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І. Основни управленски органи
Директор: Калина Върбанова
Педагогически съвет – педагогически състав
Общо събрание – учители, обслужващ състав, мед.специалисти, логопед, ресурсен учител, психолог
ІІ. Помощно – управленски органи
1. Оперативен съвет:
Калина Върбанова – директор
Нели Минкова – ЗАС
Маринка Колева – помощник-възпитател
Милена Велева– мед.специалист
2. Консултативен съвет:
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Мария Облачка – старши учител
Митка Великова – старши учител
/Йорданка Янакиева – старши учител/
ІІІ. Работни екипи и отговорници
1. Методични обединения
І-МО – Иновационно-педагогическа теория и практика. Информационно-комуникативни технологии в образователновъзпитателната работа с децата.
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Биляна Пчеларова – учител
Стоянка Николова – старши учител
Женя Иванова – старши учител
Тодорка Балчева – старши учител
Валентина Атанасова – старши учител
Николета Димитрова – учител
Мариана Пенева – медицинска сестра
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Румяна Владева – медицинска сестра
ІІ-МО – Иновационни игрови технологии
Председател: Йорданка Янакиева – старши учител
Членове: Мария Облачака – старши учител
Данка Емануилова – старши учител
Дарена Стаматова – старши учител
Мария Иванова –учител
Румяна Басяку- учител
Мария Георгиева – старши учител
Кремена Кенарова – логопед
Добринка Михайлова – медицинска сестра
Гинка Димитрова – мед.сестра
3. Екип за естетическо оформление
Председател: Данка Емануилова – старши учител
Членове: Биляна Пчеларова – учител
Йорданка Янакиева – старши учител
Румяна Басяку – учител
Мариана Пенева – медицинска сестра
4. Екип за изработване на проекторешения за педагогически съвет
Митка Тодорова – главен учител
Мария Облачка – старши учител
Йорданка Янакиева – старши учител
5. Екип за проучване и разработване на проекти към ЕС и различни фондации
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Дарена Стаматова – старши учител
3

Женя Иванова – старши учител
Станка Ташева – технически изпълнител
Румяна Басяку – учител
6. Екип за нагледно-информационна трибуна
Председател: Йорданка Янакиева – старши учител
Членове: Биляна Пчеларова – учител
Румяна Басяку – учител
Румяна Владева – медицинска сестра
7. Експертен съвет /квалификационна дейност, методична дейност, педагогическа, организационно-педагогическа дейност
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Мария Облачка – старши учител
Дарена Стаматова – старши учител
Йорданка Янакиева – старши учител
8. Екип за иновации и информационни технологии
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Дарена Стаматова – старши учител
Женя Иванова – старши учител
Станка Ташева – технически изпълнител
Николета Димитрова – учител
9. Екип за редакционно-издателска дейност
Председател: Йорданка Янакиева – старши учител
Членове: Румяна Басяку – учител
Биляна Пчеларова – учител
Мария Иванова – учител
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10. Екип за оказване на признание
Председател: Йорданка Янакиева – старши учител
Членове: Мария Облачка – старши учител
Румяна Владева – медицинска сестра
11. Екип за здравословни и безопасни условия на труд
Председател: Данка Емануилова – старши учител
Членове: Нели Минкова – ЗАС
Васил Енчев – огняр, съвместяващ длъжността работник по ремонт и поддръжка
Радко Радулов – огняр, съвместяващ длъжността работник по ремонт и поддръжка
Добринка Михайлова – медицинска сестра
12. Екип за дарения
Председател: Нели Минкова – председател
Членове: Мария Облачка – старши учител
Мария Иванова – учител
13. Екип за картотекиране на родителски мнения, становища и възгледи
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Тодорка Балчева – старши учител
Стоянка Николова – старши учител
14. Екип за действия при аварии, бедствия и катастрофи
Председател: Мария Облачка – старши учител
Членове: Нели Минкова – ЗАС
Васил Енчев – огняр, съвместяващ длъжността работник по ремонт и поддръжка
Радко Радулов – огняр, съвместяващ длъжността работник по ремонт и поддръжка
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15. Екип за наставници
Председател: Митка Тодорова– главен учител
Членове: Дарена Стаматова – старши учител
Мария Облачка – старши учител
16. Екип за управление на риска
Председател:Диманка Иванова – счетоводител
Членове: Нели Минкова – ЗАС
Женя Иванова – старши учител
Мариана Пенева – медицинска сестра
17. Екип за спазване на етичния кодекс
Председател: Стоянка Николова – старши учител
Членове: Данка Емануилова – старши учител
Нели Минкова – ЗАС
Румяна Владева – медицинска сестра
18. Екип за откриване и поставяне на проблем в детската градина
Председател: Мария Облачка – старши учител
Членове: Нели Минкова – ЗАС
Румяна Владева – медицинска сестра
19. Екип за санитарно-хигиенен контрол
Председател: Милена Велева – медицински специалист
Членове: Нели Минкова – ЗАС
Маринка Колева – помощник-възпитател
Добринка Михайлова – медицинска сестра
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20.Екип за БДП
Председател: Валентина Атанасова – старши учител
Членове: Мария Георгиева – старши учител
Тодорка Балчева – старши учител
21.Екип за електронно поддържане на информацията за професионално и кариерно развитие на педагогическия и непедагогическия персонал
Председател: Николета Димитрова – учител
Членове: Женя Иванова – старши учител
Дарена Стаматова – старши учител
Румяна Басяку – учител
22.Мобилен екип за обхващане и задържане в образователната система на деца в предучилищна възраст
Председател:Мария Иванова – учител
Членове:Валентина Атанасова – старши учител
23. Екип управление качество на образованието
Председател: Митка Тодорова – главен учител
Членове: Дарена Стаматова – старши учител
Кремена Кенарова – логопед
Владислава Донева – ресурсен учител
Румяна Владева – медицинска сестра
24. Координационен съвет по механизъм за деца в риск
Председател: Валентина Атанасова – старши учител
Членове: Мария Георгиева – старши учител
Дарена Стаматова – старши учител
ІV. Отговорници в организационно-управленска структура
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1. Отговорник за абонаментното поддържане
Нели Минкова – ЗАС
Биляна Пчеларова – учител
2. Отговорник за водене на входящ дневник, регистриращ постиженията на деца и възрастни
Стоянка Николова – старши учител
3. Отговорник за водене на протоколи за педагогическия съвет
Митка Тодорова – главен учител
4. Отговорник за водене на протоколи за педагогически съвещания
Данка Емануилова – старши учител
5. Отговорник за водене на летописна книга
Мария Иванова – учител
6. Отговорник за завеждане на педагогическа и методическа литература
Стоянка Николова – старши учител
7. Отговорник за водене на регистъра на новозакупена литература
Стоянка Николова – старши учител
8. Отговорник за Вътрешната система, за повишаване рейтинговата скала на ДГ, за привличане и задържане на децата
Женя Иванова – старши учител
9. Отговорник за координиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.
Дарена Стаматова – старши учител
10. Отговорник за координиране дейността между яслените групи и детската градина
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Румяна Владева – медицинска сестра
11. Отговорник за отчитане изпълнението на отправени препоръки от контролните органи
Митка Тодорова – главен учител
Станка Ташева – технически изпълнител
12. Отговорник за координиране дейността с обществен съвет
Дарена Стаматова – старши учител
13. Отговорници за връзка с неправителствени организации и институции:
14.РУО Ямбол - Валентина Атанасова – старши учител
15. Отговорник за връзка с програма „Джуниър Ачийвмънд“ - Митка Тодорова – главен учител
16.Отговорник РИМ Ямбол и клуб „Млад възрожденец“ – Митка Тодорова – главен учител
Медии (радио, телевизия, преса) – Женя Иванова – старши учител
ОУ „Климент Охридски“ – Йорданка Янакиева – старши учител
ОУ „П.Славейков“ – Мария Георгиева – старши учител
ДЯ „Мечо Пух“ –Мария Облачка – старши учител
Служба „Трудова медицина“ – Данка Емануилова – старши учител, Нели Минкова – ЗАС
НПО, Куклен театър, Гражданска защита – Мария Облачка – старши учител
Специализирани издания, детски издания „Предучилищно възпитание“, „Дом-дете-детска градина“, „Аз-Буки“ , в-к
„Учителско дело“, сп.“Бърборино“ – Мария Иванова – учител
Транспортна фирма „МИЧ“ , Застрахователни дружества – Валентина Атанасова – старши учител
Публикации и анонсиране на специализирана литература – Женя Иванова – старши учител
ДАЗД –Валентина Атанасова – старши учител
Родителска общественост – Дарена Стаматова – старши учител
РЗИ, болница, поликлиника – Милена Велева – медицински специалист
Читалище „Зора“, „Съгласие“, „Пробуда“ – Мария Георгиева – старши учител
Регионална библиотека „Г.С.Раковски“, Планетариум – Биляна Пчеларова – учител
Медицински и помощен състав в яслени групи:
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Яслена група
І
ІІ
ІІІ

Медицински сестри
Румяна Владева, Мариана Пенева
Добринка Михайлова, Гинка Димитрова
Незаети щатни бройки

Детегледачки
Вълка Иванова, Радостина Колева
Пенка Атанасова, Стоянка Андреева
Незаети щатни бройки

Педагогически и непедагогически състав в детската градина:
Група
І „а“
І „б“
ІІ „а“
ІІ „б“
ПГ „а“ (5г.)
ПГ „б“ (5г.)
ПГ „а“(6г.)
ПГ „б“(6г.)

Учители
Дарена Стаматова Дона Андонова
Митка Тодорова – Николета Димитрова
Стоянка Николова, Мария Георгиева
Женя Иванова Данка Емануилова
Валентина Атанасова Тодорка БалчеваБиляна Пчеларова Катя Донева
Мария Облачка Румяна Басяку
Йорданка Янакиева Мария Иванова

Помощник-възпитатели
Добринка Динева
Милена Боянова
Димитринка Сивкова
Руска Колева
Тодорка Минчева
Радка Щелиянова
Маринка Колева
Вера Господинова

Друг педагогически състав в детската градина
№
1
2
3
4
5

Учители
Кремена Кенарова
Дарена Стаматова
Велислава Донева
Калинка Костова
Митка Тодорова

Изпълняващ длъжност
Логопед
Психолог
Ресурсен учител
Учител по музика
Главен учител, педагог

Друг непедагогически състав
10

Диманка Иванова –счетоводител
Нели Минкова – ЗАС
Станка Ташева – технически изпълнител
Вълка Ганева – помощник-възпитател
Радко Радулов – огняр, съвместяващ длъжността работник по ремонт и поддръжка
Васил Енчев – огняр, съвместяващ длъжността работник по ремонт и поддръжка
Жечка Георгиева – готвач
Дора Стефанова – готвач
Тодорка Белева – помощник-готвач
Милена Велева – медицински специалист
Ръководители на клубове по интереси

1.
2.
3.
4.
5.

КЛУБНА ДЕЙНОСТ
Танцова аеробика
Народни танци
Природозащитници
Изобразително изкуство
Английски език

6.
7.
8.
9.

БДП
Вокална група
Йога
Футбол

10.
11.
12.

Руски език
Млад възрожденец
Спорт за децата в ДГ

РЪКОВОДИТЕЛИ
Митка Великова
Мария Облачка
Мария Иванова
Атанас Караманов
Женя Иванова, Биляна Пчеларова, Румяна
Басяку, Галя Димошкова
Валентина Атанасова
Калинка Костова
Мария Георгиева
Константин Меразчиев собственик на фирмата (Динко Дерменджиев – ръководител)
Николета Димитрова
Митка Тодорова
Кристиян Георгиев

КООРДИНАТОРИ

Стоянка Николова

Данка Емануилова

Данка Емануилова
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Тенденции и перспективи
Конкретните очаквания на обществото, произтичащи от съвременните реалности в контекста на ЗПУО, определят смисъла
и значението на основния приоритет на ДГ „Пламъче“ за устойчиво развитие на децата. Обоснован от принципите за провеждане на политики, които да осигуряват условията и процеса за личностна устойчивост, поставяме акцент върху професионалните компетентности на съвременния учител, на целия педагогически и непедагогически състав за качествено и ефективно образование, възпитание и социализиране на децата.
Нашият идеен проект за учебната 2017/2018 година, определен от мисията и визията на детската градина, е неизменна част
от парадигмата за синхронизиран, организационен и съдържателен процес, обединяващ активно-действения и професионален
опит на педагогическия и непедагогически състав на детската градина.
Инициираният стремеж за градивна и професионално-развиваща се позиция, извежда критерия за творческо преработване
на идеи, принципи и технологии, чиято прагматична стойност ще осигури провеждане на гъвкава, динамична, управленска и
професионално-педагогическа дейност, ориентирана към:
- интересите и мотивацията на децата и способността да се прилагат на практика различните видове компетентности;
- разгръщане на различните видове активности, стимулиращи ценностното развитие на децата;
- практически принос, съчетаващ и развиващ аспектите за интерактивност чрез дигиталните технологии;
- придобиване на компетентности, необходими за успешна училищна подготовка на децата;
- ранно откриване на заложбите и развитие на способностите;
- прагматичност в стратегията за приобщаващо образование;
- екипна работа в системата от управленски и помощно-управленски екипи и отговорници;
- ефективно проявление на партньорство и сътрудничество със семейството и на други институционални нива;
- утвърждаване на система в работата за разработване и участие в проекти.
Тенденциите, характеризиращи постигането на очакваните резултати, съпътстват взаимосвързаните и последователни
действия и дейности на медицинския, педагогическия и непедагогически състав за реализиране на следните приоритетни цели
и основни акценти.
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Приоритетна цел:
Разширяване аспектите за прилагане на иновативни практики в качественото отглеждане, образование и социализиране на
децата.
Основни акценти:
1. Създаване на иновативна образователна среда в условията на интерактивност, за развитие на децата.
2. Иницииран стремеж в повишаване на квалификацията за усъвършенстване и развитие на педагогическия и непедагогически персонал, с ясна философия в грижата за обучение и възпитание на децата.
3. Мотивиран двупосочен процес на сътрудничество и партньорски взаимодействия със семействата, с Обществения съвет
и Родителското настоятелство, за развитие на децата.
4. Нови творчески търсения в процеса на взаимодействие с неправителствени организации и институции, за усвояване на
средствата по национални и европейски програми.

