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Годишният план е приет на Педагогически съвет Протокол №1 от 15.09.2017 г.
ГЛОБАЛНА ЦЕЛ: Осигуряване на качествена възпитателна –
образователна услуга в ДГ „Радост” за цялостното развитие на децата и
подготовка за училище чрез прилагане на адекватна и гъвкава програмна
система съобразно променящите се специфика за всяка учебна година от
висококвалифицирана, мотивирана и загрижена педагогическа общност в
доминиращите условия за прилагане на игрова дейност и екологосъобразно
поведение.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Детска градина, която предлага в условията
на различни по възраст групи много добра подготовка на децата за училище
съобразно ДОС по предучилищно образование за физическо, познавателно,
езиково, социално – нравствено, личностно – творческо развитие на децата в
условията на осъзнато прилагане на играта, като основен метод, подход и
дейност от педагозите, екологосъобразно възпитание и мъдро ръководство на
принципа на доверие и прозрачност.
Приоритети на детската градина:
1. Реализиране на адекватна програмна система, която да осигурява
подготовка на децата от различните възрастови групи за училище,
съобразно ДОС по предучилищно образование и достатъчно игрова
дейност за всички деца;
2. Грижа и възпитание в култура и доверие на взаимоотношенията между
деца-учители-родители в детска градина „Радост”;
3. Превръщане на детската градина в център за игри, възможност за
развитие личността на детето, общуване с деца и възрастни и
хармонично взаимодействие с природата;
4. Поддържаща квалификация на учителите за прилагане на
конструктивния подход, в която поставят детето в ситуация на
изказване и задаване на въпроси;
5. Добър имидж сред родителската общност и обществеността в града и
общината
6. Съпричастна и отзивчива родителска общност.
7. Приоритетите, на които залагаме трябва да осигурят баланс между
нуждите на потребителите и възможностите на детската градина.
Дейностите, които ще реализираме ще позволят да затвърдим своята
динамична структура и да постигнем баланс между краткосрочните и
дългосрочни такива.
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І. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
А. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
ПЕРСОНАЛ:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
1. Радинка Петрова Ангелова - старши учител
Образование - висше магистър, V ПКС
2. Марияна Йорданова Стефанова - учител
Образование - висше магистър,
3. Помощник-възпитател - Пенка Стоянова Николова
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
1. Даниела Димитрова Георгиева - старши учител
Образование висше - магистър
2. Светлана Димитрова Иванова - старши учител
Образование - висше магистър, ІV ПКС
Стелияна Валентинова Георгиева - учител (заместник)
3. Помощник-възпитател - Здравка Стефанова Георгиева
ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 5 ГОДИШНИ
1. Габриела Димитрова Иванова - директор, ІV ПКС
2. Пенка Йорданова Койнакова - старши учител
Образование - висше бакалавър, V ПКС
3. Помощник-възпитател - Даниела Маринова Стоичкова
ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 6 ГОДИШНИ
1. Стояна Йорданова Атанасова
Образование - висше магистър, V ПКС
2. Николинка Маринова Атанасова - старши учител
Образование - висше магистър, V ПКС
3. Помощник-възпитател - Фатме Якубова Ахмедова
Общ брой деца за учебната 2017/ 2018г. – 103
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:
1. Йонка Тодорова Илиева - счетоводител
2. Светла Кирилова Банова - касиер-домакин
3. Светла Христова Дечкова - готвач

Тел:+359 0619 23029

Е-майл: cdgradost2@abv.bg

Детска градина ”Радост”

Ул.”Васил Левски” № 119, гр. Лясковец, 5140

Б. ДОКУМЕНТАЛНА ОСИГУРЕНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017–2018г.
- Познавателни книжки на издателство „Анубис” – за всички възрастови
групи
- Годишен план
- Годишен план за квалификационната дейност
- План за контролната дейност
- Правилник за вътрешния трудов ред
- Правилник за дейността на детската градина
- Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд
- Стратегия за развитие на ДГ „Радост”
- Програмна система на ДГ „Радост” за учебната 2017/2018 г.
В. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ
За учебната година са планирани 5 педагогически съвета
2. РАБОТНИ ГРУПИ И КОМИСИИ
- Работна група за актуализиране на програмна система
(Марияна Стефанова, Даниела Георгиева, Стояна Атанасова)
- Комисия за вътрешно - методическа квалификация
(Габриела Иванова, Даниела Георгиева, Стояна Атанасова)
- Комисия за разработване на сценарии и рекламна дейност
(Радинка Ангелова, Светлана Иванова, Николинка Атанасова)
- Комисия по здравеопазване
(Светла Донева - мед.сестра, Светла Банова)
- Комисия за изготвяне на седмичното меню
(Габриела Иванова, Светла Дечкова - готвач, Светла Донева - мед.сестра,
Светла Банова – касиер-домакин)
- Комисия за действия при БАК
(Николинка Атанасова - отговорник ПБС и член на ГУТ, Габриела
Иванова)
- Комисия по дарения
(Пенка Койнакова - председател, Стояна Атанасова, Марияна Стефанова)
3. ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА –
1. Закупуване на детски библиотечен кът
2. Обособяване площадка по БДП
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4.
СЪВМЕСТНА
ДЕЙНОСТ
С
ОРГАНИЗАЦИИ
- Училищно настоятелство
- Община Лясковец
- училища на територията на града
- читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец
- неправителствени организации

