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                                                                                                Утвърдил: …………………………                                                                          

                                                                                                                 Директор: Данка Стаменова 

                                                                                                                   Приет с Решение на ПС № 1/10.09.2016 г. 

ГОДИШЕН ПЛАН 

на Детска градина „АРАБЕЛА”  ГР. ВИДИН  

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020 

1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система; 

2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование; 

3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

II. Основни приоритети в дейността на РУО: Видин 
1. Изграждане на нова визия за образованието като процес на равноправни участници - деца, ученици, учители, родители общини, 

представители на бизнеса, управлението на образованието и други заинтересовани страни в контекста на ЗПУО. 

2. Осъществявяне на регионални политики  за повишаване качеството на образованието в училищата и детските градини от област Видин за 

осигуряване на равен шанс на децата и учениците да преодоляват дефицитите и да разкриват талантите и способностите си. 

3. Създаване на среда за качествено професионално образование, ориентирано към потребностите на бизнеса, за поставяне началото на 

дуалното обучение в област Видин, за валидиране на компетености, за пълноценна професионална реализация в контекста на учене през 

целия живот. 

4. Осигуряване на условия за непрекъсната квалификация на педагогическите кадри за работа в интеркултурна и мултиетническа среда, за 

гражданско, екологично и здравно образование, за наставничество и подпомагане на младите учители.  
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III. Основни приоритети в дейността на ДЕТСКА ГРАДИНА „АРАБЕЛА” : 

1. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход, основен фактор за 

социално развитие на децата и професионална изява на педагогическия екип. 

2. Насърчаване прилагането на съвременни форми на обучение чрез разширяване на възможностите на ИКТ. 

    3. Обогатяване и подържане на гъвкава, динамична и мобилна образователна, създаваща условия, които осигуряват на детето 

успех, предизвикателства и емоционално равновесие.  

    4. Насърчаване на пълноценно участие на семействата в училищното самоуправление. 

    5. Насърчаване на децата към физическа активност и спорт като здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие. 

Осигуряване на: 

 качество и конкурентноспособност на педагогическата услуга  

 участие на семействата 

 добро управление и контрол 

 активно участие и управление от училищното настоятелство  

 развиваща педагогическа среда  

IV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се 

от: 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/бр., %/ 

Базова стойност Целева стойност 

1. Намаляване дела на напусналите 

образователната система  

     

 1.1.  Мерки за повишаване на обхвата 

- Формални срещи с родители 

- неформални срещи, консултации 

- планирани посещения по домовете 

- информационни табла 

- поддържане на актуална информация 

в уебсайта на ЦДГ „Арабела” 

www.arabella-kindergarten.com 

- съобщения до семействата 

IX 2016 

II 2017 

IV 2017 

 

IX -V  

 

учители 

 

 

 

 

брой 10 10 

 1.2   Ежемесечни справки за обобщения брой 

на отсъстващите от подготвителни групи в  Д 

ежемесечно Директор 

Педагогически 

 %  100 % 100% 

http://www.arabella-kindergarten.com/
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„СП” справки за децата,  допуснали 5 и над 5 

неизвинени отсъствия за месеца 

1.3 Мерки за намаляване броя на 

неизвинените отсъствия – 

- Подписване на споразумение 

- осигуряване на привлекателна 

педагогическа среда 

- конкурентноспособна педагогическа услуга 

- информираност на родителите 

- насърчаване участието на семейството в 

дейности 

екип 

2. Изпълнение на плана по Стратегията за 

ефективно прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в 

образованието и науката 

     

 2.1 Осигуряване на компютри и Интернет 

достъп в занималните 

2.2 Регистрация на учители в платформа 

eTwinning 

2.3 Партньорство в проект Еразъм+ 

„Морални ценности и празници в 

предучилищното образование” чрез 

платформа eTwinning 

IV 2017 

 

 

IX-V 

Директор 

 

 

Матеева 

Александрова 

Брой  3 5 

3. Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по 

Националната стратегия за развитие на 

педагогическите кадри 

     

 3.1 Информиране на учителите за 

възможностите за квалификация по теми 

предложени от обучителни институции. 