13

Съдържание на дейността

1

2

3
І. Педагогически съвет
Дневен ред:
1. Приемане и входиране на изготвените задължителни документи и писмен доклад относно изготвените задължителни
документи за успешно започване на новата учебна година,
свързани със:
- Сведение за организиране дейността на децата в Списък –
Образец №2, в съответствие с броя на децата по възрастов
признак, деца със СОП, деца с говорни нарушения, деца за
работа в ДПД

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

-

-

-

Стратегия за развитие и годишен план за дейността на ДГ.
Публикуване в сайта на ДГ.
Програмна система, като част от Стратегията за развитие на
ДГ
Годишно тематично разпределение за всяка възрастова група. Взаимодействие с програмите по «Гражданско образование», «Дж.Ачийвмънт» и «Валдорфска педагогика», БДП
Дневен и седмичен график на основна и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за всяка група, в съответствие с ДОС
Годишна програма за целодневна организация на учебния
ден
План-програма на І и ІІ методични обединения

-

План-програма на помощно-управленските екипи и отговорници

-

Мерки за повишаване качеството на образование и Правилник за
управление на мерките за качествено образование, Наръчник за
управление на качеството, Правилник за устройството и дейността
на комисията по оценяване и поддържане на качеството

Предварителна
подготовка
4

Заседание на
КС
Проверка
на изготвените
документи
Участие
на Обществения съвет

Срок

Отговорници

Контрол по
изпълнение
на дейността

Забележка

5
07.09.2017

6

7

8

М.Тодорова - главен учител
Д.Стаматова
М.Облачка

К.Върбанова

М.Тодорова, Ст.Ташева
Учителите и мед.сестри на
всички групи, ресурсния
учител, учител-логопед

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител
Учителите на всички групи

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител
Учителите на всички групи,
мед.сестри и педагог
М.Тодорова – главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител
и председателите на І и ІІ
МО
М.Тодорова – главен учител
Председателите на помощно-управленските екипи и
отговорници
Дарена Стаматова – старши
учител

К.Върбанова
К.Върбанова
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2
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

-

-

-

-

3
План-програма за взаимодействие с Обществения съвет
Правилник за работа на ПС
Правилник за дейността на ДГ
Етичен кодекс
План-програма и устав на РН
Индивидуален образователен план за обучение на децата
за личностно развитие и за деца за логопедична работа
План-програма за повишаване на рейтинговата скала на
детската градина
Правилник за записване, отписване и преместване на
децата от ДГ
План-график и поименен списък за логопедична работа,
за работа с деца за личностно развитие, за работа с психолог. План-програма за индивидуално обучение на децата за приобщаващо образование
План-график за учебни занятия по музика – дневен и
седмичен график
План-програма за ГО, здравно образование, интеркултурно образование и екологично образование
План-програма на клубовете по интереси. План-график и
поименен списък за работа в допълнителни педагогически дейности
План-програма по БДП
План-програма за наставничество

4

План-програма за взаимодействие със семейството и актуализация на споразумение за сътрудничество във всяка
група
Личен стратегически план, съизмерим с предварителната
подготовка за изпълнение на конкретни дейности, с оглед очаквани и получени резултати, съответстващи на
глобалните показатели в индивидуална карта за самооценяване и оценка

Актуализация на
споразумението за
сътрудничество
Актуализиране на
ЛСП с конкретизиане на показателите

5

6
Д.Стаматова – старши учител
М.Тодорова - главен учител
М.Тодорова - главен учител
М.Тодорова - главен учител
Д.Стаматова– старши учител
М.Тодорова - главен учител Ресурсен учител, учител-логопед
Женя Иванова - старши учител

7
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова

М.Тодорова - главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова - главен учител, логопед, ресурсен учител, учителпсихолог

К.Върбанова

М.Тодорова - главен учител Учител по музика
М.Тодорова - главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова - главен учител
Ст.Николова, ръководителите на
клубовете по интереси
Валентина Атанасова – ст.учител
М.Тодорова - главен учител и
наставниците
М.Тодорова - главен учител
Учителите, мед.сестри на всички
групи
М.Тодорова - главен учител
Учителите и мед.сестри на всички групи, педагог, учител по музика, логопед

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

3
2. Приемане на писмена информация, относно:
2.1. Спазване на изискванията към съдържанието и воденето на дневник на групата и съответствието му с други нормативни документи (Програмна система, годишно тематично разпределение (в т.ч.
за яслените групи), седмично разпределение по образователни
направления, годишна програма за целодневна организация на
децата за деня в учебно и неучебно време, седмичен планиране);
2.2. Изисквания за водене на регистрационната книга за заповедите за
хранене, таксовата книга, регистрационна книга за задължителна
предучилищна подготовка, Регистрационната книга за издаване
на удостоверения за завършена ПГ, Регистрационна книга за заявления от родители;
2.3. Изисквания за изработване на уведомителни документи за настъпили промени в групата.
2.4. Организационни и съдържателни моменти за провеждане на диагностика в групата.

3. Приемане на правила за организация и провеждане на вътрешна
квалификация и за отчитане на участията във формите за повишаване на квалификацията.
4. Приемане на екип за определяне на Диференцирано заплащане.
5. Приемане на Вътрешни правила за работната заплата.

6. Приемане на екип за управление на качеството на образователната работа с децата.

4

Изготвяне
на Заповед
за провеждане на
диагностика с утвърдени критерии и
степени на
оценяване.

Изготвяне
на заповеди

5

6
М.Тодорова - главен учител
Ст.Ташева

7
К.Върбанова

8

М.Тодорова - главен учител
Ст.Ташева

К.Върбанова

Организационни
и съдържателни
моменти
за провеждане
на диагностика в
групата

М.Тодорова - главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова - главен учител
М.Тодорова - главен учител
Д.Иванова - счетоводител
М.Тодорова

К.Върбанова
К.Върбанова

К.Върбанова
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7. Анонсиране на новоизлязла и закупена специализирана
литература.

4

5

8. Писмена оценка-анализ на причините за отпадане на броя
на децата, съпоставим с предварително утвърдения поименен списък и предприети мерки за задържане и привличане
на децата от всички групи
9. Приемане на Решения на ПС.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ІІ. Педагогически съвет
Дневен ред:
1. Анализ-оценка, относно готовността за успешно започване
на новата учебна година, след предварителен мониторинг
на Консултативния съвет за изпълнението на планпрограмата за подготовка на новата учебна година.

2. Приемане план за действие, като част от Стратегията за
развитие на детската градина.
3. Приемане на актуализирана Програмна система, като част
от Стратегията за развитие на ДГ
4. Приемане на Годишния план за уч.2017/2018 година:
- План за работата на педагогическия съвет;
- План за контролната дейност;
- План за квалификационната дейност;
- План за организационно-педагогическата дейност:
- План за взаимодействие със семейството;
- Празнично-развлекателни моменти;
- Общи събрания;
- Педагогически съвещания;

6
Ж. Иванова

7
К.Върбанова

М.Тодорова главен учител
Учителите
Мед.сестри
М.Тодорова главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова
Д.Стаматова и
КС

К.Върбанова

М.Тодорова главен учител
М.Тодорова главен учител

К.Върбанова

8

К.Върбанова

11.09.2017
Покана за РН и
Обществения
съвет. Проверка
на изпълнението
на планпрограмата за
успешно започване на новата
учебна година.
Заседание на КС

К.Върбанова
К.Върбанова

М.Тодорова,
К.Върбанова
М.Тодорова
Д.Стаматова
Й.Янакиева
Ст.Николова
Д.Емануилова
17

1

2

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

3
- План за обществено комуникативната дейност;
- План за административно-стопанска дейност;
- Управленски и помощно-управленски органи;
- ДПУ, ВП за организация на работата на ДПУ.
5. Приемане на педагогически екипи за работа с деца
за личностно развитие.
5.1.Вътрешни правила за интегрирано обучение.
5.2.План-график за организацията при съвместна работа. Основни насоки за приобщаващо образование.
6. Приемане на Правилник за работа на ПС

4

5

7. Приемане на Правилник за дейността на ДГ
8. Приемане на Етичен кодекс, съгласуван с Обществения съвет и с РН
9. Приемане на вътрешни правила с мерки за повишаване качеството на възпитание, обучение и социализиране на децата, съгласувани с Обществения съвет.
10. Приемане на ключови компетенции, интегриращи
психологическото и здравословно развитие на децата
11. Приемане на Решения на ПС
ІІІ. Педагогически съвет
Дневен ред:
1. Приемане на план за дейността на главния учител за
учебната 2017/2018 година.

Покана за учас19.10.2017
тие на Обществения съвет и РН
Заседание на КС

6
Д.Стаматова
Д.Иванова
М.Облачка
Ст.Николова
Дарена Стаматова –
старши учител
Кр.Кенарова – логопед

7
К.Върбанова

М.Тодорова - главен
учител
М.Тодорова - главен
учител
М.Тодорова - главен
учител
Д.Стаматова

К.Върбанова

Милена Велева и
мед.сестри от яслените групи
М.Тодорова - главен
учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен
учител

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова

К.Върбанова

18
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2

3
2. Приемане на библиографска справка по тематичнопроблемната област „Технологичната компетентност на
учителя – неизменна необходимост в обучителния, възпитателния и социализиращ процес с децата“
3. Приемане на анализ-оценка, относно степента на развитие
на децата от проведена диагностика за входно равнище.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

4. Приемане на план за работа във връзка с Координационния механизъм за работа с деца в риск.
5. Обсъждане на предложения за участие в НПК по конкретен тематичен проблем.
6. Приемане на ВП за прием на деца в ДГ – актуализация.
7. Приемане на допълнителни условия към Споразумението
за сътрудничество със семейството.
8. Приемане на План-програма и План-график за реализиране
на дейностите за нагледно-информационна трибуна, повишаваща рейтинговата скала на ДГ.
9. Анонсиране на специализирана литература за разширяване
аспектите на трайни иновационни практики.
10. Приемане на Правила за пропускателен режим
11. Приемане на Правила и условия за квалификационна дейност, в съответствие с новите нормативни документи.
12. Приемане на ВПРЗ
13. Приемане на актуализирана карта за самооценка, в съответствие с целите за качество и ефективност на образователната работа с децата.
14. Приемане на Решения.

4

Представяне на
анализ-оценка в
РУО за ПГ – 6 г.

актуализиране на
ПД с новите вътрешни правила

5

6
М.Тодорова – главен учител
Ж.Иванова
Й.Янакиева
М.Тодорова – главен учител

7
К.Върбанова

В.Атанасова – старши
учител
М.Тодорова – главен учител и КС
М.Тодорова – главен учител
Добринка Михайлова
М.Тодорова – главен учител, М.Облачка
Й.Янакиева и екип

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител и екип за иновации и
ИТ
М.Облачка-старши учител
М.Тодорова – главен учител
М.Тодорова – главен учител
Д.Иванова – счетоводител
М.Тодорова – главен учител и чренове на КС

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
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ІV. Педагогически съвет
Дневен ред:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Анализ-оценка за ефективността от дейността на педагогическите екипи от ПГ „А” и ПГ”Б” 6 год. деца, относно степента на развитие на децата, съизмерими с количествените
резултати отчитащи входно и междинно равнище, в съответствие с ДОС.
2. Анализ-оценка относно резултатите отчитащи средната посещаемост по групи:
- Причини за отсъствия;
- Причини на застрашени от отпадане деца;
- Анализ на причините за отсъствия;
- Изводи.
3. Анализ-оценка за ефективността от дейността на учителялогопед за работа с деца с говорни нарушения за І-то полугодие.
4. Анализ-оценка за ефективността от дейността на медицинските сестри в яслените групи за развитие на децата.
5. Анализ-оценка за резултатите на децата личностно развитие и ефективността от съвместната работа на ресурсния
учител с педагогическите екипи в групата.
6. Приемане на показатели за тематичен контрол и планграфик за тематична проверка. Приемане на показатели за
тематичен контрол.

4
Покана за
участие на
Обществения съвет и
РН
Заседание
на КС

5
11.01.2018

6

7

М.Тодорова – главен
учител
Учителите на ПГ „а“
(6г.), ПГ „б“ (6г.)

К.Върбанова

М.Тодорова – главен
учител и учителите и
мед.сестри на всички
групи

К.Върбанова

Кремена Кенарова

К.Върбанова

Румяна Владева

К.Върбанова

Психолог и председателите на педагогическите екипи в групата с
деца за личностно развитие
К.Върбанова

К.Върбанова

8

К.Върбанова
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7. Самооценка-анализ отчитаща реализиран практически
опит, интегриран от самообразователната подготовка по
тематично проблемната област.
8. Писмена оценка-анализ за ефективността от дейността
на провежданата квалификационна дейност в ДГ.
9. Представяне на темите и участниците за НПК.

4

5

10. Запознаване с бюджета на детската градина.
11. Приемане на Решения от ПС
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

V. Педагогически съвет
Дневен ред:

Покана за
участие на
Обществения
съвет и РН за
съгласуване с
Обществения
съвет Заседание на КС

1. Приемане на писмена информация за избор на издателство
и учебни помагала за учебната 2018/2019г. във всички групи. Представяне на протоколите от родителските събрания.
Участие на Обществения съвет и РН.
2. Анализ-оценка за реализиране на цели, задачи и очаквани
резултати от дейността на І МО и ІІ МО.
3. Анализ-оценка за реализиране на цели, задачи и очаквани
резултати от внедрен практически наш и чужд образователен опит в дейността на клубовете по интереси.
4. Анализ-оценка за резултатите от етапа на подготовка на
разработените доклади за участие в НПК.

