следва да подаде молба за прекратяване на трудовите правоотношения . 

 

Раздел VІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

Чл.39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, 

възпитание и да живее без насилие. 

Чл.40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие 

между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството. 

Чл.41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото. 

Чл.42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването 

им. 

Чл.43. Да работим в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и се 

противопоставяме на тези, които го нарушават. 

Раздел VIІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РУО 

СОФИЯ-ГРАД , МОН и НПО 

Чл.44. (1) Служителите подпомагат органите  на държавна и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност 

при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите 

правомощия. 

 (2) Когато прави предложения пред органите на държавна и местна  власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се 

до вземането на конкретно решение. 

(3) Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг 

служител, притежаващ съответната компетентност. 

Чл.45.  Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и местна власт бързо, точно и коректно, освен ако 

изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на 

детската градина. 

Чл.46. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с НПО и органите на държавната и местна 

власт. 
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Раздел VIIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл.47. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на  горестоящите 

органи. 

 (2) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по 

права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително.  В този случай той е 

длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането. 

 Чл.48.  Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ДГ № 77 

„Магнолия”.  

Чл.49. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или 

семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните 

му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това. 

Чл.50. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да 

било. Той също не трябва да върши работата си по начин, допускащ влияние от друг. 

            Чл.51.  /1/ Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.  

          /2/ Информира своевременно непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество. 

           Чл.52. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на 

собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да 

бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено. 

           Чл.53. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за 

която е отговорен или му е известна. Използва данните и документите  в детската градина единствено по повод изпълнение на служебните 

си задължения при спазване правилата за защита на информацията. 

 

Раздел ІХ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл.54. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе до толкова, че пречи на 

безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения. 

(1). Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв 

конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си. 

(2) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси. 

(3) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, служителят може да се 

оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта. 

Раздел  Х. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

Чл.55. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към ДГ № 77 „Магнолия”– гр. 

София се създава Комисия по етика. 

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години. 

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет. 
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Чл.56.(1)Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния 

кодекс. 

(2)Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на Педагогическия съвет. 

Чл.57. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика. 

Чл.58.(1)Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от 

постъпването им. 

 (2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция. 

Чл.59. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на ДГ № 77 „Магнолия”. 
 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 1 При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно  Кодекса на труда. 

 § 2  Контролът за спазване на нормите на настоящият Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика. 

§ 3  Неразделна част от настоящият кодекс е процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс и за предприемане на 

последващи мерки. 
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  ИЗГОТВИЛИ: 

Елена Петкова - Старши учител 

 Станислава Кърпарова - Учител 

  

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални 

грижи, правосъдие, вътрешни работи и др. 

 

Моралният кодекс за работата с деца има за цел: 

1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика. 

2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите деца за етичност в практическата им дейност. 

3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика. 

4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото. 

 

Раздел І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи: 

Чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека. 

Чл.2. Семейството е най-естествената среда за развитие на детето. 

Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

Чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на: 

- свобода на изразяване на мнение; 

- свобода на мисълта, съвестта и религия; 

- формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно. 

Чл.5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или 

друго насилие или форми на въздействие. 

Чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

Чл.7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати за развият пълния си потенциал. 

Чл.8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето. 

Чл.9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

Чл.10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила. 

Чл.11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества. 

 

РазделІІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 
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Чл.12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на 

всяко дете. 

Чл.13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете. 

Чл.14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете. 

Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето. 

Чл.16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес. 

Чл.17. Да работим в най-добрия интерес на детето. 

Чл.18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование. 

Чл.19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и 

емоционалното му здраве и развитие. 

Чл.20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, 

пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 

Чл.21. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или 

занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие. 

Чл.22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите 

мерки. 

Чл.23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи 

действия за закрила на детето. 

Чл.24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и 

законова отговорност да информираме органите по закрила на детето. 

 

Раздел ІІІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

Чл.25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието на децата. 

Чл.26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения. 

Чл.27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите 

деца. 

Чл.28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във 

вземането на такива решения. 

Чл.29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето. 

Чл.30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме 

възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в 

изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето. 

Чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на 

семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето. 

Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информация и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на 

случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск. 
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Чл.33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и 

задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на 

семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа. 

Чл.34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за 

детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в 

конфликта. 

 

Раздел ІV. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ 

Чл.35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност. 

Чл.36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето. 

Чл.37. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили 

престижа на професията и да проявяваме нетърпимост към подобни действия. 

 

Раздел V. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

Чл.38. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, 

квалификация или ресурси и правоспособност. 

Чл.39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, 

възпитание и да живее без насилие. 

Чл.40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното въздействие между 

професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството. 

Чл.41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото. 

Чл.42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването 

им. 

Чл.43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се 

противопоставяме на тези, които го нарушават. 

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ: 

1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете. 

2. Да работя в най-добрия интерес на детето. 

3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето. 

4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата. 

5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила (кодекс). 

6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си. 

7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото. 

8. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс. 
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           Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

 тел.02/944 17 22 
e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

www.cdg77-magnolia.com 
 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

  

ИЗГОТВИЛИ: 

Комисия в състав: 

Председател - Стефка Рабаджиева 

Членове: 

1. Марияна Белева 

2. Елена Петкова 

3. Боринка Цанкова 

4. Станислава Кърпарова 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Въведение 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на 

дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.  Повишаването на качеството на образованието се постига 

чрез приемственост и синхрон между проверените традиции на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните 

иновации и технологии. Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с изискванията на ЗПУО, за модернизирне на 

образователната система и с общия интерес детската градина да се превърне в привлекателна среда за обучение, възпитание и социализация 

на децата и да участва в модели за „учене през целия живот“, които започват от детската градина.  

Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране.  Самооценяването се извършва при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането - при 

http://www.cdg77-magnolia.com/


Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. Съобразно 

изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено 

изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в детските градини). То се извършва ежегодно от комисия в 

детската градина чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина.   

Областите, които подлежат на самооценяване, са:   

• управлението - ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в 

институцията;   

• образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация;   

• взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.  - Взаимодействие на детската градина с 

родителската общност - Дейността на Обществения съвет към детската градина  

  В процес ана оценяване  участват децата от различните възрастови групи, учителите, директора , другите педагогически специалисти, 

както и родителите.   

  

Етапи на самооценяването :  

1. Определяне на работната група;   

2. Обучение на членовете на работната група;   

3. Подготовка - определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване;   

4. Провеждане на информационна кампания сред  учителите, другите педагогически специалисти и родителите; 

5. Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията  

6. Провеждане на самооценяването;   

7. Обработване на информацията от проведеното самооценяване;   

8. Анализиране на получените резултати от самооценяването;   

9. Предлагане на мерки  за повишаване на качеството на предоставяното образованието, възпитанието и социализацията на всички 

участници в процеса на самооценяване;   

10. Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване,  оценка на резултатите и постиженията,  от проведенат дейностот 

самооценяването;    

11. Утвърждаване на доклада от самооценяването.   

 Докладът от самооценяването съдържа:   

1. информация за условият на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина  през периода на 

самооценяването;   

2. данни за използваните инструменти при самооценяването;   

3. данни за резултатите от самооценяването,   

4. сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;   

5. анализ на резултатите от самооценяването;   

6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяното 

образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.   
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Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни промени в областите:   

- управление на образованието - гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на 

стратегиите за развитие на образованието;   

- образователна среда - изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното 

развитие; ясно определени задължителни знания и умения; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното 

съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии;   

- учителска професия - целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите;   

- мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на образователните постижения и системи за мониторинг на дейността 

на учителя и образователната институция.   

 Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в Детска градина № 77 „Магнолия“ – град София  се основават на:   

• Закона за предучилищното и училищното образование,   

• Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 - 2020)  Наредба № 5 на МОН за детските градини  

  

I. ВИЗИЯ 

  • Високото качество на обучението, възпитанието и социализацията на децата от детската градина за превръщането и в  

привлекателна образователно- възпитателна и културна институция в района.   

• Осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализирадецата според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа 

на българските традиционни ценности и общите човешки и демократични ценности на обединена Европа. Да развива индивидуалността и 

творческите заложби на всички деца, за да посрещнат предизвикателствата на своето време да правят своя избор в бъдеще.   

• Професионализмът и отговорността на педагогическия колектив допринасят за постигане на високи резултати в образователно-

възпитателния процес.  

 Приоритетни направления:   

⮚ Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация от детската градина. 

⮚ Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите 

⮚ Утвърждаване на детската градина като иновативен център за образование, възпитание и социализация на децата.   

⮚Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание. 

⮚ Удовлетворяване на образователните потребности на талантливите деца. 

⮚ Постигане на високи резултати от вътрешно и външно оценяване. 

⮚ Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност.   

⮚ Подобряване на външната и вътрешната среда на детската градина.   

 Разработване на собствени програми и системи  -  

Програма за превенция на напускане на деца от подготвителните групи на детската градина                                                                    

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата към образователния процес  

Механизъм за противодействие на насилието  
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Етичен кодекс 

Базисни правила за поведение в групите 

II. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ  

1. Повишаване на качеството на предоставяното образование,  възпитание  и социализация  
1.1. Цели:   

• Осигуряване на качествено и ефективно  образование, възпитание и социализация.  

• Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демокрация, гражданска отговорност и патриотизъм, 

здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.   

• По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение (интерактивност, иновативност, проектна 

работа).   

 1.2. Дейности за постигане на целите:  

• Повишаване познавателната активност на  децата при педагогическото взаимодействие • Създаване на условия за изяви на децата.   

• Повишаване качеството на публичните изяви на децата.   

• Осъществяване на допълнителна работа с децата. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в 

която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата.     

• Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване 

успеваемостта на децата в обучението;   

• Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост;   

• Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и усвояване  на знания;   

• Извършване на ефективна диференцирана работа с с деца със СОП;   

• Стриктно спазване на изискванията: - за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред,  закони и наредби, свързани с 

образованието, опазване на живота и здравето на децата;  - за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и 

непедагогически персонал  - за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;   

• Засилване взаимодействието с родителите и други заинтересовани представители на общността;   

• Използване на създадени мултимедийни материали;   

• Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие;   

• Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение;   

• Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца;   

 2.  Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите   

2.1. Цели:   

• Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в детската градина.   

• Продължаване /Оптимизиране/ структурата на изградената система за квалификация.   

• Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството на резултатите.   

 2.2. Дейности за постигане на целите:   
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  • Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на 

въвеждаща, поддържаща и надграждаща  квалификация на педагогическата колегия.   

• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа - проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, 

дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.   

• Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен за всеки член на педагогическата колегия.   

• Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и обучението - засилване качеството на предварителната 

подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.   

• Обмен на информация и съобщения чрез електронната поща.   

• Участие във формите за квалификация, организирани на регионално и национално ниво.   

• Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.   

• Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството   

 3.  Утвърждаване на детската градина,  като прилагащо иновативни подходи:   

3.1. Цели:   

• Използване на иновативни технологии;  

• Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската 

градина;   

 3.2. Дейности за постигане на целите:  

• Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии;   

• Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение  

• Организиране „Ден на отворените врати” в детската градина.   

• Изготвяне и издаване на информационни, рекламни и други видове табла, рекламни материали и електронни информационни 

средства, поддържа се динамичен сайт на детската градина.   

 4. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание   

 4.1. Цели:   

• Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация  

• Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация   

• Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП   

 4.2. Дейности за постигане на целите:  

• Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход.   

  • Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата.  

• Работа в мултиетническа среда   

• Работа с деца със специални образователни потребности   

• Изграждане на действаща система от консултации за детскта грдина.   

• Интегрирано обучение на деца със СОП или хронични заболявания и деца  от уязвими групи   

• Стимулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи на различните етноси   

 5. Удовлетворяване на образователните потребности на даровити деца   
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 5.1. Цели:   

• Откриване на талантливи деца и насърчаване да развиват потенциала си.   

• Създаване на условия за изява на даровити деца в съответствие с техните желания и възможности.   

• Развиване ефективността на връзката учител - родител.   

• Чрез творческото развитие на децата да се работи активно в посока утвърждаване на детската градина не само като образователен, 

но и като духовен и културен център.   

 5.2. Дейности за постигане на целите:   

• Поддържане на мрежа за връзка с Интернет на всички занимални и административни помещения на детската градина.   

• Изграждане на подходяща среда за даровити деца чрез активното съдействие на педагогическата колегия.    

• Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на различни нива - конкурси, пленери, състезания, 

олимпиади и други.   

• Информиране и мотивиране на даровити деца за кандидатстване в програми с финансова подкрепа.   

  6. Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност   

6.1. Цели:   

• Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.   

• Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО.   

• Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.   

• Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за поведение и успеваемост.   

6.2. Дейности за постигане на целите:   

• Повишаване на уменията за работа с родители.   

• Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родителите на децата.   

• Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:   

- срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;  

- участие в родителските срещи;  

- присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на 

детето им;   

- консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;   

- запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния ред в детската градина;   

• Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация за успеха и развитието на учениците в 

образователно-възпитателния процес;   

• Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с   детето с оглед максимално развитие на 

заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се 

налага   

• Участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини и посещение на културни институции   

 7. Подобрения във външната и вътрешната среда на детската градина   

7.1. Цели:   
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• Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност.   

• Подобряване равнището на административно обслужване.   

• Естетизация на околната среда.   

• Наличие на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС   

 7.2. Дейности за постигане на целите:   

A. Подобрения във външната среда:  

• Поддръжка на състоянието на външната среда.  Реновиране на помещенията за отглеждане и възпитание на децата.  

• Поддръжка на зелените площи.   

• Оформяне на двора на детската градина.   

 Б. Подобрения във вътрешната среда:   

• Планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – обзавеждане на стаи, кабинети, коридори.   

• Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна 

техника за осъществяване на интерактивно обучение.   

 B. Поддържане на модерна ИКТ среда:   

• Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.   

• Актуализиране на иновативните технологии в образованието.   

• Активно участие в електронната свързаност на образователните институции.   

• Развитие на безжичната инфраструктура /тип Wi-Fi свързаност/ на територията на детската градина.   
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            Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
         1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

     тел.02/944 17 22 
  e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

   www.cdg77-magnolia.com 
 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

Елена Петкова - Старши учител 

Мария Крушева -Учител 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

     Програмата за намаляване неизвинените отсъствия на децата в ДГ № 77 „Магнолия“ е разработена в съответствие със стратегията за 

развитие на детската градина за периода от 2016 г. до 2020 г. Програмата следва поставените акценти, а именно: 

  Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията 

 Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със засилена информационна дейност за 

популяризиране ползите от образование 

 Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата. 
 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

       Непосещаването на детска градина води до възникването на обучителни затруднения в детската градина , а след това и в училище, 

особено за децата от уязвимите групи, които могат да станат причина за преждевременното напускане на училище още в началните класове. 

        Анализът на данните на отсъствията показва спад на извинените и неизвинените отсъствия през предходната година. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Разработване и  изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно 

напускане на децата  

2. Подобряване резултатите от обучението,осигуряване на подходяща образователна подкрепа за развитието на всяко дете. 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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                  Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде наблюдавано и измерено чрез количествените индикатори към 

всяка конкретна мярка. 

