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ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “
гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42, e-mail: bilyana@dg.plovdiv.bg

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР: ……………..

/В. Арнаудова/

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Биляна“

за периода 15.09.2022г. - 14.09.2024г.
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Настоящият план конкретизира дейностите, очакваните резултати и сроковете за реализиране целите на Стратегията за
развитие на ДГ „Биляна” за периода 2022 - 2024 година, определя спецификата и актуалните перспективи в развитието на
детското заведение.

І. Осигуряване на образователна среда , ориентирана към детето и гарантираща  придобиване на ключови
компетентности, готовност за училище. Обхващане и включване на деца в задължителна предучилищна
подготовка.

Мярка 1. Обхват на деца. Повишаване на обхвата и превенция на отпаднали деца.Участие в екипи за обхват.

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1 Поддържане на условия и
организация за работа,
сътветстваща на променящите се
условия

начало на
учебна година

директор Създадени са условия за
опазване здравето на
децата и персонала,
рационално хранене и
ефективна среда за
възпитание, обучение и
труд.

бюджет на ДГ

2 Създаване на организация
за задължително
предучилищно образование в трета
и четвърта възрастови групи и
разновъзрастовата група

учебна година директор
учителки на
групи

Организацията на
предучилищното
образование е в
съответствие с ДОС и
осигурява качествена
подготовка за училище

бюджет на ДГ

3 Проследяване на
отсъствията на децата и анализ за
причините. Предприемане на мерки
за предотвратяването им

учебна година учители на ПГ Намаляване броя на
безпричинните отсъствия
и превенция на отсъстващи
и отпаднали деца от ПГ

не изисква
средства

4 Осигуряване на учебни
помагала, познавателни
книжки

начало на
учебната
година

директор
ЗАС

Подпомага се овладяване
на компетентностите на
децата по отделните
образователнинаправления.

бюджет на
МОН
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5 Активно участие в
механизма и екипите за
обхват на децата

учебна година участници
в екипа

Обхват и задържане на деца
от задължителна
предучилищна подготовка

бюджет на ДГ

Мярка 2.Организиране на деня на детето и здравословен начин на живот. Придобиване на ключови компетентности.
Ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на силните страни и заложби на всяко дете.

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1. Създаване на игрово-образователна
среда за провеждане на пълноценен
възпитателно-образователен
процес.

ежедневно директор
учители

Създадени са условия във
всяка група за
емоционален комфорт на
всяко дете и възможност за
развитие на потенциала му.

не изисква
средства

2. Гарантиране на здравето и
безопасността на децата

ежедневно персонал по
групи
мед.сестра

Осигурена здравословна и
безопасна среда.
Създадени са културно-
хигиенни навици.

не изисква
средства

3. Създаване на обстановка за
адаптация на новопостъпилите
деца

месец
септември

персонал по
групи

Изградена е ясна и открита
система от механизми и
процедури за информиране
на родителите за дневния
режим на децата и
безболезнена адаптация на
детето

не изисква
средства

4. Оптимизиране на
екипната работа

ежедневно персонал по
групи

Партньорство в работата за
осигуряване на психолого-
педагогическа подкрепа на
деца, учители, персонал и
родители

не изисква
средства

5. Организация на предучилищното
образование и подготовка в
съответствие с ДОС и осигуряване
качествена подготовка на децата за

учебно време учители ПГ Създадени са условия за
подготовка на децата за
училище

не изисква
средства
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постъпване в училище

6. Издигане равнището на
езикова подготовка

учебната
година

учители Във всички групи са
създадени условия за
овладяване на книжовен
български език

не изисква
средства

7. Осигуряване на
развитие на интересите и
способностите на децата чрез
дейности извън ДОС

учебна година директор
учители

Проучено е мнението и
желанието на родителите
Сключени са договори с
фирми над ДОС и утвърдени
програми за работа

родители на
децата

8. Формиране на екологична култура,
екологично съзнание и екологично
поведение на децата в ДГ

учебна година
2022-2023

учители
учител по
музика

Изготвяне на годишен с
мероприятия свързани с
темата. Поддържане на
постоянни и временни
кътове в занималните и
фоайето на ДГ.

не изисква
средства

9. Актуализиране на
програмата по БДП и
БАК

месец
септември

директор
комисия БДП

Подобрена е работата по
БДП и БАК

не изисква
средства

10. Подобряване здравословното
състояние на децата, формиране на
двигателни навици и развитие на
физическата дееспособност, чрез
игрова двигателна дейност.