Изпращане на
докладите

6
М.Тодорова – главен
учител

7
К.Върбанова

М.Тодорова – главен
учител
М.Тодорова – главен
учител
Д.Иванова – счетоводител
М.Тодорова – главен
учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен
учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен
учител и председателите на екипите на І и ІІ
МО
Главен учител и ръководителите на клубовете по интереси
М.Тодорова – главен
учител, Ст.Ташева

К.Върбанова

8

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова

07.02.2018

К.Върбанова
К.Върбанова
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5.
6.

7.

8.

3
Представяне на приоритетни области за учебната 2018/2019 година.
Доклад-анализ за картотекираните във всяка група споделени
родителски мнения, становища, възгледи от родителски събрания.
Самооценка-анализ за ефективността от дейността на педагогическите екипи във всяка група в съответствие с критериите
„Взаимодействие със семейството“ в ЛСП.
Анализ-оценка за ефективността от дейността на педагогическите екипи в ПГ „а“ – 6г. и ПГ „б“ – 6г., относно обучението на децата по програма „Джуниър Ачийвмънт“

4

5

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

9. Отчитане изпълнението при наличие на отправени препоръки от
контролните органи.
10. Анонсиране на специализирана литература за актуализиране и
усъвършенстване на иновационни практики.
11. Анализ-оценка на резултатите от анкетата на тема:„Здравнопсихологически аспекти за здравословно хранене„
12. Приемане на Решения на Педагогическия съвет.
VІ. Педагогически съвет
Дневен ред:

1. Анализ-оценка за изпълнение на цели и задачи и дейности по
БДП, съизмерими с плана за работа на ДГ и за всяка група.
Дейности за обогатяване материално-предметна среда и дидактическа база.
2. Анализ-оценка на резултатите, отчитащи професионалния
профил на педагогическите специалисти в индивидуално
електронно портфолио, в съответствие с научно-обосновани
критерии за мултиплициран разтеж по тематичен проблем.
3. Предложения за награди, съгласно Правилника за награди на
Община Ямбол и Статута на ДГ „Пламъче“

Покана за
участие на
Обществения съвет и
РН

6
М.Тодорова – главен учител
М.Тодорова – главен учител

7
К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител и учителите и
мед.сестри на вс.групи
М.Облачка
Й. Янакиева
М.Иванова
Р.Басяку
Директор, ЗАС и счетоводител
Ж.Иванова и екип за
иновации и ИТ
М.Велева – мед.сестра

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител

К.Върбанова

Валентина Атанасова старши учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова – главен учител, Синдикален лидер

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова

01.03.2018
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4. Анализ-оценка от резултатите на децата и учителите, участвали в конкурси и състезания.
5. Анализ-оценка за резултатите от практическото реализиране
на план-програмата за рейтинговата скала на детското заведение.
6. Отчитане изпълнението на отправени препоръки от контролните органи.

4

5

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

7. Приемане на Решения на Педагогическия съвет.
VІІ. Педагогически съвет
Дневен ред:

1. Доклад за етапа на подготовка за участие в НПК.
2. Доклад за направения избор на издателство.
3. Доклад за окончателния брой на децата за следващата учебна
година по групи и общ брой.
4. Представяне на приоритетни области за годишния план за
уч.2018/2019 година
5. Информация за броя на получени награди и отличия от участия на деца в конкурси и състезания.
6. Насоки за диагностика на децата.

Покана за
участие на
Обществения съвет и
РН

6
Ст.Николова

7
К.Върбанова

Ж.Иванова

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител
С.Ташева
М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител
М.Тодорова –
главен учител
М.Тодорова –
главен учител и
мед.сестри
М.Тодорова –
главен учител
Ст.Николова

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

8

К.Върбанова

04.04.2018

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

3
7. Самооценка-анализ за ефективността от дейността на
учителите на двете втори и двете ПГ(5г.), и мед.сестри от
яслените групи за броя на задържаните деца и на подадени заявления от родителите на децата за задължителна
ПГ – 5г. и 6г. и деца за нов прием.
8. Доклад за опазване и съхраняване на базата в хранилището, съгласно Вътрешните правила за опадване на имуществената база.
9. Отчитане изпълнението, при наличието, на отправени
препоръки от контролните органи.
10. Приемане на Решения на Педагогическия съвет.

4

5

Покана за учас03.05.2018
тие на Обществения съвет и РН
1. Представяне на писмен анализ-оценка за постиженията на Провеждане на
децата от всички групи в съответствие с ДОС за учебната диагностика за
2017/2018 год., след проведена диагностика.
постиженията на
децата в съответствие с ДОИ.
Представяне на
индивидуален
протокол и протокол за количествените резултати от проучването на
всички деца.

6
М.Иванова и мобилен екип,
Румяна Владева –
мед.сестра

7
К.Върбанова

Ст.Николова

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител
М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител и
учителите и
мед.сестри на
всички групи

К.Върбанова

8

К.Върбанова

VІІІ. Педагогически съвет
Дневен ред:
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2. Писмен анализ-оценка за ефективността от дейността на помощно-управленските екипи и отговорници в ОУС на ДГ, от
ръководителите на клубове по интереси, от председателите
на І и ІІ МО за учебната 2017/2018 година.

3. Приемане на писмени предложения от председателите на
екипите за разработване на год.план за учебната 2018/2019
година.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

4. Представяне на оценка-анализ за получени отличия и награди
от участия в международни, национални и общински състезания и конкурси, за деца, учители, мед.сестри. Вписване в
летописната книга на наградените деца и възрастни.
5. Писмена оценка-анализ на резултатите от професионалнопедагогическото развитие на учителите (получени сертификати от участия в квалификационни форми, от публикувани
материали в печатни и електрони издания, допълнителна квалификация и др., обособени в индивидуалните електронни
портфолиа).
6. Самооценка-анализ за резултатите от дейността на главния
учител в съответствие с учебната 2017/2018 година.
7. Приемане на оценка-анализ за резултатите от взаимодействие
със семейството.

8. Приемане на оценка-анализ за здравословното състояние на
децата.
9. Приемане на решения.

4

5

6
7
М.Тодорова –
К.Върбанова
главен учител,
председателите
на 2-те МО и
ръководителите на клубовете
по интереси
М.Тодорова –
К.Върбанова
главен учител и
председателите
на екипи, ръководителите на І
и ІІ МО
Ст.Николова
К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител
М.Тодорова –
главен учител,
учителите и
мед.сестри на
всички групи
М.Велева

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
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ІХ. Педагогически съвет
Дневен ред:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Анализ-оценка за ефективността от дейността на педагогическата
колегия за реализиране на цели и задачи през учебната 2017/2018
година.
2. Приемане на приоритетни области за учебната 2018/2019 година.
3. Приемане на помощно-управленски екипи и отговорници в ОУС
на детското заведение.
4. Приемане на организационни и съдържателни моменти относно
дейностите за допълнителни педагогически услуги в ДГ – ръководители на клубове по интереси, план-график.
5. Обсъждане и приемане на план-програма за успешно започване
на новата учебна година.
6. Анонсиране на новозакупена специализирана литература.
7. Награди за номиниран педагогически и помощно-обслужващ
персонал, съгласно Правилника за наградите на детското заведение.
8. Приемане на становище от Обществения съвет за план-приема на
децата.
9. Приемане на Решения на ПС.

4
Покана за
участие на
Обществения
съвет и РН.
Заседание на
КС

5
30.05.2018

6

7

К.Върбанова

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител
М.Облачка

К.Върбанова

Ст. Николова

К.Върбанова

М.Тодорова

К.Върбанова

Ж. Иванова
М.Тодорова и
членове на
КС
Д.Стаматова –
координатор
ОС
М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова
К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
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Съдържание на дейността

1

2

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3
Квалификационна дейност
Цел:
Учителят – иноватор в създаването на условия за интерактивна образователна среда за развитие на децата
Основни акценти:
1. Психолого-педагогическа ефективност на игровообразователната среда в условията на ИКТ.
2. Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти за внедряване на иновативни технологии и популяризиране на образователния опит.
Дейности за реализиране на основна цел и основни акценти
І. Опреснително-обучителен семинар
Тема: „Психолого-педагогически ефективност на артигровите и технологични дейности в процеса на педагогическото взаимодействие“ – въвеждаща информация
2.Дейности за успешно трениране
Работа по групи:
І група – Отдиференциране на арт-терапевтични игри и
игрови дейности за социализиране на децата от І и ІІ група
ІІ група – Отдиференциране на арт-терапевтични игри и
игрови дейности за разрешаване на проблеми и за справяне
със страховете на децата от 5 и 6 год.възраст.
Обособяване на авторски сборник „Феноменът - игра“ с
отдиференцираните арт-терапевтични игри и игрови дейности.
Обобщение от водещия с извеждане на информационноквалификационната рамка

Пред
варителна
подго
готовка
4

Срок

Отговорници

Контрол
по изпълнение
на дейността

Забележка

5

6

7

8

Заседание
на
експертен
съвет

18.10.2017

К.Върбан
ова

1.Среда за израстване,
Г.Минасян
2. „Как да възпитаваме детето
с висок емоционален коефициент“, стр.57
3.Емоционална интелигентност, Д.Голмъри
4.Подсъзнанието може всичко
5.Марчева
,П.,Възможности на артпедагогиката за работа с деца с
обучителни трудности
6.За артпедагогиката , том
54,П.Марчева
7.Подкрепа на детското поведение чрез използване на арт
терапията М.Иванова
27

Ж.Иванова

Д.Емануило
ва
С.Николова

Ж.Иванова

1

2

3

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ІІ. Обучителен семинар
1. Тема: „Съвременният учител – фактор за внедряване на иновативни тенденции, стимулиращи
овладяването на предучилищната култура“
2. Дейности за тренинг-участие
- Дискусия за ритуалите, като система от споделени ценности и култура на поведение;
- Разработване на критерии и показатели за овладяване на културата на поведение у децата, за
различните видове дейности в ДГ (аватарсимволи).
3. Обобщение от водещия, с извеждане на информационно-квалификационна рамка
ІІІ. Тематично-квалификационен съвет
Тема: „Внедряване и използване на иновативните средства и ресурси, базирани на ИКТ, оптимизиращи образователния процес и повишаване на образователната
ефективност – въвеждаща информация от водещия
2.Дейности за успешно трениране
Тренингово участие на педагогическите специалисти:
І дейност – Разработване и съхранение на файлове с
онлайн материали, необходими за създаване на игра,
съобразена с възрастовата група и съотнесена към конкретно образователно съдържание (по предварително
разработена структура на педагогическата ситуация).
ІІ дейност – Изтегляне и инсталиране на Android приложения на таблет за реализиране на конкретно образователно съдържание

Обобщение с извеждаща информация от водещия.

4
Заседание на
експертни съвет за обсъждане на материалите

5
26.10.2017

6
7
Д.Стаматова К.Върбано
ва

8

М.Облачка
М.Тодорова

Д.Стаматова
Предварително
разработване
на игри и игрови дейности в
четири компонентна структура за реализиране на конкретни образователни цели и
образователно
съдържание.
Заседание на
експертния
съвет за обсъждане на
материалите

10.11.2017

М.Тодорова

Ж.Иванова

Д.Стаматова

К.Върбано 1.Информационните комуникативни технологии в обучителния прова

цес –ръководство
2.Практическо ръководство „Успешна работа с интерактивна дъска“
РААБЕ
3.http://www.parentland.bg/detsa-itehnologii-detskata-gradina/
4.http://itlearningbg.com/magazines/Spisanie2014/resou
rces/spisanie_e_book_2014.pdf
5.Иван Господинов-учител на „Заедно в час”
http://www.teacher.bg/Article/Details/
66214
6.Бъдещето на дигиталното образование
http://newtrend.bg/digitalkidz/bdeshhe
to-na-digitalnoto-obrazovanie
7. DigitalKidZ
8.Дигиталното поколение и предизвикателствата към образователната
система
9.http://magazine.techwork.bg/archive
s/2590/all/1

М.Тодорова
28
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2

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

3
ІV. Опреснително-обучителен семинар
1. Тема: „Творческо интерпретиране на приказния сюжет и игровите дейности – доминиращи в технологията на педагогическите взаимодействие за емоционално-действената активност у децата“ - въвеждаща информация от водещия.
2. Дейности за тренинг-участие:
Работа в 2 групи
І група – Разработване на технологичен модел за празнично-развлекателна форма „Коледен карнавал в І и ІІ група“.
ІІ група – Разработване на технологичен модел за празнично-развлекателна форма „Празнично парти за мама“ в ПГ –
5 и 6 г. деца
V. Квалификационен обмен с І-во МО
1. Тема: „Работа с таблети в образователновъзпитателната работа с децата“ – въвеждаща информация
2. Дейности за тренинг-участие:
2.1.Практически дейности за приложение на работа с
таблети.
2.2.Създаване на тест за проследяване постиженията на
децата по ОН „Български език“ и „Математика“ за 5
и 6 годишни деца – работа във две групи
VІ. Квалификационен обмен с ІІ-ро МО
1. Тема: „Възможностите на електронния дневник, гарантиращ развитие на децата в двупосочната връзка
с родителите“.
2. Дейности за тренингово участие:
- Практически дейности за обучение при работа с
електронния дневник.

