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АНАЛИЗ   И   ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ 

 АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020  ГОДИНА 

През учебната 2019/20 г. в ДГ 16 „Слънчева дъга” се отглеждат, възпитават и обучават 194 

деца, разпределени в 6 групи на целодневна организация, сформирани по възрастов признак – две 

първи, една втора, 3 подготвителни групи -една 5– годишни и две – 6 годишни. 

ДГ№16“Слънчева дъга“ е иновативна образователна институция, отговаряща на 

потребностите на обществото и образователните изисквания, реализирайки система от 

управленски, административни и педагогически действия съобразени с традиции, социално-

икономически условия и съвременни образователни идеи. 

Детското заведение разполага с много добра БТБ, която системно обновява и добре 

поддържа. През изтеклата учебна година бяха извършени редица ремонтни дейности в отделните 

възрастови групи.Подновени бяха подовите настилки в две от групите, осъществи се цялостно 

пребоядисване на две от занималните и спалните  помещения.Закупени бяха и необходимите 

учебни пособия. По проект ИКТ за детското заведение бе предоставен- 1бр. лаптоп.Осигурен бе и 

чрез дарение 1-бр. настолен компютър. Групите са оборудвани с необходимите технически 

средства/компютри, мултимедийни проектори, телевизори, DVD плеъри, 3 бр. интерактивни 

дъски/. Организацията на съвременен учебен процес е обезпечена с необходимата техника и 

средства за работа с децата. 

Екипната работа в детското заведение се осъществява на много добро ниво. Поради 

обявеното извънредно положение в страната през второто полугодие на учебната година се 

наложи преструктуриране на учебния материал през призмата да дистанционна връзка. За 

постигането на тази всеобща цел ежедневно се предоставяха от учителите различни материали за 

дистанционна работа. Споделяни бяха и полезни ресурси, успешни примери от практиката, които 

подпомагаха родителите в работата с децата. 

Индивидуалният подход бе широко застъпен и редовно се  прилагаше в детското заведение. 

Той е инструмент, чрез който по прозрачен начин се проследяваше развитието и напредъка на 

всяко едно дете, средство за задоволяване на индивидуалните  нужди и потребности. 

С приоритет в ДГ № 16 „Слънчева дъга“ е и изграждането на позитивно отношение на 

родителите към ежедневната работа в детското заведение, техните отговорностите и задължения 

свързани с правилника за дейността на детската градина.От особено значение е УН, което играе 

важна роля в организацията на живота на ДЗ, обогатяването на материално-техническа база, 

проявявайки изключителна съпричастност и активност. 

ДГ №16“Слънчева дъга“ е детско заведение утвърдено в обществото  като модерна, гъвкава,  

и конкурентна предучилищна институция, която предоставя среда за социално-културна , 

възпитателна и образователна работа, център за творчество, съмишленик и партньор на деца, 

родители и учители. 

 

 



 

МИСИЯ 

Мисията на Детска градина №16 „Слънчева дъга” е: 

•  Осигуряване на условия за максимално развитие на индивидуалните качества на 

всяко дете и стимулиране на творческите му заложби чрез прилагане на съвременни иновационни 

модели за образователно-възпитателна дейност;; 

•  Възпитаване в ценности, даващи най-добър шанс на детето за пълноценно развитие, 

плавен преход от предучилищна към училищна степен и реализация в  живота; 

• Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на 

обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните  и културни различия. 

• Утвърждаване авторитета на детското заведение като желано и предпочитано място за 

децата, предоставящо подходяща среда за оптимално развитие на личностния потенциал; 

 

ВИЗИЯ 

1. Детска градина №16 „Слънчева дъга” е: 

2. Институция с утвърден екип от висококвалифицирани специалисти, отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост, зачитайки авторитета на детската личност. 

3. Методически център мотивиращ професионално-творчески изяви, възможности и подкрепа 

в развитието и самоусъвършенстването на педагогическите кадри. 

4. Среда, гарантираща умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо 

развитие на всяко дете в предучилищна възраст, осигуряващо емоционален комфорт и 

целенасочена подготовка за училище. 

5. Място за родители търсещи сигурност и гаранция за живота, здравето, възпитанието и 

пълноценното развитие на детето си. 

6. Благоприятно място за конструктивен диалог, доверие, подкрепа,  партньорство на деца, 

родители, педагози и различни групи от обществото. 

