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                                                                                                Утвърждавам: …………………………                                                                          

                                                                                                                 Директор: Данка Стаменова 

                                                                                                                   Приет с Решение на ПС № 1/15.09.2021 г. 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

на Детска градина „АРАБЕЛА”,  ВИДИН  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния процес 

за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.  

3. Подкрепа на децата и родителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни направления с акцент български език и 

математика.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете с цел ефективно 

включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. 

Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).  
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7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на 

междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

Приоритети в дейността на ДЕТСКА ГРАДИНА „АРАБЕЛА” : 

В контекста на ЗПУО и ДОС, основният приоритет и основни акценти на детската градина за прилагане на иновативни практики в 

качественото отглеждане и образование на децата, определят смисъла и значението на дейностите, гарантиращи ефективно и качествено 

развитие на децата. В целия спектър на образователната работа с децата заемат мерките за управленска педагогическа и организационно 

педагогическа дейност, чийто основен принцип за учене през целия живот, подкрепят стратегическото значение за образование, 

социализация и възпитание на децата и успешна подготовка на децата за училище. Това ни дава основание да считаме, че нашият идеен 

проект за учебната 2021/2022 година, определящ мисията и визията на детската градина, е неизменна част от осъзната потребност за 

формиране и развитие на децата и обединява действеното участие и професионални компетентности на педагогическия и непедагогическия 

състав, ориентиран изцяло към очакванията на родителите на децата и държавните институции.  

1.   Качество на образованието и грижите за децата. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-

личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Педагогическо взаимодействие с децата за постигане на ДОС. 

3. Прилагане на съвременни форми на обучение чрез разширяване на възможностите на ИКТ. 
4. Подобряване съдържанието, методите и нструментите за преподаване и учене, с цел формиране на ключови компетентности у децата 

от предучилищна възраст.  

5. Осигуряване на съвременна образователна среда, създаваща условия, които осигуряват на детето успех, предизвикателства и 

емоционално равновесие.  

6. Насърчаване на пълноценно участие на семействата, осъществяване на качествена обратна връзка с родителите.  

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

8. Ранно оценяване на образователните потребности на децата за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения. 

Съвременният ни възглед за образование и развитие се основава на актуалните тенденции, свързани с осигуряване на:  

 качество и конкурентноспособност на педагогическата услуга  

 успешна индивидуално-личностна и професионална реализация и мотивация за професионален растеж; 

 провеждане на управленска дейност в условия на работа в екип на педагогическия и непедагогическия състав; 
 Създаване и внедряване на развиваща образователна среда в условията на игровата дейност и ИКТ 
 Сътрудничество и участие на семействата в дейностите, информираност на родителите 

 Участие в програми и проекти 
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Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 
№ Дейност Срок Извършва се 

от: 

1. Качество на образованието и грижите за децата    

 1.Мерки за недопускане отпадане от образователната система 

- качествена обратна връзка с родителите: формални и неформални срещи с 

родители, консултации 

- информационни табла 

- поддържане на актуална информация в уебсайта на ДГ „Арабела”  

www.arabella-kindergarten.com 

- използване на дигитални платформи за връзка с родителите в условията на COVID-

19 

IX 2021 

II 2022 
IV 2022 

 

IX -V  
 

 

целогодишно 

 

учители 

 
 

 

 

 2   Ежемесечни справки за присъствията на децата от втора, трета и четвърта групи за 

подаване в НЕИСПУО 

 

3 Приобщаване на деца и семейства, поставяне на детето в центъра на цялоствата дейност: 

- Споразумение със семействата на децата 

- осигуряване на привлекателна педагогическа среда 

- конкурентноспособна педагогическа услуга 

- информираност на родителите 

- насърчаване участието на семейството в дейности 

- Онлайн срещи в условията на COVID - 19 

- тематични срещи „Училище за родители”, тренинги, отчети 

- онлайн празници и специални събития с участие на семействата 

 

4. Прилагане на скриниг-тест на деца на възраст 3 г. - 3 г. 6 м. за ранно откриване на 

проблеми в развитието на 3 г. деца като предпоставка за навременна интервенция, 

активна подкрепа и успешна работа с децата.  