4

5
03.10.2017

Заседание на експертния съвет за
обсъждане на материалите

6
М.Иванова

7

8

К.Върбанова

Ст.Николова
Й.Янакиева

10.11.2017
Обсъждане на материалите от експертния съвет

М.Тодорова

К.Върбанова

Р.Басяку
Н.Димитрова

01.11.2017
Обсъждане на материалите от експертния съвет

М.Тодорова

К.Върбанова

Ж.Иванова
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КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3
VІІ. Вътрешно-открита практика
1. Тема: „Приложение на ИКТ в образователния процес с децата“.
- Обсъждане с предварително изготвени основни направления за обсъждане
- Филмиране

4
ВОП с децата от
ПГ „б“ – 5г. и комисията за иновации и ИКТ. Заседание на експертния
съвет за обсъждане
на ВОП
2. Тема: „Създаване на игрово-образователна среда за ВОП с децата от І
интерактивно обучение на децата“
„а“ група. Заседа- Обсъждане
ние на експертния
- Филмиране
съвет за обсъждане
на ВОП
3. Тема: „Стимулиране на дейностно-игровия характер ВОП с децата от
в обучението по програма „Джуниър Ачийвмънт“.
ПГ „а“ – 6г.
- Филмиране
Заседание на експертния съвет за
обсъждане на ВОП

5
30.01.2018

6
Й.Янакиева

7
К.Върбанова

12.01.2018

Д.Стаматова

К.Върбанова

12.11.2017

М.Облачка

К.Върбанова

8

30
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ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

3
VІІІ. Практикуми
1. Допълване на фонда от игрови дейности, стимулиращи емоционално-действената активност у децата. Разиграване на изработените игри.
2. Демонстрация и изпълнение на йога-упражнения за релакс у
децата
3. Изработване на цикъл от арт-терапевтични приказки за всяка
възрастова група, за стимулиране на уменията у децата за отговорно отношение и релакс.
4. Изработване на игрови правила, стимулиращи овладяването на
умения у децата за приятелство и етикет.
5. Изработване на символи за работни ритуали, стимулиращи овладяването на култура на поведение у децата. Практическа дейност за изтегляне и съхранение на аватар-символи.
ІХ. Квалификационен обмен от участия във външна квалификация
- Запознаване с актуални тенденции и образователни приоритети
от участия във външни квалификационни форми.

4
заседание на
експертния
съвет

5

7

8
л-ра www.strongerchildren.eu

25.11.2017

Ж.Иванова
Р.Басяку

К.Върбанова

15.01.2018

М.Георгиев
а
М.Тодорова

К.Върбанова

Д.Емануило
ва
М.Иванова
Ж. Иванова

К.Върбанова

10.10.2017

14.11.2017
22.01.2018
Заседание
на експертния съвет.
Провеждане
на педаг.съвещан
ие и обсъждане

6

От м.09.
2017 до
м.05.2018

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова

Х. Самообразование
- Творческо преоткриване и интерпретиране на педагогическия
опит, за отразяване в тетрадката за самообразование на иновативни педагогически тенденции и образователни приоритети.
1.Среда за израстване, Г.Минасян
2. „Как да възпитаваме детето с висок емоционален коефициент“,
стр.57
3.Емоционална интелигентност, Д.Голмъри
4.Подсъзнанието може всичко
5.Марчева П., „Възможности на артпедагогиката за работа с деца с
обучителни трудности“
6.За артпедагогиката , том 54, П.Марчева
7.Подкрепа на детското поведение чрез използване на арт терапията
М.Иванова
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1.Информационните комуникативни технологии в обучителния процес –ръководство
2.Практическо ръководство „Успешна работа с интерактивна дъска“
РААБЕ
3.http://www.parentland.bg/detsa-i-tehnologii-detskatagradina/
4.http://itlearningbg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_boo
k_2014.pdf
5.Иван Господинов-учител на „Заедно в час”
http://www.teacher.bg/Article/Details/66214
6.Бъдещето на дигиталното образование
http://newtrend.bg/digitalkidz/bdeshheto-na-digitalnotoobrazovanie
7. DigitalKidZ
8.Дигиталното поколение и предизвикателствата към
образователната система
9.http://magazine.techwork.bg/archives/2590/all/1
10. www.stronger-children.eu
ХІ. Работа в методичния кабинет
1.
Допълване и картотекиране на информационните материали в класьори на хартиен и електронен носител, от проведени ПС, педагогически съвещания, квалификационна дейност, организационно-педагогическа
дейност.
2.
Картотекиране и съхранение на педагогическа
литература, СD, аудио устройства.
3.
Подвързване на научно-педагогическите издания
и съхраняване на специализирана детска литература.
4.
Отчитане воденето на въведения дневник за персонално ползване на ИКТ, съгласно утвърдени вътрешни правила.

4

5

Снемане на неДо 30 число на
обходимата инвсеки месец
формация от отговорника на МК
на заседание на
педагогическия
съвет и на педагогическо съвещание

6

7

8

Ст.Николова
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4
5.
Отчитане воденето на входящ дневник за информационни материали от проведени педагогически,
организационно-педагогически, квалификационни и
други дейности.
6.
Опазване на предметно-материалната база, с
оглед поддържане нивото на самообразователна, квалификационна и информационно-комуникативна дейност.
ХІІ. Външна квалификация
Обучителен курс
1. Тема: „Дигиталните компетентности у педагоги- Покана за външен
ческите специалисти за създаване на интераклектор (хабилитиративна образователна среда“
но лице). Организиране на дейността.
2. Дейности за тренинг-участие с учителите
Дейности – работа с ИБД и таблет
Заседание на експерХІІІ. Други квалификационни форми на външна
тния съвет
квалификация
- Участие в НПК;
-

Професионално-педагогически обмен от участия
във външни квалификационни форуми;

-

Участие на педагогически специалисти в обучения на регионално ниво (съгласно плана за квалификация на РУО) и на национално ниво (в
Национални програми).

5

03.11.2017

6

А.Ангелов

7

8

К.Върбанова

М.Тодорова

М.Тодорова

М.Тодорова
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ХІV. Квалификация с непедагогическия персонал
Цели и основни акценти на вътрешната организация за
квалификация на помощник-възпитателите и детегледачите
1. Обединяване на стремежа от съвместяване на потребности и интереси на педагогическия и непедагогическия състав, разгръщащ съдържателноинформационния и практико-приложен характер
на квалификационната дейност за развитие на децата.

4

5

6

Обсъждане на
материалите
от експертния
съвет

7

8

К.Върбанова

2. Придобиване на нови професионални компетентности, съизмерими с ефективната организация на
условията за емоционално положително развитие
на децата.
І. Педагогическа просвета
1. Тема: „Съдържание и особености в дейността на помощник-възпитателя за повишаване на качеството при
отглеждането, социализирането и възпитанието на децата“ – въвеждаща информация от водещия.
2. Дейности за успешно трениране
2.1.Решаване на тест: „Как успешно да изпълнявам отговорностите си за трудовото възпитание на децата“
2.2.Дискусия: „Комуникацията – форми и послания за
стимулиране на позитивно общуване между учители, деца и колеги“
2.3.Изготвяне на правила за взаимодействие с педагогическия екип и децата в групата

Обсъждане на 18.01.2018
предложените
матирали от
експертния
съвет

М.Тодорова

Й.Янакиева
М.Тодорова

К.Върбанова Презентация „Комуникацията –
форми и послания
Организация и
съдържание на
работата на помощниквъзпитателя в ДГ –
стр.20-81,84

Й.Янакиева
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ІІ. Педагогическа просвета
1.Тема: Участие на помощник-възпитателя в създаване
на културно-хигиенни навици у децата
2. Дейности за успешно трениране
1. Решаване на казус: „Моят принос /на помощниквъзпитател/ за формирането на културни и здравно-хигиенни навици у децата – за и против“
ІІІ. Здравна просвета с обслужващия персонал
1. Тема: „Долекарска помощ при травми у децата“
2. Дейности за тренинг-участия:
- Първа долекарска помощ

ІV. Здравна просвета с обслужващия персонал
1. Тема: „Алергии при деца“
2. Дейности за тест:
- Оказване на първа помощ

4

5

6

Обсъждане
на материалите от експертния съвет

30.10.2017

Обсъждане
на материалите от експертния съвет и медицинския
специалист

15.10.2017

Милена Велева

Обсъждане
на материалите от експертния съвет и медицинския
специалист

22.02.2018

Милена Велева

7

8

Ж.Иванова
М.Иванова

К.Върбанова „Организация и
съдържание на
работата на помощниквъзпитателя в детско заведение" помагало за 11
клас на ЕСПУ,
1988г.; Сборник от
НПК, Добрич
2013г
К.Върбанова
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Тематичен контрол
1. Тема: „Технологичната компетентност на учителя – неизменна необходимост в обучителния, възпитателния и социализиращ процес с децата“
2. Основна цел:
2.1. Внедряване на устойчива система за интерактивно обучение и възпитание на децата.
2.2. Осигуряване на условия и компетентности, гарантиращи приложението
на ИКТ във всяка възрастова група – ИБД, таблети, програмни устройства, интерактивна система за отговорно поведение у децата.
3. Основни акценти:
3.1. Теоретично и практическо осмисляне на тематично-проблемната област
в създаването на условия за приложение на ИКТ.
3.2. Практическо приложение на ИКТ с наличните в ДГ електронни и технически средства.
4. Очаквани резултати: Разширяване възможностите на актуални педагогически технологии в обучителния процес с децата.
5. Етапи на провеждане:
5.1. Подготвителен
Изготвяне на тематичен план за работа
Изготвяне на библиографска справка по темата
Теоретична подготовка – външна и вътрешна
Провеждане на квалификационна дейност
Филмиране на основни акценти от работата
5.2. Същински етап
Наблюдение на обучителния процес с децата
Обсъждане, консултации и самооценка на наблюдаваната педагогическа дейност
5.3. Заключителен етап:
Анализ и обобщение на резултатите
Оценка-анализ на индивидуалните портфолиа и тетрадката за самообразование по темата

Предварителна подготовка

Срок

4
5
Обогатява- От 01.02.
не на теоре- 2018 до
тическите и 28.02.2018
практически компетентности

Отговорници

6
Мед.сестр
и в яслените групи, Учителите на
всички
групи,
учителя
по музика,
педагог,
логопед,
психолог,
ресурсен
учител

Контрол
по изпълнение на
дейността
7
К.Върбанов
а

Забележка
8
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6. Обект на проверката: Професионална реализация на учителите във всяка група, на медицинските сестри, педагога, психолога, логопеда, учителя по музика, в процеса на обучение на децата.
7. Предмет на проверката: Теоретично и практическо осмисляне на тематичния проблем, за приложение в работата с децата.
8. Методи за контрол и оценка:
8.1. Наблюдение на организирания процес обучителен процес с децата.
8.2. Документална проверка за планиране и организиране.
8.3. Наблюдение на организирани форми за обучение, възпитание и социализиране на децата.
8.4. Наблюдение на постиженията на децата.
8.5. Наблюдение на планирани и реализирани дейности по темата, при взаимодействие със семейството.
8.6. Наблюдение на нагледно-информационната осигуреност и придаване
обществена значимост на тематично-проблемната област.
9. Критерии и показатели:
9.1. Професионално-теоретична изясненост на тематично-проблемната област.
Самообразователна подготовка и интерпретиран в практиката с децата професионален опит.
Активно участие във външни и вътрешни квалификационни форми.
Планиране на дейността – годишно тематично разпределение и
седмичен план.
Практически осмислено планиране, съобразно параметрите на педагогическа ситуация, с оглед реализиране на конкретното образователно съдържание и образователни цели.
9.2. Създаване на игрово-образователно пространство, като проекция за реализиране на образователни цели и образователно съдържание.
Подбор на демонстративен материал.
Подбор на иновативна технология, провокираща различните видове
активности у децата.

Предварителна подготовка

Срок

Отговорници

4

5

6
Мед.сестр
и в яслените групи, Учителите на
всички
групи,
учителя
по музика,
педагог,
логопед,
психолог
ресурсен
учител

Контрол
по изпълнение на
дейността
7
К.Върбанов
а

Забележка
8
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Умения за професионално творческо интерпретиране на технологичния процес на обучение, синхронизиращ и обединяващ
дейностно-игровия характер при различните видове организация.
Приложение на електронните средства в отделните равнища на
педагогическа ситуация, за стимулиране на вариативно мислене
и повишаване интереса и активността на децата към обучителния
процес.
9.3.Педагогическо ръководство на обучителния процес, относно.
- създаването на интерактивна образователна среда, чрез различните
дигитални устройства;
- достъпа до ИБД за реализиране на конкретни цели и образователно
съдържание;
- приложение на ИБД в процеса на фронтална, групова и индивидуална организация;
- приложение на ИБД, таблети и други програмируеми устройства, с
оглед:
онагледяване на явления, процеси и др.;
подреждане, класифициране, свързване, ограждане;
използване на знаково-символни модели;
получаване на обратна връзка.
9.4.Активности на децата в процеса на обучение.
Желание за активно включване;
Умения за общуване при работа в малка група за решаване на
проблемна ситуация;
Умения за оценка и самооценка;
Проява на самоконтрол и саморегулация.

Предварителна подготовка

Срок

Отговорници

4

5

6
Мед.сестр
и в яслените групи, Учителите на
всички
групи,
учителя
по музика,
педагог,
логопед,
психолог,
ресурсен
учител

Контрол
по изпълнение на
дейността
7
К.Върбано
ва

Забебележка
8
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9.5.Дейности за ефективно сътрудничество с родителите на децата.
Планиране и реализиране квалифицирана помощ по тематичнопроблемна област;
Нагледно-информационна осигуреност по темата.
Приложение на електронен дневник и системата „ClassDojo“,
осигуряващи двупосочност на взаимовръзката с родителите на
децата.

Предварителна подготовка

Срок

4

5

Отговорници

Контрол
по изпълнение на
дейността
6
7
Мед.сестр К.Върбано
и в яслева
ните групи, Учителите на
всички
групи,
учителя
по музика, педагог, логопед, психолог,
ресурсен
учител

Забебележка
8
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Цялостен контрол
1. Цел на контрола: Иновативен стремеж за планиране,
организиране и реализиране на качествена задължителна предучилищна подготовка на децата за училище.
2. Основни акценти:
2.1.
Нови творчески търсения за ефективна педагогическа дейност, стимулираща мотивационната готовност на децата за учебен труд.
2.2.
Оценъчен и самооценъчен анализ, съизмерим с
количествените и качествени резултати от проучване
постиженията и степента на развитие на децата на
входно и изходно равнище.
3. Очаквани резултати: Покриване на ДОС за адекватен
преход за училище.
4. Направления за контрол и оценка.
4.1. Дейност на учителя
4.1.1. Професионално-педагогическа дейност за
планиране и организиране на педагогическия
процес, с оглед реализиране на образователно
съдържание.
4.1.2. Доказателствен материал за диференциран и
индивидуализиран процес на обучение – контрол върху индивидуално-творческата и продуктивна дейност с децата (индивидуално
портфолио за всяко дете, индивидуални учебни пособия, индивидуална карта за постижения).
4.1.3. Доказателствен материал с необходимата задължителна документация за провеждане на
диагностика на децата – проучване на диагностичните методи за измерване на диагностичното развитие на децата.

