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Crpareruxra ollpe,qens aKTyiuHHTe rIeJrH 3a qerup[roAl4lxeH rlepuoA

or

pa3BI{T}Iero Ha AercKara rpaAlrHa,

HATII{HI HA PEANI,I3I,IPAHETO I'I, KAKTO U OTIAKBAHI'I PE3YJITATI.I.

Ts ce ofl]rpa Ha Mr.rHirJrr{s [orox[TeJreH orrr.rr, HaqepraBa 6rAeulu l,eitcrsur, rlo flocoKa Ha oqaKBaHl{fl pe3ynrar,
Tbpcr4 BbrperrrHr,r pecypclr H rroreHrllrtrJrHr.r Bb3MoxHocrI,I. Oupegenx ycnoBl'IflTa I'I xapaKTepa sa AeirttocrllTe,
oqepraBa BepoflTHr.rre rpyAuocrlr, ycrauoBsBa ilpraHllvfil4Te Ha pbKoBoAcmo. CtparerrlfiTa oHpeAen-s aKTyanHI'ITe
pe3yJlTarra. T.fl ce
rleJrr.r 3a pa3Br.rruero Ha AercKaratpapfiHa, HatILIHLITe 3a peanll3l,IpaHero t), xaxro I{ oqaKBaHI'ITe
ua MOH,
ocHoBaBa Ha rrplrHrlulr.rre r,r HacoKraTe or 3[IYO, Konseuqilsra 3a 3arrlura Ha AeIIara, 33[, npuopl'ITerl'I
Ha
pa3BI'ITI'Ie
3a
ITJIaH
HaquouaJleH
Haqpronalsara crparerr.rfl 3a Aerero 2008-2018, HarlrroHirJrHu nporpaMu,
yqI'uII{IIIHo
I'r
Aerlara crc cofl, Enpona 2020 u Apyrfl HopMarr,rBHr.r aKroBe, Kacaerlu rpeAr{I{nuqHoro

Ha
o6pa:onauve v nolrur1r1r,rre B [oAKpe[a Ha Aerero vr Ha crparerl,IflTa na O6rqlIna fInosAI'IB 3a pa3BI'ITI'Ie
o6paronaullero, KaKTo II Ha cnequ(huxara Ha Aercxara rpaAI'IHa.

[I
crpareru.recKoro rrJraHlrpaHe rrle rro3Boirrr AercKoro 3aBeAeH[re Aa 3arBbpAI,I CBOfiTa AUHZIMLIqHa crpyKTypa Aa
6alauc
ua
pon,
[ocruraHe
3a
3Hae or K6Ae I,I KaK Aa 3anoqge Aa I{3rrt,JrH flBawkrcuflTa cv, To qe urpae KrrouoBa
Ha y[paBneHcKLITe
e$errr'Innocrra
noBl,Iilru
ule
flnauupanero
rlenfl.
Mex,qy KparKocpotrHure r4 AsnrocpoqHr.rre
3a
11poqecfi B Aerc1oro 3aBeAeHr{e. HacrosquflT crparerllqecKl{ IJIaH npeAcraBJlflBa AbnrocpoqHa rlporpaMa
Ir KaApoBara
pa3Br.rrr.re na ,{f"Mup" ga fleplroA or 4 r. fi vMa 3a rlen Aa olpeAeJrht Bvt3t sra, I/.vtclrflTa, HacoKI'ITe
r4ltfi La
Bspxy
KoHueHTpupaT
Ce
KyJrTypa Ha AeTcKoTo 3aBeAeHue, Kor{To rrle cTI{MynI,Ipar cnyxLITeJII{Te Aa
ana.qru, o6rqa [ocoKa ua pa6ora B cborBercrBr{e cbc cbBpeMeHn[rre reHAeHr!fiLr u KoHKperHI'I ycnoBl{s. Tona e
ao6rp Harrr,rH sa t[oprraaluo [porHo3r{paHe ua 6tAeI[ute upo6leufl I,I Bb3MoxHocrll.

I.

MNCIIfl HA TETCRATA TPAtrTIHA

uocrau,rM ocgoBr,rre B JrlFrgocrHoro pa3BLITI,Ie na 6rAeIq}ITe rpaxAartu Ha Enpoua,crxpaHrlJll'I cBorra
HarIr{oHulJIHa, KyJITypHa I,I poAoBa }IAeHTI'IIIHOCT .