 

Девиз: “Ние сме малък, слънчев  оазис  в който всяко дете намира своето „Аз“, за да сбъдва 

мечти, чувствайки се разбирано и подкрепяно!“  

 

ЦЕННОСТ 

Демократизиране дейността на детската градина и педагогическото взаимодействие на 

основата на позитивизма, с център – детето. Иновативност и креативност в педагогическите 

практики и в организацията на образователния процес 



 

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие, с 

ориентация към интереса и мотивацията на детето. 

3.Интегриране на децата със СОП, подкрепа на техните семейства, , социализиране, 

предоставяне на възможности за индивидуално обучение и обезпеченост от специалисти. 

4. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща 

се на поддържащото образование – образование през целия живот. 

5. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, 

изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство за поддържане 

на висок престиж и признание на институцията в обществото. 

 

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

Осигуряване на емоционален, психофизически комфорт, равен достъп  и качествено 

предучилищно образование на всяко дете, чрез изграждане на хуманна, функционална и 

позитивна образователна среда. Осигуряване на висококвалифицирана кадрова обезпеченост. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Изграждане на оптимални педагогически и интерактивни организационни условия, 

насочени към съвременните образователни нужди на обществото, стимулиращи развитието 

на индивидуалния творчески потенциал на детската личност и осъществяващи хармония 

между физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческото му развитие. 

2. Укрепване здравето на детето чрез възпитаване в здравословен и природо съобразен начин 

на живот. Изграждане на екологична култура, като съществен компонент при изграждането 

на обща култура на малката личност. 

3. Обогатяване и усъвършенстване  компетентностите на педагогическите специалисти, чрез 

участие в различни квалификационни форми за професионално израстване за постигане по-

добро качество на педагогическото взаимодействие. 

4. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. Изграждане на 

положително отношение към образованието и зачитане авторитета на учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

 

1.  

Заседания на педагогическия съвет: 

 

1.  Приемане програмна система, Правилник за 

дейността на ДЗ; нови членове на комисиите; 

Запознаване с Правилник за вътрешния трудов 

ред;  

2.  Приемане планове за работа на комисиите; 

Обсъждане на съвместната работа с Обществения 

съвет; Други. 

 

3. Анализ на проведените мероприятия. Доклад-

анализ за здравословното  състояние на децата в 

ДЗ. 

4. Отчет за работа през първото полугодие на 

учебната 2020/21г; 

 

5. Избор на познавателни книжки за учебната 

2021/2022г. 

 

6. Отчет за работа през учебна година; Обсъждане 

дейностите за подготовка на новата учебна 

година; 

 

7. Обсъждане и прилагане актуализации на 

документи, свързани с дейността на детската 

градина, за учебната 2020-2021 година; 

 

8. Извънреден съвет – при необходимост от вземане 

на решения. 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

Зам. директор 

 

 

Председатели на 

комисии 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

Учители 

 

 

 

Директор 

Зам. директор 

учители 

 

Директор 

Зам. директор 

 

 

 

 

11 септември 

2020 г. 

 

 

09.10.2020г. 

 

 

 

09.11.2020г. 

 

 

19.02.2021 г. 

 

 

14.03. 2021 г. 

 

 

18.06.2021 г. 

 

 

 

При 

необходимост 

 

 

При 

необходимост 

 

2. Педагогически съвещания: 

1.Уточняване списъчния състав на групите; 

2. Обсъждане предстоящи за месеца мероприятия с 

децата и колектива; 

3. Обсъждане сценарии за празници, запознаване с 

писма и покани. 

4. Разглеждане варианти за съвместна дейност с 

педагози от други детски градини, включване на ДЗ в 

проекти. 

5. Усъвършенстване процесите на планиране, 

организиране и провеждане на съдържателен 

педагогически процес; 

 

 

Директор Текущ 

 



 

 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

 

1.  Изработване на портфолио на децата в от гр. 

„Слънце“ и гр. „Теменужка“. 

Учителите 04.12.2020 г. 

2.  Актуализиране и поддържане на порт-

фолиата на децата от всички групи“ 

Учителите Постоянен 

3.  Актуализиране портфолиото на 

педагогическите кадри 

Учителите Постоянен 

4.  Обогатяване на информационна банка-

библиотечен ,мултимедиен фонд  в 

различните области на педагогическата 

дейност. 