ПредвариСрок
Отговорници
Контрол по
телна подгоизпълнение
товка
на дейността
4
5
6
7
Теоретична
От 15.09.20167 Учителите от ПГ К.Върбанова
осмисленост и до 24.05.2018
5 и 6 годишни
осигуряване
на условия за
практическа
приложимост
на иновативен
обучителен
процес

Забележка

8
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2

3

4

5

6

7

8

ЦЯЛОСТЕН КОНТРОЛ

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

4.1.4. Контрол
върху
изготвяне
на
цялостната
документация на главния учител и на педагогическите екипи в ПГ за отчитане на входно, междинно и изходно равнище на децата.
4.1.5. Контрол върху задължителната документация в ПГ.
4.2. Дейности за развитие на децата.
4.2.1. Проследяване динамиката на развитие на децата.
4.2.2. Проучване на резултатите за рефлексивно развитие
на децата, относно:
1. осъзнаване на знания, умения и отношения;
2. умения за реална оценка и самооценка;
3. умения за контрол и саморегулация.
4.3. Методи за контрол и оценка.
4.3.1. Наблюдение на организацията на работа, в
съответствие с ДОС.
4.3.2. Проучване на диагностичното развитие на децата.
4.3.3. Проверка на задължителната документация.
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1

2

3
Частичен (текущ) контрол

ЧАСТИЧЕН (ТЕКУЩ) КОНТРОЛ

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

1. Цел: Личностно-професионален принос в създаването на иновативна
образователна среда, за стимулиране на различните видове активности
у децата.
2. Обект на проверката: Установяване ефективността от дейността на
учителите и мед.сестри, на обслужващия непедагогически състав в ДГ.
3. Предмет на проверката.
3.1.Контрол върху подготовката и организацията за успешно започване на
новата учебна година.
3.2.Контрол върху подготовката и организацията на работа за ефективна
образователно-възпитателна работа с децата
3.3.Контрол върху създаването на условия за здравословен начин на живот
на децата.
3.4.Контрол върху административно-стопанската дейност.
3.5.Контрол върху правилното водене на задължителната документация.
3.6.Контрол върху изпълнение на отправени препоръки от контролните
органи.
3.7.Контрол за спазване на вътрешни и външни нормативни документи
(ЗНП, ПЗНП, КТ, ПВТР, ПД на ДГ, Етичен кодекс, ПЗБУТ)
3.8.Контрол върху ефективността от работата при взаимодействие със семейството.
3.9.Контрол върху изпълнение на мерките за качество на образование, социализиране и възпитание на децата.
4. Педагогически контрол
4.1.Установяване на фактическото актуално състояние на процеса на планиране яслените групи и в ДГ.
4.2.Установяване на фактическото актуално състояние на организацията и
реализирането на педагогическото взаимодействие с децата в яслените
групи и с децата от 3 до 7 год. възраст.
4.3.Установяване ефективността от дейността на главните учители и на
педагога в яслените групи за подпомагане и професионална ориентация на новоназначени учители и мед.сестри.

4

5

осигуряване на условия
за
наставническа дейност,
с
оглед обогатяване и
стимулиране
на
професионални
компетентности на
новоназначени
учители

От
01.09.2017
до
30.05.2018

От
01.10.2017
до
30.05.2018

6
7
Целия пе- К.Върбан
дагогичес- ова
кия и непедагогическия персонал

Учителите
и
мед.сестри
на всички
групи

8

К.Върбан
ова
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КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

ЧАСТИЧЕН (ТЕКУЩ) КОНТРОЛ

3
4.4.Проверка на условията и създаването на образователно-възпитателната
среда, гарантиращи ефективен, здравословен и обучителен процес на
децата.
4.5.Установяване на ефективността от дейностите на педагога и
мед.сестри в яслените групи и на учителите при взаимодействие със
семейството, в осигуряването на условия за обучение и развитие на децата.
4.6.Контрол върху организацията на работа за реализиране на учебната
програма по БДП.
4.7.Контрол върху организационната и методическа работа на педагога и
мед.сестри в яслените групи и на учителите в ДГ, за допълнителна индивидуална работа с децата.
4.8.Контрол върху процеса на обучение на децата в ДПД извън ДОС.
4.9.Контрол върху организационната и методическа работа с деца, невладеещи български език.
4.10.
Контрол върху воденето на задължителната документация.
5. Административен контрол
5.1.Проверка на резултатите за изпълнение на план-програмата за успешно
започване на новата учебна година.
5.2.Проверка на качеството на изпълнение на професионалните задълженията на медицинския специалист, на помощник-възпитателите, на детегледачите, на ЗАС, на счетоводителя, на огняря и работник по ремонт и поддръжка, на готвачите.
5.3.Проверка на изпълнение на отговорностите за спазване на трудовата
дисциплина.
5.4.Проверка на спазване на дневния режим и план-графика за седмично и
дневно разписание на дейностите на мед.сестри, на детегледеачи, на
учители, на ЗАС, на счетоводителя, на помощник-възпитателите, на
готвачите, на огняря и работник по ремонт и поддръжка, на
мед.специалист.
5.5.Проверка за изпълнение на отговорностите за спазване на Правилника
за ЗБУТ.
5.6.Контрол върху състоянието на схемите и съоръженията за противопожарна безопасност.

4

5

От
15.09.2017
до
30.05.2018

6

7

Учителите и
мед.сестри на
всички групи
счетоводител,
ЗАС, помощниквъзпитатели,
детегледачи,
готвачи, огняри

К.Върбанова

8
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КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

ЧАСТИЧЕН (ТЕКУЩ) КОНТРОЛ

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

3
6. Финансов контрол
6.1. Проверка на изпълнение на бюджетния план в края на всяко
тримесечие.
6.2. Водене и съхраняване на счетоводната документация.
6.3. Установяване актуалното състояние на регистрационната
книга за дарения и прилежащите ѝ класьори, таксовата книга.
7. Методи за контрол и оценка
7.1. Наблюдение на педагогическата и методическа дейност на
учителите, педагога в яслените групи и мед.сестри.
7.2. Наблюдение на документацията в яслените групи и ДГ.
7.3. Проверка на индивидуалните портфолиа на учителите, на
мед.сестри и на децата.
7.4. Наблюдение на индивидуализиран процес на обучение и
възпитание на децата.
7.5. Самооценъчен анализ на резултатите от дейностите на учителите, педагога в яслените групи и мед.сестри
7.6. Анализ-оценка за ефективността отдейността на педагогическия и непедагогическия персонал в ДГ.
8. Регистриране на контрола.
8.1. В класьори с протоколи от проверки
8.2. В регистрационната книга за контролната дейност на директора
8.3. В регистрационната книга за контролната дейност на контролните органи
Последващ контрол
1. Проверка на изпълнението на отправените от директора педагогически насоки и препоръки.
2. Проверка на изпълнението на отправени от контролните органи предписания.

4
представяне
на анализ от
счетоводителя на Общо
събрание

5

От
15.09.2017
до
30.05.2018

6
Счетоводител,
ЗАС

7
К.Върбанова

Учителите и
мед.сестри на
всички групи
счетоводител,
ЗАС, помощниквъзпитатели,
детегледачи,
готвачи, огняри

К.Върбанова

К.Върбанова

К.Върбанова

Учителите и
мед.сестри на
всички групи
счетоводител,
ЗАС, помощниквъзпитатели,
детегледачи,
готвачи, огняри

К.Върбанова

8
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Съдържание на дейността

Предварителна
подготовка

Срок

Отговорници

3
І. Организационна среща с родителите на
децата
Дневен ред
1. Презентиране на разработената програмна система. Силни страни с възможности за развитие на децата.
1.1.Реализиране на очакваните резултати с
децата за покриване на ДОС.
1.2.Основни акценти и взаимовръзка с програмите: „Джуниър Ачийвмънт”, Валдорфска педагогика, Гражданско образование.
2. Дневен режим и седмично разписание.
3. Дейности за допълнителни педагогически услуги. Попълване на заявления за
участия в ДПУ на децата.
4. Приемане на план-програма за взаимодействие със семейството с очаквани резултати и споразумение за сътрудничество.
5. Запознаване със системата „ClassDojo“.
6. Избор на Родителско настоятелство.
7. Запознаване с офертите за застраховане
на децата и оформяне на задължителната
документация за застраховане.
8. Запознаване на родителите с националната програма „Спорт за децата“

4

5

6

Изготвяне на
04.09.2017
презентация на
споразумение за
сътрудничество,
план програма
за взаимодействие със семейството, заявление за избор на
клуб по интереси, представяне
на учебни помагала.
График за
клубна дейност,
ръководители.
Картотекиране
на оригинални
мнения, становища и възгледи.

Педагогическите
екипи на всички
групи
Медицинските сестри в яслените групи
Педагога в яслените групи

Контрол по
изпълнение на
дейността
7

Забележка

8

К. Върбанова
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4
3
ПоканаІІ. Среща с родителите на децата
Тема: „Арт-игровите дейности в обучителния процес за съобщение.
Професиоемоционално-действената активност на децата“ – ВОП

5
15.10.2017

6
Педагог
Мед.сестри
педагогическите екипи на
всички групи

7
К. Върбанова

ІІІ. Тренинг-среща с родителите на децата
1.Тема: „Здравно-психологически аспекти за здравословно
хранене на децата“ – въвеждаща информация
2.Дейности за тренинг-участие
І група – „Малки хитринки за здравословно хранене на
децата и култура на поведение“ – изработване на проспект,
стимулиращ уменията у децата за здравословен начин на
живот.
ІІ група – Изработване на игрови правила, стимулиращи
овладяването на умения за здравно-хигиенни и културни
умения у децата.
3.Работа в двете групи:
- провеждане на анкета на тема: „За и против различните
гледни точки на здравно-психологическите аспекти за
здравословно хранене“.
ІV. Среща с родителите на децата
1.Тема: „ИКТ за обучение и развитие на ключови компетенции с децата от 2-те ПГ – 5г. и 2-те ПГ – 6г. деца“ в
процеса на педагогическо взаимодействие.

23.11.2017

Педагог
Мед.сестри
педагогическите екипи на
всички групи

К. Върбанова

20.01.2018

Педагог
Медицинските
сестри
педагогическите екипи на
всички групи

К. Върбанова

нална подготовка, гарантираща двупосочна връзка с родителите на децата
Осигуряване
на лектор от
РЗИ. Създаване на професионалнотворческа
среда за дискусия и обсъждане

Създаване
на образователна среда
за реализиране на конкретно образователно
съдържание

8
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3
2.Тема: „Реализиране на конкретно образователно съдържание за формиране и развитие на здравословен начин на
живот у децата от 2-те яслени групи, 2-те І-ви групи и 2-те
ІІ-ри групи“ – ВОП.

4

V. Среща с родителите на децата
Тема: „Творческа работилница с татковците на децата“ –
провокиране интереса на децата, съвместно с татковците
на децата за проектиране и изработване на празнични сувенири за мама, по повод провеждане на празничноразвлекателен момент „Парти с мама“.

Осигуряване на необходимите
материали
за творческо
участие на
деца и родители
Създаване
на условия
за заедност
в провеждане на ДПУ

27.02.2018

30.04.2018

Ръководители на
клубовете по
интереси

Създаване
на среда за
обсъждане
на подготовката на
децата за
училище

17.05.2018

Учителите на 2те ПГ – 6 г.

VІ. Среща с родителите на децата-участници в допълнителните педагогически дейности ВОП
Тема: „Допълнителните педагогически форми за децата –
интересни и занимателни” – ВОП с децата от клубовете по
интереси
VІІ. Среща с родителите на децата от ПГ „а“ и ПГ „б“ –
5 г ПГ „а“ и ПГ „б“ – 5 г.-ВОП
Тема: „Преносимост на знания и умения в нова ситуация,
чрез обучение и възпитание на децата“ – ВОП с децата от
ПГ – 5 и 6 год.