IX 2016 учители Брой  20 20 

4 Изпълнение на проекти по оперативни и 

други програми 
     

 4.1 Проект „Морални ценности и празници в 

предучилищното образование”, Програма 

Еразъм+ 

4.2 Проект „Litter Less” по Програма „Еко 

училища” 

Съобразно 

продължител

ността на 

проектите 

Директор, 

екипи на 

проектите 

брой. 5 5 
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4.3 Проект „Да се храним разумно” 

Българско движение Син флаг 

4.3 „Спорт и здраве”  

 4.6 Подготовка и кандидатстване по 

проекти  Еразъм+ 

4.7 Стартиране на проекти в eTwinning 

II 2017 Директор 

учители 

брой 2 4 

5. 

 

Работа за интегриране на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични 

заболявания 

5.1 Наблюдение и оценка на децата от 

специалисти 

5.2 Дискусионен клуб „Да решим проблема 

заедно”и „Банка за идеи” – споделяне на 

опит, добри практики 

5.3 Творческо ателие „Въртележка от игри” 

X 2016 

 

 

 

 

Ежемесечно 

 

 

Х 2016 

 

Учители 

Специалисти 

от ресурсен 

център 

учителите 

брой 16 16 

6 Организационно и методически осигуряване 

дейността на учителите и обслужващия 

персонал 

     

  Методическо обединение „Педагогика на 

новото време” – иновативни методи, 

работещи практики, споделени опитности 

6.1.Клуб „Искам да споделя”   

 

 

 

IX 2016  

 

 

 

учители 

 

 

 

Брой 

 

 

12 

 

 

 

12 

 6.2 Семинар „Християнските ценности в 

контекста на съвременното образование.” 

6.3. WORKSHOP „Възпитаване на 

добродетели в детската градина”. 

X 2016  

 

ХI 2016 

 

учители  Брой   20 20 

 6.4 Практикум „Кулинарни игри, кулинарно 

състезание”  

6.5. WORKSHOP „Ясни граници в 

общуването с децата”  

6.6. Педагогически практикум „Детски 

форклорни игри”  

6.7. Организиране на международна работна 

среща проект „Морални ценности и празници 

ХI 2016 

 

ХII 2016 

 

ХII 2016 

 

II 2017  

 

учители 

 

учители 

 

учители 

 

учители 

 

Брой  

 

Брой  

 

Брой  

 

Брой  

 

2 

 

10 

 

2 

 

20 

 

2 

 

10 

 

2 

 

20 
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в предучилищното образование” 

6.8. WORKSHOP „Празниците – възпитаване 

на добродетели”  

6.9. Дискусия „Как да откриваме 

подходящите за възпитание моменти?”  

6.10. Практикум „Родителите, детската 

градина и добродетелите”  

 

III 2017  

 

IV 2017 

 

IV 2017 

 

 

учители 

 

учители 

 

учители 

 

Брой  

 

брой 

 

брой 

 

 

12 

 

18 

 

12 

 

12 

 

18 

 

12 

7 Оптимизиране, функциониране и развитие на 

Детска градина „Арабела” 

     

 7.1  Кадрова осигуреност 

Утвърден щатен персонал – 37,5:  

- педагогически персонал – 19,5 щат; 

- непедагогически персонал – 18 щат.  

Педагогически кадри: 

- директор – 1 

-  учител – 2,  

- старши учител – 13.5,  

- главен учител – 1, 

-образователно-квалификационна степен: 

- магистър–14.5,  

- бакалавър–1,  

Професионален бакалавър - 2 

ПКС I – 1 старши учител 

ПКС II – 2 директор и учител 

ПКС IV – 2 учители 

ПКС V – 5 учители 

     

8 Сътрудничество и комуникация с родители и 

институции за подкрепа за личностно 

развитие на децата. 
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 8.1 Изграждане на позитивен организационен 

климат за ранно идентифициране на  

проблемно поведение/обучителни трудности 

8.2 Предоставяне на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на деца със специални 

образователни потребности.  

Консултации и подкрепа на родителите  при 

диагностициране на дете със СОП или 

проблеми в развитието/обучителни 

трудности 

8.3. Изготвяне и реализиране на план за 

подкрепа.   

