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Годишният план за ДГ“Лилия“ е изготвен и съобразен със: 
1.Закона за предучилищното и училищното образование. 
2.Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование 
3.Наредба№15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите , 
директорите и другите педагогически специалисти. 
4.Наредба№9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование. 
5.Наредба№8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование. 
6. Наредба за приобщаващото образование. 
7.Наредба№6/11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език. 
8.Наредба№13/21.09.2016 г. за гражданското , здравното, екологичното и 
интеркултурното образование 
9. Конвенция на ООН за правата на детето. 
10.Стратегия на ДГ „Лилия“ за 2020-2024 г. 
11. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/ 
12. Вътрешна нормативна уредба – Правилници и планове. 
 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ 
ПРЕХОДНАТА 2019/2020 Г. 

1. Анализ на обхвата на децата: През изминалата учебна 2019/2020 г. ДГ „Лилия“ се 
посещаваше от 19 деца , разделени в в една разновъзрастова група.В задължителното 
предучилищно обучение през учебната 2019/2020 г. са обхванати 10 деца на възраст 5-7 години. 
Тази есен 4 деца продължават образованието си в училище.Едно от децата отложено за 
постъпване в първи клас по здравословни причини не завърши учебната година и е в болница;. 
На задължително предучилищно образование за трета и четвърта група в детската градина за 
учебната година са записани  10 деца. 

Посещаемостта бе много добра, децата отсъстват само по уважителни 
причини:здравословни и не повече от приетите с Правилника за дейността на ДГ – 10 работни 
дни за учебната година.Средна месечна посещаемост през учебната година е 75%. 

2. Анализ на процеса на педагогическо взаимодействие в разновъзрастова  група: 

През изминалата учебна година детската градина осъществява дейността си при целодневна 
организация. В учебно време 17.09.2019г.- 31.05.2020 г.педагогическото взаимодействие се 
организира в основни и допълнителни форми с гъвкава организация на формите и дейностите 
по всички образователни направления. Допълнително семейната общност ни подпомагаше за 
тази организация , като всеки ден член от семейната общност беше при децата и участваше в 
четене или разказване на приказка . От м. май до 01.06.2020 г. на децата раздавахме материали , 
за да се занимават с родителите заради ситуацията на COVID-19   В неучебно време от 1 юни 
2020 г. се провеждаха допълнителни форми на педагогическо взаимодействие съобразно 
потребностите и интересите на децата, като режима беше изнесен навън на открито. 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван 
резултат,, свързан с  цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и 



детето. При педагогическото взаимодействие използвахме игровата дейност за постигане на 
компетентностите, определени в Държавния Образователен Стандарт за предучилищното 
образование.. 

1. Анализ на педагогическия състав 
№ длъжност брой окс пкс 
1 Директор с група 1 Магистър - ПНУП III 
2 Старши учител 1 Магистър-ПУП III 

 
Непедагогически персонал е съставен от 1 помощник – възпитател, 0,5 домакин, 
0,5 готвач и 0,5 огняр. 

2. Анализ на участието на учителите в квалификационни форми: 
Квалификацията на педагогическите специалисти се осъществява при обсъждане 

и проучване предложените теми на РУО и други институции. Директорът е 

повишил квалификацията си по темите: „Атестирането – неизбежно и безопасно“, 

„Професионално учителско и детско портфолио“, „Модели на игрово 

взаимодействие в детската градина“,“Прилагане на компетентностен подход в 

образователните институции“ и „Обхват и задържане на учениците в 

образователните институции“. Старши учител – М. Андреева е повишила 

квалификацията си на тема „Професионално учителско и детско портфолио“ . 

 И двамата педагогически специалисти са защитили трето ПКС. 
Вътрешноинституционалната квалификация е 18 часа Темите на 
квалификационните форми са :“Методическа система за стимулиране речта на 
децата“, „Дневният режим и превенция на агресията“,“Книгата и нейното 
художествено слово“, „Средства за активиране говорното развитие на децата“, 
„Ролята на художествената литература в образователния процес“ 

6.Анализ на материално – дидактическата база: 
Материално – дидактическата база в детската градина е значително 

подобрена. Участието на ДГ в Проект „Успяваме заедно“ даде възможност за 
закупуване на детска библиотека, дивани – пейки и това спомага децата и 
представителите на семейната общност  да се чувстват добре при всекидневното 
четене  на  приказка за деня.направен е ремонт на покрива и помещения в 
детската градина на стойност 20 000 лв.Детската градина участва и в Проект  
BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование“,закупени със средства от проекта са много 
дидактични материал,  който ни помагат за подобряване на обучението по 
български език и литература. 

 
Силни страни,, постижения и резултати на ДГ „Лилия“ 
Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни 

направления. 
Много добро хранене и добро санитарно- хигиенно поддържане 
Добра функционална среда. 
Добра подготовка за училище. 
Усвояване и покриване на държавните образователни стандарти. 



Партньорство  и добра координация с общинска администрация и други 
институции. 

 
Слаби страни , проблеми: 
Пътуващи деца и проблеми с транспорта. 
Недостатъчно оптимизиране на пространството на двора. 
Преместване на семейства извън страната особено в пролетно- летния сезон. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ГЛАВА ВТОРА 
 
I. Цели и основни приоритети в дейността на детската градина през 

новата учебна 2020 – 2021 година. 
1.1. Цели и задачи: 

Насоките за оптимизиране дейността на институцията се съдържат в четири 
годишния ни план за действие по стратегията за развитие на детската 
градина и са насочени към: 

дейности за повишаване качеството на обучение; 
дейности за популяризиране на организацията на образователния процес в 

ДГ; 
дейности за мониторинг и контрол на педагогическия процес в ДГ. 

Основна цел:  
Превръщане на ДГ „Лилия” в динамично развиваща се, 
работеща и ефективна организация. 
Подцели: 
-равен достъп до предучилищно образование за всяко дете; 
подкрепа на личностното развитие; 
-развитие на материално-техническата осигуреност за подобряване на 
физическата среда в детската градина. 
-управление и повишаване на професионалните компетентности на 
персонала. -активизиране работата на родителската общност. Привличане 
на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели. 
Основни задачи 

 непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максималното 
развитие на потенциала на всяко дете и възможност за социална 
реализация. 

 създаване на благоприятна среда; 
педагогическо взаимодействие, ориентирано към детето; 
търсене и въвеждане разнообразни форми на интеркултурно образование; 
осъвременяване и обогатяване на квалификационната дейност на 
педагогическия персонал; 

 избор на форми за ефективно сътрудничество и изграждане на 
партньорски взаимоотношения с родителите на база взаимно 
разбиране, доверие и уважение в интерес на децата и тяхното 



пълноценно развитие. 
II. Приоритети на детската градина за учебната година: 
 повишаване качеството на предучилищното образование чрез 

създаване на 
привлекателна образователна среда, в която детето активно да участва и 
пълноценно да реализира своите възможности. 
 повишаване информираността на родителите за ползата от 

предучилищното 
образование; 
 укрепване здравето на детето; 
 утвърждаване на творческа атмосфера, гарантираща свобода и 

зачитане на чуждото мнение. 
 

II.1.Организация и управление. 
В ДГ „Лилия“ се възпитават, обучават и отглеждат деца на възраст от 2 до 7 
години. За учебната 2020 – 2021 г.са записани 16 деца в една 
разновъзрастова група. 
Щат на ДГ – утвърден за учебната година: 
Педагогически: 1директор с група и 1 учител. 

Непедагогически – 1 помощник – възпитател, , 0,5 домакин, 0,5 готвач и 0,5 
огняр. 

 
Работни групи и отговорници  
1 Протоколчик на педагогически съвети  М. Андреева ст. учител 
2  Комисия по приемане на даренията  Председател: М. 

Андреева ст. учител 
Членове:Антоанета 
Върбанова 
Галина Любенова 

3 Екип за подкрепа личностното развитие Председател: М. 
Андреева ст. учител 
Членове:Искра 
Таушанова 
Галина Любенова 

4 Група за противопожарна защита Председател: М. 
Андреева ст. учител 
Членове:Антоанета 
Върбанова 
Галина Любенова 

5 Комисия за защита бедствия , аварии и 
катастрофи 

Председател: М. 
Андреева ст. учител 
Членове:Антоанета 
Върбанова 
Галина Любенова 

6 Комисия по БДП Председател: М. 
Андреева ст. учител 
Членове:Искра 
Таушанова 
Десислава Тодорова 

7. Група за оформяне на родителските М. Андреева ст. учител 



информационни табла и украса Галина Любенова пом. 
възпитател 

8. Отговорник за водене на летописна книга М. Андреева ст. учител 
9 Отговорник за водене на Дневник за 

изключване на ел. захранването след 
приключване на работния ден 

1. Галина 
Любенова – пом. 
Възпитател 

2. О. Христова 
готвач 

10  Отговорник за културни събития и празници  М. Андреева ст. учител 
11 Етична комисия  
12 Координатор по обхват и задържане на 

децата 
М. Андреева ст. учител 

 
 

III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

III. 1. Организационно-педагогически и методически дейности: 

дейност изпълнява Срок за 
изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Начин на 
отчитане 

Прием и обхват на децата 
Идентифициране 
на 
необхванатите в 
системата на 
предучилищното 
образование 
деца 

Екипа по обхват 30.09.2020 г. Насочване 
необхванатите 
деца към 
детската градина 

списъци 

Разговори с 
родители 

Директор 
старши учител 

31.05.202 г. Привличане и 
попълване на 
свободните 
места в групата 

 

Организация на педагогическото взаимодействие 
Педагогически 
ситуации 

Учители  Всеки ден Изграждане на 
знания и 
умения, 
придобиване на 
опит и увереност 

дневник 

Допълнителни 
форми на 
педагогическо 
взаимодействие 
– сюжетни игри, 
творчески игри, 
драматизации, 
разходки сред 
природата. 