5
20.01.2018

6
Педагог
Мед.сестри
педагогическите
екипи на всички
групи
Педагог
Мед.сестри
педагогическите
екипи на всички
групи

7
К. Върбанова

8

К. Върбанова

К. Върбанова
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Двупосочен процес на взаимодействие със семейството чрез:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЕМЕЙСТВОТО

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

- Актуализиране и поддържане на рубриките върху нагледно-информационните табла във
всяка група, свързани с иновативни техники за общуване и перспективи на комуникация с
родителите – „Поща на моето семейство“, „Забавни игри с приятели добри“, „Таланти“,
„Най-интересното за мен“, „Имам нужда от …“, „Да стимулираме децата днес“, „Прегърни
ме“, „Аз празнувам“, „Изненадата днес“, „Вече знаете“, „Магията режим“, „Най-верните
приятели – родителите“, „Децата-таланти“; „Любознайко“, „Мама каза благодаря …“
- Картон „Браво вести“ – за обратна връзка с родителите;
- „Бележник за деня“, Топ-деца „Важни са приятелите“
- „Кутия на благодарността“
- Въвеждане на електронен дневник
- Изложба по тематичен проблем, споделяне в „Поща на моето семейство“
- „Малки хитринки“ – пътуваща папка
- Съвместно участие с родителския клуб за подкрепа на деца-таланти и за различните деца“;
- Взаимодействие чрез карта за индивидуални постижения;
- Портфолио характеризиращо постиженията на децата в различните образователни направления, центрове по интереси и допълнителни педагогически дейности, по тематичнопроблемна област;
- Индивидуални учебни тетрадки;
- Педагогически консултации с фиксиран ден и час (към конкретната рубрика);
- Вербална, писмена и електронна кореспонденция в съответствие с предварително утвърден
план-график;
- Презентиране на дейности, свързани с участия в състезания и конкурси, с получени награди от децата;
- Организиране на изложби и подпомагане на творческата дейност на децата от утвърдените
клубове за родителска подкрепа;
- Оказване на признание по електронен и нагледно – информационен начин.
- Поддържане на рубриките свързани с различни дейности за реализиране на „Дневен режим“, дейности за реализиране на „Договор за отговорно поведение у децата“
- Система в поднасяната информация върху нагледно-информационни табла и ТВ монитора,
повишаващи рейтинговата скала на ДГ, в съответствие с „Вътрешната система за взаимодействие със семейството“;
- Провеждане на индивидуални и колективни консултации с фиксирани ден и час;
- Организиране на изложба, стимулираща здравословен начин на живот в ДГ;
- Изработване съвместно с деца и родители от всяка група на билкови възглавнички (с различна форма) за здравословен сън и на билкови торбички за профилактика на респираторните пътища у децата

Изработване
на
концептуална
рамка
за
съдърдържателен
характер на
инфор
формационни
табла
за
родителите

От
15.09.2017
до
30.05.2018

Педагог
Мед.сест
ри
Педагогическите екипи
на всички групи
и екипа
за нагледна
информация

К.Върбанова
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Съдържание на дейността

1

2

Предварителна
подготовка

Срок

Отговорници

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПРАЗНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ФОРМИ

Контрол по
изпълнение на
дейността
7
К. Върбанова

3
І. Тържествено откриване на новата учебна година и посрещане на децата за нов прием.

4
1.Изготвяне на
план- сценарий и
оперативен план
2.Представяне на
организационно и
съдържателни моменти на педагогическия съвет

5
15.09.2017

6
М.Тодорова,
Учителя по музика,
учителите на ПГ
– 6 г.,

ІІ. Есенен пикник с дядо до връх „Бакаджик“
Тема: „Да спортуваме с дядо“ – спортно – туристически
празник, посветен на 70 години от създаването на ДГ.

Изготвяне на плансценарий
Заучаване на туристически игри, за
участие в празника

29.09.2017г.

М.Облачка
Учителя по музика
учителите на ПГ
– 6 г., ПГ – 5Г.и
ІІ групи,

К. Върбанова

В.Атанасова,
педагогическите
екипи
(мед.сестри) на
всички групи,
учителя по музика

К. Върбанова

ІІІ. Седмица на безопасното движение по пътищата, посветена на 70 годишния юбилей на ДГ.
1-ви ден – Организиране и провеждане на развлекателнообучителен момент по БДП с децата и представители на
специализираните институции – „Хайде да играем, правилата повече да знаем”.

Изготвяне на сценарий и подбор на
подходящи за възрастовите групи
игри по БДП

23.10.201727.10.2017
23.10.2017

Забележка
8
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3
2-ри ден – Провеждане на изложба и конкурс за детска рисунка на тема „Мога да се пазя сам”.

4
Изготвяне на критерии за оценка
съобразно възрастовите групи и
грамоти.

5
24.10.2017

3-ти ден – Организиране и демонстриране на практически умения, съвместно с представители на специализираните институции и елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно предвижване като пешеходци и велосипедисти „На
улицата всеки знае – не бива да се тича и играе“.

Придаване на обществена значимост на умения

25.10.2017

4-ти ден – Посещение на РДВР – Ямбол

Запознаване с
професията –
полицай

26.10.2017

5-ти ден – Организиране и провеждане на развлекателно-обучителен момент по БДП с децата – презентация с провокиращи въпроси за обратна връзка, песни и
стихове.

Подбор на песни
и стихове и изготвяне на сценарий
за съвместна инициатива от ПГ – 5
и 6 г. деца

27.10.2017

6
В.Атанасова,
педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи,
учителя по музика
В.Атанасова,
педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи,
учителя по музика
В.Атанасова,
педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи,
учителя по музика
В.Атанасова,
педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи,
учителя по музика

7
К. Върбанова

8

К. Върбанова

К. Върбанова

К. Върбанова
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3
ІV. Организиране и провеждане на инициативи по групи,
посветени на Деня на народните будители.
 Обогатяване на център „Родолюбие“ със съвместното участие на родителите на децата от всички групи;
 Среща на децата от клуб „Млад възрожденец“ с
представител от Историческия музей за обогатяване
на познанията по темата: „Нашите възрожденци“.

V. Отбелязване с инициативи Деня на християнското семейство и конкурс за рисунка „Заедно с мама и татко”.

VІ. Седмица на коледните празници:
1-ви ден – Изработване на коледна украса и създаване на
празнична атмосфера във всяка група. Поднасяне на коледни сувенири на децата от яслените групи и децата за нов
прием от квартала;

4
Осъществяване
на взаимодействие с читалища и
Исторически
музей – Ямбол,
взаимодействие
с родители.
Среща с представители от Историческия музей
Осигуряване на
нагледноинформационни
материали

5
01.11.2017

6
М.Тодорова и
педагогическите
екипи по групи,
отговорници за
взаимовръзка с
читалища и музеи

7
К. Върбанова

21.11.2017

К. Върбанова

Заседание на
комисията за
естетическо
оформление за
изработване на
концептуален
проект за украса

От 04.12. до
08.12. 2017

М.Тодорова
педагогическите
екипи и
мед.сестри на
всички групи
Д.Емануилова и
екип, педагогическите екипи и
родителите на
децата

К. Върбанова

2-ри ден - „Коледна баница и вкусотии с баба”. Разказлегенда „Коледната трапеза на баба от миналото“

От 11.12. до
15.12.2017

Т.Балчева
М.Георгиева

К. Върбанова

3-ти ден – „Коледна работилница“ – изработване на сурвакници и коледни венци с участие на семейството (с възможност за разпродажба);
4-ти ден – Коледни тържества във всички групи;

От 11.12. до
15.12.2017

Учителя по музика и учители

К. Върбанова

От 18.12. до
21.12.2017

Педагогическите
екипи
(мед.сестри) на
всички групи,
учителя по музика

К. Върбанова

Участие с децата от клуб „Народни танци“ в Коледния
празник

Заседание на
експертния съвет
за обсъждане на
конкретните
празничноорганизационни
форми

8
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4
3
5
5-ти ден – Оказване на признание (поднасяне на благо15.12.2017
дарствени писма на родители, взели участие в коледните инициативи). Филмиране участието на децата от клубовете по интереси „Народни танци“, „Вокална група“ и
„Танцова аеробика“ в празничния календар на ТВ „Диана“.
VІІ. Организиране и провеждане на състезание с децата Осъществяване на
16.02.2018
от ПГ – 5 г. на тема: „Достойни последователи на Левс- връзка с Исторически
музей – Ямбол и Реки” в Исторически музей – Ямбол
гионална библиотека.
Обсъждане на плансценарий и оперативен план

VІІІ. Тържествена церемония за откриване на ремонтираната сграда на яслените групи по проект „Устойчиво
и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, изпълняван от Община Ямбол, с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинасирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за
регионална развитие
ІХ. Първомартенски сутрешен поздрав към деца и родители.
- Поднасяне на мартенички на децата за нов прием.

6
Й.Янакиева и
педагогически
екипи, ръководители на клубове

7
К. Върбанова

Педагогически
екипи на ПГ
(5г.)

К. Върбанова

м.ІІ. 2018

Обсъждане на организационни и съдържателни моменти

1 март 2018

8

К. Върбанова

Учителя по музика,
М.Георгиева,
М.Облачка, педагогическите
екипи
(мед.сестри) на
всички групи

К. Върбанова
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4
3
Х. Организиране и провеждане на празнично-развлекателни Обсъждане на
организационни
моменти с майките на децата – „Празнично парти с мама”

5
От 06.03. до
08.03. 2018

ХІ. Организиране на инициативи по групи за отбелязване
Международния ден на детската книга – „Моята любима
книжка”, посветени на 70годишния юбилей на ДГ.
1.Конкурс за рисунка „Моят любим приказен герой”.
2.Среща с детски писател в градската библиотека.

02.04.2018

и съдържателни
моменти

ПРАЗНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ФОРМИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ХІІ. Организиране и провеждане на инициативи за отбелязване Деня на Земята – 22 април:
1.Фотоконкурс „Красотата на природата в обектива на моето семейство”

ХІІІ. Организиране на изложба-базар с възможност за продажба на великденски сувенири, с участието на деца
(„Джуниър Ачийвмънт“)
ХІV.Великденско състезание с децата-участници в програма „Спорт за всички“.
ХV. Участие в парад по проект „Пътеводител на детското
здраве“, организиран с Община Ямбол

Осъществяване
взаимовръзка с
детски отдел на
Регионална библиотека – Ямбол.
Обсъждане на
съдържателни
моменти
Осигуряване на
необходимите
материали с помощта на родителите. Обсъждане на организационни и съдържателни моменти
Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти
Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти
Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти

6
7
Музикален ръко- К. Върбанова
водител, педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи
Й.Янакиева, пеК. Върбанова
дагогическите
екипи на ПГ – 5 и
6 г.

20.04.2018

М.Иванова
и педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи

К. Върбанова

април – май
2018

Учителите от ПГ
– 6 г., педагогическите екипи
(мед.сестри) на
всички групи
М.Тодорова и
екип за юбилейния празник

К. Върбанова

8
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4
Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти

5
17.04.201822.04.2018

Заседание на
експертен съвет
и на педагогическо съвещание
Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти

21.05.2018

От м.ІХ до
31.05.2018

педагогическите
екипи по групи

К. Върбанова

ХІХ. Тържествено изпращане на децата от ПГ – 6г. в „Ден
на бъдещия първокласник“

Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти

м.V 2018

Учителите на 2те ПГ – 6г.

К. Върбанова

ХХ. Провеждане на ежемесечни театрализирани игри от
цикъла „Подбрани приказки“ с участието на деца от всички
групи в присъствието на всички деца от детската градина.

Обсъждане на
организационни
и съдържателни
моменти

Всеки последен петък
от месеца

Учителя по музика и учителите на
всички групи

К. Върбанова

ХVІ. Юбилейна седмица:
1. Ден – подреждане на изложба: „Моята детска градина“.
2. Ден – презентиране на авторски сборник „Как да
спечелим детето“ и „Добри педагогически практики“.
3. Ден – ден на отворени врати във всяка група.
4. Ден – конкурс за съставяне на приказка „Моята детска градина“
5. Ден - Връчване на награди на деца-таланти.
ХVІІ. Празничен юбилеен концерт.

ХVІІІ. Участие на децата от всички групи в конкурси от
общински, областен, национален и международен характер.

6
педагогическите
екипи по групи,
мед.сестрите

7
К. Върбанова

8

К.Върбанова
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Съдържание на дейността

Предварителна подготовка

Срок

3
І. Общо събрание
Дневен ред

4
Обсъждане на
материалите с
консултативния съвет

5
2.10.2017

1. Приемане на план за пожарна безопасност и
защита на населението. План за защита при
БАК.
2. Приемане на задължителните документи за
противопожарна охрана и инструкция за безопасност срещу персонален подпис.
3. Доклад за Изпълнение на предписанията от
РПС.
4. Доклад за наличието на пълния пакет документи с външни ръководители на ДПУ

5. Доклад за изпълнение на бюджета за ІІІ-то
тримесечие за изразходваните средства за РЗ,
за социални осигуровки, за издръжка на дейността.
6. Приемане Правилник за вътрешния трудов
ред на ДГ. Приемане длъжностни характеристики на педагогическия и непедагогическия
персонал в ДГ.
7. Приемане на Решения на Общото събрание.

Отговорници

6

Контрол по
изпълнение
на дейността
7
К.Върбанова

Забележка

8

М.Облачка
Н.Минкова
Ст.Ташева
Н.Минкова
Изготвяне на
Заповед за
утвърждаване
на ВП

Д.Иванова - счетоводител
Н.Минкова

Сп. „Училищен счетоводител“,
бр.4/2015,
стр.62

Д.Иванова - счетоводител

55

ІІ. Общо събрание
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ОБЩО СЪБРАНИЕ
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1.

3.
4.

5.
6.

7.

Дневен ред
Приемане на план-програма за работа при
зимни условия.
Приемане на Вътрешни правила за наблюдение установяване и докладване на
нарушения и мерки за прилагане на Етичния кодекс.
Приемане на Стратегия за управление на
риска и актуализиран риск-регистър.
Представяне на план за действия при
БАК. Организационни и съдържателни
аспекти за провеждане на тренировъчно
занятие. Представяне на документи за РС
ПБ.
Доклад за зачисленото имущество на персонала.
Писмен доклад за наличието и състоянието на материалните активи. Представяне
на опис за инвентаризация и брак.
Приемане на Решения на Общото събрание

Обсъждане на
материалите с
консултативния
съвет

К.Върбанова

05.11.2017
М.Облачка
Й.Янакиева

Ж.Иванова, Д.Иванова
М.Облачка

Ст.Николова
Д.Иванова
Н.Минкова
Ст.Николова
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ІІІ. Общо събрание

1.

3.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

2.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.

4
Обсъждане на
материалите с
Дневен ред
консултативния
Доклад за изпълнение на бюджета за ка- съвет
лендарната 2017 година.
Информация за представително и работно
облекло, съобразно Наредбата за представително и работно облекло.
Писмен анализ-оценка за ефективността
от дейността на мед. специалист и екипа
за санитарно-хигиенен контрол, относно
фактическото актуално състояние във всяка група на ДГ.
Годишен доклад за реализиране на дейностите в СФУК.
Писмен доклад за състоянието на системата за управление на риска.
Приемане на Решения на Общото събрание.
Обсъждане на
ІV. Общо събрание
материалите с
Дневен ред
консултативния
Писмен доклад за планиране по параграфи съвет
годишен бюджет на ДГ.
Писмен доклад за изпълнение на бюджета
за І-то тримесечие на 2017 г.
Представяне на план за действия за провеждане на тренировъчно занятие при
БАК. Документиране. Писмено уведомление до съответните органи.
Приемане на Решения на Общото събрание.