Х 2016 

 

 

Х. 2016  

 

 

 

 

 

 

Х. 2016  

 

Учители 

 

 

учители и 

специалисти от 

РЦ за подкрепа 

на процеса на 

приобщаващо 

образование  

Учители и 

специалисти от 

РЦ  

Брой 

диагностицирани 

деца 

брой 

 

 

 

 

 

 

брой 

230 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

230 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

9 Организиране, координиране и контролиране 

на дейностите, свързани с осигуряване на 

подкрепяща среда за обучението на деца със 

специални образователни потребности и за 

обучение на деца, чийто майчин език е 

различен от българския 

     

 9.1 Дискусия „Интегриране на 4 год. дете със 

специални образователни потребности  в 

детска група 

9.2 „Успешни педагогически практики и 

методически подходи в образователно – 

възпитателния процес на деца със специални 

образователни потребности” 

9.3 Приобщаващо образование за подкрепа за 

личностно развитие на деца със специални 

образователни потребности, индивидуална 

работа при дейности на открито. 

I   2017 

 

II 2017 

 

III 2017 

учители  

 

 

 

учители 

 

 

 

учители 

Брой 

 

 

 

брой 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

10 Осигуряване на задължителна документация, 

учебници и учебни помагала 

     

 10.1 Осигуряване на учебни помагала за 

подготвителни групи по избор на учителите 

10.2 Осигуряване на учебни помагала за 3 и 4 

годишните деца по избор на учителите с 

финансиране от родителите. 

IХ 2016 директор % 100% 100% 
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11 Празничен календар, допълнителни 

педагогически услуги, участие в 

извънучилищни дейности 

     

 11.1. Отбелязване на празници: Откриване на 

учебната година; Есенен празник; Ден на 

християнското семейство; Коледа; Баба 

Марта; 3 март; Празник на мама; Пролетен 

празник; Благовещение; Лазаровден; 

Великден; 24 май; Край на учебната година; 

Ден на детето. 

график  Педагог. Екипи 

деца  
% 100% 100% 

 11.2 Участие в международни, национални и 

регионални конкурси за деца от 

предучилищна възраст, национални 

програми 

 Педагог. екипи  % 20 30 

 11.3 Организиране на допълнителни 

педагогически услуги по желание на 

родителите 

Х 2016- V 

2017 

директор % 69 70 

 11.3 Участие в турнири по футбол 

11.4 Програма „Училищен плод” ФЗ 

11.5 Програма за дентална профилактика 

11.6 Програма „Училищно мляко” ФЗ 

I, IV 2017 

 

X – V 

Директор, 

учители на ПГ 

Директор 

директор 

брой 

 

% 

% 

% 

25 

 

230 

20 

230 

25 

 

230 

20 

230 

12 Контрол по спазването на държавните 

образователни изисквания в детската градина 

     

 12.1. Тематични проверки      

 12.1.1 „Повишаване качеството на учене чрез 

включване на дейности съобразно нуждите 

на децата” 

12.1.2 „Организация на утринна среща и 

организране на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие.” 

12.1.3 „Работа в разновъзрастова група” 

I  2017 

 

 

X 2016 

 

 

III  2017 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

 

директор 

Брой ПГ -4 

Брой учители -8 

 

Брой групи – 4 

Брой учители – 8 

 

Бр. Групи – 1 

Брой учители - 2 

4 

 

 

8 

 

 

1 

4 

 

 

8 

 

 

2 

 12.2 Текущ контрол 

12.2.1 Адаптиране на новоприети деца 

12.2.2 Дейности на открито 

 

IX 2016 

IX, X, XI, III, 

 

Директор 

Директор 

 

Брой контрол 

 

 

2 

18 

 

2 

18 
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IV,V   

 12.2.3 Водене и съхранение на 

задължителната документация, планиране 

ежемесечно директор  19 19 

 12.2.4 Грижа и стопанисване на материалната 

база, инвентаризация 

X 2016 

 

 

директор  3 3 

 12.2.5 Състояние на хранителни и други 

складове. Приготвяне и разпределение на 

храна 

ежемесечно директор  9 9 

 12.2.6 Санитарно състояние, ред на 

работното място, работно време 

ежемесечно директор  9 9 

 12.2.7 Организиране на педагогическата 

среда 

На два месеца директор Брой контрол 9 9 

 12.2.9 Планиране и организация на 

родителски срещи и празници, работа със 

семействата 

График за 

срещи, 

празници и 

дейности 

директор Брой контрол 9 9 

 12.2.8 Хранене и обслужване ежемесечно директор Бр контрол 9 9 

V . Контактни и представителни функции 

Партньорство при прилагане на общинската стратегия за развитие на образованието със всички заинтересовани страни 