учебна година
2023-2024

учители Работа с децата за
повишаване
дееспособността и
подобряване на
здравословното състояние.

не изисква
средства

11. Усъвършенстване на
диагностика на
компетентностите на децата и
училищната диагностика

м.септември
и м. май

гл. учител
учители на ПГ

Точна и обективна
диагностика, коректност
при установяване на
готовността за училище.

не изисква
средства
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Мярка 3. Сътрудничество и взаимодействие между участниците в предучилищното образование

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1. Разширяване на
контактите и
сътрудничеството с
родителите.

учебна година директор
учители

Получена информация за
постиженията на детето .
Мотивиране на родителите
за участие в дейността на
ДГ.

дарения от
родители

2. Съвместна работа с
Обществен съвет

учебна година директор
отговорник ОС

Подпомагане дейността на
детската градина

не изисква
средства

3. Активизиране дейността
на УН

учебна година директор
отговорник УН

Подпомага работата на
детската градина

не изисква
средства

4. Взаимодействие на
детската градина с институциите в
системата на МОН,териториалните
органи на местно управление,
НПО, училища.

ежедневно директор Постигната е добра
координация с
институциите

не изисква
средства

ІІ. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на детето. Противодействие на тормоза и насилието

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1 Усъвършенстване на
механизми за адаптиране
на детето към образователната
среда в детската градина

учебна година учители първа
група

Наличие на работещи
механизми за
адаптиране на детето към
образователната
среда в детската градина

не изисква
средства

2 Актуализиране на
политики за личностно развитие на
детето

начало на
учебна година

екип за
подкрепа на
личностно
развитие

Създадени са условия за
осигуряване на обща
подкрепа на всяко дете.

не изисква
средства
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3 Създаване на условия за
интегриране на деца със СОП

учебна година екип Създадени са условия за
интегриране на деца със
СОП

бюджет на
детската
градина

4 Усъвършенстване на
системата за превенция на
насилието и агресията

начало на
учебна година

координацион
ен съвет

Ефективно действаща
система за превенция
на насилието и агресията

не изисква
финансови
средства

ІІІ.Повишаване на квалификацията на персонала,обогатяване на компетентностите за работа и кариерно
развитие на педагогически специалисти

Мярка 1.Квалификационни дейности-педагогически персонал Повишаване на квалификацията на
персонала,обогатяване на компетентностите за работа и кариерно развитие на педагогически специалисти

№ дейност срок отговорник индикатори за изпълнение източник на
финансиране

1 Планиране, реализиране и докумен-
тиране на квалификационната
дейност на педагогически
специалисти

начало на
учебна година

директор
гл. учител

Създадени са условия за
квалификация и мотиви-
ране на педагогически
специалисти

бюджет на
детската
градина

2 Актуализиране на система за
подкрепа на новоназначени учители
и друг персонал

учебна година директор
персонал

Мотивиране и задържане на
млади учители

бюджет на
детската
градина

3 Изграждане механизъм
за популяризиране на
добрия опит-работа по групи

учебна година комисия по
квалификация

Повишаване на педагоги-
ческите компетентности на
учителите

не изисква
средства

Мярка 2.Квалификационни дейности-непедагогически персонал

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1 Квалификация по
план,разработен от комисии за
квалификация

учебната
година

гл.учител
комисии

Усъвършенстване компе-
тентности на
непедагогическия персонал

бюджет на
детската
градина
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2 Работа в екип учебна
година

учители на
групи

Подобрена е средата в
групите , грижите за
децата

не изисква
финансови
средства

ІV.Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите. Прозрачност и предвидимост в
управлението, съгласуване, координиране между отделните звена. Екипна работа.

