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КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

          Изминалата 2020/2021 г бе различна, но успешна за  децата и екипа на детска 

градина „Чучулига“ – Плевен. 

          През тази година, екипът на детската градина се срещна с нови и различни условия 

на работа и постигна редица успехи, свързани с: 

- Осъществяване на качествена възпитателно-образователна работа, дори и в 

онлайн среда, чийто резултати са видни от данните от проведената изходяща 

диагностика и установена висока степен на подготовка на децата от 

подготвителните групи за училище.  

- Постигане на нови творчески резултати и придобиване на нови умения от деца и 

учители във връзка с работа по темата „Да бъдеш здрав е забавно“. 

- Успешно включване в областните инициативи: „Национална седмица на 

четенето“, взаимодействие от разстояние. 

- Успешно приключен проект по НП “Успяваме заедно 2020 г.“, модул „Хубаво е в 

детската градина“ и „Обединени за качествено предучилищно възпитание“. 

- Одобрен проект по НП “Успяваме заедно 2021 г.“, модул „Иновативна детска 

градина“ 

- Повишаване квалификацията на педагогическия екип по проблеми, свързани с 

теоретичните му интереси на  тема „Атестиране на педагогическите специалисти- 

практически насоки за успешно оценяване и самооценяване“. 

- Укрепване на детското здраве, чрез провеждане на ежедневни закалителни 

процедури и престой на открито. 

През настоящата 2021 / 2022 учебна година предстои: 

- Реализиране на  дейностите по изпълнение на новата Стратегията на детската 

градина за периода 2016 – 2021 година. 

- Продължаване  на работата по темата на тематичния контрол „ Да бъдеш здрав е 

забавно„ - „Игри играй, учи и знай”. 

- Насочване на усилията на екипа към включване на децата и родителите в 

различни форми на обществено  полезен труд.  

- Насищане ежедневието на децата със специфични за тяхната възраст форми на 

общуване, свързани с приоритетното използване на театралното и съпътстващите 

го изкуства. 

- Работа с деца и родители по проект по НП “Успяваме заедно“ , модул 

„Иновативна детска градина“. 

БРОЙ НА ГРУПИТЕ:           КАПАЦИТЕТ:                         БРОЙ ДЕЦА: 

6                                150 МЕСТА                               153 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „БОН-БОН“ 

Учители: 1. Йорданка Найденова Стефанова 



 

 

                  2. Полина Детелинова Грекова-Димитрова 

ПЪРВА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ЯГОДКА“ (филиал): 

Учители: 1. Дария Христова Владова 

                  2. Пламена Георгиева Тодорова 

ВТОРА ГРУПА„МЕЧО ПУХ“: 

Учители: 1. Анелия Николова Танева 

                  2. Емилия Асенова Вътова 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА“ЗВЕЗДИЦА“: 

Учители: 1. Людмила Емилова Господинова 

                  2. Карина Николаева Монова 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА“ ПЛОДЧЕТА“: 

Учители: 1. Здравка Велкова Николова 

                  2. Екатерина Любомирова Симеонова 

ЧЕТВЪРТА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ГЪБКА“ 

(филиал) 

Учители: 1. Ана Веселинова Михайлова-Станева 

                  2. Лилия Сашкова Лилянова 

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА: 

                   Светла Боянова Бончева 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНО РАЗВИТА 

ДЕТСКА ЛИЧНОСТ, ПЪЛНОЦЕННО 

ПОДГОТВЕНА ЗА УЧИЛИЩЕ 

 

 

ПОДЦЕЛИ: 

 

1. Обогатяване на здравната култура на всички 

участници в педагогическия процес, повишаване на 

физическата дееспособност и укрепване на здравето на 

децата. 

 

 

2. Организиране на квалификацията и усъвършенстване 

на управленската култура на екипа, съобразно 

актуалните национални и европейски образователни 

приоритети. 