(Община, РИО,  Национални институции, Областна администрация, образователни институции, работодателски организации, 

синдикати, НПО)  

Мерки за реализация: 

 Взаимодействие с община Видин относно дейности за прилагане на система за делегиран бюджет от зептември 2016 година; по 

опазване живота и здравето на децата, гарантиране на безопасни условия за осъществяване на дейностите в детската градина, 

подобряване на материално-техническата база и други. 

 Взаимодействие с РУО за: 

- реализиране на националната програма за образование и развитие; 

- координиране на образователните задачи чрез участие в съвещания, работни срещи и други мероприятия на областно и 

национално ниво; 

- отчетност за достигане на Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка;  

- участие в квалификационни и методически дейности за повишаване на педагогическата компетентност. 

 Взаимодействие с Областната администрация с цел информиране и осигуряване на подкрепяща среда по отношение на 

участието на детската градина в областни, национални и международни образователни програми и проекти. 

 С началните училища в града – проследяване развитието на децата, посещения и наблюдения, съвместни празници.  
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 Осъществяване на ефективни взаимоотношения с РЦЗ и РИОКОЗ по отношение подобряване на здравното обслужване в 

детската градина, утвърждаване на седмични разписания, съобразени с психофизическите особености на децата осигуряване на 

условия за здравно-профилактична дейност в детската градина. 

 Взаимодействие и екипна работа с РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за подкрепа на личностното 

развитие на деца със специални образователни потребности; 

 Взаимодействие с ОУ „Гражданска защита”, РЗ „ПАБ” и КАТ – Пътна полиция с цел изработване и утвърждаване на актуални 

планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи, пожари и безопасност на движението по пътищата. 

 Активно включване в мероприятията на Инспекцията по труда, отнасящи се до обучението и съвместните проверки по спазване 

на изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. 

 Сътрудничество с Регионална дирекция „Социално подпомагане” и подпомагане дейността на служителите към ОЗД по 

предприемане мерки по защита правата на детето и превенция на насилието . 

 Осъществяване на конструктивен диалог с Общинския съвет за съгласуване на дейности и мероприятия, свързани с 

функционирането на детската градина. 

 Партниране с ръководствата на синдикалните организации с цел изясняване проблемите на учителите и намиране на релевантни 

решения на проблемите. 

 Съвместна работа с образователни институции от Чехия, Италия и Турция във връзка с реализиране плана за дейности по 

проект Еразъм+ „Морални ценности и празници в предучилищното образование” 

 Реализиране на партньорски проекти „Да се храним разумно” и „Да намалим отпадъците” с Българско движение „Син флаг”  

 Взаимодействие с представители на неправителствени  и други организации 

- Читалище „Цвят”, симфониета, Видин, Държавен куклен театър, Общински драматичен театър, библиотека „Михалаки 

Георгиев”, художествена галерия „Никола Петров”, регионален исторически музей;  

- синдикат на българските учители във връзка с работата ни за изнесено обучение на децата; 

- Свободен младежки център Видин; Сдружение на българските зъболекари; Лайънс клуб Видин; Дамски Лайънс клуб Видин; 

Фонд Земеделие, Европа директно Видин във връзка с партньорство и реализиране на съвместни проекти и дейности;; 

-     фондация Junior Achievement 

-    семействата на децата от Детска градина „Арабела” и Училищно настоятелство „Арабела” 

-    издателства „Анубис-Булвест”, „Просвета”, „Изкуства, „Слово”,  „Фют”; 

-   „дм България”  ЕООД 

 Взаимодействие с НПО по посока осигуряване подкрепа на проекти в сферата на образованието и педагогическите услуги. 

 Активно сътрудничество с Националния институт по образование и Департаментите за информация и усъвършенстване на 

учителите с цел повишаване квалификацията на учителите. 

 Иницииране на диалог и осъществяване на сътрудничество с медиите в Община Видин, чрез техни представители за 

популяризиране на дейностите и събитията в детската градина. 