 

ІV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Мерки за реализиране на политиките Ангажирани 

служебни лица 

и институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране Индикатори 

I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ  

1. Осигуряване на позитивна образователна среда – климат, атмосфера на взаимоотношения, управление 

1.1. Разработване и изпълнение на политики в детската градина 

1.1.1.Изработване на програма за учебната 

2021/2022 г. 

директор До 20.10.2021 

година 

В рамките на 

бюджета на ДГ № 77 

Редовна 

посещаемост           

 

1.1.2. Представяне в РУО на отчет-анализ за 

резултатите от изпълнението на програмата  

Директор До поискване не Брой представени 

анализи 

1.1.3. Функциониране на екипа за обхват към 

детската градина, отразяване на необходимите 

данни за деца и ученици, отпаднали от системата 

на предучилищно и училищно образование в 

ИСРМ 

 

член на екип за 

обхват ст. уч-ел 

Елена Петкова 

Станислава 

Кърпарова 

До поискване не Брой на обходените деца 

и ученици 

Отчетени протоколи в 

ИСРМ 

1.1.4. Разработване и реализиране на 

мерки за проследяване на преместването и 

отсъствията на децата 

Директор  не Брой неизвинени и 

извинени отсъствия. 

Брой преместени  

1.1.5. Иницииране  на съвместни информационни 

кампании със заинтересованите страни за 

намаляване на риска от преждевременното 

Ръководство, 

местни общности и 

други 

Уч.2021-2022 г. не 2 бр. информационни 

кампании 
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напускане  

и за повишаване на информираността относно 

значението на образованието с обмен на добри 

практики 

заинтересовани 

страни (НПО, бизнес 

организации, др.) 

1.1.6. Повишаване интереса на децата  чрез 

участие в проектни дейности, събития, 

отбелязване на важни дати. 

ДГ,  

Общественост, 

други 

заинтересовани 

страни 

Уч.2021-2022 г. В рамките на 

планираните 

средства в бюджета 

на участващите 

институции и 

заинтересовани 

страни. 

Брой проведени 

кампании, 

брой участвали 

 

1.1.7. Планиране и осъществяване на 

контрол за редовно и точно вписване на 

отсъствията в документацията 

Директор, 

 

Уч.2021-2022 г. Не са необходими 

финансови средства 

Ежемесечни проверки 

на директора  

1.1.8. Планиране и осъществяване на 

контрол върху спазването на задълженията на 

учителите за недопускане на водене на фиктивно 

присъстващи деца, диагностика, да 

предприемат адекватни превантивни и 

корективни мерки, анализират и отчитат 

резултатите от прилагането им и при 

необходимост да набелязват други мерки. 

Директор, учители 

 

Уч.2021-2022 г. Не са необходими 

финансови средства 

Ежемесечни проверки 

на директора  

1.2. Включване в национални политики 

1.2.1. Реализиране на дейности  за намаля- 

ване на риска от преждевременно 

напускане чрез участие в проектни дейности 

директор 

 

Уч.2021-2022 г. Средства по  

проектни дейности 

 

1.2.2.Пълноценно използване на 

възможностите за организиране на 

разнообразни дейности чрез включване на 

родителската общност 

Директор, 

учителите 

Уч.2021-2022 г. Не са необходими 

финансови средства 

Брой на обхванатите 

деца 
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2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и предотвратяване на 

преждевременното напускане  

2.1. Квалификация на педагогическите 

специалисти, насочена 

към идентифициране и справяне със 

случаите на риск от преждевременно 

напускане на детската градина. 

РУО, ръководството  

на 

ДГ 

Уч.2021-2022 г. В рамките на 

бюджетните 

средства 

 

 

2.2. Планиране и реализиране на 

обучение, което е ориентирано към 

потребностите на децата. 

 Директор, 

учителите  

Уч.2021-2022 г. Не са необходими 

финансови средства 

Увеличаване броя на 

квалификационни 

форми 

2.3. Анализиране на резултатите от 

обучението  и очакваните резултати 

и стандартите от учебната програма. 

Директор, 

учителите 

Уч.2021-2022 г. Не са необходими 

финансови средства 

Резултати от 

обучението  

 

3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образованието за децата и учениците от уязвими етнически 

общности 

3.1. Подобряване на интеркултурното 

образование, вкл. за работа в мултикултурна 

образователна среда,чрез: 

- допълнителна подготовка на учители за работа 

в мултикултурна среда; 

Директор 

 

В съответствие 

с плана за 

квалификация 

на учителите 

В рамките на 

планираните 

бюджетни средства 

Брой учители, 

преминали 

допълнителна 

подготовка; за работа в 

мултикултурна 

образователна среда 

4. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни потребности 

ІІ. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

III.КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1.Отчети в края на учебната година. Директор  юни 2022 г.   
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            Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
         1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

    тел.02/944 17 22 
  e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

   www.cdg77-magnolia.com 
 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Боринка Цанкова - Старши учител 

Хриси Дончева - Учител 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

І.ВЪВЕДЕНИЕ  

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ № 77 "Магнолия" гр.София е 

разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата на 

предучилищното образование.  

Представени са основните документи, регламентиращи необходимостта от образование за всички и са анализирани социалните 

предпоставки и дейности за приобщаващо образование.  

 Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата 

на народната просвета;  

 Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;  

 Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";  

 Закона за закрила на детето;  

 Плана за развитие на район Средец.  

 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата цел и оперативните 

цели на стратегията за развитие на детската градина, както и с целите на програмата, разработена от РУО София и определените приоритети 

на областно ниво.  

Програмата представя:  
• SWОТ анализ – определяне на уязвимите групи деца в ДГ № 77 "Магнолия" и прилагане на мерки, свързани с превенцията, за 

предоставяне на равни възможности;  

• дефиниране на дейности, насочени към предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи, с цел 

създаване на необходимите условия за ефективно приобщаващо образование на децата в предучилищна възраст, чрез използване на 

интерактивни методи на преподаване, повишаване квалификацията на учителите, превръщане на детската градина в желана територия - 

подобряване на материално-техническата база, включване на децата в различни допълнителни форми и дейности, проекти, целодневна 

организация на образователния процес, приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на детската градина, Годишния план за 

дейността и Плана за квалификация на педагогическите кадри; 

• обмен на добри и работещи практики, между заинтересованите страни.  

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

ДГ № 77 „Магнолия” гр.София е една от предпочитаните детски градини на територията на район Средец.   

Условията за възпитание и образование в детската градина са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за 

безопасност, естетика и комфорт. Обзавеждането и интериорът на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на 

децата. В групите са създадени оптимални условия за доминираща образователна дейност, набавени са познавателни книжки, помагала и 

пособия за подлежащите на предучилищно и задължително предучилищно образование деца.   

Приетите деца са основно от кв. Яворов, който е район на детската градина, с малки изключения от други райони на града. В детската 

градина има деца със специални образователни потребности, на ресурсно подпомагане и се налага осигуряване на равен достъп до 

образование и подкрепа, чрез подходяща среда и специалисти.  

Семейният и социален статус на родителите на записаните деца в детската градина е добър те са отговорни към образованието на 

децата си. Ценят и уважават различията в етническия произход, толерантни са, уважават културните и религиозни ценности на различните 

етноси, участват активно в мероприятията от културния календар на детската градина. Децата са социализирани, обичат се и остават 

приятели и след завършване на детската градина.   

С влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно образование за първа учебна година в детската градина се разработва 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.   

„Приобщаване“ означава много повече и от „включване“. Често системата на образование включва децата, но не им осигурява 

поддръжка, докато приобщаващото образование предполага децата да са част от общността, да получават адекватна подкрепа да учат, да 

участват, да развиват пълния си потенциал, да се сближават с другите, да се чувстват приети и ценени и да преживяват успех в обучението и 

в живота.   