Мярка 1.Анализиране и планиране на дейностите

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1. Актуализиране на
стратегията,програмната система и
тематичните разпределения

начало на
учебната година,
при промяна в
нормативната
уредба,
при анализиране
на дейностите,
решение на ПС
и/или
предложение на
ОС

директор
главен учител
председатели
комисии

Цялостна концепция за
развитие на ДГ
Внасяне на подобрения в
работата на ДГ
Ритмично и балансирано
разпределение на
образователното
съдържание

не изисква
финансови
средства

2. Изграждане и развитие на достъпна
архитектурна среда – дейности по
ремонт, обновяване, озеленяване,
освежаване на фасада на ДГ

учебна година директор
персонал
родители

Подобряване на материално
-техническата база на
групите и общите части.
Озеленени са и обновени
дворни пространства.
Обогатена е физкултурната
база с уреди и пособия

бюджет на
детската
градина
бюджет на
проекти

3. Актуализиране на
вътрешна нормативна уредба

начало на
учебна година

директор
работни групи

Утвърдени планове за
изпълнение на
стратегическите задачи

не изисква
финансови
средства

4. Създаване на условия за
разработване и участие в проекти

учебна година директор
учители

Разработени и реализирани
проекти

бюджет на
проекти
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5. Правилно разделяне на
отговорности - организационна
структура. Актуализиране на
длъжностни характеристики.

начало на
учебната година

директор Създадена ефективна
организационна структура
на персонала
Качествено управление на
човешките ресурси

не изисква
финансови
средства

6. Актуализиране на критериите и
показателите за оценяване на
постигнатите резултати от труда на
педагогически и непедагогически
персонал.

месец юли-
септември

комисия
ПС

Обективност и прозрачност
при оценяване на
труда на педагогическите
специалисти и
непедагогическия персонал

бюджет на
детската
градина

7. Следване на система
за поощряване и награждаване на
персонала в детската градина

по ВПРЗ синдикални
организации
директор

Мотивиране и стимулиране
на персонала

бюджет на
детската
градина

Мярка 2. Педагогически съвет-специализиран орган за разглеждане и решаване но основни педагогически въпроси

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1 Разработване и приемане
на план за работата на
педагогическия съвет.
Ефективност на дейността

начало на
учебна година

директор Ефективна работа на
педагогическия съвет
като специализиран орган
за разглеждане и
решаване на основни
педагогически въпроси

не изисква
финансови
средства

2 Контрол по изпълнение
решенията на
педагогическия съвет

съгласно
поставените
срокове

директор Подобряване    работата на
детската градина

не изисква
финансови
средства
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Мярка 3.Осигуряване на условия за осъществяване на ефективен контрол на дейностите в детската градина

№ дейност срок отговорник индикатори за изпълнение източник на
финансиране

1. Разработване на план за
контролната дейност на директора и
запознаване на педагогическия и
помощен персонал

начало на
учебна година

директор Подобряване качеството на
работата и организация на
деня на детето в групата.

не изисква
финансови
срества

2. Реализиране на плана по график учебна година директор Оказване на методическа
подкрепа и създаване на
естетична и безопасна среда

не изисква
финансови
средства

3. Целесъобразност и прозрачност при
разходване на средствата

календарна
година

директор
ЗАС
главен
счетоводител

Прозрачност при управле-
ние на финансовите
средства. Ефективно се
изразходват бюджетните
средства. Отчет всяко
тримесечие

бюджет на
детската
градина

4. Изготвяне и съгласуване
на Списък Образец №2

месец
септември

директор
гл.счетоводит
ел

Създадена е организация за
дейността на детската
градина за учебната година

бюджет на
детската
градина

Мярка 4 .Ефективно управление на финансовите ресурси. Обогатяване на материално дидактичната
база.Документация за дейността на детската градина

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1 Планиране на бюджета, съобразно
законовите норми и осигуряване
изпълнение на стратегията

начало на
година

директор
главен
счетоводител

Законосъобразност при
планиране на средствата

бюджет на
детската
градина

2 Модернизиране и
опазване на МТБ

ежегодно директор
персонал

Създадена е иновативна
среда в групите

бюджет на
детската
градина



10

3. Извършване на текущи
ремонти

ежедневно общ работник Създаване на оптимални
условия за отглеждане и
възпитание на децата

бюджет на
детската
градина

4. Съхраняване и архивиране на
документация съгласно
изискванията на стандарта

ежегодно директор
ЗАС

Правила за архивиране
номенклатура на делата
съгласно държавния архив

бюджет на
детската
градина

Мярка 5. Популяризиране дейността на детската градина

№ дейност срок отговорник индикатори за
изпълнение

източник на
финансиране

1. Поддържане на сайта:
www.cdgbiliana.com

периодично директор
отговорник

Презентиране дейността
на детската градина

не се
финансира

2. Поддържане на
Фейсбук страница: ДГ
„ Биляна „

ежедневно администрато
р

Презентира се работата
на ДГ и информираност
на обществото и
поддържане на добър
имидж

не се
финансира
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