Директор 

Учители 

Постоянен 

5.  Участие в програма –„Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“ 

Директор 

 

От 10.2020г. до 

05.2021г. 

6.  Участие в проекти и програми при 

възможност. 

Директор 

Учители 

Постоянен 

7.  Ефективно и коректно водене и съхраняване 

на задължителната документация на децата, 

учителите и непедагогическия персонал. 

Директор 

ЗАС 

Учители 

Постоянен 

8.  Редовно проследяване на обхват и средна 

посещаемост на децата по групи 

Директор 

Учители 

От 15.09.2020г. до 

31.05.2021г. 

9.  Обезпечаване на учебно-възпитателния 

процес с познавателни книжки и материали 

Директор 30.09.2020г. 

 

10.  Подмяна на изсъхналите насаждения Директор 

Учители 

Родители 

13.11.2020г. 

11.  Зареждане с хигиенни материали ЗАС Ежемесечно 

 

12.  Зареждане с нафта ЗАС 

Огняр 

При необходимост 

13.  Актуализиране и поддръжка на 

компютърните системи, интернет мрежа, 

специален софтуер 

Директор 

Заместник-

Директор 

Постоянен 

14.  Награждаване на изявили се през годината 

деца и родители от 4 ПГ 

Заместник-

Директор 

28.05.2021г. 

 

 

3. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА: 
ЦЕЛИ: 

1. Повишаване педагогическата компетентност на учителите за работа в електронна 

среда 

2. Осигуряване на емоционален комфорт за децата. Постигане на баланс между 

видовете активности и форми на организация в педагогическото взаимодействие. 

3. Поддържане и развитие на образователна среда, гарантираща ефективно протичане 

на образователния процес и активно взаимодействие между участниците в него. 



 

4. Създавне условия за регулиране на дейността на детската градина саморегулиране/ 

самооценяване на работещите при непрекъснато повишаване на организационната 

култура на институцията и подобряване на качеството. 
 

   

МЕТОДИ: 

1. Проверка задължителната документация /дневници, седмично разпределение, 

годишно тематично разпределение, отсъствия на децата от подготвителните групи/;  

2. Предварителна подготовка на учителката за деня; 

3. Наблюдение системата на работа с децата;  

4. Наблюдение системата на работа с родителите; 

5. Беседи с  децата;   

6. Разговори с  учителките; 

7. Разговори  с  родителите; 

8. Анкети; 

9. Проучване и анализ резултатите от детското творчество; 

10.  Открита  практика; 

11.  Проучване резултатите от диагностиката  на входно и  изходно  ниво. 

  

  

 

№ 

 

КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 

 

ЗАДАЧИ 

  

 ГРУПА 

 

СРОК 

1.  Тематична 

проверка 

Повишаване педагогическата 

компетентност на учителите за 

работа в електронна среда и ИКТ 

технологии. Развиване уменията им 

за   пълноценно ползване на 

образователни ресурси и 

организация на различните форми 

на обучение в детската градина.  

Изграждане практическите умения    

на  учителите за използване пълната 

гама от  методи и съвременни 

технологии в учебно-възпитателния 

процес, свързан с овладяване на 

умения с ИКТ технологиите. 

Стимулиране  свободата  на  

действие  на учителя  при 

организиране  на педагогическа 

ситуация.  

I гр. ”Слънце“  

I гр.“Теменужка“ 

IIгр.“Лилия“ 

IIгр.“Маргаритка“ 

IIIгр.“Незабравка 

IVгр.“Слънчогледи 

 

01.10.2020 – 

20.03.2021 г. 

 

2.  Частична 

проверка: 

Подготовка на децата за училище IVгр.“Слънчогледи 

учители:  

И.Игнатова 

Р.Стоянова 

20.04.2021 – 

22.05.2021 г. 

3.  Частична 

проверка: 
„Общуването учители-деца-ро 

дители в съвременния УВП“ 

Приобщаване на родителите към 

образователния и възпитателния 

процес в ДГ за изграждане 

ценностна система у децата: 

Проучване системата на 

Всички групи 20.10.2020 – 

21.05.2021г. 



 

комуникация с родителите; 

Наблюдение на общуване, тон, 

партньорски отношения. Личен 

пример на учителките. Отчитане 

активността на родителите към 

дейностите на ДЗ. 

4.  Частична 

проверка: 

Адаптация на новопостъпилите 

деца към детската градина. 