В тази програма определяме приобщаващото образование, като крачка по пътя за постигане на крайната цел - създаване на 

приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или 
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отсъствие на нарушения в развитието, или със заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос, защото именно в 

такова общество различията се уважават и се ценят, а с дискриминацията и предразсъдъците в ежедневния живот и в дейността на 

институциите се води активна борба.  

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

1. Гарантиране на достъп не само до образование, но и до осигуряване на смислово участие, постижения и успех, осигуряване на 

приобщаващото образование за всички деца в детската градина, независимо от техните силни или слаби страни в която и да било област, 

като те стават част от общността:  

 подкрепа на самостоятелната активност на детето, с което да се подпомогне овладяването на важни житейски и социални умения;  

 активно участие в образователния процес;  

 вариативност при организацията на образованието и възпитанието;  

 партньорски отношения с родителите.  

2. Готовност и нагласа за промяна на детската градина, като система, за да отговори на нуждите на всяко дете за приобщаването - 

предполагаме равни възможности за участие и научаване, като се зачита личният избор при изготвяне на образователната програма и 

осигуряването на педагогическата подкрепа. 

 

IV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Мерки за реализиране на политиките 

 

Отговорник 

 

Срок за 

изпълнение 

Индикатори 

 

1.МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

1.1.Осигуряване на позитивна образователна среда – добър микроклимат и атмосфера на взаимоотношения и управление в детската 

градина  

1.1.1.Разработване и изпълнение на политики в детската градина  

1. Разработване и реализиране на мерки за 

предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи в 

детската градина  

Комисия за превенция на 

деца в риск 

Всяка 

учебна 

година  

 

Участие в живота на детската градина - 

реализиране на дейности, чрез 

допълнителните форми – дискусионен 

форум „Местни обреди, обичаи и 

традиции“ 

2. Иницииране на информационна кампания за Комисия за превенция на Всяка Брой табла,  
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предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи в 

детската градина  

деца в риск учебна 

година 

 

Брой брошури  

3. Повишаване интереса на децата, чрез 

участие в мероприятия на детската градина, 

здравни беседи по групи и др.  

Учители по групи,  

Медицинска сестра 

Всяка 

учебна 

година  

Брой проведени мероприятия,  

Брой участвали деца  

4. Планиране и осъществяване на контрол, 

върху спазването политиките и дейностите за 

приобщаване на децата от уязвими групи в 

детската градина от учителите и мед.сестра. 

Директор  

 

Всяка 

учебна 

година 

 

Брой извършени проверки  

Брой проверени обекти  

 

1.2 Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете  

1.2.1. Квалификация на педагогическите специалисти, 

насочена към гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование на децата в детската 

градина. 

Директор,  

Учители по групи 

Всяка 

учебна 

година 

 

Брой обучени учители  

 

1.2.2. По-голяма атрактивност на преподавания 

материал, чрез интерактивни методи, онагледяване, 

практическа насоченост  

Учителите  

 

Всяка 

учебна 

година  

Бр.извършени проверки,  

Брой проведени открити ситуации  

1.2.3. Планиране и реализиране на обучение, 

ориентирано към потребностите на всяко дете - 

личностно ориентиран подход  

Учителите  

 

Всяка 

учебна 

година 

Брой проверки  

 

1.2.4. Анализиране на резултатите от обучението по 

отделните образователни направления, спрямо 

очакваните резултати  

Учителите  

 

Всяка 

учебна 

година 

Резултати от обучението – диагностика на 

децата 

 

1.3.Достъп до качествено образование за деца от различните етноси  

1.3.1. Включване и равнопоставеност на всички деца в 

детската градина до всички форми на образование  

Учителите  

 

Всяка 

учебна 

година 

Брой  

включени деца  
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2. ПОЛИТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Включване на родителската общност за повишаване 

на активността й и сътрудничество с ръководство 

на детската градина  

Директорът,  

Комисия за работа с 

родители  

Всяка 

учебна 

година 

 

2.2. Разчупване стереотипа на провеждане на 

родителските срещи 

Директор, Учители Всяка 

учебна 

година  

 

2.3. Сътрудничество с различни организации – Дирекция 

„Социално подпомагане“; отдел „Закрила на 

детето“ и др. 

Комисия за превенция на 

деца в риск , Обществен 

съвет и Родителски активи 

по групи 

Всяка 

учебна 

година 

 

2.2.Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество  

2.2.1. Планиране на дейности в групите, насочено към 

идентифициране на деца в риск и индивидуалното 

им консултиране и работа с родителите 

Учители по групи Всяка 

учебна 

година 

 

Брой консултации 

3.ПОЛИТИКИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

3.1. Отчет на дейностите и мерките по програмата  Комисия риск 

Комисия за работа с 

родители 

Всяка 

учебна 

година  

Брой отчети  
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    Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
         1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

    тел.02/944 17 22 
  e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

   www.cdg77-magnolia.com 
 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

Марияна Белева – Главен учител 

Елена Петкова - Старши учител 

 

 

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО 

И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Същност 

 Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за 

устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно 

гражданско поведение.  

 Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и 

за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.  

 Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната 

взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните 

ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.  

http://www.cdg77-magnolia.com/
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 Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни 

характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на 

човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.  

1. Насоки 

Формиране на умения у децата: 

 Да познават институциите и ценностите на демокрацията; 

 Да се формират личности с позиция и способност да защитават своите права  чрез различни дейности; 

 Да изразяват гражданската си позиция; 

 Да вземат решения за своето развитие; 

 Да носят отговорност за решенията си. 

1. Реализиране 

 чрез учебното съдържание; 

 чрез допълнителни занимания; 

 чрез проекти и мултимедийни презентации, разработени от учителите. 

1. Акценти 

 здравно образование; 

 превенция на зависимостите; 

 екологично образование и възпитание; 

 патриотично възпитание; 

 превенция на насилието; 

 справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 

 защита при бедствия и аварии; 

 превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

 безопасност на движението по пътищата. 

II. ЦЕЛ 

Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълняване на задълженията и поемане на отговорности като 

членове на обществото. 

III. ЗАДАЧИ 

1. Изграждане на култура на поведение в детската общност и готовност за участие в общоучилищния живот. 

2. Изграждане на здравна и екологична култура. 
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3. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у децата, възпитание на инициативност и подготовка за пълноценен 

живот. 

4. Противодействие на агресивността и насилието. 

5. Да се научат децата да живеят с другите и да уважават разнообразието. Да се научат да бъдат себе си. 

6. Да се научат да действат и да умеят да създават. 

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, 

ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

                 

                                               1.   Дейности за формиране на гражданско образование на децата 
 

№ Дейност Срок Извършва се 

от: 

Очаквани резултати 

 1. Провеждане на занимания по групите 

Патриотично възпитание и изграждане на националното 

самочувствие 

 

м. 05.2022 

г. 

директор 

учители 

Определят националната си идентичност. 

Запознават се  със забележителностите на 

родния си град и някои административни 

сгради. 

2. Запознаване и спазване на задължителните символи на 

Р. България и българското училище (национално и 

градинско знаме, държавен химн, герб, език, 

конституция и др.) 

м. 03. 

2022 г. 

учители Определят националната си идентичност. 

Запознават се  със забележителностите на 

родния си град и някои административни 

сгради. 

3. 

 

Планиране и реализиране на дейности по мини проект 

“Играта и играчката” 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители на 

група 

“Пчеличка” 

Адаптира се към социалната среда в групата, 

играе по двойки, в екип, има отношение към 

играчката. 

4. Безопасност и движение по пътищата 

Защитата на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители по 

групи 

Преживява чрез игрова дейност значимостта на 

опазването на неговата безопасност и 

сигурност. 

5. Превенция на тероризма и поведение при терористична 

заплаха 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители по 

групи 

Директор 

Преживява чрез игрова дейност значимостта на 

опазването на неговата безопасност и 

сигурност. 
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6. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; 

мирно решаване на конфликти 

 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители по 

групи 

 

Преживява чрез игрова дейност значимостта на 

опазването на неговата безопасност и 

сигурност. 

