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ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ДГ „ЗВЪНЧЕ” ГР.КОЗЛОДУЙ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

I. 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. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 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 и за активно педагогическо взаимодействие. 
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3. Подкрепа на учителите за повишаване на компетентностите  при овладяване от децата на книжовен български език.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца и на преждевременно напусналите 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. 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 образователни ресурси, за 

популяризирне на дидактични материали прилагани в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда. 

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

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

 

Регионални приоритети в дейността на РУО-Враца 

1. Качествено и ефективно професионално образование. 

2. Възпитанието – неизменна част от образователната политика. 

3. Продължаващо организационно усъвършенстване на РУО-Враца 

Приоритети в дейността на детската градина: 

1. Повишаване на педагогическата компетентност и практически опит на педагогическите специалисти чрез проучване, анализ и 

мотивирано участие в системата от квалификационни форми, и въвеждане на иновационни практики за създаване на реални 

условия за нарастване на авторитета на учителя и повишаване на социалния му статус. 

2. Прилагане на разнообразни форми и методи на педагогическо взаимодействие „учител-дете“ за създаване условия за формиране 

положително отношение у децата към училище и мотивация за учене;  
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3. Равен достъп до качествено образование – включващо обучение, възпитание, социализация за всяко дете. 

4. Възпитание в ценности 

5. Осъществяване на педагогическо взаимодействие в електронна среда чрез с участието и сътрудничество на семейството.  

6. Прозрачност на управлението 

 

Дейности за реализиране на националните, регионалните и приоритети на детската градина 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Планирани 

стойности 

Реализирани 

стойности 

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

1.1. 

Подобряване на условията за отглеждане, 

възпитание, обучение и социализиране на децата  

в яслената групав детската чрез:  

-  утвърждаване на стандарти за ранно детско 

развитие и създаване на условия за тяхното  

прилагане  ;  

- прилагане  на  програми  за  ранно  учене,  

съобразени  с  възрастовите  особености децата 

от 0 до 3 години. 

Учебна 

2022/2023 

% 

медицин

ски 

специали

сти и 

деца с 

осигурен 

достъп 

100% 100% Директор 

Мед.сестри 

 

1.2. 

Създаване на предпоставки за прилагане на 

индивидуален подход към детето чрез:  

-  промяна в нормативната уредба  с цел 

намаляване броя на децата в групите в детските  

градини;  

- промяна  на  нормативната  уредба  с  цел  

назначаване  на  педагогическите специалисти в 

Учебна 

2022/2023 

% 

медицин

ски 

специали

сти и 

деца с 

осигурен 

100% 100% Директор 

Мед.сестри 
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яслените групи в детските градини достъп 

1.3. 

Модернизиране и обогатяване на материалната 

база, оборудването и дидактическите средства в 

детските групи  и  в  детската  ясла,  вкл.  

осигуряване  на  материали  за  развитие  на  

мисленето  и въображението на децата, с цел 

изграждане на стимулираща и подкрепяща 

развитието на всяко дете образователна среда. 

Учебна 

2022/2023 

Брой 

дидактич

ни 

средства 

и дид. 

оборудва

не 

10        директор,медици

нски 

специалисти, 

учители 

 

1.4. 

Изпълнение на механизъм за съвместна работа на  

институциите по обхващане и задържане в  

образователната система на деца и ученици в  

задължителна предучилищна възраст. 

Сформиране на  

екип за обхват. 

септември  

2022 г.  

 

брой  1  100 %  Директор   

1.5. 

Проследяване на прилаганите мерки на ниво  

детска градина за ефективна превенция на риска 

от отпадане на деца в задължително  

предучилищно образование и редовно посещение 

в образователната институция чрез  

осъществяване на текущ контрол. 

постоянен 

 

 

Брой 2 2 учители  

работещи в ПГ 

Директор 

 

1.6. 

Проследяване отсъствията на децата по данни в 

Модул отсъствия НЕИСПУО и предприемане на 

мерки. 

до 4 число 

на всеки 

месец 

брой 9 9 Директор и 

учители по 

групи 

 

1.7. 

Провеждане на Скриринг-тест за деца на възраст 

3-3,6 г. за ранна оценка степента на риска от 

възникване на обучителни затруднения. 

м.октомври Брой 

деца 

22 22 учители  

1.8. 

Изпълнение на проект по ПМС 46 за  

подпомагане и развитие на физическото  

възпитание и спорта 

април 2023 

г. 

Брой 

проекти 

1 1 директор  
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2. 
Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес и за активното педагогическо взаимодействие 

2.1. 

Използване на ИКТ за самоподготовка, обмен на 

информация за добри практики, знания и 

умения. 

постоянен Брой 

учители 

8 8 учители  

2.2. 

Осигуряване на условия за достъп до 

образователни платформи за електронно 

обучение, електронни  помагала с интерактивно 

съдържание по всички учебни предмети, достъп 

до всички съществуващи електронни ресурси – 

ел. учебници, мултимедийни  уроци, 

образователни портали, образователни 

приложения и игри. 

Учебна 

2022/2023 г. 

% 

учители  

 

100 % 

 

100 % Учители по 

групи 

 

2.3. 
Участие в работни срещи, организирани от РУО Учебна 

2022/2023 

Брой 

учители 

0 4 Директор  

2.4. 

Поддържане и обогатяване сайта на ДГ за  

информираност на обществеността и  

популяризиране на дейността.   

Постоянен Брой 

учители 

  3 Учителите на  

детските групи 

 

2.5. 
Разширяване и активно използване на ИКТ за  

провеждане на педагогически ситуации 

Постоянен % 

учители 

100 100 Учителите на  

детските групи 

 

2.6. 

Организиране на инициативи за включване на  

родители и деца в съвместно четене на  

художествена литература 

м.ноември 

2021 г. 