 

5. Хронологично и автентично проследяване на резултатите от социализацията, 

възпитанието и обучението на детето в ДГ с използване на разнообразни методи и форми 

за проследяване и отчитане. Отразяване постиженията и детското развитие от първа до 

Ежемесечно 

В последния 

работен ден на 
месеца  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

X 2021 

 
 

 

X 2021. V 2022 
 

 

Директор 

Педагогически 

екип 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Даниелова, 

Цокова 
 

 

Педагог. екипи 
 

 

http://www.arabella-kindergarten.com/
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края на четвърта група – детско портфолио /Приложение Програмна система уч. 

2021/2022г./ 

 

 

 

2. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Използване на 

образователни платформи и създаване на собствени учебни ресурси. 

  

 1 Реализиране на дейности съгласно плана за изпълнение на проект Еразъм+, КД2 

„Качествена обратна връзка с родителите – ключ към успешно сътрудничество между 

учители и родители в ДГ“  

 

2.Проекти в платформа eTwinning – регистриране, онлайн споделяне 

 

3 Разпространение на продукти и резултати от проект по Програма Еразъм“ КД1 

„Креативност и иновации- генериране на идеи и превръщането им в реалностг“ 

 

4. Разпространение на резултати и продукт – наръчни от проект по НП +Успяваме заедно“, 

модул Иновативна детска градина, „STEAM, роботика, дейности на открито“ 

 

5. Седмица на кодиране /09-24.10.2021г./ на ЕС има за цел да допринесе знания за коди-

ране и цифрова грамотност на всички по забавен и ангажиращ начин Регистрация и участие 

в https://codeweek.eu/ 

 

6. Използване на онлайн платформи за преподаване и учене: https://www.youtube.com/, 

https://izkustva.bg/, http://umeia.com/, https://learningapps.org/, https://www.dechica.com/, 

http://krokotak.com/bg/, https://ucha.se/, https://code.org/, https://www.pinterest.com/, 

https://logopedico.com/zanimania/, http://math.cilenia.com/, https://dg.dechica.bg/  

 

 

 
 

Екип на 

проекта 

 
 

 

 
 

Екип на 

проекта 

 
Екип на 

проекта 

 
Ю. Чокова 

Л. Даниелова 

Ц. Цокова 
С. Калинова 

 

 

Педагог. екипи 

3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху 

формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане 

на обучение от разстояние в електронна среда. 

  

 1 Информиране на учителите за възможностите за квалификация по теми предложени от 

обучителни институции. 

 

2. Споделяне на добри практики за обратна връзка с родителите при обучение в електронна 

среда от разстояние и взаимодействие с децата. 

IX 2021 
 

 

 

XI 2021 

учители 

4 Изпълнение на проекти по оперативни и други програми   

https://codeweek.eu/
https://www.youtube.com/
https://izkustva.bg/
http://umeia.com/
https://learningapps.org/
https://www.dechica.com/
http://krokotak.com/bg/
https://ucha.se/
https://code.org/
https://www.pinterest.com/
https://logopedico.com/zanimania/
http://math.cilenia.com/
https://dg.dechica.bg/
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 Проект Еразъм+, КД2 „Качествена обратна връзка с родителите – ключ към успешно 

сътрудничество между учители и родители в ДГ“  

 

Проект за гражданско образование „Арабелче“ 

 

НП  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул 

„Площадки за обучение по БДП 

 

Проект за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа 

дейност  на децата в системата на предучилищното образование: „Движение, здраве, 

успешни деца“  
 

НП АПСПО – финансиране на такси за деца от уязвими групи 

 

Еразъм+ Проект „Креативност и иновации-генериране на идеи и предвърщането им в 

реалност“ 2020-2021г. – създаване на наръчник в препоръки за иновации 

 

Проект SMILE: Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции 

от сферата на предучилищното образование. 