Учители Всеки ден Използване на 
играта и игрови 
похвати за 
придобиване на 
знания и умения 

 

Хранене и отдих Учители, 
помощник - 
възпитател 

Всеки ден Придобиване на 
умения за 
култура на 
хранене. 

 



Почивка, 
изразяваща се в 
следобеден сън 

Ранно детско развитие и подготовка на децата за училище 
обучение Учители Всеки ден Придобиване на 

съвкупност от 
компетентности, 
необходими за 
училищно 
обучение. 
Изграждане на 
положително 
отношение към 
училището, 
придобиване на 
самочувствие и 
сигурност. 
Личностно 
развитие. 

дневник 
социализация Учители Всеки ден 
Възпитание и 
отглеждане 

Учители Всеки ден 

 

III. 2. Подкрепа за личностно развитие. 

Съгласно чл. 174 от ЗПУО ДГ „Лилия” осигурява подкрепа за личностно 
развитие на децата съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги. 
В Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 
уязвими групи на ДГ „Лилия“ с. Брестовец са включени редът и начините  за оказване 
на обща и допълнителна подкрепа на всички деца, които имат такава необходимост  от 
такива, съобразно техните лични интереси, потребности и нужди. 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата: 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

 

Идентифициране на 

деца, които имат 

необходимост от 
подкрепа 

 

постоянен Учителите   

Екипна работа на 
учителите 

 

постоянен учители при 

необходимост 

 



Определяне на 
координатор 

на екипа за 
оказване на 
подкрепа 

 

до 01.10.2020г. директор 

 

 

Представяне на 
дейности по 

интереси 

 

01.10.2020 г. Представители на 
центровете 

 

При проявен 
интерес на ЦПЛР, 
Плевен 

 

Идентифициране на 
деца със 

СОП 

 

целогодишно  

 

учители  

Оценка на 
потребности на 

деца със СОП 

 

целогодишно екип не по-късно от 3 

месеца след 

идентифициране 

на нуждата 

 

Психологическа 
подкрепа, психо- 

социална 
рехабилитация и 

Консултации 

 

целогодишно Екип ЦОП, 

Плевен 

 

При подписан 

договор с 

родителите 

 

Превантивни мерки 
за 

недопускане 
отпадане от ДГ 

целогодишно директор, 

учител 

 

 



 

Организиране и 
провеждане 

на “Училище за 
родители“ 

 

 директор, екип при желание от 

родителите 

 

Стимулиране 
участието на 

деца с изявени 
дарби в изяви и 

състезания 

 

целогодишно учители 

 

 

Стимулиране 
участието на 

деца от различни 
етнически 

групи в изяви и 
състезания 

 

целогодишно учители 

 

 

Обучение на 
педагогически 

специалисти за 
работа в 

мултикултурна 
среда 

 

по график, 

заложен в 

плана за 

квалификация 

 

директор, 

председатели 

на МО 

 

 

 

III. 3. Празници, развлечения и ритуали в детската градина: 

Празниците и развлеченията са ефективни форми, които спонтанно привличат за 
участие детската личност, като обогатяват художествено – естетическите й възприятия 
емоционално образните преживявания. 



Богатството на съдържанието, тематичното разнообразие, целогодишният цикъл 
подпомагат синкретичния подход в използването на видовете изкуства, спомагат да се 
създаде добро самочувствие, артистично присъствие и емоционален комфорт на децата 
при пребиваването им в детската градина. Тяхната цел е обогатяване на детската 
личност със знания , умения  и  отзивчивост за съвместна дейност в разновъзрастовата 
група в детската градина. 

Тема и форма Изпълнява 
 

Срок за 
изпълне- 
ние 
 

Очаквани 
резулта- 
ти 
 

Начин на 
отчитане 
 

Празници, развлечения и ритуали на детската градина 
Тържествено 
откри- 
ване на учебната 
го- 
дина „Добре 
дошли“ 
 

 15.09. 
2020 г 

Удовлетворение 
на 
деца и родители 
 

Наблюдение 
 

„В красота , в 
красота хубавее 
есента ” 

Директор и 
учител 
 

10. – 11. 
2020 г. 
 

Обогатяване 
естетическите 
възприятия и 
емоционално- 
образните 
възприятия на 
децата 
 

Наблюдение 
 

 
 „Семейството е 
всичко на света” - 
Ден на 
семейството 
 

Директор и 
учител 
 

21.11. 
2020 г. 
 

Опазване на 
българс- 
ките обичаи и 
тради- 
ции 
 

Наблюдение 
 

Коледа Директор и 
учител 
 

20. 12. 
2020 г. 
 

Коледните 
традиции 
–формиране на 
ценностно 
отношение 
 

Наблюдение 
 

Баба Марта Директор и 
учител 
 

01.03.2021 
г. 
 

Опазване на 
българс- 
ките обичаи и 
тради- 
ции 
 

Наблюдение 
 

Обичам те, 
Българийо!  

Директор и 
учител 

03.03.2021г Тържествено 
отбелязване на 

 



 
 

 3-ти 
март 
 

Осми март – ден 
на 
жената 
 

учители 08.03.2021 
г. 
 

Признателност 
към 
майчината обич 
и 
грижа 
 

Наблюдение 
 

Пролетни 
празници 

Директор и 
учител 
 

04. – 05. 
2021г. 
 

Опазване на 
българс- 
ките обичаи и 
тради- 
ции 
 

 
Наблюдение 
 

Аз се движа 
безопасно” –
спортен 
празник 
 

Директор 
учител 
 

м.04.2021г. 
 

  

Ден на Светите 
братя 
Кирил и 
Методий” 
 

Директор 
учител 
 

24.05.2021г . Опазване на 
българс- 
ките обичаи и 
тради- 
ции 
 

Наблюдение 
 

Довиждане ДГ, 
здравей 1 клас“ 
Рожден ден на ДГ 

Директор 
учител 
 

31,05,2021 
г. 

Тържествен 
концерт. 
Удовлетворение 
на 
деца и родители 
 

 

инициативи 
Парад на 
витамините” 
 

учители 
родители 
готвач 
 

м.10.2020г плодова салата, 
зеленчукова 
салата, 
туршия, компоти 
( по 
избор) 
 

наблюдение 
 

„С ръце от сърце” 
 

учители 
родители 
 

постоянен Благотворителна 
дейност 
 

 

„Бъдни вечер” Учители 
родители 
 

м.12.2020г. 
 

изработка на 
коледни 
и новогодишни 
картички, украса, 
апликации 

изложба 
и участие на 
самодейците от 
НЧ“Наука“ 



 
Аз съм вече по- 
голям- за Левски 
да 
разказвам знам”- 
урок по 
родолюбие 
 
 

Учители  м. 02.2021 
г. 
 

Патриотично 
възпитание 
 

 

Майсторилницата 
на 
„ Баба Марта“ 
 

Учители 
родители 
 

м.02.2021 
г. 

Утвърждаване на 
националните 
традиции 
 

изложба 
 

Еко-академия Учители постоянен Изграждане на 
отговорно 
отношение 
към природата 
 

наблюдение 
 

 
 „Червен, червен 
Великден  
” - ателие 
 

Учители 
родители 
 

 изработване на 
поздравителни 
картички, яйца, 
 

изложба 

Седмица на 
детската 
книга 
 

Учители 
родители 
 

м.04.2021 Поощряване на 
интереса към 
книжката 
 

Четене,наблюдение 
карнавал на 
приказните герои 
 

 

III. 4. Административно-стопанска дейност: 
  
  
Дейност Отговорник 

 
Срок 
за изпълнение 
 

Организационни и контролни дейности: 
 
Изясняване на 
потребностите от помощен 
и 
педагогически персонал за 
годината и назначения 
при необходимост. 
 

директор 15.09.2020г. 
 

Изготвяне на щатни 
разписания и др. финансови 
документи и справки. 
 

Директор 
счетоводител 
 

текущ 
 



Изготвяне на Списък-
образец № 2 директор 
15.09.2020 г. 
Изготвяне на планове за 
учебната година /План 
за контролна дейност на 
директора, План за 
работа на ПС, План за 
квалификационна 
дейност,План по 
БДП/ 
 

директор 
комисии 
 

30.09.2020 
 

Вписване на децата от ПГ в 
книгата на 
задължително подлежащи 
на ПО 
 

директор 30.09.2020 
 

Изготвяне на тематично 
разпределение 

учители 01.09.2020 
 

Инструктаж за безопасни 
условия на труд 

директор 15.09.2020 
 

Издаване на заповеди, 
които регламентират 
дейността и отговорностите 
 

директор текущ 
 

Попълване на картите за 
допълнителното трудово 
възнаграждение на 
педагогическите 
специалисти 
/диференцирано 
заплащане/. 
 

директор м.ІХ.2020 г. 

Актуализиране на 
Вътрешни правила за 
работна 
заплата. 
Актуализиране на: 
Правилник за вътрешния 
трудов ред; 
Правилник за дейността на 
ДГ; 
Правилник за БЗУВОТ; 
План за действие при 
бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари; 
План за евакуация; 

Директор 
 
 
 
 
Директор 
Група за 
БЗУВОТ 
 

При промяна на 
обстоятелствата 
или нормативната 
уредба 
м.ІХ.2020 г. 
 



План за работа при зимни 
условия; 
 
Актуализиране на 
инструкции за работа при 
спазване на безопасни 
условия за възпитание, 
обучение и труд. 
 