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ

5. КВАЛИФИКАЦИИ
- вътрешно квалификационна дейност
- извън институционална квалификационна дейност
- Методично обединение - Община Лясковец 2017/2018г.
6. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Организира се от медицинска сестра Светла Донева
а/ Проверка на медицинските свидетелства на децата при прием
б/ Здравни книжки на персонала
в/ Лични здравни карти на децата
г/ Сутрешен филтър
д/ Недопускане на болни деца
е/ Спазване на санитарно - хигиенните изисквания на РЗИ
ж/ Отчитане на дейностите, свързани с хигиена, здравеопазване и
предписания на контролните органи.
з/ Ежедневен филтър на децата за паразити и грипни състояния.
и/ Снемане на антропологични данни. Срок: 02.11.2017г.
й/ Контрол върху годността на лекарствата в медицинския шкаф.
Изготвяне на протоколи. Срок: 20.12.2017г.
Теми за квалификация с деца и непедагогически персонал:
1. Месец Септември – Какво представлява кучешката тения и как се
заразява човек?
2. Месец Октомври – Инфекциозни болести предавани с кърлежи
3. Месец Ноември – Лептоспироза
4. Месец Декември – Какво трябва да знаем за скарлатината
5. Месец Януари – Острици
6. Месец Февруари – Грип
7. Месец март – Туберкулоза
8. Месец Април – Модел на поведение след ухапване от кърлежи
9. Месец Май – Марсилска треска
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ІІ.
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

ДЕЙНОСТ

И

Административно-стопанска дейност:
1. Зареждане на хранителни продукти.
2. Набавяне на канцеларски материали.
3. Проверка и зареждане на пожарогасители.
4. Изготвяне на евакуационни планове, графици и сформиране на
комисии.
5. Водене дневниците по системата „Хасепс”.
6. Контрол по електрозахранването и водоснабдяването.
Срок: постоянен, Касиер-домакин
Финансова дейност:
1. Изготвяне на месечни справки и отчети за Общината и за
Счетоводителя.
Срок: Ежемесечно, Касиер-домакина
2. Проверка на финансовата дейност и отчетност на касиер-домакина.
Срок: постоянен, Директор
3. Система за двойния подпис при финансовите документи.
Срок: постоянен, Директор
4. Разработване на бюджет за новата финансова година.
Срок: януари-февруари, директор, счетоводител
Мес
ец
ІХ

Педагогически съвети/
педагогически
съвещания
Педагогически съвет
№1 15.09.2017г.
Приемане на Годишен
план за учебната
2017/2018г.
Педагогическо
съвещание
Образователната среда
в ДГ „Радост” – по
групи

Педагогически
контрол

Работа с
родители

Празници и
развлечения

1.Текуща проверка
Готовността на ДГ
„Радост” за
откриване на
учебната
2017/2018г.
Обект: Четирите
възрастови групи
Срок:18.09. 2017г.
2.Текуща проверка
Задължения на
непедагогическия
персонал .

Родителски
срещи по групи
за разясняване на
промените в
образователна
система.1820.09.2017
по групи

Откриване на
новата учебна
година –
поздрав от
децата от ПГ
към
първокласници
те от НУ
„Н.Козлев
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Х

ХІ

Педагогически
съвещания:
1. Планиране на форми
извън учебната
програма без заплащане
от родители.
2. Изготвяне на план сценарии за тържество
Есен ни зове – всички
групи
Срок: 15.10.2017,
учители
Педагогически съвет
№2
1. Обсъждане и
проиграване глава от
плана за действия при
бедствия и аварии схеми на действия.
Срок: Октомври,
Директор и отговорник
2. Диагностика по
групите - входно
ниво.Критерии и
показатели.
3. Приемане на
критерии към
показатели за ДТВ за
постигнати резултати
от труда на
педагогическия
персонал
Педагогически
съвещания:
Приемане на план –
сценарий за Коледно
тържество в ДГ
„Радост”
Срок: 17.11.2017г.