5
22.01.2018

6

7
К.Върбанова

8

Д.Иванова
Д.Иванова, Н.Минкова
М.Облачка

Д.Иванова
Ж.Иванова, Д.Иванова
Ст.Николова
К.Върбанова

05.04.2018
Д.Иванова
Д.Иванова
М.Облачка

Ст.Николова
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Съдържание на дейността

1

2

3
І. Педагогическо съвещание

Предварителна подготовка
4

Срок

Отговорници

5
02.09.2017

6

Контрол по
изпълнение
на дейността
7

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Обсъждане на
Дневен ред
1. Обсъждане на план-сценарий и оперативен план за материалите с
тържествено посрещане на децата.
консултативния съвет
2. Представяне на окончателен поименен списък на децата, за електрона обработка на информацията в СписъкОбразец №2 по:
- ЕГН
- Възрастови групи;
- Деца за логопедична работа;
- Деца за личностно развитие;
- Деца за платени и безплатни ДПУ - ръководители на
клубове по интереси;
- Поименен списък на напуснали и новоприети деца във
всяка група;
3. Представяне на концептуален модел за реконструиране
и обновяване на интериорното пространство на всяка
група - занимални, спални, коридори, умивални. Обособяване на центрове по интереси.

М.Тодорова
К.Върбанова
Учителите на ПГ
„а“ (6г.) и ПГ
„б“ (6г.)
М.Тодорова,
К.Върбанова
Ж.Иванова
Ст.Ташева
Учителите и
мед.сестри на
всяка група, логопед, председателите на екипи
за ресурсно подпомагане

4. Обсъждане на организационни и съдържателни моменти за провеждане на първата организационна среща с
родителите на децата. Представяне на план-график, с
оглед възможностите за ползване на интерактивната
дъска и мултимедията за презентиране на основни акценти от дневния ред на родителското събрание.
5. Представяне на план-програма за реализиране на дейностите от Вътрешната система за рейтинговата скала.

М.Тодорова

М.Тодорова
М.Облачка
Д.Стаматова

Забележка
8

К.Върбанова

Ж.Иванова
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

3
4
6. Представяне на образец за картотекиране
на родителски мнения, становища и възгледи от родителски събрания и др.
7. Представяне на информация за заявените
и получени учебни помагала и канцеларски материали за децата от яслените групи
и децата от 3 до 7 год. възраст.
8. Представяне на оферти за квалификационни форми.
Обсъждане на
ІІ. Педагогическо съвещание
материалите с
Дневен ред
консултативния
съвет
1. Представяне на план-график за ежемесечно провеждане на театрализирани игри с
избор на приказка от всяка група в присъствието на всички деца от ДГ.
2. Представяне на план-график, съобразно
предложените оферти за участие на децата
в конкурси и състезания.
3. Представяне на информация за избора на
всеки учител и мед.сестра да участие в задочна или дистанционна квалификация,
според потребностите и интересите.
4. Представяне на поименен списък на застрахованите деца и съответната задължителната документация за застраховане.
5. Представяне на библиотечна справка за
провеждането на обучителноопреснителен семинар за м.Х.2017 г.
- Анонсиране на новозакупена литература.
6. Представяне и изпращане на документи за
обучение по БДП.

5

6
М.Тодорова –
главен учител

7
К.Върбанова

8

Р.Владева
М.Тодорова
М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

В.Атанасова

К.Върбанова

Ст.Николова

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

В.Атанасова

К.Върбанова

Ж.Иванова

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

24.09.2017
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ІІІ. Педагогическо съвещание
Дневен ред

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Представяне на библиографска справка по
тематично-проблемната област за външна
квалификация.
2. Доклад за реализиране на средствата по
проект за физическата култура и спорт.
3. Обсъждане на организационни и съдържателни акценти за провеждане на тренингзанятие при БАК
4. Представяне на проучена информация с
възможности за разработване на проекти и
усвояване на европейски фондове.
5. Представяне на поименен списък на желаещи да участват във форми на за външна
квалификация.
6. Доклад от ръководителите на клуб „Природозащитници“ и БДП с актуализирана
план-програма за реализиране на дейности
с обществена значимост.
7. Писмена информация от ЗАС и председателя на екипа за ЗБУТ за необходимостта
от мерки, гарантиращи безопасен престой
на децата в ДГ.
8. Представяне на инициативи за всяка група, посветени на „Деня на народните будители“. Изпращане на информация в
Община Ямбол.

4
Обсъждане на
материалите с
консултативния
съвет

5
13.10.2017

6

7

8

М.Тодорова –
К.Върбанова
главен учител
Ж.Иванова
М.Тодорова
и К.Върбанов
екип по проекти
М.Облачка
К.Върбанов
М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител

К.Върбанова

М.Иванова
В.Атанасова

А.Момчева

Н.Минкова
Д.Емануилова

К.Върбанова

Й.Янакиева

К.Върбанова
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ІV. Педагогическо съвещание
Дневен ред

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

4
5
Обсъждане на
15.11.2017
материалите с
консултативния
съвет

6

7

1. Анализ-оценка на резултатите от проведената
„Седмица по БДП“.
2. Доклад за фактическото актуално състояние
на МК и хранилището, характеризиращ взаимовръзката на отговорниците на МК с учителите и педагога, за приемане и предаване и
наличността на материали, педагогическа литература, учебно-дидактическа база, костюми
и техника, съгласно утвърдените вътрешни
правила и отговорности.

В.Атанасова

К.Върбанова

Ст.Николова

К.Върбанова

3. Доклад за получените дарения от родителите
на децата във всяка група.

Н.Минкова,
М.Облачка,
М.Иванова
М. Тодорова
Консултативен
съвет
Н.Минкова
Ст.Ташева
Ж.Иванова

К.Върбанова

М.Облачка

К.Върбанова

4. Доклад за организационни и съдържателни
акценти за провеждане на юбилейна седмица
на ДГ.
5. Отчитане изпълнението на отправени препоръки от РЗИ и РПУ.
6. Представяне на библиографска справка за
обучителните семинари за м.ХІ.2017 г.
7. Доклад за резултатите от проведеното тренировъчно занятие по БАК.

8

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
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V. Педагогическо съвещание
Дневен ред

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Представяне на опис с необходимата задължителна документация за инвентаризация и брак.
2. Представяне на годишен план-график за участие
на деца и възрастни в конкретни конкурси и състезания.
3. Представяне на информация за направения абонамент за специализирани издания.
4. Организационни и съдържателни моменти за провеждане на седмица на Коледните празници.
5. Представяне на идеен проект за филмиране участието на децата в празничния календар на ТВ „Диана“ по повод Коледните и Новогодишни празници. Представяне на оперативен план.
6. Представяне на идеен проект и оперативен план за
коледна украса в коридорите на яслените групи и
ДГ. Организация на работа.
7. Организационни и съдържателни моменти за
участие на децата от клуб „Народни танци“ в националния коледен празник, организиран от Община Ямбол.
8. Представяне на план-график за коледните тържества.
9. Представяне на план-график за коледни поздравления към фирми и организации.

4
Обсъждане на
материалите с
консултативния
съвет

5
20.11.2017

6

7

Д.Иванова
Ст.Николова
Ст.Николова

К.Върбанова

Б.Пчеларова
Н.Минкова
М.Тодорова –
главен учител
М.Георгиева
Й.Янакиева
Ж.Иванова
Учителя по музика
Д.Емануилова и
екип естетическо оформление
М.Облачка

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова

К.Върбанова
К Върбанова

Учител по музи- К.Върбанова
ка
Ж.Иванова
К.Върбанова
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VІ. Педагогическо съвещание

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Дневен ред
1. Анализ-оценка за ефективността от дейността
на
екипите
за
нагледноинформационна трибуна за реализиране на
дейностите от Вътрешната система за повишаване рейтинговата скала на ДГ.
2. Обсъждане на организационни и съдържателни акценти, за провеждане на състезание
на тема: „Достойни последователи на Левски“ с децата от ПГ „а“ – 5 г. и ПГ „б“ – 5 г.
3. Доклад за финансови и предметни дарения
от родителите на децата във всяка група.
Отчет на събраните средства от Коледния
базар.
4. Доклад за събраните средства от благотворителната кампания „Подай ръка – спаси
живот“.
5. Организационни и съдържателни акценти за
участие на децата в маскарадния фестивал
„Кукерландия“.
6. Доклад за промените в Списък-Образец №2.
7. Обсъждане на организационни и съдържателни аспекти, за презентиране на издадения авторски сборник „Как да спечелим детето“ и други добри практики.
8. Обсъждане на организационни и съдържателни акценти за провеждане на юбилейния
заключителен концерт.

4
5
Обсъждане на
материалите с
13.01.2018
консултативния
съвет

6

7

Й.Янакиева
Ж.Иванова

К.Върбанова

Б.Пчеларова
В.Атанасова
Т.Балчева

К.Върбанова

Н.Минкова
М.Облачка
М.Иванова

К.Върбанова

Н.Минкова
М.Облачка
М.Иванова
М.Облачка

К.Върбанова

М.Тодорова –
главен учител
Ст.Ташева
Й.Янакиева и
екип

К.Върбанова

Й.Янакиева и
екип

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
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VІІ. Педагогическо съвещание

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

4
Обсъждане на
материалите с
консултативния
съвет

5

6

7

8

05.02.2018

Дневен ред
1. Обсъждане на организационни и съдържателни моменти за организиране и провеждане на сутрешен първо-мартенски поздрав. Поднасяне на мартенички на родители и деца от ДЯ и ДГ. Поднасяне на мартеници за децата от ДЯ „Мечо Пух“.
2. Представяне на план-график за провеждане на празнично-развлекателен момент с
деца и родители, посветено на майките.
3. Обсъждане на организационни и съдържателни акценти за отбелязване на Международния ден на детската книга.
4. Идеен проект с дейности за привличане и
обхват на децата за нов прием в яслените
групи и 3 год. деца за І група.

М.Облачка
К.Върбанова
М.Георгиева
Учителя по музика

5. Организационни и съдържателни аспекти
за провеждане на юбилейната седмица.
6. Доклад за движението на децата от всяка
група за І-то полугодие.

К.Върбанова

Учителя по музи- К.Върбанова
ка
Й.Янакиева
Р.Владева

К.Върбанова

Р.Владева и всички медицински
сестри
Учителите на ПГ
– 6 г.
КС и председатели на екипите
М.Тодорова
Ст.Ташева

К.Върбанова

К.Върбанова
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VІІІ. Педагогическо съвещание
Дневен ред

4
Обсъждане
на материалите с консултативния
съвет

5

6

7

8

25.03.2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Анализ-самооценка на резултатите от регистрираната
информация в Книга на подлежащите за задължителна
подготовка деца“
2. Обсъждане на съдържателни и организационни акценти
за провеждане на тренировъчно занятие с децата при
БАК.
3. Оценка-анализ за ефективността от дейността на отговорниците в МК за събраните и съхранени писмени материали от проведени педагогически, организационнопедагогически, квалификационни и общественокомуникативни дейности, в съответствие с планирания
дневен ред от педагогически съвети, съвещания, квалификационни форми. Количествен и качествен анализ,
постижения, слабости, причини – обосновка на причините за постижения и слабости, изводи с възможност за
развитие и проект за решения.
4. Актуализирана информация за получени награди и отличия от участия на деца и възрастни в конкурси, състезания, конференции.
5. Организационни и съдържателни акценти за провеждане
на юбилейната седмица.
6. Организационни и съдържателни акценти за провеждане
на Великденска изложба-базар.
7. Организационни и съдържателни акценти за провеждане
на инициативи, посветени на „Деня на Земята“.

М.Тодорова –главен К.Върбанова
учител

8. Доклад за актуалното състояние на децата за нов прием
в яслените и предучилищни групи.

К.Върбанова

М.Облачка

К.Върбанова

Ст.Николова
Р.Басяку

К.Върбанова

Ст.Николова

К.Върбанова

КС и председатели
на екипите
Й.Янакиева и екип
Д.Емануилова
М.Иванова, учителите и мед.сестри на
всички
Р.Владева
М.Тодорова

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова
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ІХ. Педагогическо съвещание
Дневен ред

4

5

6

7

8

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Обсъждане на
материалите с
05.04.2018
консултативния
съвет

1. Доклад за етапа на подготовка за провеждане на
Великденски уъркшоп и Великденската изложба-базар.

М.Облачка

К.Върбанова

2. Доклад за броя на регистрираните заявления за
задължителна подготвителна група и деца за нов
прием за яслени групи и 3 год. деца.

Учителите на К.Върбанова
2-те ІІ групи
Учителите на
2-те ПГ/5г.
Р.Владева

3. Доклад за ежемесечна средно-месечна посещаемост на децата от яслени групи и за децата от 3
до 7 год. възраст.

М.Тодорова
Р.Владева,
учителите от
ПГ – 6 г.

К.Върбанова

4. Доклад от мед.специалист за отсъствията на децата. Обосновка на причините за отсъствия на
децата по групи – причини от обективен и субективен характер. Изводи. Предложения и препоръки за предотвратяване на причините за отсъствие на децата.