Група за 
БЗУВОТ 
 

м.ІХ.2020 г. 
 

Попълване на дневника и 
оформяне на 
личните папки на децата  
 

учители м.ІХ.2020 г. 
 

Уточняване на вътрешната 
квалификация за учебната. 
година 
 

Директор 
 

м.ІХ.2020 г. 
 

Справки за средна месечна 
посещаемост 

директор До трето число на 
месеца 
 

Извършване на инструктаж 
за есенно-зимния 
сезон. 
 

Директор, 
Група 
БЗУВОТ 
 

м.Х.2020г. 
 

Проиграване на плана за 
евакуация. 
 

Директор 
Учител 
Пом. 
персонал 
 

м.Х.2020 г. 
м.V.2021 г. 
 

Проверка изправността на 
всички видове 
отоплителни и 
нагревателни уреди в 
детската 
градина. 
 

ГУТ Октомври 2020 г. 
Март, май – 2021 г 

Общо събрание на 
колектива 

директор м. Х.2020, 
м.І.2021 г., 
м.V.2021 г. 
 

Проверка на дневника и 
личните папки на 
децата. 
 

директор ежемесечно 
 

. Подаване на заявки за 
учебници и учебни 
помагала за децата от 

директор 15.ІII.2021 г. 
 



подготвителните групи 
 
Диагностика на детското 
развитие – изходно 
ниво. 
 

учители м.V.2021 г. 
 

Подготвяне на 
Удостоверенията и 
Свидетелствата за 
 

директор м.V.2021 г. 
 

Подготовка на Доклад-
анализ за учебната година 

директор м.V.2021 г. 
 

МТБ – осъвременяване, обогатяване, ремонти 
 
Подготовка на групата за 
новата учебна 
година - почистване и 
подреждане на 
занималня,физкултурен 
салон, стая на семейната 
общност,коридорни 
пространства, 
офиси, двора, складове и т. 
н. 
 

Пом. персонал 
учители 
 

Септември 2020 
 

Осигуряване на 
канцеларски, учебни 
материали, 
задължителна 
документация и лекарства. 
 

Домакин ,директор 
 

Септември 2020 
 

Актуализиране на личните 
папки на децата  
– данни, декларации, 
молби и др. 
 

учители Септември 2020 
 

Обогатяване, 
разнообразяване, 
актуализиране на 
предметната среда – 
кътове, кабинети, фоайета. 
 

директор 
учител 
 

постоянен 
 

Презареждане на 
пожарогасителите. 
Практикум за работа с 
пожарогасител 

директор 
 

Септември 2020г. 
 

Поддръжка и навременно директор постоянен 



осигуряване на ремонт 
на съоръженията и 
инсталациите в детското 
заведение. 
 

  

Текущи ремонти домакин 
директор 
 

При необходимост 
 

Инвентаризация Директор, 
домакин и 
счетоводител 
 

Декември 2020г. 
 

Закупуване на материали по 
заявка необходимост 
 

Директор, 
домакин 

При необходимост 
 

Оформяне на зелените 
площи, ремонт и 
боядисване пейките, 
пясъчниците и уредите за 
игра в двора на детското 
заведение. 
 

Учители 
родители 
 

Април/май 2021г. 
 

Докладна записка за 
предстоящите ремонти 

директор Декември 2020г. 

Бюджет 
 
Изготвяне на проекто-
бюджет 2021г. 
 

директор и 
счетоводител 
 

Декември 2020г 

 
Разпределение на 
бюджета. 
 

директор и 
счетоводител 
 

Февруари 2021 г. 
 

Контрол на финансово- 
счетоводната дейност. 
 

директор Март, юни, 
септември, 
декември 
 

. 

. III. 5. Здравеопазване и хигиена. 
Дейност Отговорник Срок за 

изпълнение 
 

Общо – профилактична дейност 
 
Ежедневен утринен филтър 
 

Учители 
 

ежедневен 
 

Профилактични и 
паразитологични изследвания 

Учители 
 

два пъти годишно 
 



 
Осигуряване на детската 
градина с необходимите 
медикаменти и средства за 
оказване на първа 
медицинска помощ 
 

директор един път годишно 
 

Запознаване на децата в 
разновъзрастова група в 
организирана форма: 
1.изграждане на навици за 
здравословен начин на живот и 
препоръки за спазване на 
правила за лична хигиена в 
условия на covid 19 
2. с опасни места, уреди и 
пособия и за начините за 
предпазване от 
злополука  
 

педагогически 
специалисти 
 

 
 

1. всекидневно 
 
 
 
 
 
2. Октомври 2020г. 
 

Организиране обучението на 
децата по 
действията им в зимна 
обстановка с цел опазване 
на живота и здравето им 
 

педагогически 
специалисти 
 

Октомври 2020г 

Проследяване 
здравословното състояние на 
децата при престоя им в ДЗ и 
вземане на адекватни мерки 
при необходимост 
/осигуряване на безопасна и 
здравословна среда при 
спазване на строги 
противоепидемични мерки/ 

педагогически 
специалисти 
 

ежедневен 
 

Уведомяване своевременно 
органите на РЗИ 
при случаи на остри заразни и 
др. 
заболявания и вземане 
необходимите мерки за 
предотвратяване на 
отрицателните последици 
върху здравето на 
персонала и децата 
 

педагогически 
специалисти 
 

при необходимост 
 

Проследяване здравния статус 
на персонала , 

Директор, домакин ежедневен 
 



здравни книжки, журнали по 
изисквания на РЗИ 
водене на протоколи за 
текуща дезинфекция на 
детското заведение. 
 
 
Санитарно-хигиенно обслужване: 
 
Да се следи работата на 
помощния персонал 
във връзка с поддържане на 
необходимата хигиена и да се 
отразява в 
книгата за хигиенно състояние 
на ДГ – протокол за всеки ден  
 

Директор, домакин постоянен 
 

Запознаване със санитарно-
хигиенните 
нормативи за работа в ДЗ, 
работа с 
дезинфектанти и 
съхранението им на 
работните места 
 

Директор текущ 
 

Своевременно да се 
осигуряват необходимите 
дезинфекционни препарати 
по раб.места 

Домакин 
 

постоянен 
 

Храненето на децата да бъде 
съобразено с 
изискванията на РЗИ и МЗ по 
количество,структура,качество 
и естетически 
поднасяно на децата 
 

кухненски. 
персонал 
Домакин 
 

постоянен 
 

 

III. 6. Взаимодействие със социалната среда: Целите, задачите и конкретните 
дейности с родителите са отбелязани в План за работа с родителите за учебната 
2020/2021 г. 
Задачи: 

1.Синхронизиране на методите за възпитание и обучение между детската 
градина и семейството 
2. Развиване личността и автономността на децата, чрез нравствено естетическо 
и екологично възпитание 



3. Педагогическо взаимодействие с родителите. Ежедневни контакти и 
консултации, обмяна на информация за поведението и активността на детето в 
учебния процес и в семейната среда- разговори, анкети, съобщения, родителски 
табла 

      4. Консултации и срещи насочени към решаване на проблеми и вземане на 
решения свързани с обучението ,възпитанието,междуличностните отношения и 
развитието на децата. 
 
 
 
 
 
Дейност Отговорник Срок за 

изпълнение 
 

Родителски срещи учители м. IХ.2020 г. 
м. III.2021 г. 
 

Взаимодействие с 
родителите на 
новоприетите деца. 
 

Директор 
учител 
 

м. Х.2020 г. 
 

Провеждане срещи с 
Обществения съвет 

Директор 
ОС 
 

м. Х.2020 г. 
м. ХII.2020 г. 
м. III.2021 г. 
м. VI.2021г. 
 

Съвместна дейност и 
активно участие на 
родителите в 
образователния процес-
„Утринна приказка“ 
 

Учители, семейна 
общност 

15.09.2020-31.05.2021 г. 
 

Информиране на 
родителите за 
индивидуалните 
постижения на детето 
 

учители Текущ 
 

Квалификационни 
дейности с родителите 

Директор 
учител 
 

През уч. година 
 

 
III. 7. Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и 
други дейности. 

Вид 
и организационно ниво 
на проявата 

Начин на учас- 
тие на детската 
градина 

Участници, 
представляващи 
детската градина 



Време и място на 
провеждане 
 

  

Бъдни вечер  участие в 
общоселско 
тържество 
 

Педагогически 
специалисти, деца и 
членове на семейната 
общност. 

Тържествено отбелязване 
на Трети март  
 

участие в 
общоселско 
тържество 
 

Педагогически 
специалисти, деца и 
членове на семейната 
общност. 

„Ден на Кирил и 
Методий“ 

Участие съвместно с НЧ 
„Наука 1927 г.“с. 
Брестовец 

деца и членове на 
семейната общност. 

 
IV. Дейности за изпълнение на национални, регионални, общински програми и 
стратегии 
IV.1. Дейности за изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността: 
1.Провеждане на инициативи за подаряване и размяна на детски книжки. 
                                         Срок: текущ; Отговорник: учители, родители 
2.Организиране на карнавал на приказните герои. 
                                           Срок: април; Отговорник: учител, директор 
3.Организиране и провеждане на Национална седмица на книгата. 
                                            Срок: април 2021г.; Отговорник: директор, учители 
4. Информиране на родителите за възможностите да подкрепят детето в прехода от 
детската градина към училището. 
                                            Срок: май 2021г.; Отговорник: учители 
5. Обогатяване на библиотеката в методическия кабинет в детската градина и 
библиотеката с детска литература. 