 

3. Активно взаимодействие и сътрудничество с 

родителската общност и социално педагогическите 

фактори на средата. 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: В. Ненкова 



 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

ДЕН група 

№на 

ситуаци

я 

та 

I-

ВА 

II-

РА 

III-

ТА 

IV-

ТА 

I-ВА 
филиал 

смесен

а 

IV-

ТА 
филиал 

смесен

а 

поне- 

делник 

 

 

1 БЕ

Л 

БЕ

Л 

БЕ

Л 

ФК ИИ ОС 

2 ИИ ФК ФК Мт Мт ИИ 

3 ФК ОС ИИ ОС ФК БЕЛ 

4 - - - БЕ

Л 

- ИИ 

вторни

к 

 

 

1 Мт ИИ ИИ Мз ФК Мт 

2 Мз 

 

Мз Мз БЕ

Л 

Мз Мз 

3 - БЕ

Л 

ФК КТ - ОС 

4 - - МТ Мт - ФК 

сряда 

 

 

 

1 ФК Мт БЕ

Л 

ИИ БЕЛ ФК 

2 ИИ ИИ ФК БЕ

Л 

ОС БЕЛ 

3 ОС ФК ОС ОС КТ Мт 

4 - - - ФК - БЕЛ 

чет- 

въртък 

 

 

1 ОС ОС МТ КТ ИИ Мз 

2 Мз Мз Мз Мт Мз Мт 

3 - КТ КТ Мз - БЕЛ 

4 - - - БЕ

Л 

- КТ 

петък 

 

 

1 КТ КТ КТ ИИ ОС ФК 

2 ФК ФК ОС БЕ

Л 

ФК БЕЛ 



 

 

 3 - - БЕ

Л 

ФК - КТ 

4 - - - - - - 

общ  брой 12 14 16 19 12 19 
Забележка: 1. Използвани съкращения: БЕЛ – български език и литература; 

Мт – математика; ОС- околен свят; ФК – физическа култура; Мз – музика; ИИ 

– изобразително изкуство; КТ – конструиране и технологии; 

2. Третата ситуация в II, II и III групи и четвъртата в IV и IVфилиал групи се 

провеждат следобед. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЦЕЛТА: 

№ 

по  

ред 

1 

Подцел, дейности за реализиране и форма на 

дейност 

2 

Отговаря/ 

изпълнява 

3 

Срок 

(начален- 

краен) 

4 

1.1 ПЪРВА ПОДЦЕЛ: Обогатяване здравната 

култура на всички участници в педагогическия 

процес и повишаване на физическата 

дееспособност, укрепване здравето на децата. 

 

м.с.Т. Недялкова 

м.с. М. Петрова 

м.I, м.IV 

1.2 Група за здравни занимания „Приятели със 

здравето“ и „Лековита билка“ 

м.с.Т. Недялкова 

м.с. М. Петрова 

м.X-  м.V 

1.3 „Зъбки бели като гъбки“- практическа 

ситуация с децата от третите групи за 

изграждане на правилни хигиенни навици. 

м.с.Т. Недялкова м.X 

1.4 Осъществяване на лектория с помощния 

персонал по теми свързани със закаляването и 

повишаване на физическата дееспособност на 

децата. 

старшите учи- 

тели в ДГ 

м.I - м.V 

1.5 Организиране на „Зелена детска градина“ З. Николова м. VI 

1.6 Организиране и провеждане на викторина за 

знания по БДП на тема: „Мога да пресичам 

сам“ 

А. Михайлова м. III 

1.7 Планиране и провеждане на дейностите по 

проект по НП “Успяваме заедно“, модул 

„Иновативна детска градина“ 

пед. екипи на  II, 

III, IV, IV-та ф. 

групи 

 

м.X-  м.V 

1.8 Осъществяване на методическа помощ на 

учителките по отношение организацията на 

дейностите в детската градина. 

Валентина 

Ненкова 

м.X-  м.V 

№ 

по  

ред 

Подцел, дейности за реализиране и форма на 

дейност 

2 

Отговаря/ 

изпълнява 

3 

Срок 

(начален- 

краен) 



 

 

1 4 

2 

2.1 
ВТОРА ПОДЦЕЛ: 

Организиране на квалификацията и 

усъвършенстване управленската култура 

на екипа, съобразно актуалните национални 

и европейски образователни приоритети. 

