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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ИНСТИТУЦИЯТА 

• Важни момента с началото на учебната 2020/2021 година: 
• - да приемем нова стратегия на образователна институция, която 

трябва да съответства на нормативните документи и да има заложени 
такива цели, които да са съпоставими с атестирането на Педагогически 
специалисти, техните портфолиа и оценката на цялостната институция, 
които ще се проведат в края на 2021 год.. 

• - да изградим и формираме ефективен Педагогически екип, който да 
подпомогне в работа, има ясно разпределение на отговорностите и 
задачите и работи за превръщането на образователна институция в 
модерно и желано място от децата и техните родители. 



ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И 
ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

МИСИЯ 
• Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия 

живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на 
европейските критерии и изисквания за качество. Да дадем възможност 
на подрастващото поколение да се развива като отговорна и активна 
част от обществото. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за 
развитие и приобщаване в системата  на предучилищното 
образование на децата като предпоставка за равноправна и 
пълноценна личностна реализация. 

• ДГ 129 „Приказен свят“ чрез постоянната си работа създава гаранции за 
качествено образование на децата, обучавани в институцията, като част 
от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, 
знанията и уменията, които са им необходими, да проявяват високо 
гражданско съзнание.  



ВИЗИЯ 

• Утвърждава ДГ 129 „Приказен свят“ като конкурентно способна 
образователна институция с непрекъснато обновяваща се материална 
база, със съвременни технологии и интерактивни методи на 
преподаване;  

• ДГ, която се ангажира, насърчава и подкрепя всяка отделна личност да 
получи образование, съответстващо на потребностите на съвременния 
живот;  

• ДГ, в която постоянно се усъвършенстват професионалните умения на 
педагозите и е обособена общност от деца, учители и родители, 
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките 
ценности.   



ЦЕЛИ 
• Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа; 
• Усъвършенстване на интерактивното педагогическо пространство 

стимулиращо критическо мислене, креативност и мобилност за успешно 
овладяване на държавните образователни стандарти и развиващо 
потребности, интереси и нагласи за учене и обучение през целия живот. 

• Формиране на нов тип поведенчески модели у децата, в основата на които е 
залегнало взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство 
и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки; 

• Максимално разгръщане потенциала на детската личност, като се съхрани 
нейната идентичност и същевременно се даде възможност на децата да 
израснат и да бъдат личности, които да работят в екип, да мислят, да бъдат 
активни, да могат сами да вземат решения, да решават проблеми. 

• Оптимизиране на процесите за повишаване на ефективността и 
ефикасността; 

• По-добро разбиране на ситуацията и оценка на постигнатия напредък; 
 
 
 
 



ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

Автономност  
• Отчетност  
• Ефективност  
• Законосъобразност  
• Сътрудничество  
• Отговорност  
• Ориентираност към личността  
• Равен достъп  
• Единство в многообразието  
• Гъвкавост  
• Новаторство  



ОРГАНИЗАЦИОННА  
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 



ЕКИПИ 

Група  Сгради ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПИ  ПОМОЩНИК 
ВЪЗПИТАТЕЛИ  