М.Велева, учителите и
мед.сестри от
всички групи

К.Върбанова

66

Партньорство и сътрудничество с обществени организации и
институции

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

ОБЩЕСТВЕННО-КОМУНИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Планиране и реализиране на конкретна план-програма с конкретизирани дейности за взаимодействие с:
- РУО на МОН
- Община Ямбол
- ОУ „П.Славейков“ и СОУ „Климент Охридски“
- ДЯ „Мечо Пух“;
- Куклен театър, Драматичен театър;
-

Читалища;
Библиотека Планетариум;
Исторически музей,;
Обществен съвет, Родителско настоятелство и родителски
съвет;

Електронни медии и печат.
ДАЗД
Осъществяване на взаимодействие с:
Редакционни екипи на специализирани издания „Дом-детедетска градина“, „Педагогика“.
3. Осъществяване на взаимодействие с детски списания „Пчелица”, „Бърборино”, „Детска академия” и др. за публикуване
на детски творби.
4. Осъществяване на взаимодействие с читалище „Съгласие”,
„Пробуда”, „Зора”, за участия на децата в конкурси, състезания, празнично-развлекателни форми и др.
5. Ежемесечни посещения на детски театрални спектакли.
2.
-

6. Взаимодействие с обществени организации, институции и
фирми – с празнични поздравления от децата и участия в
международни, национални и общински състезания и конкурси.

Предварителна подготовка

Срок

Утвърждаване на ОУС в
ДГ. Изготвяне на планпрограма за
взаимодействие за реализиране на
конкретни
дейности.
Снемане на
конкретна
информация
на заседание
на ПС и педаг.съвещани
е

От 15.09.2017
до 31.05.2018

Отговорници

Контрол по
изпълнение
на дейността
К.Върбанова

Забе
бележ
ка

Й.Янакиева
М.Облачка
М.Облачка
М.Георгиева
Б.Пчеларова
М.Тодорова
Д.Стаматова
Ж.Иванова
В.Атанасова
М.Иванова

К.Върбанова

От 15.09.2017
до 31.05.2018

М.Иванова

К.Върбанова

От 15.09.2017
до 31.05.2018

М.Георгиева

К.Върбанова

От 15.09.2017
до 31.05.2018
От 15.09.2017
до 31.05.2018

М.Облачка

К.Върбанова

М.Облачка
Й.Янакиева

К.Върбанова

От 15.09.2017
до 31.05.2018
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1

3

2

4

7. Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

ОБЩЕСТВЕННО-КОМУНИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

7.1.Заседание:
Дейност:
1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина за учебната
2017/2018 година.
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на
програмите за превенция на ранното напускане на децата и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от
уязвими групи.
3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина.
4. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс.
7.2.Заседание:
Дейност:
- Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и
размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му в края на календарната година.
7.3. Заседание:
Дейност:
1. Съгласува избора от учителите на познавателни книжки, които се предоставят
за безвъзмездно ползване на децата от подготвителните групи.
2. Директорът представя проекта на бюджет на детската градина за 2018/2019г.
за становище, който включва:
- очакваните приходи и разходи по видове;
- параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
- списък на капиталовите разходи;
- разпределение на бюджета по дейности;
- основните ограничения при формирането на бюджета.

Снемане на
информация
от координатора с Обществения съвет
на заседание
на ПС

Снемане на
информация за
дейността на
Обществения
съвет от координатора

5

6
Д.Стамат
ова

7
К.Върбан
ова

м.ХІІ. 2017

Д.Стамат
ова

К.Върбан
ова

м.ІІІ. 2018

Д.Стамат
ова

К.Върбан
ова

От
15.09.2017
до
31.05.2018
м.ІХ.2018

8
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1

2

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

ОБЩЕСТВЕННО-КОМУНИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

-

3
размера на целевите средства по видове;
размера на установеното към края на предходната година
превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
размера на собствените приходи и остатък от предходни
години.

4

7.4.Заседание:
Дейност:
- Изготвяне отчет за дейността на обществения съвет при
ДГ „Пламъче” за предходната учебна година – 2017/2018
година

Снемане на
информация
от координатора на
ПС

8. Призентиране на издадения авторски сборник „Как да спечелим детето“

покани за
гости, Обществен съвет, РН

5

м.V. 2018

6

7
К.Върбанова

Д.Стаматова

К.Върбанова

Й.Янакиева
и екип

К.Върбанова

8
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1

2
-

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

-

3
Административно-стопанска дейност
Въвеждане на регистър за отправени препоръки от контролни органи
Въвеждане на дневник за регистриране на деца в риск и
рискови ситуации
Проверка на изпълнението на план-програмата за успешно започване на НУГ.
Проверка на задължителна документация;

-

Проверка на годишните разпределения и седмичните
разписания на всяка група,план програмите на ръководителите на клубовете по интереси на помощноуправленските екипи и на методичните обединения;

-

Организиране и координиране на процеса на осигуряване
на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие със Заповед на директора

-

Издаване на вътрешна заповед след отчитане на участията за повишаване на квалификацията на ПС.
Актуализиране на ПВТР, актуализиране на Правилника
за дейността на ДГ и представяне в РУО;

-

-

Актуализиране на длъжностните характеристики;

4
изготвяне на
задължителната
документация за
успешно
започване на
учебната
година

5

7

02.09.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова

02.09.2017

В.Атанасова

К.Върбанова

02.09.2017

М.Тодорова и Консултативен съвет
М.Тодорова – главен
учител

К.Върбанова

01.09.2017
03.09.2017

осигуряване на
кадрови
персонал

6

03.09.2017

10.09.2017

01.09.2017

8

К.Върбанова

М.Тодорова – главен К.Върбанова
учител, Консултативен съвет
Ръководителите на
клубове по интереси,
Председателите на
помощноуправленските екипи
и отговорници
Д.Стаматова
К.Върбанова

К.Върбанова

К.Върбанова

М.Тодорова – главен
учител, Консултативен съвет
М.Тодорова – главен
учител, Консултативен съвет

К.Върбанова
К.Върбанова
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Съдържание на дейността

1

2
-

-

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

-

3
Актуализиране на всички вътрешно-нормативни актове в съответствие
със ЗПУО.
Актуализиране на план-програма по БДП и представяне в РУО на
МОН;
Изготвяне на годишен план;
Стратегия за развитие на ДГ.
Изготвяне на Списък-Образец 2 за разпределение и утвърждаване дейността на педагогическата колегия и представяне в РУО на МОН;
Изготвяне на Правилник за ЗБТУ и представяне в РУО на МОН;
Заявка за необходимите учебни помагала за децата от І,ІІ и яслена група. Изготвяне на необходимата документация;

-

Изготвяне на Заповед на екипите за личностно развитие на децата;
Изготвяне на заповед за утвърждаване на критерии за диагностика;

-

Изготвяне на заповед за провеждане на диагностика, с утвърдени критерии и степени за оценяване;
Изготвяне на вътрешна заповед за сформиране на комисия за здравословни и безопасни условия на труд;

-

-

Изготвяне на Вътрешна заповед за състав на комисия по вътрешната
система за осигуряване на качеството.
Инвентаризация на материалните активи;

Предварителна подготовка
4
Запознаване
с нови нормативни
документи
за изготвяне
и актуализиране на
задължителната документация

Срок

Отговорници

Контрол по
изпълнение
на дейността

6
М.Тодорова –
главен учител,
Ст.Ташева
В.Атанасова

7
К.Върбанова

К.Върбанова

01.09.2017
01.09.2017

М.Тодорова ,
Консултативен
съвет
М.Тодорова
Ст.Ташева
Д.Емануилова
М.Тодорова,
учителите на
децата от І и ІІ
г., Д.Иванова счетоводител,
Ст.Ташева
Ст.Ташева
Ст.Ташева

01.09.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова

05.09.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова

05.09.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова

30.11.2017

Д.Иванова
Н.Минкова

К.Върбанова

5
01.09.2017

05.09.2017
05.09.2017

05.09.2017
10.09.2017
05.09.2017

актуализиране в съответствие с
нови нормативни документи

Забе
бележ
ка
8

К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова

К.Върбанова
К.Върбанова
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1

2
-

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

-

-

-

-

-

3
Изготвяне и представяне в ТИЦ на сведение за броя на децата;
Изготвяне на заявка за задължителната документация на детската градина.
Встъпителен инструктаж за новоназначен персонал за безопасни условия на труд и спазване на ПВТР, длъжностна характеристика, противопожарна охрана, за действия при БАК;

5
15.12.2017
20.02.2018

6
Н.Минкова
Ст.Ташева

7
К.Върбанова
К.Върбанова

20.09.2017

Н.Минкова
Ст.Ташева

К.Върбанова

Изготвяне на Заповед за екип за определяне на диференцирано
заплащане;
Изготвяне на допълнителни документи за организиране процеса на обучение в ДПУ.

01.10.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова

05.09.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова Сп. Учи-

Встъпителен инструктаж и представяне на протоколи за противопожарна охрана в РС ПБ;
Завеждане на дневниците за 2017/2018г. във входящия дневник
и изготвяне на приемно-предавателни протоколи срещу персонален подпис на двете страни за притежание;
Завеждане на дневниците за 2017/2018г. за съхранение срещу
подпис на двете страни за приемно-предаване (технически изпълнител, учители, мед.сестри);
Ежемесечно изготвяне на план-график за дежурство в кухнята;

01.09.2017

Н.Минкова

К.Върбанова

15.09.2017

Ст.Ташева и
учителите и
мед.сестри
Ст.Ташева и
учителите и
мед.сестри
Н.Минкова,
Ст.Ташева

К.Върбанова

Преглед и ремонт на техническите средства и костюми на децата;

4
актуализиране в
съответствие с нови
нормативни документи

15.09.2017
Всяка последно число от месеца
10.11.2017

8

лищен
счетоводител,
бр.4/2015,
стр.59

К.Върбанова
К.Върбанова

Н.Минкова
К.Върбанова
ЗАС
Д.Иванова счетоводител
Ст.Николова
Й.Янакиева
72

1

2
-

3
Договор със служба „Трудова медицина”;

4
актуализация в съответствие с нормативните документи

7
К.Върбанова
К.Върбанова

20.12.2017

Д.Иванова
Н.Минкова
В.Атанасова
Д.Иванова
Ст.Ташева
Д.Иванова - счетоводител
Н.Минкова – ЗАС
К.Върбанова

05.09.2017

Ст.Ташева

К.Върбанова

10.09.2017

Д.Емануилова

К.Върбанова

10.09.2017

М.Облачка

К.Върбанова

01.09.2017

М.Тодорова, учителите на ПГ – 5 и 6 г.
Ст.Ташева

К.Върбанова

15.09.2017

Д.Иванова - счетоводител
Д.Иванова - счетоводител

К.Върбанова

Н.Минкова,
Б.Пчеларова
Учител по музика
Ст.Николова

К.Върбанова

М.Тодорова,
Учителите на І, ІІ и
мед.сестри на яслените групи

К.Върбанова

Договор със застрахователна компания, с др. фирми за външни услуги;

03.09.2017

-

10.09.2017

-

Изготвяне на заповеди за диференцирано заплащане на педагогическия и непедагогическия персонал;
Въвеждане и представяне на информацията пред контролните органи, на софтуерна програма за електронно обработване
на документи от счетоводителя и ЗАС;
Реализиране на Национална програма по проект за реконструкция и обновяване на сградния фонд на яслените групи.
Изготвяне на всички Заповеди и утвърждаване на всички
вътрешно-нормативни документи
Изготвяне на цялостна документация, относно изискванията
на службата по трудова медицина;
Изготвяне на цялостна документация за действия при бедствия, аварии и катастрофи
Вписване на информация в регистрационната книга на подлежащи на задължително обучение деца, в книга за издаване
на удостоверения и в регистрационна книга на завършилите
ПГ 5 и 6 год. деца. Издаване на вътрешна заповед за воденето им;
Актуализиране на вътрешните правила по СФКУ в детската
градина;
Изготвяне на отчет за приходите и разходите на бюджета;

-

Абонамент на вестници и списания;

10.12.2017

-

Проверка на изготвения план-график за провеждане на музикални занятия и план-график за ДПУ;

01.09.2017

-

Заявка за необходимите учебни консумативи за всички групи;

01.09.2017

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

6
Н.Минкова

-

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

5
10.09.2017

-

-

10.09.2017

Снемане на информация на Общо
събрание

Всяко тримесечие

8

К.Върбанова
К.Върбанова
К.Върбанова

К.Върбанова

К.Върбанова
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1

2
-

3
Проверка на актуализираните нагледно информационни
табла по групи,клубовете по интереси във фоайето на първия етаж;

4
Изготвяне
на концептуален
модел

5
02.09.2017

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

-

Зачисляване на учебно-дидактическа база на новоназначени
учители, учител по музика и учителите /логопед, ръководители на клубове по интереси/;

документиране

10.09.2017

-

Осъществяване на приемно-предавателна дейност и представяне на протоколи за приемно-предаване в присъствието
на ЗАС, огнярите, работник по ремонта, помощниквъзпитателите, детегледачите, отговорници на МК на зачисленото имущество;

документиране на
информацията

10.09.2017

Заявка за
ЗУД

01.09.2017

Изготвяне на вътрешни заповеди за представяне на ЗУД в
ДГ за уч.2017/18г., входиране и съхраняване от техническия
изпълнител и ЗАС срещу подпис във входящ дневник.
Изготвяне на нови Заповеди за утвърждаване на:
- Заповед за утвърждаване на ВП за организация, документиране и отчетност при провеждане на дейностите от клубовете за допълнителни педагогически услуги;
- Заповед за оторизиране на отговорник в ОУС на ДГ за отчитане изпълнението на Вътрешните правила при организиране и документиране на дейността на ДПУ в ДГ;
- Заповед за оторизиране на отговорник за проследяване измененията в нормативната уредба и своевременното ѝ актуализиране;
- Заповед за оторизиране на отговорник за въвеждане и водене на регистър за новозакупена литература.
-

6
Й.Янакиева и екип,
Ръководители на
клубове по интереси
Ст.Николова
Н.Минкова
Д.Иванова

7
К.Върбанова

Н.Минкова
Ст.Николова
огняри, работник
по ремонта, помощниквъзпитателите, детегледачите
Н.Минкова
Ст.Ташева

К.Върбанова

Ст.Ташева

К.Върбанова

8

К.Върбанова

К.Върбанова
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