7. Планиране и реализиране на дейности по мини проект 

“Толерантността и доброто партньорство” 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители на 

група 

“Слънчо” 

Преживява чрез игрова дейност толерантните 

отношения и сътрудничеството в игрови и 

практически ситуации с връстниците. 

 8. Оформяне на табла и кътове за национални и местни 

празници. 

 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители по 

групи 

Преживява чрез игрова дейност значимостта на 

традиции,обреди и обичаи, характерни за 

неговата общност. 

9. Планиране и реализиране на дейности по мини проект 
“Традициите в семейството, фолклорни празници” 
 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители на 

група “Дъга” 

Изразява представите си за фолклорните 

празници и традиции в семейството чрез лично 

творчество в областта на изобразителното 

изкуство, конструирането, театрализираните 

игри и др. 

10. Изграждане на система за дистанционно сътрудничество 

между родители, настоятелство на детската градина и 

други организации, имащи отношение към възпитанието 

на младите хора 

 

февруари 

2022 г. 

Учители по 

групи 

Повишаване на професионалната и 

методическа компетентност на учителите 

11. 
 

 

 

 

Планиране, организиране и провеждане на  методическа 

дейност на помощник-възпитателите в детската 

градина.”Формиране на културно поведение у децата 

чрез поддържане интериора и организиране на 

предметната среда в групата.” 

уч. 2021 - 

2022 г. 

старши 

учители 

мед.сестра 

Повишаване на професионалната и 

методическа компетентност на помощник-

възпитателите. 

Децата разбират необходимостта от правила 

при общуването с околните и самооценка на 

собственото поведение. 

 

2. Дейности за опазване живота и здравето на децата както и формиране на здравно образование 
 

№ Дейност Срок Извършва 

се от: 

Очаквани резултати 

1. Да се провеждат в началото на всяка седмица беседи и   Спазване и прилагане на правилата за лична 
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практически ситуации с децата, насочени към изпълнение 

на задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса COVID-19 

ежеседмично учители 

мед.сестра 

хигиена. 

2. Да се провеждат в допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие във всяка група занимания с децата по 

безопасност и първа помощ. 

 

ежемесечно 

 

учители 

Запознаване на децата с правилата за 

безопасност и първа помощ. Детето 

осъзнава собствената си ценност както и 

тази на другите хора. 

3. Да се проверява за облеклото на децата с цел недопускане 

на простудно заболяване или увреждане от въздействието 

на слънцето. 

 

ежемесечно 

учители 

мед.сестра 

Опазване здравето на децата. Разбират 

значението на хигиенните навици за 

здравето 

4. Редовно проветряване на помещенията и извеждане на 

децата за игри на открито за запознаването им със 

здравословен начин на живот и физ.активност 

 

ежемесечно 

 

 

учители 

мед.сестра 

Детето добива представа за полезни храни. 

Изгражда положително отношение към 

своето здраве и на останалите. Спазва 

правила и етикет при хранене и общуване. 

5. Участие съвместно с КАТ - СДВР, в техни кампании за 

опазване живота на децата. 

уч. 2020-2021 

г.  

учители Опазване живота на децата. Запознават 

децата с правилата на движение и умението 

им да търсят помощ при нужда. 

6. Организационно-координираща дейност за участие в 

инициатива „Да запазим децата на пътя” за Деня на 

пешеходната безопасност. 

 

ноември 2020 

г. 

 

директор 

Методическо подпомагане на учителите и 

родителите за опазване живота на децата. 

7. Профилактика на гръбначните изкривявания при децата 

чрез изправителни упражнения и спортни игри. 

ежемесечно учители Профилактика, ранна диагностика и 

своевременно комплексно решение на 

гръбначните изкривявания при децата в 

условията на детската  градина 

 

 

3. Дейности свързани с обучението по екологично образование на децата 

 

№ Дейност Срок Извършва 

се от: 

Очаквани резултати 
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1. Провеждане на Ски -училище февруари –

  

март 2022 

г. 

Директор 

учители 

Повишаване на физическата дееспособност 

на децата 

2. Организиране на „Зелено училище” и екскурзии с децата с цел 

опознаване на природни забележителности 

ежегодно Директор 

Учители 

родители 

Добива представа за биологичното 

разнообразие, правилата за опазване на 

околната среда; климатичните промени 

3. Изнасяне на добри педагогически практики пред родителите 

или дистанционно провеждане на обучаващи ситуации 

съобразени с епидемичната обстановка в страната 

уч. 2021-

2022 г.  

учители  Получаване на точна и навременна 

информация за знанията на децата по 

темата. 

4. Изработване на поздравителни картички и сувенири във 

връзка с официални  и фолклорни празници от отпадъчни 

материали 

ежегодно учители Изпробва нестандартни материали и 

техники, обогатяване представите си за 

чиста природа. 

 

 

4. Дейности свързани с обучението по интеркултурно образование на децата 

 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1. Организиране на беседи на родители пред децата на 

тема: ”Моята професия” в Google meet 

уч. 2021-

2022 г. 

Директор  

Учители  

Усвояват знания за различните професии и 

тяхната специфика. Развиват базови умения за 

общуване. 

2. Посещение на исторически паметници и паметници 

на бележити българи 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители 

Родители  

Възпитаване на национална идентичност. 

Сравняване на норми на поведение в културно-

празничен контекст. 

3. Планиране и реализиране на дейности по мини 

проект “Детската художествена литература и 

училищната готовност” 

уч. 2021-

2022 г. 

Учители на група 

“Звездичка” 

Възпитаване на отношение към книгите, 

развиване на свързаната реч и подготовката за 

ограмотяване. 

4. Проектно-базирано обучение да научим децата да 

живеят с другите и да уважават разнообразието. 

уч. 2021-

2022 г. 

Директор 

Учители  

Сравняване на норми на поведение на децата. 
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5. ПРИМЕРНИ ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО  И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Личната хигиена, чистота и здраве – правила, които са задължителни Самовъзпитание на волята – ”Изгради се сам” 

Как да се храним и живеем здравословно Общуване между родители и деца 

Измамните блаженства  Не на агресията и насилието 

Здравословно хранене  Конфликтите – как да ги разрешаваме 

Хигиена на човешкото тяло Правилата в обществото – гаранция за сигурен живот 

Психично здраве Новият наркотик Интернет – как да се спасим 

Общуване по време на епидемична обстановка Права и отговорности – какво зная и не зная за тях 

 

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Човешкото всекидневие – източници на замърсяване Лесно ли е да бъдеш толерантен? 

Видове отпадъци – битови, производствени, строителни и др. Конфликти в мултикултурна среда 

Видове замърсявания на околната среда - последици Да се научим да живеем с другите и да уважаваме разнообразието 

Водата  – природен ресурс и основен фактор на живот Толерантност, търпимост, уважение към другите и към себе  

Категории защитени територии Приятели и врагове – междуполово разбирателство 

Екологични проблеми – природни бедствия Общуване с връстниците 

Разделно събиране на отпадъци. Рециклиране Моята личност и моят свят 
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    Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
         1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

     тел.02/944 17 22 
  e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

   www.cdg77-magnolia.com 
 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Ирина Николова - Учител 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО 

  

Цел: 

Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в дейността на детската градина като участници и 

партньори. Повишаване авторитета и обществената значимост на детската градина като модел за  учене през целия живот и за поставяне 

основите на интеркултурното обучение. 

Задачи:        
1.      Да се търсят нови методи и подходи за приобщаването на родителите към дейността на детската градина, готовността да си 

партнират две общности и тяхната отвореност една към друга, възможността да разполагат с актуална информация за детето. 