                                       Срок: текущ; Отговорник: директор, учител 
6. Оценяване на ефективността от посещението на предучилищна подготовка 
                                           Срок: м. май 2021г. ; Отговорник: учители, директор 
IV.2. Дейности за изпълнение на Национална стратегия за образователна интеграция 
на деца и ученици от етническите малцинства: 
1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за 
разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата от 
малцинствените групи - координационен механизъм между заинтересованите страни 
за провеждане на интеграционни политики. 
                                                   Срок: м.09.2020г. ; Отговорник: директор 
2. Подкрепа за деца от етническите малцинства за изравняване на стартовите им 
позиции при постъпване в образователната система.  

                                              Срок: постоянен; Отговорник: учители 
3. Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за 
които българския език не е майчин. 
                                                   Срок: текущ; Отговорник: учители 



4. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за 
работа в мултикултурна  образователна среда. 

                             Срок: по план за квалификационна  дейност;  
                             Отговорник: директор 

5. Включване на културните традиции на различните етнически групи в проблематиката 
на интеркултурното образование вДГ 
                                 Срок: по план; Отговорник: учители 
6. Ранно откриване на деца в риск от обучителни затруднения. 
                                 Срок: септември/октомври 2020г.;  
                                 Отговорник: учители 
 
 
Годишният план на ДГ „Лилия“, с. Брестовец е приет с решение на 
педагогическия съвет – Протокол №6/ 08.09.2020. и утвърден със заповед № 
4/15.09.2020 Г. на директора. 
При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през 
учебната година 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 – ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ№2 –ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021ГОДИНА 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ№3 КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОР НА ДГ 
„ЛИЛИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ№4 – ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ№5 - ПЛАН ЗА РАБОТАТА С РОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2020 /2021 ГОДИНА 

 



IpranoxeHrae Nei YreuPxg?BoMi''
flupexmo7 Ef- llcxPa Ta

nIAH3APAEoTATAHAnEEAroruqEcKt4f,c.l,BET

- Irle6op Ha ceKperap.
-Orquraue Ha pemeHI'LTa,B3erIr na IIC l'{b6

-3anosHaeau e u uzlupaae Ha KoMI4cI'Ifl rro 6esonacuocr Ha

ABIIXEHIIETO IIO IIbTI'ITIATA.

-Pa.grleNAaHe Ha TIJIaH 3a rlecrBaHe Ha eceuHo rbpxecrBo'

- Ilpueuaue Aefictsus u MepKI{ 3a HeAonycKaHe Ha {lIrrunuo

3AfrvcaH.rl Aeua.
- flpueuaue Ha rlporpaMa 3a npeBeHlrl4fl paHuoro HarlycKaHe'

- flpuervraHe Ha KplrTepvu 3a oIIeHflBaHe Ha rleAarorlrqecKllTe

c[euI{aJII{crI{ 3a 4uQepenqzpaHo 3arlnalrlaHe Irpe3

Hacro{lqar a Yte6ua loAIrHa

- IlpraeuaHe Ha Ilporparrla 3a rlpeAocraBflHe sa pal1l

BG3MoxHo crltilsa npuo6uaBaHe Ha Aeua lr yqeul4lllr or yI3BI{MI'I

rpyru.
-fllan 3a rlporlrBo4eficrnue Ha ropMo3a'

- llpr.onureia flnan 3a clrrypHocr B:sB Bpt3ra 
" 

T 'T' al' 1 or

3ar<ona 3a rlporl'IBoAeficrnue Ha repopl{3rraa u Hape46a Ns

8121s1225 127 .09 .2017 r'
- flpuerraaHe Ha rIpaBI'Ina zapa1oraB Af'
- Ilpraeuane Ha IJIaH 3a reMarl'IqeH KoHTpon'

3anosHanaHe c Hacoxrz:a pa6ora Ha AercKIIre IpaAIIHI{ rpe3 y' 2020'

2021r. B YcnoBl,Iflra sa COVID-I9

M. GenTeMBpll

ffiHr.rero Ha perreHr4flra,B3erl{ sa fIC l'1b1.

- O6ctxlane ua npo6:rerllu gbil rpe3 Hacroflil{ara



- O6cr,x,uaue Ha pe3ynrarl'ITe or [pocneAsBaHe Ha pa3BI'ITI'Iero Ha

Aeuara - BxoAHo HaBo rr npeArlp?IeMaHe MepKI'I sa uo4o6prBaue Ha

o6pa-eonareJlHlrre pe3ynrarll Ha Aeuara.

- O6ctxtAaue Ha rIpa3HI'ItIeH KaJIeHLap Ha AercKara rpa4krua'

- Anzulug Ha KoHTponnara gefinocr rrpe3 rltpBo rlonyroAlre'

- pa6om c poAlrrewlre, o6orarrBaHe Ha MTB' flpo6lerraz uo

Br,3rll{Tarerluara Pa6ora r r{f.
- Or.rer Ha pe3ynTarl4Te oT BOII uo o6pasonarenHl'I craHAapTI'I3a

rrbpBoro rlonyroAl4e.

noJlyroAl{e -AV alHocrl'IKa Ha [oAlorBI'ITeJIHI{Te rpy[u'
-Or.{uraue ua 6roAxer 2020r. z o6crxAane v pa3rnex,4aHe Ha 6rcANer

ffiHLIero Ha B3erlrre peureHl{fl or rpexoAux fIC'

- o6crNlaHe Ha Ka3ycr,r Lru\ev 3a IIOBIIIIIaBaHe eseKruBHOCTTa Ha

pa6ora rr paBHl4tqe Ha rlocrplxenlls Ha AeIIara'

-l4z6op na yue6nu rloMarana 3a rIoAlorBpITeJIHIrre rpyfil{ 3a

cneABalrlara Yre6na roAI4Ha.

- 4o nlraa- atr arvl Ha n eAaro u'lqe cKI4{ KoHTp o JI - p e3ynrarr4' tr3Bo nl4 )

'pefiopbKl{ TT.r'ATvreor reanu6l - cr B Af'- brrrrur" Ha pe3ynrarllTe or rnanuSuraqlroHuara Aefrnot

- Orqer Ha KoMPlcr.f,ra rlo BYBOT

- Orqer ro urlaH EAK u EIII
- orqer Ha rpyrraTa sa yue6no-Bb3IIlITaTeJIUara pa6ota npe3 yue6nun

lepl{o.4Ir pe3ynTarlr or rlpoBepKara Ha I'{3xoAHO HI',IBO Ha Aeqara'

ocrra na [f 3a YtI' 202112022r' u

opraHlr3all r4fl. Ha yrIe6HI{s AeH.

- [prerare Ha rIpaBI4JIHI4Ka sa AefiHocrra Ha AercKaratpal.vua'
- Axryaru: a||[lfl:Hallpanv:Ilrrxa 3a 3ApaBocJIoBHIr ra 6esonacHla

ycnoBr.rf Ha rpyA.
- Axryalu: arJtrfl Ha flpanu.nunra 3a BrrpeuHlas rpyAoB peA'

- Arryanusvpale Crparerux 3a pa3Burl{e Ha AercKararpatrilHa

- Ilprerraue ua foAIarueH IJIaH:a Aeftuocrra Ha.4ercKarar.p4trua'

- ilpueuaue na fllana:a rcealn$uKallIroHHara Aefiuocr'

- Ilpueuaue [Ilana 3a KoHrponnara Aefttrocr Ha 'urpeKTopa'
-Ilpraenane lllan Ha KoMllcl4flTa rlo BIII sa yq' roAltHa'

- flpueuaue Ha AHeBeH pexl{M u ceAMI'IqHa rlporpaMa

- O6cnN.qane ?I nplreMaue Ha reMarl'IuHoro pa3npeAeneHl'Ie

- Arryalusvpale I'r npueMane Ha erI'IqeH KoAeKc Ha Aercxararpan.fiHa'

-YKasanns 3a BoAeHe ua 3Y[.

M. CenreMBpH

HacrostquqT nnaH 3a pa$oTaTa Ha nelaror4qecKntl cbBeT e HepenilMa qacT OT

rggilruHt/tl KOMnneKCeH nI'laH Ha r[f ,fiv;ntAfl" C. SpeCTOBeq , npl4eT Ha lleEargrilqecKn

cbBer Ha 08.09.2020 r. c nporoKon Neo



llpunoxeHue Ne 2

Yreupx4aBaM;
Eupercmop frF.

NNAH
HA KOMl,lCI.lfTA NO EE3ONACHOCT HA EB14XEH]4ETO NO NbTIIJ{ATA

3a opraHu3aqhf, na o6y'reHHero ,l Bb3nuraH}lero no EEII
e [F "Iuntif,"- c. SPecroeeq

aa y're6narc 20201 202'lr.

Llenu, ocHoBHl4 3agaqu 14 nphopl4Teru:
Llenu:
YceocaaHe Ha eneMeHTapHH npeEcTaBH il nOHFTI4F 3a nrrTHo ABhXeHre il HaqanH]4

yMeHtan ea 6esonacHo np[EBllxBaHe, Karo neuexogql4.
OoprraNpane Ha cncreMa or cnellilanHt4 3HaHVf,, yMeHhn v HaBVI)u, Heo6xogttMil 3a

ycnel1.1Ha a,qanraqilfl KbM ycnoBuFTa Ha rqBfixeHileTo no nurg.BusnfiTaHile Ha

TpaHcnopTHa KynTypa r SopnaHpaHe Ha yMeHilfl y Aeqara aa 6esonacHo

np[ABl4xBaHe no nbTF, KarO neuexoAql/.
OpraHrrsrapaHe v octArypf,BaHe Ha Heo6xognMnTe ycfloBl4n sa e$erruBHo t4

pe3ynrarHo o6yveune no 5[l-l B El-.
3agaun:
- 3anoeHaBaHe Ha Eellara c ocHoBHt4Te onacHocril Ha nbrn 14 cnoco6rre 3a rflxHoro

npeEoTBpaTtlBaHe.