Първа група 

„Слънце“- 

М.Добрева, Г. 

Герчева 

„Теменужка“ 

Д. Христова 

Г.Атанасова 

15.09.2020 -

23.10.2020 г. 

 

5.  Частична 

проверка: 

Провеждане на скрининг за ранно 

установяване на обучителни 

затруднения. 

Първа група 

„Слънце“и 

„Теменужка“ 

Милена Добрева 

05.10.2020-

13.11.2020 г. 

6.  Частична 

проверка: 

Проверка финансовите операции в 

ДГ – събиране на такси, 

осчетоводяване, изписване и др. 

И. Димова- ЗАС; 

М. Симеонова – гл. 

счетоводител 

текущ 

7.  Частична 

проверка: 

Проверка осъществяване процеса на 

хранене в ДГ – калкулации, менюта, 

фактури. 

М. Симеонова – гл. 

счетоводител 

текущ 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦАТА: 

 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

 

1. „Добре дошли при нас, деца!”– откриване на 

учебната година с децата от детското заведение. 

Посрещане на новопостъпилите деца от първите 

групи на ДГ№16 „ Слънчева дъга“.  

Учители по 

групи 

16.09.2019г. 

2. Празнуване на рождените дни на децата по групи. 

 

Учители по 

групи 

Постоянен 

 Празнуване на рождения ден на детската градина. 

Акция „Засади цвете“ 

  

3. Участие в конкурс-„Голямото четене“. Учители на 

подготвителните 

групи  

Постоянен 

4. Участие в конкурси за рисунки по обявени конкурси 

на регионално и национално ниво. 

ЗДУТД, 

Учители по 

групи 

При обявен 

конкурс 

 

5. Организиране на съвместни инициативи на деца от 

училище и детската градина;(ОУ“Кирил и 

Методий“, ОУ „Васил Друмев“ ОУ“Стефан 

Караджа“ и др.)- на място, или онлайн, в зависимост 

от епидемиологичната обстановка. 

 

Директор 

Учители на 

четвъртите подг. 

групи 

 

 

Постоянен 

6. Включване в благотворителната кампания „Капачки 

за бъдеще“- участие на всички групи 

Учители по 

групи 

01.09.2020 до 

31.08.2021г. 



 

7. „Есента рисува с боички” – разходка с децата  от 

II, III и IV група до близък обект,  с цел наблюдение 

промените през сезона,обследване, откриване и 

сравнения. Формиране на екологосъобразно 

поведение при децата в предучилищна възраст. 

ЗДУТД 

Учителите на 2, 

3 и 4 групи 

09.10.2020г. 

8. „Добри практики  в безопасността на 

движението по пътищата“- практическа 

ситуация по БДП  с децата от ПГ ДЗ и представител 

на КАТ 

ЗДУТД 

Г. Герчева 

20.10.2020г. 

9. „Карнавал на есента“- съвместен проект на деца и 

родителите за изработване на оригинални есенни  

декорации,диадеми, костюми, пана, необходими за 

провеждане на есенен карнавал в отделните 

възрастови групи. 

Учители 

Родители 

23.10.2020г. 

 

10. „Обичам те, мое море!“-отбелязване 

международния ден на Черно море, чрез проект в 

отделните възрастови групи (колективно и/или 

индивидуално-изработени пана, обособени кътове в 

занималните и др.) 

 

Учители по 

групи 

 

31.10.2019г. 

11. Детско парти- „Слънчева дъга”-  
развлекателно(виртуално) шоу с деца и екипа на ДЗ. 

Представяне на театрална постановка от държавен 

куклен театър (съобразно противоепидемичната 

обстановка в страната). 

Директор 

ЗДУТД 

Учители 

23.10.2020г. 

12. „Непослушното пламъче“- провеждане на 

практическа ситуация по БАК в двора на ДЗ с 

представител от „Пожарна безопасност“ гр.Варна 

ЗДУТД 

Р. Стоянова 

06.11.2020г. 

13.  „Аз се храня здравословно“- съвместен проект на 

деца и родители, посветен на деня на християнското 

семейство. Приготвяне на плодови салати,сладки, 

сандвичи и др.,здравословни изкушения съвместно с 

родителите в отделните възрастови групи. 

Учители 21.11.2020г. 

14. Посещение на Музея на здравето – група 

“Незабравка”. 