2.      Проучване на родителското мнение - нагласите на родителите по въпроси за образователни и организационни дейности в детската 

градина, съхранението на детето и детството като ценност, детските страхове, отношенията „учител – дете“, дисциплината и нейното 

управление и др. 

3.      Организиране на съвместни мероприятия с общинската и местна администрация за пълния обхват на децата. 

4.      Обогатяване на материално-дидактичната база с литература, пособия и играчки по инициатива на родителите. 

5.      Стимулиране на творческите изяви на децата пред родителската общност, участия в тържества, конкурси, организирани на местно, 

общинско и регионално ниво. 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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6.      Използване на различни платформи в  интернет за комуникация с  родителите по време на епидемична обстановка в страната. 

  

  Форми на взаимодействие с родителите: 
 колективни форми на взаимодействие - присъствени и дистанционни родителски срещи, участие в организирането на годишнини, 

битови празници, спортни мероприятия, изложби-базари, създаване на информационни табла за родителите /в сградата на детската 

градина и в електронния дневник/, ежемесечно обогатяване на електронното портфолио на децата и др.; 

 индивидуални форми на взаимодействие - консултации с родителите и персонална кореспонденция в електронен дневник и облачната 

система, анкети и чек листове /въпросници/; 

 График на мероприятията 

Месец септември               

1.  Запознаване с актуализираните правилници за дейността на ДГ, дневния режим и плановете за работа с родители в условия на 

извънредна обстановка. 

Отг.: Директор, учителите по групи                                                               

Срок: 16.09.2021г. 

 Месец октомври 

1.      Провеждане на  анкета /Google формуляр/ с родителите на  тема:”Традиционни празници в семейството.” 

Отг.: Учителите  по групите.                                                                                         

Срок: 10.10.2021 г.                                                                                                                           

Месец ноември 
1. Обработване на информацията от проведената анкета и представянето ѝ  в  графичен вид в платформите за електрона комуникация на 

детската градина.                                                                                                 

Отг.: Учителите по групите                                                                                               

  

2.   Честване на  деня на Християнското семейство чрез записване и публикуване на видео послания от родители във  фейсбук 

страниците по групи 

Отг: Директор, учители по групите и родители. 

Срок: 21.11.2021г. 
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 Месец декември                                                            

Мероприятия за честване на коледните празници  

 1 .   Заснемане на видео клипове за подготовката на коледните и новогодишните празници в семейството от родителите във фейсбук 

страницата на ДГ №77 “Магнолия”  или участието им в реална обстановка чрез практически ситуации за изработване на коледни 

играчки и сладки. 

2.    Организиране на коледен базар с цел подпомагане организацията на 70 годишния юбилей на ДГ.                                   

Отг.: Учителите по групи                                                                                                                

Срок: 21.12.2021  г.                                                                                                                                       

Месец февруари 
1. Провеждане  на открити практики по групи,  присъствено или онлайн. 

Отг: Учители по групи 

  

2.      Провеждане на ски училище 

Отг: Директор и учителите 

Срок 25.02.2022 г. 

  

Месец март   

1.   Организиране на съвместни дейности /изработване на мартеници или картичка за осми март с помощта на бащите/ с цел подобряване 

на комуникацията на баща и дете.  

2.   Запознаване и посрещане с “Баба Марта” с направена от родител презентация или видео.                           

Отг.: Учители  и родители                                                                                              

Срок: 09.03.2022 г. 

Месец април 

1.   Провеждане на спортен празник с мама и татко: „Спортуваме цялото семейство“ . 

2.   Изработване от семействата на макети на превозни средства. 

Отг: Родители                                                                                                                  

Срок: 16.04.2022 г. 
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3.   Изработване на изделия и организиране на Великденска изложба с активното участие на родителите на тема:”Отново е Великден“ 

или други празници /в реална или онлайн среда/.                                                                                                        

Отг.:Учители и родители в групата                                                                              

Срок: 20.04.2022 г. 

Месец май 

1.      Концерт по случай 70 годишнина на ДГ № 77 “Магнолия” - взаимодействие между персонала на ДГ 77 “Магнолия” и родители за 

организиране и провеждане на юбилея.                                                                                                                                      

Отг: Директор, учители и родители. 

Срок: 31.05.2022 г. 
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                           Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
         1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

    тел.02/944 17 22 
  e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

   www.cdg77-magnolia.com 
 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

Елена Петкова – Старши учител 

Ирина Николова - Учител 

            Габриела Захариева - Учител 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА 

 

Детска градина № 77 „Магнолия“ планира конкретни мерки и осигурява подкрепа за личностно развитие на всяко дете съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги за премахване на пречките пред ученето и научаването, 

съобразени с индивидуалните, възрастовите и социалните  му промени и потребности.  

Детската градина самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето;  

 изграждане на позитивен организационен климат;  

 утвърждаване на позитивна дисциплина;  

 развитие на училищната общност;  

 да бъдат поощрявани с морални и материални награди   

В Детска градина № 77 „Магнолия“ се прилагат:  

 правила за поведение в групата,  

 програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование насочено към придобиване на социални, 

граждански и интеркултурни компетентности за здравето и околната среда,  

 механизъм за противодействие на тормоз между деца утвърден от министъра на образованието и науката. 

http://www.cdg77-magnolia.com/
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За преодоляване на проблемното поведение на дете и справяне със затрудненията му в образователния процес и средата в детската 

градина се прилагат следните дейности:  

 информиране на родителите за проблема;  

 консултиране с педагогически специалисти;  

 насочване на детето към дейности съобразени с неговите потребности;  

 индивидуална подкрепа от ресурсен учител, помощник на учителя, учителя;  

 информирано съгласие от родителя за обща и допълнителна подкрепа. 

При отказ на родителя да изрази съгласие за мерките за подкрепа, директорът на детската градина писмено уведомява отдела за 

закрила на детето по местоживеене на детето. 

Учителите в групата установяват напредъка на всяко дете поне два пъти в годината - в началото и в края на годината въз основа на 

материали от дейността му в детското портфолио - рисунки, снимки, други творчески работи, както и писмените становища на психолога  

или от друг специалист. За резултатите от напредъка на детето учителят изготвя доклад до директора. Конкретните мерки за работа с 

отделни деца се вписват в дневника на групата отнасящи се до обща подкрепа за личностно развитие. 

Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагогически специалисти - психолог, логопед, 

ресурсен учител, или педагогически  специалисти от центъра за подкрепа за личностно развитие или от детската градина и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. занимания по интереси; 

3. библиотечно-информационно обслужване; 

4. грижа за здравето; 

5. поощряване с морални и материални награди; 

6. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

7. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

Обща подкрепа се осигурява при затруднения във: физическото развитие, познавателното развитие, езиковото развитие, социалното 

развитие, сензорно развитие, емоционално развитие, творческо развитие, обучителни затруднения спрямо децата от същата възрастова 

група, наличие на рискови фактори в средата на детето, хронично заболяване, обучителни затруднения, изявени дарби в  изкуствата и 

спорта. 

За обща подкрепа на деца, които не владеят български език се подава заявление от родителите. 

Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на децата, за изява на дарбите им в 

областта на изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

Като отворена и непрекъснато развиваща се образователна институция, екипът на детската градина участва в различни програми и 

проекти, насочени към удовлетворяване на образователните и социални потребности на децата. Поощряването на напредъка на децата се 

изразява чрез: 

 организиране на екскурзии, посещения на културни, научни, спортни, обществени институции и събития за образователни цели в 

учебния процес съобразно очакваните резултати от обучението.  

 организиране на изнесени (извън занималнята) обучения и обучения с участието на гост-лектори. 



Годишен план на Детска градина № 77 „Магнолия“ за учебната 2021-2022 година 

 

 организиране на културни и спортни прояви, творчески конкурси, дни на науката, изкуствата и др., свързани с изграждане на 

национални, европейски и световни ценности и традиции. 