- t/arpa44aHe Ha Mo,qenil Ha noBelqeHile Ha nbTfl, ocHoBaHil Ha 3HaHrF, yMeHuF t4

OTHOIJICHilF.

- cus4aeaHe Ha yc.noBrF 3a 3aTBbpAFBaHe Ha HayqeHoTo qpe3 yqacTue Ha EeqaTa

B noEXo,qFUlt4 h Hac'bpqaBau-{14 ycnexa geilnocrm.

-. noeuLuaBaHe HilBOTO Ha npo$ecraoHanHaTa KoMneTeHTHOCT Ha yqilTeflhTe no

BEn.

- E$exrrrraHo r3nofl3BaHe Ha cbBpeMeHHilTe nuSopuaqiloHHt4_ 14 MpeXOBt/t

TexHoItoril v 3a noBiluaBaHe Ha Ka'-{ecrBoro Ha Bb3nilTareflHo-o6pa3oBareflHuF

npoLlec, BbBeXAaHe Ha ilHoBaLlHoHHHTe o6pa3oBareflHil TexHorlorilil il Merolqil,

o6orarReaHe Ha yve6Horo cbAbpxaHre.
2. OqaxeaHil pe3ynraril:

- o60rarcBaHe Ha nu'.{HaTa Kynrypa Ha yqacrHl4lll4Te B nbTHoTo rqBilxeHile - iqeqa il

Bb3pacTH14.

- OopurapaHa Ha tpahnn HaBilqil 3a 6e3onacHo ABLIxeHhe Ha nbTf .

- l-lo4o6pflBaHe Ha ycnoBilf, 3a 6e3npo6neuHo ABilxeHile/ npegoreparFBaHe Ha

t4HLlil.qeHTU Ha nbTF.
lll. EefinocT[ 3a [3nbrHeHhe Ha ocHoBHl,lTe qen]l 14 3agaqh

1. AAtunxucrparl4BH14 4efi nocrr:



 
 
Срок за 
реализиране 

Дейност Отговорник 
 

м. септември 
2020г. 
 

Дейности по обезопасяване района на ДГ Директор 
 

15.09. 2020г. Изготвяне на план за работа на комисията за 
учебната година 
 

комисията по 
БДП 
 

30.09. 2020г  Изготвяне график на ситуациите по БДП Учител 
м.10.2020г. Приемане на план за работа на комисията за 

учебната година 
 

ПС 
 

м. 04.2021г. Работа на КБДП по плана за обезопасяване 
териториите на ЦДГ във връзка с по-честото 
извеждане на децата в двора през пролетно- 
летния сезон 
 

КБДП 
 

2. Обогатяване на образователната среда по БДП: 
Срок за 

реализиране 
Дейности Отговорник Очаквани 

резултати 
 

м. 09. 2020г КБДП разработва 
организационна схема за 
снабдяване на децата с 
учебни тетрадки по БДП 
 

Учителки  

м.10. 2020г Проверка на наличната 
материално техническа база 
за обучение по БДП. 
 

Комисия по 
БДП 
 

Ефективно 
овладяване на 
правилата за 
движение по 
пътищата. 
 

м.10. 2020г. 
 

Учителките да включат в 
дневния ред на 
родителските срещи 
разговори-беседи целящи 
повишаване културата на 
поведение на родители за 
безопасно движение на 
децата им чрез беседа на 
тема:;Да предпазим децата 
на 
пътя“-разясняване 
спецификата на възпитание и 
обучение на децата по БДП. 

Учителки повишаване 
културата на 
родителите за 
безопасно 
движение 



 
м.05. 2021 г. ДКТ с постановка за улично 

движение 
Учителки Овладяване 

правилата за 
движение по 
пътищата 

 
.  
 
 

3. Координационно и консултативни дейности с учителите: 
 
Срок за 
реализиране 

Дейности Отговорник Очаквани 
резултати 
 

м.Септември 
 

Планиране на 
образователното 

съдържание 
за учебната година 

 

Учителките и 
комисията 
по БДП 
 

спазване 
изискванията за 
планиране по 
БДП 
 

м. 02.2021г. 
 

Комисията да окаже 
съдействие и организира 

изложба от рисунки по 
групи 

на ниво ДГ на тема „Аз се 
движа безопасно“ 

 

КБДП 
 

 

м.04.2020г Постановка на куклен 
театър за безопасността 

на пътя 

Учителките Овладяване на 
правилата за 
движение по 
пътищата 

 
 
Съвместна дейност с родители и други институции 

1.Запознаване на родителите на родителските срещи с ролята на семейството при 
възпитание на децата по БДП . 
                                        Срок: м. септември/октомври-2020г. 
                                        Отг. учителките 
2. Превенция на риска от ППС- среща разговор с КАТ.Среща с Георги Стоянов , автор на 
книгата“Останете живи“ 
                                         Срок: м. април-2021г. 

                               Отг. Комисията по БДП 
 

РАБОТА С ДЕЦАТА: 
1. Провеждане на задължителен хорариум от часове, съобразно годишното 
разпределение на темите по направлението за учебната 2020/2021 г. 
                                     Срок: текущ Отг. учителките 
2.Учебно съдържание по БДП да се отразява в дневника на групата . 



                                     Срок: текущ Отг. учителките 
3. Да се осигурят методически пособия и дидактически материали за качествено 
провеждане на различните видове ситуации по групите. 
                                      Срок: м. октомври Отг.: комисията, домакин 
4. Провеждане на празници, развлечения, състезания, театрална постановка по БДП. 

                           Срок: текущ Отг. Учителките 
 
 

Изготвил: 
Маринела Андреева/Председател КБДП/ 
 
 
 
 
 
 
 

 



l-lpranoxexhe Ns 3
YreupxgaBaM:

flupexmop Ef-

NTAH
3A KOHTPOnHATA EEI4HOGT HA ETIPEKTOPA

HA Er ,,nl"/.nlAf,"
Yqe6na 202012021r.

lnaHrrr 3a KOHTpOnHaTa nqeilHOCI a ,Ql- ,,IunVlf," e paSpa6OreH Ha OCHOBaHHe:

1. uln. 258, an. 1 or 3nYO
2. ,[nuxHocrHa xapaKTepucr[Ka 3a AflbxHocrra ,,Ailpexrop na,[l-"

KoHrponnara peftuocr e flercKa rparqilHa ,,IlVnVfl" - c'EpecToBell e cBbp3aHa c

il3rpa(AaHero Ha KoMnneKc or gerZHocn4, ocilrypqBatrlt4 onrhManHt4 ycnoBk/'f, 3a

pa3BilTileTo Ha EeLlaTa .Ctrnacno '.{n. 258,an. 1 or 3nyO - IupeKTopbr Ha

AeTCKaTa rpa,qhHa opraHfi3ilpa h KoHTponilpa qfaocTHaTa ,qeilnocr Ha

tAHCTaAry+Vflra B cboTBeTcTB[e c npaBoMol4v[Ta, onpeEeneH]4 c ,qbpxaBH[tl
o6pasoaarefleH craH,qapr 3a craryra r,r npo$ecroHaflHoro pa3BilTile Ha yqklTeflhre,

flilpeKropr4re il ,qpyrrre negarorilqecKil cnellilanilcrvt - Hapep6aNe 15 qn.31 t.34 -
orroBapr 3a ocilrypflBaHe Ha 3rqpaBocfloBHa, 6eaonacHa il no3hrl4BHa cpeAa 3a

o6yueHue, Bb3nilTaHtte tl TPYA.

uEIl: Ha6nro,qenve, aHanv3upaHe il KoHTponilpaHe Ha geilHocTilTe 3a nocTuraHe Ha

onruManHil pe3ynrarra e yue6Ho- Bb3nilTareflHiltl npoLlec. Vlgearlt$nqilpaHe Ha

npo6neurre Ha nepcoHana il oKa3BaHe Ha HaBpeMeHua eQerruBHa 14 KoHKperHa

noMol{. ESerrraaHa paoora no npoeKTil 14 BoAeHe Ha npoeKTHa AoKyMeHTaLlfif,'

3A[A9t4:
1. Ea ce ycTaHoBl4 CTeneHTa Ha eserrnaHocT Mex(4y nllaHilpaHe, opraHil3allvf, tA

ynpaBneHVe Ha negarorilqecKrfl TpyA t4 KaqeCTBOTo na o6yveHile, qpe3 oTqilTaHe

cborBercrBuero Mex4y l43t4cKBaHilATa - EOC, HopMt4, noKa3arerlvt tA Ap.il peaflHil

pe3ynraTil.
2.Ea ce KoHcTaTilpa cTeneHTa Ha KopeKTHocT il npeqH3HoCT npil pa6oTa cbc

3aAbnxnTefl HaTa yqilnilulHa AoKyMeHTaqilfl cbff'lacHo t43k1cKBaHilflTa Ha MOH

3. Aa ce cb3Ea,qar ycltoBt4f, 3a peryflilpaHe ua .qetZHocrra Ha EercKara rpaAuHa kl

caMoperynupanelcaMoolleHFBaHe Ha pa6oreu-lilTe npr HenpeKbcHaro noBu[uaBaHe

Ha opraHil3aqiloHHara Kynrypa Ha ilHcrtATyqvinra ra nogo6paBaHe Ha KaqecrBoro'

4. Eace ocbulecrBflBa nocrof,HeH KoHTpon no H3nbnHeHue Ha napeg6tATe 3a

3trpaBocnoBHoTO XpaHeHe Ha,qeLlara.
5. l-lpoyveaHe Ha paBHiluleTo Ha KBanuQuxaqun Ha y'.{uTenvre v noMoll-lHt4K-

Bb3nilTaTenl:re V Onpe,qenflHe Ha QOprvrrare ga HefiHO1O nOBilUaBaHe.