м.април 

2022 г. 

Брой 

четения 

10 10 Учители и 

мед.сестри 

 

3. Подкрепа на учителите за повишаване на компетентностите  при овладяване от децата на книжовен български език 

3.1. 

 Учебна 

2022/2023 

Брой 

педагог. 

специал

исти 

0 2 Директор  
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3.2. 

 2022/2023 Брой 

педагог. 

специал

исти 

0 2 Директор  

3.3. 
Седмица на четенето Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

деца 

0 60 Учители  

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за 

подкрепа на всяко дете с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

4.1. 

 Актуализиране на плана на комисията по 

превенция /закрила /на децата в риск и 

реализиране на училищни инициативи за 

превенция на насилието и противодействие на 

агресията    

Учебна 

2022/2023 г. 

брой 

училищ

ни 

инициат

иви за 

превенц

ия 

1 1 директор, 

председател на 

комисията  

   

4.2. 
Продължаващо участие в Проект АПСПО - 

модул такси 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

деца 

6 6 директор  

4.3. 

Педагогическо взаимодействие в електронна 

среда 

Учебна 

2022/2023 г. 

% 

обхвана 

ти деца 

60 80 Учителите на 

всички групи 

 

4.4 

Взаимодействие с родителите Учебна 

2022/2023 г. 

% об-

хванати 

родител

и 

0 60 Директор и 

учители 

 

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

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда и за по ефективно педагогическо взаимодействие. 

5.1. 

Приемане и утвърждаване план и вътрешни 

правила за осъществяване на 

квалификационната дейност в ДГ 

м.септември 

2022 г. 

Брой 

планове 

и 

1 1 Директор, 

гл.учител 
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правила 

5.2. 

Квалификация за придобиване на 

квалификационни кредити по програми и 

организации 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

кредити 

8 8 Директор, 

гл.учител 

 

5.3. 

Регистрация на учителите в Информационната 

платформа за педагогически специалисти 

https://edu-teachers.mon.bg 

Учебна 

2021/2022 г. 

Брой 

регистра

ции 

8 8 директор  

5.4. 

Регистриране на детската градина в системата за 

сигурно електронно връчване  edg.bg 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

институ

ции 

0 1 директор  

6. 

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 образователни ресурси, за 

популяризиране на дидактични материали прилагани в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда. 

6.1. 

Включване на педагогическите специалисти в 

конференции, форуми, педагогически практики 

на областно и национално ниво. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Брой 

учител

и 

2 2 Директор 

Учители 

 

6.2. 

Поддържане на затворени фейсбук страници 

на всички възрастови групи и ДГ 

Учебната 

2022/2023 

г. 

Брой 

групи 

8 8 Директор 

Учители 

 

6.3. 

Квалификация за придобиване на 

компетентности за създаване и работа с 

електронни ресурси . 

учебната 

2022/2023 

г. 

Брой 

кредит

и 

8 8 Директор  

6.4. 

Създаване на мултимедийни презентации и 

образователни игри. 

Учебната 

2022/2023 

г. 

Брой 

групи 

8 8 Директор 

Учители 

 

 

Използване на дискусионни форми на обучение, 

симулации, ролеви игри, на методи и средства, 

целящи поставянето на детето в активна 

позиция по отношение на знанията 

Учебната 

2022/2023 г. 

брой 

педагог

ически 

специал

8 8 педагогически 

специалисти 
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исти 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

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

7.1. 

Изпълнение план за взаимодействие със 

семействата за учебната 2022/2023г. 

Учебната 

2022/2023 г. 

Брой 

планове 

4 4 Директор 

Учители 

 

7.2. 
Включване на родителите при обучение от 

разстояние в ел.среда 
Учебната 
2022/2023 г. 

% 

родител 

и 

75 90 Учители 
 

7.3. 

Участие на педагогическите специалисти в 

квалификации за използване на различни форми 

и начини за практическо прилагане на учебното 

съдържание 

Учебната 

2022/2023 г. 

брой 

педагог

ически 

специал

исти 

взели 

участие 

8 8 Учители  

7.4. 

Родителски срещи, дискусии и консултации, 

включително и в ел. среда 

Учебната 

2022/2023 г. 

% 

родител

и 

0 80 Учители  

8.  Приоритети в дейността на детската градина 

8.1. 

Дейности по изпълнение ПМС № 104 за 

осигуряване на познавателни книжки и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от децата в 

задължително предучилищно образование 

Учебната 

2022/20223г. 

% деца с 

осигуре

ни 

безплат

ни 

познав.к

нижки 

100 % 100 % директор и 

учителите на 

втора, трета и 

четвърта 

възрастова 

група 

 

8.2. 

Изготвяне на информационни табла, изложби  и 

медийни продукти за  празници в детската 

градина          

Учебната 

2022/2023 г. 

брой 

изотвени 

продукти 

4 4 учители, 

медицински 

сестри 

 

8.3. Ефективност при използване на възможностите Учебната брой 2 2 директор  
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на новите технологии, умения за практическа 

дейност в педагогическите ситуации-

използването на електронни познавателни 

книжки 

2022/2023 г. извърше

ни 

проверк

и 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. 

Кандидатстване по Национална програма 

„Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

Учебната 

2022/2023 г. 

Брой 

проект

и 

1 1 Директор  

10.2. 

Участие в Национална програма „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“. 

Съобразно 

сроковете 

на 

програмат

а 

Брой 

програ

ми 

2 100% Директор  

10.3. 
НП „Квалификация“ Учебната 

2022/2023 г. 

Брой 

учители 

0 8 Директор  

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1    
  

 
 

12. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти  

13.1. Тематични проверки       

13.2. Текущи проверки       

13.3. Мониторинг       

 