IX 2021 – IX 2022 

 
 

I 2022, V 2022 

 

 
X 2021 

 

 
XI 2021 

 

 
 

Целогодишно 

 

IX 2021 
 

 

IX 2021 
V 2022 

ЕКИП НА 

ПРОЕКТА 
 

Педагог. екипи 

III и IV  групи 

 
Директор 

 

 
Педагог. екипи 

 

 
 

Директор, ЗАС 

 

ЕКИП НА 
ПРОЕКТА 

 

Неделкова, 
Александрова 

Калинова 

 Регистриране и работа по проекти в образователен портал eTwinning целогодишно Директор 

учители 

5. 

 
Работа за интегриране на деца със СОП и/или с хронични заболявания 

Наблюдение и оценка на децата от специалисти 

Дискусионен клуб „Да решим проблема заедно”и „Банка за идеи” – споделяне на опит, 

добри практики 

 

Творческо ателие „Въртележка от игри” 

X 2021 

 

Ежемесечно 

 
 

XI 2021 , IV 2022 

Учители 

Специалисти от 

ресурсен 

център 
учителите 

6 Организационно и методически осигуряване дейността на учителите и обслужващия 

персонал. Творческо интерпретиране на образователните тенденции. 

  

 1. Методическо обединение 1 

2. Методическо обединение 2 

3. „Иновативни практики за обратна връзка с родителите” 

4. Клуб „Искам да споделя”   

План на МО 
План на МО 

 

  

 
 

 6. Педагогически семинар „Запознаване с методи за преподаване на  STEAM“   
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7.    

 8.  
9.   

10.  

11.      

12.       

13. 

14.    

15. 

16. Открити практики: 

- интерактивни средства в обучението по БДП 

-  стимулиране на познавателно-творческата активно – LEGO DUPLO 

-   иновативни методи в педагогическото взаимодействие, STEAM обучение.       

17. Дейности по осъществяване на гражданско образование: „Срещи с Арабела“     

18.                    

 
 

 

 

 
 

 

7 Оптимизиране, функциониране и развитие на Детска градина „Арабела”   

 1. Кадрова осигуреност 

Утвърден щатен персонал – 38  

- педагогически персонал – 19  

- непедагогически персонал – 19  

Педагогически кадри: 

- директор – 1 

-  учител – 6  

- старши учител –   

-образователно-квалификационна степен: 

- магистър – 12,  

- бакалавър – 6,  

Професионален бакалавър - 2 

ПКС I – 1  

ПКС II – 2  

ПКС IV – 7  

ПКС V – 5  

2. Сътрудничество за професионален обмен чрез коопериране и участие в 

партньорски проекти 
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3. Сътрудничество за професионален обмен в Образователен портал eTwinning 

8 Сътрудничество и качествена обратна връзка с родителите за подкрепа за личностно 

развитие на детето. 

  

 1. Изграждане на позитивен организационен климат за ранно идентифициране на  

проблемно поведение/обучителни трудности 

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 

3. Изготвяне и реализиране на план за подкрепа.   

 

4. Използване на разнообразни компоненти за комуникация, обратна връзка, проследяване 

на напредъка с деца и родители: социални мрежи, Facebook, електронна поща, съобщения, 

SKYPE, WhatsApp, Viber, онлайн задачи, анкети, видеоклипове, телефонни разговори.  

 

5.Използване на онлайн ресурси: ZOOM, Google формуляри за обратна връзка, Facebook, 

Skype, Viber, електронна поща, WhatsApp за онлайн уроци и занимания с децата в реално 

време, консултации, срещи с родителите 

Х 2021 
 

 

Х. 2021 

 
 

Х. 2021 

Учители 
 

 

учители и 

специалисти от 
РЦПППО  

 

 
 

педагог. екипи 

 
 

педагог. екипи 

 

9 Осигуряване на задължителна документация и познавателни книжки   

 1 Осигуряване на познавателни книжки за втора, трета и четвърта групи  

2 Осигуряване на познавателни книжки за първа група с финансиране от родителите. 