5. Проучване на равнището на квалификация на учителите и помощник-възпитателите 
и определяне на формите за нейното повишаване. 
6. Проучване на състоянието на материалната база и дидактичния  инструментариум 
като предпоставка за подобряване на ОВП и достигането на ДОС 
ОБЕКТ НА КД: 
На контрол подлежат следните дейности: 
- учебно-възпитателната; 
- административна; 
- социално-битовата и стопанска. 
Обекти за контролна дейност на директора са : 
Педагогическите специалисти, помощник-възпитатели, служители, помощен персонал, 
деца 
ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
1. Организиране на педагогическата дейност. 
2. Организиране, провеждане и документиране на всички дейности 
3. Правилно водене и съхранение на задължителната училищна и учебна 
документация 
4. Спазване на трудовата дисциплина, на Правилника за дейността на детската градина, 
Правилника за  вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 
5. Състоянието на материалната база 
МЕТОДИ: 
1. Наблюдение; 
2. Беседа; 
3. Разговор; 
4. Проучване и проверка на документация; 
5. Посещение на задължителни педагогически ситуации; 
6. Посещения на открити практики  
7. Провеждане на анкети с учители и родители. 
ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 
1. Педагогически контрол: 
Превантивен 
Текущ 
Тематичен 

2. Административен. 
3. Финансов контрол. 
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: 
 
№ Дейности Обект на 

контрол 
 

Време на 
провеждане 
 

1 Подготовка на групата за нормална работа и 
стартиране на учебната година във 
разновъзрастова група 

Целият персонал 
 

м. IX.2020 г. 
 

2. Оценка на храненето на децата 
 

домакин,  
готвач 
 

Веднъж на 
два 
месеца 



 
3.  
 

Текущ контрол в разновъзрастова група с 
цел предотвратяване на нарушения и 
подобряване на екипната работа 
 

Целият персонал През цялата 
година 
 

4. Социализация на новопостъпилите деца Учители, 
пом. 
възпитатели 
 

През цялата 
година 
 

5. 
 

Здравословното състояние на децата и 
персонала и спазване на епидемиологичния 
режим 

Учители, 
пом. 
възпитатели 
 

През цялата 
година 
 

6. Работа по проекти Учител 
 

През цялата 
година 
 

7.  
 

Проверка на дневниците на групите с цел 
спазване 
на ДОС 
 

Учител Ежемесечно 
 

8. Проверка на досиетата на децата, с цел 
недопускане на фиктивно записани деца в 
ДГ и деца с неизвинени отсъствия. 
 

Учител Ежемесечно 
 

9. Правила за безопасност на движението. 
Действие при бедствия, аварии, катастрофи 
и пожари. 
 

Целият персонал 
Комисии 
 

м. X.2020 г. 
м. V.2021 г. 
 

10. Изследване и отчитане на входните нива  на 
децата от разновъзрастова група.. 
 

Учител м. X.2020 г. 
 

11. Овладяване на книжовен български език. – 
тематичен контрол 

 м. IV.2021 г. 
 

12. Административен контрол – текущ Домакин, Готвач 
Огняр 

През цялата 
година 
 

13. Работа по проекти Учител През цялата 
година 
 

14. Работа с родителите и членове на 
семейната общност. 

Целият персонал През цялата 
година 
 

15. Диагностика – отчитане на изходно ниво Учител м. V.2021 г. 
 
Тематична проверка: : Български народни традиции и обичаи – фактор за 
овладяване на социално ориентирано поведение. 



Цели: Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие за 
стимулиране на социално ориентирано поведение и изграждане на 
положително оценъчно отношение към народните обичаи в условията на 
празнична атмосфера 
Задачи: 
Показатели и критерии: 
а) теоретична изясненост на проблема; 
– предварителна подготовка; библиографска справка; 
– ясно очертан периметър на въздействието. 
б) практическа реализация: програмно съдържание, вид на ситуацията 
(дейността),ефективност, методическа издържаност, целесъобразност; 
в) провокиране на детската активност: педагогически техники, методи, средства и 
похвати; 
г) ефективност на педагогическа дейност: усвоени знания, умения, формирани 
елементна учебна дейност; готовност за училище (за 4. група), контрол върху 
поведението,балансиране на дисциплината, стимулиране на изявите и самочувствието; 
д) използване на различни видове игрови техники във всекидневната работа с децата; 
е) активност на децата – желание за участие, самочувствие, речева активност и 
адекватност на игровите действия, експресивност на речта, умение за монолог и 
диалог; 
ж) влияния върху детето: 
– влияние върху личността на детето; 
– влияние върху поведението му; 
– влияние върху преживяванията и чувствата 
– влияние върху мотивите. 
Текущ контрол – педагогически, административен, финансов 
Задачи: 
Ежедневна подготовка на учителката за реализиране на учебното съдържание 
съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата. 
Единни изисквания и координация на дейностите между учителката и помощник-
възпитател в групата 
Проверка на задължителната документация, 
                                                                                   Срок: текущ 
Осигуреност на условия за нормално протичане на педагогическото взаимодействие– 
педагогическа осмисленост и естетическа оформеност на средата. 
Планиране на дейностите - Проверка на годишните и седмични разпределения на 
учебния материал в разновъзрастова група; спазване на седмичното 
разпределение,подбор на образователното съдържание; конфигурация на 
педагогическите ситуации и целесъобразното им провеждане в рамките на деня и 
седмицата; взаимовръзка на разпределение на педагогическите ситуации, оптимална 
организация на живота на децата в групата. 
                                                                                      Срок: текущ 
Проверка на готовността на учителката за качествено провеждане на всяко звено от 
дневния режим. Степен на удовлетвореност на потребностите и желанията на децата в 
педагогическия процес. 
                                                                                      Срок: текущ 
Взаимодействие с родителската общност и помощния персонал в групата 



– единство на педагогически изисквания 
                                                  Срок: на родителски срещи, др.форми на                    

взаимодействие и текущо 
Проверка на качеството на развлеченията, спорта, празниците и тържествата. 
Предварителна подготовка. Съобразеност с възрастовите особености на децата. 
                                                                 Срок: текущ 
Проверка на воденето на задължителната документация – касиер-домакина,  
огняр, учители. 
                                                                 Срок: текущ 
Проверка на състоянието на трудовата дисциплина и спазването на седмичното 
разписание. 
                                                                   Срок: текущ 
Анализ и оценка на дейността на комисиите в детската градина 
                                                                   Срок: по график 
 
 
КОНТРОЛ  ВЪРХУ  ФИНАНСОВАТА  ДЕЙНОСТ. 
 
1. Контролиране на изпълнението на бюджета на ДГ „Лилия” – непрекъснат 
контакт с изпълнителя по бюджета на Кметство с.Брестовец. 
2. Документация, свързана с храненето на децата – требвателни листи, книга за 
заповедите за храна, квитанции, месечни отчети, фактури. 
3. Котрол за влагане на хранителните продукти. 
4. Финансова дисциплина на домакина. 
КОНТРОЛ  ВЪРХУ  ХИГИЕНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛИЛИЯ” – 
С.БРЕСТОВЕЦ 
 
1. Веднъж седмично проверка на хигиената в детската градина. 
2. Проверка качеството на храната и влаганите продукти. 
3. Наблюдение върху  организацията на деня на открито. 
. 
КОНТРОЛ  ВЪРХУ  ПОМОЩНО –ОБСЛУЖВАЩИЯ   ПЕРСОНАЛ 
 
1. Спазване на задълженията от длъжностните характеристики. 
2. Непрекъснат контрол върху поддържане на текущата хигиена във всички 
сектори на детската градина. 
3. Мястото на помощник-възпитателя в дневния режим, включващо общуването с 
децата. 
4. Роля и място на обслужващия персонал за формиране на навици у децата. 
 
        Приет с решение на ПС - протокол №6 /08.09.2020г.и утвърден със 
 заповед на директора №4/15.09.2020г. 
 
 
 
 
 



 



llpnnoxexre Ns 4 Yreupx4a
flupexmop fl[-- l4cxpa Ti

NTAH
3A KBAII 14(D14 KAqTOHHO-METOET q ECKA PAEOTA

na fll- ,,Ilunua
sa yve6nara 2020 12021r.

OcnOeHara qen Ha reanu$uxaUHOHHaTa ,qefiHocr B ,qeTCKaTa rparqrHa e
HacoqeHa KbM HenpeKbcHaTo aKTyanil3LlpaHe Ha 3HaHhflTa, ycBoflBaHe Ha HoBt4

MeTOflt4 B npenorqaBaHeTo V O6yveuue qpe3 CauOo6y.teHre, qpe3

xaanu$uraqnoHHa ,qeilHocr B ,qercKara rpapmHa il il3BlrH HeF I opkleHTaqvf, B

HOBOCTTTe B neAarorilqecKuf, npoqec.
3a negarornqecKnn nepcoHaa xaanrSNrar-lt4flTa e elquH HenpeKbcHar npoLlec.