 ефективно сътрудничество на екипите в групите при отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата. 

 Учителите имат високи  изисквания за постиженията на децата и създаване на стимули у децата да учат. Чрез електронния дневник на 

детската градина учителите информират родителите за постигнатите резултати на децата чрез лични съобщения за всяко дете и редовно 

попълване на детското портфолио на децата във всички възрастови групи. 

 Детската градина осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователно-възпитателния 

процес. 

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща политика, разработват се 

самостоятелно от детската градина и включват: 

1. изготвяне на правила за поведението в групите/ занималните; 

2. разглеждане на подходящи за възрастта теми; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички деца от детската градина. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето се  предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните 

потребности. Оценката се извършва от екип за подкрепа и личностно развитие със заповед на директора за конкретно дете. Оценката на 

детето е процес на събиране на и анализиране на специфична информация за неговото функциониране – силни страни, слаби страни, 

затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности за реализация. 

Въз основа на обсъжданата информация се определят децата, на които следва да се извърши оценка на индивидуалните потребности с 

цел осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана за подкрепа на детето, в който се определят 

конкретни дейности и необходимите специалисти и включва: 

1. работа с дете по конкретен случай; 

2. обучение, възпитание, социализация. 

3. психосоциална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните 

нарушения и при физически увреждания; 

4. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

5. ресурсно подпомагане. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца:   

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 
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3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

5. емоционално-поведенчески затруднения 

6. сензорни, неврологични, множество увреждания; 

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за 

подкрепа за личностно развитие в детската градина.  

 

РАННО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА 

Ранно оценяване се извършва на деца от 3 - 3,6 год. възраст при първоначално постъпване в детската градина чрез скрининг за 

определяне на риск от възникване на обучителни затруднения от педагогически специалисти  и учителите на детето в групата. Извършва се 

с писмено съгласие на родителя. 

След извършване на оценяването, родителят се запознава с оценката и резултатите с подпис. 

В зависимост от оценката и резултатите, Координиращият екип в детската градина съвместно с родителите определя за всяко дете 

дейности от обща или допълнителна подкрепа. Взема предвид анализите и наблюденията на учителите на детето в групата, разглежда 

медицинските документи на детето и определя вида на подкрепата – обща или допълнителна 

Ранно оценяване може да се изиска и по инициатива на родителя на детето. 

Оценка на индивидуалните потребности се извършва на деца със СОП, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания.  

На деца на 5-6 год. възраст, които са на задължително предучилищно образование се извършва оценка на риска от обучителни 

затруднения в началото на учебната година. В 14 дневен срок преди края на учебното  време на учебната година учителите на групата 

установяват готовността на детето за училище, като отчитат физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му 

развитие.   
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                                 Детска градина № 77 “Магнолия” 
 

                               1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 
                                  тел.02/944 17 22 

                               e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 
                                  www.cdg77-magnolia.com 

 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

Хриси Дончева - учител 

Мария Крушева -учител 

 

 

 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ 

 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 

 

В ДГ № 77 „МАГНОЛИЯ“ 
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        Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за 
предотвратяване на тормоза и насилието и за създаване на по-сигурна среда в ДГ № 77 „Магнолия“. 

І. Задължения на персонала 

1.Координационен съвет 

⮚ Планира, проследява и координира дейностите за противодействие на тормоза и насилието в детското заведение. 

⮚ Обсъжда и приема процедури за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз и насилие. 

⮚ Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата. 

⮚ Подпомага педагозите и родителите с материали или консултации със специалисти, съдейства за организиране на 
периодични обучения на учителите по темата за насилието. 

2. Учители 

⮚Поощряват и развиват поведение на сътрудничество и взаимопомощ. 

⮚ Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз и насилие над децата. 

⮚ За всеки инцидент на тормоз и насилие попълват протокол и го предават на КС. 
 

3. Непедагогически персонал 

⮚ Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия, на които станат свидетели. 

⮚ Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия, протокол за реагиране на насилие. 

⮚ Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на мед.сестра, учители, директор. 
 

ІІ. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред децата. 
Задължение на всеки служител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз и насилие, на която е станал 

свидетел. 
 

1. Всяка ситуация на тормоз и насилие трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на детската градина от 
служителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за отговор на насилие” (Приложение №1). Той се 
предава на председателя на КС, който го съхранява. 

2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или здравето на детето. 
Учителят или служителят действат в следната последователност: 

 извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ; 
 при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 112; 
 уведомяват веднага мед.сестра, ръководството на детската градина и координационния съвет, които уведомяват, от своя 

страна родителите/настойниците на детето; 
 описват ситуацията писмено в протокол. 
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3. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова. 

⮚ Всеки служител на ДГ № 77 „Магнолия“, на когото стане известно, че дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да 
уведоми мед. сестри, които уведомяват ръководството на детската градина и родителите/настойниците на детето; 

⮚ Служителят описва ситуацията писмено в протокол. 

⮚ След проверка на случая директорът свиква КС, който подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”. 

⮚ КС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип от учители и родител. 
 

III. Мерки при кризисни ситуации 

1. Комисията заседава най-малко два пъти през учебната година и обсъжда изпълнението на плана, както и резултати от 
дейността си. 

2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в рамките на 24 часа. 
3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява Директора на детската градина. В рамките на един час се 

подава сигнал в РУО и отдел “Закрила на детето” . 
4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за дете, жертва или в риск от насилие, комисията съставя 

индивидуален план за кризисна интервенция. 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ПРОТОКОЛ 

за отговор на насилие № ......../................................. 
 

№  

Трите имена на детето 

 

Група 

Учител 
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Дата.........................................,                           час................................... 
 

Описание на ситуацията: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Предприети мерки 

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

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

.............................................................................................................................................. 
Коментар 

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

..................................................................                                             
                                                             Подпис:........................ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

ПРОТОКОЛ 

за съобщаване за насилие № ................/............................... 
 

Аз ..............................................................................................................................................,  
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родител на ................................................................................................., от ..........  
група............................................. 
с учители ……………...............................................................................…………………………… 

  
 Определям детето си като: 

• Дете, жертва на тормоз и насилие 

• Дете, упражнило тормоз и насилие 

• Дете, което помага и подкрепя тормоза и насилието 

• Дете-пряк наблюдател 

• Дете, знаещо информация за ситуацията 

 

Дата ..................................,                           час.............................. 
 

Описание на ситуацията: 

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

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

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

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

Коментар 

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

................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                               Подпис на родител:........................ 
                                                                       /                         / 
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            Детска градина № 77 “Магнолия” 

 
                               1124 гр.София, р-н Средец, ул. “Мизия” № 6, 

                                  тел.02/944 17 22 
                               e-mail: direktor@cdg77-magnolia.com 

                                  www.cdg77-magnolia.com 
 

УТВЪРЖДАВА: 

Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

Марияна Белева - Главен учител 

Станислава Кърпарова -  учител 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

НА ОСНОВАНИЕ Раздел V от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда в сила от 01.01.2017 г. на МОН (Обн. 

ДВ. бр.34 от 28.04.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19.09.2017 г.), приети на заседание на Педагогически съвет с Решение № 1 по Протокол 

№ 1 от 15.09.2021 година. 

    Заградете с кръгче верния отговор. 

№  

по 

 ред 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Равнище 
 

Не се  
отнася 

 

0 % от 
максималния 

брой  точки 

за  
показателя 

 

Добро 
 

 

50  %  от 
максималния 

брой  точки 

за  
показателя 

 

Оптимално 
 

 

100  %  от 
максималния 

брой  точки 

за 
показателя 

Получени 

точки 

1. Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния Максимален брой точки        14  

http://www.cdg77-magnolia.com/
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процес.        