IХ 2019 директор 

10 Празничен календар, допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на 

детската градина, участие в извънучилищни дейности 

  

 1.Празничен календар: 50-години ДГ „Арабела“ ; „Здравей детска градина“; „Ден без 

жертви на пътя“; Есенен празник; Международен ден на мира; „Празник на моят град“;  

Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия; Ден на 

християнското семейство; Никулден; Коледа; Сирни заговезни; Баба Марта; Национален 

празник - 3 март; Празник на мама; Пролетен празник; Благовещение; Лазаровден;  

Великден; 24 май; Край на учебната година; Ден на детето; Ден на река Дунав; 

график  Педагог. Екипи 
деца  

 2. Участие в международни, национални и регионални конкурси за деца от предучилищна 

възраст, национални програми. 

 Педагог. екипи  

 3. Допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина:  

Клубна дейност по: 

Х 2021- V 2022 директор 
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- английски език 

- футбол 

- народни танци 

- мажоретни танци; 

- Логопедична корекционна работа; 

- Религия; 

 4. Програма „Училищен плод” ФЗ 

6. Програма „Училищно мляко” ФЗ 

 Директор 

 

11 Контрол по спазването на ДОС   

 Тематичен контрол   

 - „Качествена обратна връзка с родителите – ключ към успешно сътрудничество 

между учители и родители в ДГ“  

- „Иновации в преподаването и ученето – генерирани идеи и приложение в 

практиката“  

Х 2021 – V 2022 

 
Х 2021 – V 2022 

Директор  

 
 

 

 

  Текущ контрол 

 

- Адаптиране на новоприети деца 

 

-   Дейности на открито 

 

-  Организация на възпитателната работа по Образователни направления 

 

- Водене и съхранение на задължителната документация, планиране 

 

- Грижа и стопанисване на материалната база, инвентаризация 

 

- Състояние на хранителни и други складове. Меню, хранене, приготвяне и 

разпределение на храна 

 

- Санитарно състояние, ред на работното място, работно време 

 

- Организиране на педагогическата среда 

 

 
 

IX 2021 

 
IX 2021, IV, V 

2022 

  

X, XI 2021г.  
III, IV, V 2022г. 

Ежемесечно 

 
Х.2021 

 

 

Ежемесечно 
 

 

ежемесечно 
 

на два месеца 

 
 

Директор 

 
Директор 

 

 

Директор 
 

Директор 

 
Директор, 

счетоводител, 

ЗАС 

Директор 
 

Директор 

 
Директор 
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- Планиране и организация на родителски срещи, организация на празници, обратна 

връзка с родителите 

 

- Хранене и обслужване 

 

График за връзка 
с родителите, 

празници и 

дейности 

Директор 

 
директор 

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 септември 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: 

- 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.  

 ЦРЧР, дейност eTwinniung, взаимодействие с eTwinning посланици 

 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, мерки и насоки COVID-19. 

 Взаимодействие и екипна работа с РЦПППО Видин за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за осигуряване на 

допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца със специални образователни потребности в ДГ „Арабела“; 

 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 РД „Социално подпомагане” и подпомагане дейността на служителите към ОЗД по предприемане мерки по защита 

правата на детето и превенция на насилието . 
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 Осъществяване на конструктивен диалог с ОбС, Видин 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 Литва, Латвия, Румъния, Гърция във връзка с реализиране плана за дейности по 

проект Еразъм+ КА2 „Качествена обратна връзка с родителите – ключ към успешно сътрудничество между учители и родители в ДГ“  

 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;  

- Сдружение на българските зъболекари; Фонд Земеделие, БНР Видин, ТВВ Видин; 

-     семействата на децата от Детска градина „Арабела”, Обществен съвет 

-    издателства „Бит и техника”, „Просвета”, „Изкуства, „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 сътрудничество с медии за популяризиране на дейностите и събитията в ДГ. 