Cro6paan eahxu ce c yc-noBVATa B 83, c HauJrre Bb3nilTaHilLll4- TexHilte oco6eHocru
t4 Blr3MoxHocrt4, v B aaBacr4Mocr or rl4qHl4Te cr r npoQecuoHaaH[ KaL{ecTBa,

y'.{ilTentaTe rpn6ea ,qa ocbuecrBgT TaKoBa BbonnrarenHo Bb3rqeftctgue, Koero B

MaKCUManHa CTeneH Aa rqonpuHece 3a coqilaflHo-nrqHocTHo pa3BVTVe Ha BCflKO

flere.
ll. Llenra, ocHoBHlt 3aflaql,l 14 rlpl4op]rrerr B xeanraSuKaqhoHHo-MeroflHtlecKara

,qefinocr Ha AercKara rpaAhHa npe3 HoBara yve6na 2020 I 202'lroflrHa
[enr:
[a ce crilMynilpa xeflaHnero Lt MorilBaqilflTa Ha yq]4Tenhre rqa noBilLuaBar rilt{Hara
ct1 raanu$rxayf,, Karo ct4creMHo 6ueat unQoprurpaHu 3a pa3flLlt'lHt4Te

BIT3MOXHO CTU lA $OpnA r.
YcrreupueHcrBaHe Ha npoQecfioHarHilTe yMeHnn u npwgo5uBaHe Ha HoBl4 3HaH]4fl t4

yMeHilt B cboTBercTBue c pa3BilTl4eTo Ha neiqarorilL{ecKaTa HayKa.

llporr/lnHa v pa3B[Tvte Ha npo$ecuoHaflH[Te Harflacu il qeHHocrt4 B cborBercrBile c

AilHaMuKara Ha o6r4ecraeHoro pa3Burile- ocbBpeMeHflBaHe, aagun6ovaBaHe v

pa3BilTue na nprago6ttrttt ontAT Ha no-Bl4coKo paBHillqe.

OcHoeHta 3aAaqil:
- H3BexAaHe Ha nocrofiHHara reanu$ntaqttf, cpeg npropurerHnre gefinocrn sa !l-;
- e$exrreHo il3nofl3BaHe Ha HaflHL{Hl4Te pecypct4- t4HTeneKTyanHV, $rHaHcoan n

Marep1aaaHta 3a nogo6pneaHe Ha npo$ecnoHaflHara KoMnereHTHocr Ha

ne,qarortaqecKufl n noMot{Ho- o6cnyxBaul nepcoHafi ;

- cTt4Myrlr4paHe caMono.qroToBKaTa I caMoycbBbp[ueHcTBaHeTo Ha yqLlTeflilTe;

ll!. Eefiuocril 3a t.r3flbrHeHtae Ha ocHoBHl.lre qenla ta 3a4aqn:
1. KeanraSrrrralliloHHo-MeTo.q[qecKkl 4eftHOCrr 3a nOBil[UaBaHe Ha

npoQecnoHaflHilTe KoMnereHTHocrkr Ha yqilTefl[Te, opraHil3upaHl,/. or AercKara
rpaAilHa.
Te[4arm.{H il HanpaBneH ufl .

- HOBt4Te negaroruqecKu TeXHOfloruil il t4HTepaKTilBHOT9 O$yvexne
- npocneAFBaHe il OnTilMl43ilpaHe Ha Bpb3KaTa poAHTen - rqeTe- yquTen

- rpa4aHcxo o6pasoeaHne e.!3
- 6esonacHocr Ha EBilxeHilero il noBe,qeHile npu EAK
- 3rqpaBHo u eKororr'-{Ho Bb3nilTaHUe



2. Ycaqwe a gefiHocril Ha noBH[uaBaHe ua npo$ecuoHanHilTe KoMnereHTHocril Ha

yqnTenuTe h3BbH iqercKaTa rpaEHHa.

OqareaH[ pe3ynrarvt
1 . l-1 oggrpxau-la r Ao nbfl H t4Tefl Ha raan r$u xat1'nfl .

2. Awyanu3ilpaHe w npngo5uBaHe Ha HoBr4 yMeHVf,,3HaHVtl 14 KoMnereHTHocrl4.

3. ilosuuJaBaHe KaqecrBoro na pabora r BOI-1.

NTAH HA EEI/HOCTI4TE:

A. Br,rpeuJHo - MeroAlr{ecKa KBaru+rxaqnn c neAarorHqecKara Korerrf,.

Burpeuxo - MeTogI4qecra reanu$uKaqHf, G Hene4aroruqecKnf, flepcoHan

1. CerrltnHap - ,,34paeogfloBHoTg xpaHeHe 14 npaBI4flHoTO pa3BhThe Ha 4eqaTa" .

2. O6yveHile Ha noMol{Ho-o6cnyxeaulilfl nepcoHafl no HACPP cucreMara.
3. l-lpiarana 3a pa$ora B ycnoBVA Ha n3BbHpe,qHa enilrqeMnofloruqHa o6craHoexa.

Ha peruoHarHo Hl,lBo.

Yqacrre B pa6orHt4 cpeu.$4, o6yveHua il ceMilHapil, opraH[3tApaHV or PYO -[lneaeFl
Ha xauuoHarHo H14Bo.

A/ BxnroqaaHe B KypcoBe r o6yvenuF 3a noBvll"UaBaHe na xeanr$VKaqVflTa.

Bl Yqacrue B TpeH]4Hrh, opraH]43upaHu oT napTHilpaqil HenpaB[TeflcTBeHil

opraHn3aLll414.

l-l Yqacrrae B KypcoBe ea reanu$vKaqv+ il npeKBanr$nxaqun.

J\& Teua @opnra Cpox O6y.ranaul
Bpoft

YIIACTHI,IUU

I BrgnurasaHe couuilJlHo-
oprreHrupaHo [oBeAeHI4e y
Aerlara npu
seauN{oAeficrBze cbc
cDenaTa.

[ucxycur, 30.10.2020r 14.Tayruauona 2

2. Cnequ$zxa vrTpuqvnr3a
arpecr4BHo noBeAeHVe Ha

Aerlara.
Ceruunap 30.r1.2020r M. Au4peeea 2

Mscroro Ha HapoAHI,ITe

o6u,aau B clrcreMara Ha

npeAyqLIJII4[IHo
B63NIITAHHE.

BeceIa
pasroBop 21.12.2020r Irl.Tayruanona 2

4. flpereuqux Ha atpecvflTa
qpe3 Hapo.qH nr e o6uqav. [ucxycus 28.01.2021r M. AHapeesa 2

5. Porsra Ha rlponerHl{Te
npa3HIlIII{ 3a

crHMynIApaHe Ha

II03HABATEJIHATA U

EMOIIIIOHAJIHATA

aKTTTBHOCT y
AerIaTa oT

nDe.[ lqunulrlHa Bs3pacT

Ceuuuap 5.03.2021r Irl.Tayuranoea



Fo4ru:nunr nraH 3a raanr$uraqiloHHo-Mero,qilqecKa pa6ora na .Ql- ,,llunus ", c. SpecroBell e npfier
Ha neAarorrqecKr cbBer - l-lpororon Ne6/ 08.09.2020r.
flpr euaxuxnana neo6xoAl4Mocr roAulxHtaqr nnaH 3a xeanuQnxaqiloHHo-MeroA]4qecKa pa6ora uoxe
Aa 6uAe aKryaflH3r4paH npffi yve6nara roAilHa c pelueHile Ha negarorfiqecKrr cbBer.



llprnoxexhe Ne 5
YreupxgaBaM:'t'.1

Eupexmop flf- klcxpa

N'IAH
3A PAEOTA C POEI4TEIUTE

Yqe6na 202012021r.

I.I{EJlrr:
l.flpunnrarraHe Ha poAr,rreJrr4Te Karo rraprHbopv v rrpvrflTeJll4 npu Bb3[I4TaBaHe

Ha cor{r4anHo-HpaBcrBeHu IIeHHocrr4 y .4ellara u o6oratsBaHe Ha rexHl,Lf, xplBor.
2. Cuo4eneHa orroBopHocr 3a pa3But'tl{ero H npocneplarera Ha Aerlara.

II. O C HOBHI,I 3A[ArrlI :

pa:6upanero
B CEMCI{CTBOTO

3a

vl

Ha poAHTenHTe 3a Hilev u MepoIIpuflTIls,cBTp3aHLr c

o6yuenzero Ha Aerlara B AercKaral-pap.t4ll.a.

l.Cucreuara 3a rlaprHbopcrBo na ce ocHoBaBa Ha

rrp r4 opr4TerHuTe o6qo.{oeelrlKl4 I{ c oIIHo- KyJITyp HLI IIeHH o crl{
o6urecrsoro.
2.IlpoaorvpaHe
B63III{TAHT4ETO I4

III.[IPIOPPITE TII e pa6orara:
1.Bc-flxo .{ere e HenoBTopt4Mo-pa3BVTLre Ha AercKara rl4rlHocr B HHAIaBI{AyaneH

pr B63pacToB rrnaH;cb3AaBaHe Ha ycnoBl4.fl 3a kr3flBa Ha TBOpqeCKI{Te

cuoco6nocrvrlr'a Aerero Ia aKTI4BHoro yr{acrkre Ha poAI,ITenLITe.

2.Cwpy gHurrecrBo aa o6paaoBaHue B rleHHocrr4,rrpaBa I{ orroBopHocrl{.

IV.MOTIBAIII,I fl sa yqrrerure 3a B3arlMoAeficrnue:

1.Orcro.f,rar npr4opurerkr n pa6orara akrH 3aIr{I4TaBar cBofl npo$ecuoHaJll43bM.

2.KonconLr1r4par MHeHrafl c poAr4TenI,ITe,a cblqeBpeMeHHo vr o6orarqear
pa6orata crr c AeIIara.
3.IrlsurrH flBar c xeJlaHrre vrncLrflTa cLr Aa Bb3III{TaBar u o6y'taBar.
4.r{yncrnar ce ucrurHcKrrurrHocrz z ce o6orutflBar upo$ecuoH€LtlHo.