1.1. Разработени месечен и седмичен  план - творчески подход при подбора на 

планираните задачи 

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

1.2. Спазване организацията на дневния режим, седмичното разписание и хорариум 0 0,5 1  

1.3. Предварителна подготовка за образователно-възпитателната работа за деня 0 0,5 1  

1.4. Системна работа с познавателните книжки на децата 0 0,5 1  

1.5. Ежедневно отразяване на задължителните ситуации в дневника на групата 0 0,5 1  

1.6. Проведено входно и изходно ниво 0 0,5 1  

1.7. Прецизно водене на задължителната документация - дневник, досиета на децата, 

портфолио на дете, сведения за таксова книга 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

 

1.8. Летописна книга или протоколна книга за педагогически съвет (подчертайте коя 

книга) 

0 0,5 1  

1.9. Съобразяване на плановете с интересите на децата 0 0,5 1  

1.10. Участие в изработване на годишния план. 0 1,5 3  

1.11. Участие в изработване на стратегически план. 0 0,5 1  

2. Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-

възпитателния процес. 

Максимален брой точки          8  

2.1. Използване на разнообразни учебно-технически средства за постигане на 

образователно-възпитателните цели.  

 

0 

 

1 

 

3 

 

 

2.2. Използване на ИКТ в някои ситуации – интернет, интерактивна дъска. 0 1 2  

2.3. Използване на интерактивни методи. Проява на творчество и инициативност. 0 2 3  

3. Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда 

(комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др.) 
Максимален брой точки          8  

3.1. Осигуряване на позитивна среда в групата -толерантни, коректни и партньорски 

взаимоотношения с децата.  

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3.2. Взаимодействие:   

 Учител - управленски и административен персонал 

 Учител - учител 

 Учител - помощник-възпитател 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3.3. Способност и готовност за работа с колеги 0 0,5 1  

3.4. Активно участие в комисии - 1,2,3 комисии (посочете кои комисии) 

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

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

0 0,5 1  

3.5. Системно обновяване на средата в групата. Поддържане на постоянни и актуални     
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изложби и табла с образователен характер по взетите теми през месеца. (посочете) 

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

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

0 1 2  

4. 
Работа с деца в т.ч. застрашени от отпадане; в риск; в мултикултурна среда; 

със специални образователни потребности и/или хронични заболявания и др. 
Максимален брой точки          8  

4.1. 
Поддържане на атмосфера осигуряваща емоционално и физическо благополучие на 

децата и подсигуряване на безопасни условия за  обучение, възпитание и труд 

 

0 

 

2 

 

3 

 

 

4.2. 

Индивидуална работа с деца (посочете с кои деца) 

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

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

 

0 1 2  

4.3. 
Работа с деца със специфични образователни потребности и/или с хронични 

заболявания 

0 
1 2  

4.4. Интегриране на деца от различни етноси 0 0,5 1  

5. 
Работа с деца за участие и заемане на призови места в общински, областни, 

регионални, национални и международни състезания и конкурси . 
Максимален брой точки          7  

5.1. Общинско ниво (посочете) 0 1 2  

5.2. Районно (посочете) 0 1 2  

5.3. Национално (посочете) 0 1,5 3  

6. Работа с родителите Максимален брой точки          6  

6.1. Индивидуална работа с родители – стил на общуване 0 0,5 1  

6.2. 

Проведени родителски срещи (посочете темите на родителските срещи) 

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

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

 

0 0,5 1  

6.3. Ситуации пред родителите (посочете темите на ситуациите) 

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

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

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

6.4. 
Системно актуализиране на информационните табла за родители- актуалност, 

естетика, образователна насоченост 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

 

6.5. 

Организиране на общи мероприятия с родителите- празници, тържества.(посочете) 

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

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

 

0 0,5 1  

6.6. 

Организиране и провеждане на допълнителни дейности с родители (посочете 

темите) 

- Кръгла маса - 

- Училище за родители - 

 

0 
0,5 1  
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- Семинари –  

- Други – 

7. Работа с деца в занимания по интереси Максимален брой точки          7  

7.1. Участие в мероприятие на територията на района (посочете) 0 0,5 1  

7.2. 
Посещение на мероприятие извън района-обмяна на опит с други ДГ, училища 

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

 

0 
1 2  

7.3. 
Организиране на изяви и участие извън детското заведение – ски училища, зелени 

училища, летни лагери, спортни празници (подчертайте вярното) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

7.4. 
Сътрудничество с неправителствени организации и сдружения (посочете с кои) 

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

0 
0,5 1  

7.5. 
Участие в медийни продукции (посочете) 

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

0 
0,5 1  

8. Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители. Максимален брой точки          7  

8.1. Разработени планове за методически обединения 0 1 2  

8.2. Индивидуална работа с новопостъпили учители  0 1 2  

8.3. 
Изнесена ситуация пред колеги (посочете темите) 

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

0 
1 2  

8.4. Приобщаване към екипа 0 1 1  

9. Разработване и реализиране на проекти. Максимален брой точки          5  

9.1. 
Разработени и спечелени проекти (посочете) 

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

0 
1 2  

9.2. 
Реализиране и участие в проекти (посочете) ................................................................... 

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

0 
2 3  

10. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и 

избрани от ДГ №77 показатели 

Максимален брой точки       30  

10.1. Квалификация Максимален брой точки          8  

10.1.1. 
Участие в организираната от НПЦ, ДИУУ,СУ и др. квалификация (посочете тема) 

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

0 
2 3  

10.1.2. 
Участие във вътрешно-квалификационната работа (посочете тема) 

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

0 
2 3  

10.1.3. Компютърна грамотност, ползвана в пряката работа 0 1 2  

10.2. Трудова дисциплина Максимален брой точки          8  

10.2.1. Спазване на работното време 0 1 2  

10.2.2. 
Уплътняване  на работното време и активно присъствие съгласно длъжностната 

характеристика. 

 

0 
1 2  
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10.2.3. Изпълнение на възложената работа в определените вид, обем, качество и срок. 0 1 2  

10.2.4. 

Участие в работата на педагогическия съвет; изпълнение в срок на заповедите и 

вътрешните разпоредби на работодателя; изпълнения на решения, планове и 

програми 

 

0 1 2  

10.3. Опазване на авторитета и доверието на детското заведение Максимален брой точки         5  

10.3.1. 

Спазване на етичния кодекс; Правилника за вътрешния трудов ред; Правилника за 

организиране на дейността на детската градина; Правилника за БУВОТ; 

Вътрешните правила за финансово управление и контрол . 

 

0 1 2  

10.3.2. Наличие на жалби и констатирани нарушения във връзка с дейността на учителя 0 0 0  

 Липса на жалби и констатирани нарушения във връзка с дейността на учителя 0 0,5 1  

10.3.3. 

Има личен принос за издигане престижа на детското заведение (посочете) 

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

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

 

0 1 2  

10.4. Натовареност при работа с децата в групата: Максимален брой точки         6  

10.4.1 

Средна месечна посещаемост                                                                         - до 20 деца 

- до 25 деца 

- над 25 деца 

0 0 0,5  

0 1 1.5  

0 2 3  

10.4.2. Работа с деца от подготвителна група 0 2 3  

10.5. Принос за обогатяване и опазване на материалната база в ДГ № 77 и групата Максимален брой точки         3  

10.5.1. 

Обогатяване на детската среда (посочете) 

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

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

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

 

0 
1 3  

                                                                                                                                                                                                МАКСИМАЛЕН  БРОЙ  ТОЧКИ    100  

            ОБЩ  БРОЙ  ТОЧКИ  ЗА  УЧИТЕЛЯ  

 

 

Дата: .........................................                                                    Учител: ...................................................................................... 

................................ 
                                                                                                                                                                                            (подпис) 

 
Стефка Рабаджиева 

Директор на ДГ № 77 „Магнолия“ 
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