I А ул. „Косово поле“ 3 Р. Петрова                    
Христова 

Василева 
 

I Б ул. „Косово поле“ 3 
 

Арнаудова 
Костадинова 

Станчева 

 II А  
 

ул. „Косово поле“ 3 
 

Проданова                   
Георгиева 

Чакърска 

II Б ул. „Нишава“ бл. 5 
  

Иванова 
Аврамова 

Арсова 

ПГ 5 ул. „Нишава“ бл. 6 
 

Петкова 
Кирязова 

Секулова 

ПГ 6 ул. „Косово поле“ 3 В. Петрова                   
Филипова 

Палакарчева 



КОМИСИИ 
Наменование  Членове  

ПС водещ протоколите на заседанията  Проданова  

Комисия квалификационна дейност  Петкова, Христова, Георгиева 

Комисия БУВОТ  Петкова, Арнаудова, В. Петрова 

Комисия Дарения  Сергиева, Р. Петрова, Кирязова 

Комисия БАК  Попова, Петкова, Сергиева  

Комисия диференцирано заплащане  Попова, Проданова, Арнаудова 

Комисия изкуства  Р. Петрова, Христова, Костадинова 

Комисия ДОД  Проданова, Арнаудова, Милкова 

Комисия по превенция и закрила на деца в 
риск от насилие 

Иванова, Аврамова, Филипова 

Работна група за управление на качеството Проданова, Петкова, Георгиева 

МО Петкова, Иванова, Проданова 

Работна група за Самооценка Петкова, Аврамова, Христова 



КОМИСИИ 
Наменование  Членове  

Комисия БДП  Христова, Проданова, В. Петрова 

Комисия хигиена  Боянова, Филипова, Трайчевска 

Комисия етика  Проданова, Арнаудова, Станчева 

Комисия ИКТ Георгиева, Филипова, Христова 

Комисия спорт  Арнаудова, В. Петрова, Филипова 

Комисия туризъм и отдих  Арнаудова, Георгиева, Иванова 

Комисия управление на риска  Попова, Христова, Георгиева 

Комисия PR, website  Петкова, Р. Петрова, Христова 

Редакционна колегия  Георгиева, Петкова, Арнаудова 

Комисия за допълнителни критерии за 
заемане длъжността „главен учител“ 

Иванова, Кирязова, Костадинова 

Председател на ПСО при СБУ  Христова, Арнаудова 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Общи събрания Отговорник  Срок 
Актуализация на ПВТР, план БАК, ПБУВОТ, ЕК, ВПОРЗ 
Нормативни документи: ЗПУО, Наредба №15 за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти, КТД 2020 
Постановление № 100/08.06.2018 г МС 

Директор  Септември  

Разходване средства -делегиран бюджет, СБКО, Група БУТ Директор 
  

Януари  

Тримесечен отчет бюджет  Директор 
Счетоводител 

Октомври, 
януари, 
април, юли 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Педагогически съвещания Отговорник  Срок 
Задължителна училищна документация –превантивен контрол  Директор  Септември  

Организация на учебно –възпитателния процес /диагностика 
входно ниво и физическа дееспособност 
Родителски срещи -график 
Планове комисии 
Институционален проект „Гражданскообразование“,  
мини идейни проекти по възрастови групи 
График ДОД; 
диференциранозаплащане – карти 
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ 

Директор  
Педагогически 
специалисти, 
ККД, КДОД, КДЗ 

Септември  



Педагогически съвещания Отговорник  Срок 
Анализ на резултатите от проверката за водене и съхраненине на 
педагогическата документация 
Анализ на резултатите от проверката за спазване на ПВТР и трудовата 
дисциплина 
План контролна дейност –запознаване, видове контрол през учебната 
година 
Проект спорт, Спортен календар  
Вътрешно институционална квалификация 
Отдих за децата –подбор на оферти 

Директор  
КОТ, КС  
 

Октомври 
 
 
 
 
 
 
Ноември 

Квалификационна дейност I полугодие 
Контролна дейност –иновативни техники и технологии на контрол 
Галерия детско творчество 
Коледни празници   

Директор  
ККД, КИ 
 

Декември 

Квалификация II полугодие 
Анализ на резултатите от дейностите на комисиите I полугодие 
Жизнена и педагогическа среда –критерии за качество 

Директор, 
 ККД 

Януари  

Проекти –резултати презентиране 
Практикум 
Сайт 
Вестник 

Директор, 
Педагогическ
и 
специалисти,  
КИКТ, РК, 
КПВС 

Февруари  



Педагогически съвещания Отговорник  Срок 
Контролна дейност резултати II полугодие 
Проектна дейност II полугодие 
Квалификация извън институцията 
Вътрешно институционална квалификация  

Директор 
Педагогическ
и екипи, ККД
  

Март 

Контролна дейност 
Квалификационна дейност 
Проекти 
Постижения, приоритети, перспективи  
Популяризиране на иновативни педагогически практики 

Директор 
ККД, КИКТ
  

Април  

Резултати от учебно –възпитателния процес  
/диагностика изходно ниво и физическа дееспособност/  
Спортна олимпиада 
Готовност за училище на ПГ 

Директор 
Педагогическ
и екипи 
КС 

Май 



ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Институционален проект „Гражданско образование“ 

Двигателна и дигитална култура 

Сътрудничество със СУ, ФНОИ 
 
Проект с НПГПФ –издателска дейност –директорът, редакционна колегия 

Спортна олимпиада –комисия спорт 

Състезания, турнири 

Конференции, форуми - директорът 

Празничен цикъл –
комисия изкуства 

Концерти 



АДМИНИСТРАТИВНО 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

• Актуализиране и оформяне на задължителната документация по ЗПУО и Наредба 
№ 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование изм. и доп. обн. в ДВ бр. 75 от 
15.09.2017 г. в сила от 15.09.2017 и Наредба №15 

• Избор и определяне на работни групи и комисии за подпомагане дейността в 
инситуцията. 

• Снабдяване с познавателни книжки за всички възрастови групи 
• Изготвяне на Списък-образец № 2 Септември -директорът 

• Разработка на проектобюжетна институцията за 2021 г. 
• Работа с Родителското настоятелство 

• График на заседанията на Обществения съвет  
• Провеждане на родителски срещи 

• Актуализиране на противопожарно досие, план за действия при БАКП, график за 
снегопочистване 

 



АДМИНИСТРАТИВНО 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

• Графици –работни за служителите в институцията. 2020/2021  
• Проекти  2020/2021 
• Комисия квалификация 
• График на допълнителните образователни дейности. 
• Годишна инвентаризация -декември счетоводителят 
• Периодичен инструктаж за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд 
• Комисията БУВОТ 
• Включване в национални, европейски и районни проекти 
• Правилници 
• Инструкции 
• Заповеди 
• Мерки за работа в епидемиологична обстановка 
• Протоколи хигиена, ДОД, избор на оферти... 



ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Дейност  Отговорник  Срок  
Актуализиране на функционалните графици за 
работа на помощния персонал 

Медицински специалист 
 

Септември  

Антропометрични изследвания Медицински специалист Октомври  
март  

Изготвяне план закаляване  Медицински специалист Октомври  
Проект превенция на детското здраве   Медицински специалист постоянен 
Контрол върху осигуряването на разнообразна и 
калорична храна, съобразно Наредба № 6 /2011  

Медицински специалист 
 

постоянен 

Водене месечна справка за средната месечна 
посещаемост и заболеваемост  

Медицински специалист 
 

постоянен 

Текущ контрол за хигиената и извеждането на децата 
на открито в двора - закаляване  

Медицински специалист 
 

постоянен 

Подновяване на здравните книжки на персонала и 
привеждането им в съответствие с Наредба № 15 / 
27.06.2006 г. На МЗ  

Медицински специалист 
 

Постоянен 

План превенция на здравето  Медицински специалист Октомври  

Стриктноспазване НАССР системата в институцията Медицински специалист Постоянен 



ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
КОНЦЕРТИ / ФЕСТИВАЛИ  ОТГОВОРНИК   СРОК  
1. Откриване на учебната година Комисия изкуства  септември  
2. Зимен цикъл   Комисия изкуства  декември  
3. Пролетен цикъл   Комисия изкуства  март  
4. Закриване на учебната година Комисия изкуства  май  
5. Театър –постановки  Комисия изкуства  2020/2021 
6. Галерия “Детско творчество” Комисия изкуства  2020/2021  
7. Спортна олимпиада  Комисия спорт   април/май  
8. Фестивали, концерти, състезания  
 извън институцията  Комисия изкуства  2020/2021  
9. Зелено училище,  
 бяло училище, море   Комисия отдих     2020/2021   
10. Турнири по шах, тенис  Комисия спорт     2020/2021   



СЪТРУДНИЧЕСТВО  
• Столична община (като първостепенен разпоредител с бюджетния кредит)за включването ни в Европейски 

проекти;   
• Регионално управление по образованието към МОН, СУ „Свети Климент Охридски“ ДИУУ за управление 

на качеството в институцията и квалификация на педагогическите специалисти. 
• Обществен съвет –осъществяване на общи проекти за усъвършенстване модела на управление в 

институцията 
• Район „Триадица“ –инфраструктура на институцията 
• СЪВЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ  

Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение – сесия 2020 
• Съвместни дейности с РПУ и Охранителни фирми за опазване на МТБ и с "Гражданска защита" и 

"Пожарна" за обучение за действие при възникване на БАКП. 
• Партньорството и сътрудничеството с образователни, културни институции и неправителствени 

организации СУ „Свети Климент Охридски“ и ФНОИ, НПГПФ,  МОН, ММС, местна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РЦПППО. 

• Родителско настоятелство - интегриране на ресурсите за постигане качество на образователната услуга 
и продукт. 
 

https://sofia.bg/Archive-sbdds


СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС 
СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Съвместна дейност по актуализация и спазване на Правилника за вътрешен 
трудов ред, Правилник за дейността на детската градина, Правилник за 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд, Вътрешните правила за 
работна заплата, Етичен кодекс за работещи с деца, План за 
квалификационната дейност на институцията, Бюджета на институцията, 
Критерии по раздел V от Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и 
заплащане на труда–за постигнати резултати от труда на педагогическите 
специалисти, Допълнителни критерии за заемане длъжността „главен учител“, 
съгласно Наредба №15/27.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, 
Разпределение на времето за ползване на платен годишен отпуск от 
работниците и служителите на институцията. 

 Ефективно прилагане на Колективния трудов договор и анекси към него, със 
Столична община за системата на предучилищното и училищното 
образование. 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

• 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   
• 2. ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА   
• 3. БОЙНИ ИЗКУСТВА   
• 4. ГИМНАСТИКА   
• 5. БАЛЕТ   
• 6. МОДЕРНИ ТАНЦИ   
• 7. НАРОДНИ ТАНЦИ   
• 8. СОЛОВО ПЕЕНЕ И ПИАНО   
• 9. ФУТБОЛ   
• 10. ШАХМАТ   
• 11. НЕМСКИ ЕЗИК   
• 12. ТЕНИС  



УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!  

„Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост“ 
        
        Конфуций 
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