V.MOTI4BAIIIH Ha polr.rreJrrrre 3a B3arrMo.qefi crnze H cbrpyAHl{qecrBo :

1.[a o6uryear cBo6oAHo c yquTenuTa-,,Ad cnoAeJIrT 6olxra,pa4ocTLI,HaAex4l,I".

2.ta o6orarsr ce6e ckr,"ga cs6ylsr Aerero e ce6e ca".
3.ila ce npeAH3Br{Ka poAl4TencKo caMorlyBcrBl4e [I ropAocr.
4.ila orAenflT BpeMe r4 BHrrMaHVe Ha.qerdara cv v rexHl4q xl4Bor B AercKara
tpa4;v:ua 6es Aa MI,Icn.rIT aa $uHaucoBLI cpeAcTBa,a [o-cKopo Aa ]r3xl{Berr

AyxoBHa paAocT or cpeul4Te cH c AeIIa 14 rle.qafo3rl.

5.ta ce 3aro3Ha.flT no-,4o6pe c Bb3rlr{Tarenno-o6pa3oBareJlHl{tr npoqec B

AercKara rpaI'krHa.



6.ila6r[ar [oJIe3HI4 na ceSe av,[er\uta rI Apyrrlre.
VT.AEfrHOCTII:

Nb BrAose gefiuocru Orronopurarc Bpeue ua
IIDOBE)I(NAHE

L, PoAurercru cpeIIIH - opraHI'I3aIIlroHHH

/sauogHasaue c npaBI,rJIHI{qI4Te Ha Af z c BOP

Ha rpy[ara, us6op Ha poAI'ITeJIcK]r aKTI'IB,

npeAcraB.rHe ua .{fIY, u rP.l.
3anognaeaHe Ha poAHTeJII{Te Ha HoBonp}reru

Aer{a c IIII ,,YrpuuHa [p]rxa3Ka" u gazaHe rua

HacoKH sa [poABJrxaBaHe pa6orara ro
BCeKT,TAHeBHOTO qereHe Ha [pIrKa3K]r OT qJIeHOBe

Ha ceuefinara o6runocr.
IloAnzcsaHe Ha HoBI4 ,,Cnopasyueuu.x 3a

cb.tpyAttu.{ec.rgo"

.{rpexrop, V.{taren nn. 1X.2020 r

2. BsanraoAeficrsae c poAIrreJILITe Ha

HOBOIIDI{ETIITE AEUA

.(rpexrop, V.{hren nn. 1X.2020 r

3, Irl:6op Ha HoB O6rqecrnen cbBer kl

3ACeI.AIILTfl

p,rpexrop, Vqrren nn.lX.2020r

nn.X.2020 t.,

1.2021 t.,
|V.2027 r

M.

M.

4. "hsrpaxgane A noAAlrpxaHe Ha

B3a[MOOrHOUeHilfl Aeqa - poAhren c noMoqra

Ha npt4Ka3KLlre" - TpeHhHr

,{npexrop, Yqrren rvr.X.2020 r.,

5. Pa6ora no npoeKrrt - c'bBMecrHo c poAilrenhre

r HllO
,[rpexrop, V.{ilren l-'lpea qnnara

roA14Ha

5. OQopnnnue Ha yHrKareH, ecrerr'{ecKl'l t

$yHxqroHaneH hHrephop il excreprop c

TBOpqecKoTo yr.lacT]4e Ha qent4n eKhn n

noMoqra Ha poAilrenv _

Vqrrelr Pogutenu flpea qflnara

roAilHa

7 flo4nonnaraue Ha AercKoro 3aBeAeHhe 3a

noAApb)+(Ka, 060ratneaHe il MoAepHh3ilpaHe

Ha MarepilarHo-TexHfit{ecKara 6rru 

-

.Qrpexrop,poAVrentA,
rqapilTenil

flpea qnnara

roAhHa

8. V1 n Avten Ay an H t4 K o H cynr a\AV .0,rpexrop, Vqnren FlocroRHeH

9. ,,Kore4Ha pa6otwnnvtqa" cbBMecrHo c

po"o,hTenhTe

Yqutenu nn.Xll.2020 r

10. Pa6orrnHrqa ,,MapteHVW1" ' cbBMecrHo c

poAhrenrre
Yqwtenfi nn. ll-111.2021 r.

1,1,. Vqacrre e ny6nnuuu tA3ABtA Ha Aellara la B

v3flBtA, OpraHil3l,lpaHh cbBMecrHo c Apylt4

vtHcTATyWM.

Yuutenu Pogureau l-lpea yve6Hara

roAilHa

12. V,lacrhe e 4efiHocrrre no npoeKT ,,VcnFBaMe

3aep,Ho"

Yqutenu Pogutenu Ilpea yve6nara

roAhHa

13. llpaaHNqr 3a r 3aeAHo c PoAilrenhre Yuurenu Pogv'nenu l-lpea yve6Hara

roArHa

14. Vqacrhe B Meponpnnrilfl Ha fl[ no clyuafi
MelKp,yHapoAHhn AeH Ha AeTCKaTa KHilra c Ll,en

nony.nn pr'1314 paHe Ha qeTeHeTo

Yqutenu Poqwtenu nn.lV.202L r.

15. 6on4rcaaue Ha nfiqa - cbBMecrHa 4eilnocr c

poAilTe,nilTe

Yqrrear Po4rrelr m.lV-.2021r



npaary-tr*" npa3Hhxa Ha Aerero 14 polKAeH

AeH Ha

,QrpexroP
37.Y.202Lr

16.

cflHeOAI'ITE JIII : - QoPtvtI4 3a rIoAHa

1 .Ta6na 3a cbo6ueullf,Kol{ro cbAbpxar:
*,4ueeeu pexl{M t,t ceAMI'IqHa rlporpaMa;

* cro 6 ulen vfl. 3a cpeull4,[p a3HI'IIrr4 u ct6wrut;
* ronarru uu6 oprrlaql,lfl , KOfl TO IIepI4 OAIITIHO C e ,,oAMeHfl ;

*rertu or yre6uara rIPorPaMa;
* cruxoteopeHr{{,3ayqeHl4 or AeIIara;
*pe:ynrarra or yue6:naranra 4eftnocr rlpe3 AeHfl,

*ranQop^,rarluoHHo r:a5lo 3a yqacTH',',I"" r "vtpuuHa 
IIpuKa3Kao' - BKlIOrIBaIqo

-6rraro4apHocTI4cHI4MKoBMaTepI4?'JI3aIIpoBeAeHI{Aocelacpeuu.
Cpor Ha r{3rlbrlHeHlre-lrocrof,HeH

2.KoucYnrarlIBHI{ cpeIqu :

* sceKu BToPHI{K KoHcYnraIILII4 c poAllrenl{ or 9,00u' Ao 11'00 LI' ro

xlH',"XtffH:""1',":u* alr,.rr4 orHocHo rroBeAeHr4ero v\ u]H$r4Bzrl{yarrHr4re

;::TH;T#" ;iffff'oru uo4o6prnaue HarlpeAbKa B pa3B?Ir'Iero Ha

Aerero,ycBoflBaHero u 3aTBbpAflBaHeTo Ha HOBI4 3H.AHLlfl"

MeceIII4 or oKToMnpu 2020r'-ry wafi'2021l.'z

rIEAAror[.IEakA ftpAKTIIKA na MoH ,,Yrpnnna upunasrao'

I,t YTIACTI4E T UPONKT ,,YCII.flBAME 3AEAIIO"

fercrara rpaAuHa npoAbJlx uri ou pa6o,a 3aeAHo yrtvrefir. t4 ceuefinara

o6ulrrocr 3a IIpeoAoJI,,IBaHe Ha TpeBoxHocTTa Ha AeIIaTa I4 ocbIIIecTBflBaHe

IIJIaBeHIIpexoAoTAoMaI[HaTa.p.4unuoncpe$aTaBAeTcKaTaTpaAI1lHa3a
HoBoIIpI{eTI,ITe Aeqa.3a TpeTa.oA,,,u ilpoeKTa e pa3llluperr . Beqe ce ueJII,I

,,Yrprauua cpeula!"-Ile ce [poBexAa BCeKI{ AeH C pa3[I4qHI'I [peACTaBkITeIM HA

ceuefisara o6ursocr rro rrpeABap,rrerrHo HarIpaBeH rpa$urc' Tosa ' r{e Beqe

[peACTaBr4TeJrr{Te Ha poA?ITeJI}ITe cTaBaT aKTI4BHI',I yrIacTHI/Iqra n o6yueHlIeTo Ha

Aeuara rqe ,r3rpaAI,I aruocsepa 'u-:-':1*::Jo 
yBaxeHI'Ie' pa3roBopu rlo

pa3rfi4|tHL|TeMI4cIIeIAeuaTaAace"yY:Tlig,.IIpI4llpecTofl'}IILBAeTcKoTo
3aBeAeHr{e. ,.Il,oneplrero MexAy poAI{TenI4 U yririerll{ , Iqe 6tge fapaHIIIIfl 3a

Qopnrrapanero Ha ycrlellHa pa3HoBb3pacroBa rpyla'

flrraslr e orBopeH I'I Moxe la6rrye AoTIIJIBaH'

l-ogutuHrnT nnaH sa pa6ora c poEuTenilTe Ha [l- ,,Ilvinylfl',, c. EpecToBeq e npueT

Ha ne.qarort4qecKl4 cbBer - flpororon Nso/ 08'09'2020r'