Срок:19.09.2017г.
Обект: Помощник
– възпитатели,
Готвач, Касиер домакин
1. Диагностика по
групи.Входно ниво.
Обект: Четирите
възрастови групи.
Срок: 30 Октомври
2017г.
2.Текуща проверка
по ОН
Изобразително
изкуство
Пенка Койнакова–
ст.учител в 3 ПГ
Срок: 30.10.2017г.

Текуща проверка
по ОН БЕЛ Обект
на проверката:
Николинка
Атанасова
ст.учител в 4 ПГ
Срок: 30.11.2017г.
Текуща проверка
по ОН ОС
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Участие на
родители в
подготовката на
тържеството за
есента.
Включване на
родители на деца
от 1 група в
подготовката на
празника „Мама
татко и аз”

„Есен ни
зове”-всички
групи

Среща с
родители на
здравна тематика
Предпазване от
простудни
заболявания

Ден на
християнското
семейство
4 ПГ

„Хелуин”3 ПГ

Мама, татко и
аз – 1 група
На театър – 2
група
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Педагогически
съвещания:
1. Приемане на план сценарий за Коледуване
в Община Лясковец и
други организации
Срок: 24.11.2017г,
комисия

Обект на
проверката:
Стелияна
Георгиева учител
във втора група

ХІІ

Педагогически
съвещания:
Приемане на план за
провеждане на Коледен
базар

1.Цялостен контрол
на
МТБ.Инвентаризац
ия. Обект на
проверката: Касиер
– домакин .
2.Цялостен контрол
Приключване на
финансовата
година.
Обект на
проверката:
Счетоводител,
Касиер – домакин
Срок: 22.12.2017г.
3. Цялостен
контрол
Здравен кабинет.
Здравен статус на
децата, протоколи
лекарства, здравни
книжки.
Обект на
проверката:
Мед.сестра Срок:
22.12.2017г.

І

Педагогически съвет
№3
Анализ на дейността на
ДГ „Радост” през
първото
полугодие.Отчет на
Педагогическия
контрол до 31.12.2017г.
Срок: 22.01.2018г. отг.,
директор

Текуща проверка
по ОНКонструиране и
технологии
Стояна Атанасова–
старши учител в 4
ПГ
Срок:29.01.2018
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Среща на
родители с
учители от
училищата в град
Лясковец за
записване в
първи клас

Участие в
изложба на
коледни
картички в
Община
Лясковец
Срок:10.12.201
7г,директор,уч
ители
3.Дядо Коледа
в ДГ
21.12.2017
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Педагогически
съвещания:
1.Вземане на решение
за участие в конкурси
за детски рисунки
ІІ

Педагогически
съвещания:
1. Обсъждане на плана
за празниците през
месец Март-Баба Марта
и Осми март.
Срок: 9.02.2018,
директор,
комисия

Текуща проверка
по ОН
Математика
Даниела Георгиева
– ст.учител Втора
група
Срок: 26.02.2018г.

ІІІ

Педагогически съвет
№4
1. Избор на
познавателни книжки за
подготвителните
групи. Разглеждане и
обсъждане на
педагогически съвет и с
ръководството на
Училищното
настоятелство и
Обществения съвет.
Срок: Март, директор,
учители, родители
Педагогически
съвещания:
1. Разработване на
проект за физическото
възпитание и спорта.
Срок:Април,директор,
учители
2. Обсъждане на план за
работа с родители през
летните месеци.
Отг., директор, учители

Текуща проверка
Изработване на
по ОН Околен свят мартеници
Марияна
Стефанова– учител
в Първа група
Срок: 30.03.2018г.

Баба Марта
Осми март
Пролет
здравей

Текуща проверка
Осигуряване на
по ОН
награди и
Конструиране и
почерпка за
технологии
децата за
Радинка Ангелова –
юбилейното
учител Първа група тържество на ДГ
Срок: 30.04.2018г.
Участие на
родителите в
ритуала за
червене на яйца
и замесване на
козунак

45 години ДГ
„Радост”
16.04.2018

1. Текуща проверка
по ОН Физичска
култура
Св.Иванова –

Здравей Първи
клас

ІV

V

Педагогически съвет
№5
1.Отчитане резултатите
от изходното ниво на
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Осигуряване
реквизит да
празника

Обсъждане на
плана за работа
през летните
месеци
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децата от четирите
възрастови групи.Отчет
на педагогическия
контрол.
2. Доклад - анализ за
дейността на детската
градина през учебната
2017/ 2018 година.
Срок: 31.05.2017г.
отг.директор
Педагогически
съвещания:
Приемане план за
работа през летните
месеци
От.директор

ст.учител Втора
група
Срок:22.05.2018
2. Диагностика.
Изходно ниво.
Сравнителен
анализ на резултати
от предходни
години.
Четирите
възрастови
групи.Учители.
Срок: 31.05.2018г.
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