А) включване на педагогическия екип в 

обучителни курсове: 

Б) практикум – „Игрите на баба и дядо – извор на 

народна мъдрост, творчество и традиции”. 
Г) Тренинг: „Стресът на работното място ” 

Д) Консултации с новоназначените учители  

„Иновативни подходи за организация на 

обучението.” , „От какво имат нужда днешните 

деца“ 
Е)Лектории на старшите учители с помощник 

възпитателите 

 

 

Валентина 

Ненкова 

 

 

 

 

 

Л. Господинова 

 

Ан. Танева 

 

 

К. Монова 

 

В. Ненкова 

 

 

 

 

 

м.X-  м.V 

 

м. XI 

 

м. II 

 

 

м. X 

 

м. I 

 

 

м.X-  м.V 

2.2 Осъществяване на тематичен контрол и 

вътрешно-открита практика по проблема:

 „Игри играй, учи и знай”. 

Директорът, 

пед. екипи на 

групите 

м.ХI - м.II 

2.3 Провеждане цялостен контрол на работата на 

учителите. 

Директорът  

Дария Владова, 

Л. Лилянова 

 

 

м.XI, II 

2.4 Обсъждане и приемане на педагогически съвет 

на следните ръководни документи: 

отчети: 

- Информация за изпълнение на плана за 

лятната работа; нормативни документи, 

резултати от входяща диагностика; 

резултати от първото полугодие на 

учебната година, анализ на резултатите 

от възпитателно-образователната 

работа през учебната 2021/2022 година; 

планове: 

- Годишен комплексен;  

- за закаляване през есенно-зимния и 

пролетно-летния период; за 

контролната дейност на директора; за 

квалификационната дейност; за 

дейността на педагогическия съвет; за 

взаимодействие с културните 

институции и спортната дейност; за 

дейността по БДП; за работа с 

родителската общественост; за 

взаимодействие с училището; за 

 

 

 

Директорът и 

педагогическите 

екипи на 

групите 

 

 

 

 

 

Директорът 

мед. сестри 

 

 

Директорът, 

съответните 

комисии и 

педагогическите 

екипи на 

групите 

 

 

 

 

м. IX-  м.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. IX-  м.V 

 

 

 

м. IX-  м.V 

 

 

 

 

 

 



 

 

цялостната проверка; за тематичен 

контрол;  

- за работа през летния период; 

 

 

З. Николова 

 

 

м.VI 

№ 

по  

ред 

1 

Подцел, дейности за реализиране и форма на 

дейност 

2 

Отговаря/ 

изпълнява 

3 

Срок 

(начален- 

краен) 

4 

3.1 ТРЕТА ПОДЦЕЛ: 

Провеждане на групови родителски срещи за 

запознаване и отчитане на работата през 

учебната година. 

Директорът и 

педагогическите 

екипи на 

групите 

м. IX-  м.VI 

3.2 Провеждане на общородителска среща на 

тема:  
„Спорт и здраве“ 

Д. Владова м. III 

3.3 Участие на родителите в обогатяване на 

материалната база, проучване мнението на 

родителите и популяризиране дейността на 

детското заведение в медиите. 

Йорданка 

Стефанова 

Людмила 

Господинова 

м.X-  м.V 

3.4 Участие на родителите в проекти по НП 

“Успяваме заедно“ – модул „Иновативна 

детска градина“, Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, проект „Активно приобщаване в 

системата 

на предучилищното образование“. 

педагогическите 

екипи на 

групите 

м.X-  м.V 

3.5 Взаимодействие с НУ“Отец Паисий“, 

НУ“Христо Ботев“ и НУ“Единство“ за 

осъществяване на приемственост в 

обучението. 

педагогическите 

екипи на 

подготвителните 

групи 

м.X-  м.V 

3.6 Провеждане на общо-градински празници: 

- „Вълшебството на Коледа“ 

- „Баба Марта е дошла“ 

- Спортен празник – 50 години ДГ „Чучулига“ 

Екатерина 

Симеонова 

Карина Монова 

Анелия Танева 

 

м.ХI 

м. II 

м.V 

 

3.7 Провеждане на сезонна изложба и концерт 

„Пролет е дошла“ 

Светла Бончева 

Пламена 

Тодорова 

 

        м. IV  

3.8 Организиране на групови тържества: 

 

педагогическите 

екипи на 

групите 

м. ХI-м. III  

3.9 Функциониране на групи за допълнителни 

форми на обучение. 

Валентина 

Ненкова 

м.X-  м.V 

    

 