Мед. Сестра 

Учители 

27.11.2020г.  

15. „Сурва, Весела година!“ - Изработване и  изложба 

на сурвакници от децата, с помощта на родителите. 

Съревнователен елемент. Награден фонд. 

Учители 

Родители 

11.12.2020г. 

16. „Коледна магия”- Посрещане на Дядо Коледа с 

децата от ДЗ( по групи). Коледен поздрав  на децата 

от отделните възрастови групи. 

Учители 17.12.2020г. 

17. „Общуването учители-деца-родители в 

съвременния УВП“- Дни на отворените врати за 

родители.Провеждане на открити практики 

 в отделните възрастови групи. 

Учители по 

групи 

02.2021г. 

18. „3 ти март- признателност към героите, поклон 

пред величието на подвига!” – отбелязване на 

Националния празник на България  

3-ти март с концерт-рецитал в ДГ. Поднасяне на 

цветя от 4 ПГ пред барелефа на В. Левски. 

 

 

Учителите на 

 2-ра,3-та и  

4 та ПГ 

 

 

19-27.02.2021г. 

19. „Баба Марта бързала – мартеници вързала”- Учители 22.02.2021г. 



 

Посрещане на Баба Марта в отделните възрастови 

групи; 

- изложба-изработване на мартеници, съвместно с 

родителите. 

Родители  

20. „Обичам те мамо!“- сутрешно матине-поздрав на 

децата от ДЗ, свързан с Международния ден на 

жената. 

Учители по 

групи 

08.03.2021г. 

21. „Как се раждат цветята?“ - засаждане на цветя в 

двора на детското заведение от всички групи 

Учители по 

групи 

17-23.03.2021г. 

22. „ Пътешествие в космоса“ – изложба на рисунки, 

посветени на деня на  Авиацията и космонавтиката. 

Учители по 

групи 

05-09.04.2021г. 

23. „Седмица на детската книга“- посещение на 

общинската библиотека с децата от 4 ПГ 

Учители по 

групи 

21-23.04.2021г. 

24. „Земята е наш общ дом!“– почистване на 

дворното пространство в детското заведение 

съвместно с родители.  

Директор 

ЗДУТД 

Учители по 

групи 

23.04.2021г. 

25. „Приказни пътешествия“-сценично претворяване 

на приказки – всички групи 

Директор 

ЗДУТД 

Учители  

17-21.05.2021г.- 

при отмяна на 

извънредните 

мерки 

26. „На есен в училище!“- изпращане на випуск 2014. 

Награждаване на участниците  в конкурс -„Голямото 

четене“. 

Учителите на 

 4-те ПГ 

25-27.05.2021г. 

 

27. „Спортът е здраве!“- провеждане на спортно-

състезателни игри с цел подобряване физическата 

активност на децата.Спортен празник по повод 1-ви 

юни „Денят на детето“. 

Маргарита 

Георгиева 

Учители по 

групи 

28.05.2021г. 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК 

1. Родителски срещи –по групи в електронна среда.. 

Запознаване с ДОС, Правилника за ВТР, 

Правилника за ЗБУТ и Правилника за дейността на 

ДЗ; вземане на решения относно включването на 

родителите в мероприятията на ДЗ. 

Директор  

Учители  

 

 

септември 

2020г. 

  

2. Родителски срещи по групи. Припомняне ПДДЗ, 

задължения, предстоящи мероприятия в ДЗ и др. 

Директор  

Учителки 

 

На тримесечие  

3. Съвместна работа с ОС и Настоятелство на ДЗ. 

Планиране и осъществяване на дейностите. 

Директор 

Председател УН и 

ОС 

Текущ 

 

4. Вътрешна квалификация съвместно с родителите 

на тема: “ Общуването учители-деца-родители в 

съвременния УВП!“-начини за приобщаване на 

родителите към живота в ДЗ“. 

Директор 

Учители 

Родители 

февруари 2021 г 

5. „Земята е наш общ дом!“– – почистване двора и 

района на ДЗ, с участието на родители. 

Директор 

Учителки 

 

24.04.2021г. 



 

6. Участие в програми и проекти Директор 

Учителки 

УН 

Постоянен 

 

 

I.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

1. Настоящият план е разработен на основание чл. 15, ал.2 от НАРЕДБА № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

2. Планът е отворен за разумни корекции и допълнения. 

 

 