,{a

.{a uo4xperlf,

[a

LI B.f,pBa B

[oreHII]IaJIHIITe Bb3Moxuocrl{ Ha BcrKo Aere;

css\aBa6naroupurrua [o3r.rrr{BHa lr pasnoo6pasHa cpeAa 3a HeroBoro pa3BI'ITHe;

,{a uOrurupa yq}ITeJILITe Aa peaIILI3I,IpaT s Haft-sucoKa cTeIIeH yIueHLIrTa cI{;
crurr,ryuvpat4y6exgana poA]rreJrr{Te u o6qecrBeHocrra, rre AercKara rpaAI,IHa e 3Haq}IMa
3a [bJTHoIIeHHOTO pa3BUT[Ie Ha AeTeTo B [peArrI{JI}IIrIHa BBpacT;

[a

,{a uotoxllM

ocHoBr{Te

y Aerlara

3a

freHe lrpe3 ueJr]rt x]IBor, qpe3

orroBapflrrl ua enponeftcKuTe Kpr{Tepr.I[

r,r

Ia

ueo6xoAI'IMa cpeAa

npeAocraB.sHe ua o6pasonareJleH npo.4yKT,

LI3LIoKBaHI{I 3a KaqecrBeHo o6pasonanue;

Ocrryprnane Ha paBeH Aocrarr H rroAKpe[ a 3n

pa3BLtrr,re

rr npzo6uanaHe B cl{creMara Ha rlpeAfr}IJII'IIrIHoro

o6pasonanilehaAerlaTa KaTo [peArrocTaBKa 3a paBHo[paBHa I{ IrbnHoIIeHHa JlllqHocTHapeilrur3a\t4fi;

Ka.IecrseHoto o6pasoBaHlle AaBa Bb3MoxHocr Ha Aerlara Aa ce pa3BI{Bar Karo orroBopHl{, rpIiIxoBHI{ I'I aKTI'IBHI{
rIJreHoBe na o6ulecrnoto. To 3arla3Ba I,I pa3BI{Ba raJrulrrra Ha Bcf;Ko Aere,'TaKa qe ,qa xHBee [SnHoIIeHHo, Aa
npu4o6nna c pa,qocr HoBIr 3HaHI{f; r,r yN[eHrilfr, u Aa I,I3pacTBa Karo caMocrosTelHa, MI{cJreuIa }I coul{anHo
oTroBopHa

JITIIIHOCT.

III.

BI43Ufl HA FETCRATA TPAFmHA

e

Mflcro 3a oct'lrlecrBrBaue Ha coIIHzInH}I KoHTaKTA rrpu peanl,I3}IpaHe Ha II9JITITe Ha
cbBpeMeHHoro rrpe,ufrr.rJrr{rrlHo o6pasonauile u nnurllrarr,rBeH cy6exr BbB B3a]IMoAeftcts[ero cbc cervreftcrnoto c

,{ercxa rpaAr.rga "MHp"

rleJr ocbrrlecTBrBaHe Ha neAarorllqecKo KoM[eTeHTHO CbTpyAHI'IqeCTBO.

orpa3rBa HelpeKbcHarocr Ha rlpoMrHara, B3eMafiru uoA BHHMaHI{e MHeHI'Iero Ha
ytracrHr.rqure n o6paroBareJlHll [poqec, B ABe rpyflll Bbrlpoc[.
flrpna - oqepraBalql{ cMLIcbJIa Ha Irpoqeca:
Kar pa6oruM cbc sao6[rarrqara HI,I o6rqsoct?
Karno lr3rrurrBaMe eAr.ru crrprMo,up).r B xoAa na o6uata pa6ora?
Kar qe HanpaBIaM AercKara rpaAHHa xeJIaHo M.rlcro ga sceruro?
Kar rue r.r3MepBaMe rporpeca (ycnexrnre)?
' Bropa
- [oKa3BaIq]I pa3BI,ITLIero Ha caM]L lpoqec:
Karsa $ u;ro c o (f r,r, croAeJL AercKara rpaglu:aa?
Kaxre ule 6rle upl,IHocrr na scerfi?
Karsa perryrarlrrff Aa tlMa AercKara rpa,quua?
B rogpr cMr,rcbJr Hacrorlrlara crparerll e opueHT?rpaua KbM cJIeAHaraBraS*tfl:.

Buswsra ua

flf

.(f "MEp",

,,Mup"Aa 6rAe:

.
.

Mflcmo, KbAero Aerero ce tryBcrBa rrlacrJrrrBo, 3aulr4TeHo, pas6upauo II [oAKpe[rHo.
IlpednoqumaHa cpedaza 3-7-roluurHr.rre Aerla, KbAero ce rapaHTllpa rsxHoro yMcrBeHo, eMoIIfioHuuIHo,
coquaJruo, Jrr.rrrHocrHo LI 3ApaBHo-(f usuuecxo pa3BI,ITI,Ie.
. I_{eumup 3a poAr{TeJrr.r, Tbpceul,r vr HaMr,rparrlu rroAKperra, cbrJlac]Ie, cgTpyAHfiqecrBo, [eAarorfiqecra
un$opuaqua.
. Cpedut4e Ha xopa, KoHTo o6uqar Aerlara n npo(fecuvrre cv, [oAAbpxar rranu([uxarlurfrTa cr4 Ha cbBpeMerrHo
paBHr.rqe, crpeMrr ce KbM Br,rcoKa npo(pecuouaJrHa peawr3arlfis rl ca yAoBJIerBopeH[ ot pa6otara cn.

IIII.
fia ce ocurypu B eAr{HcrBo

rIE]r

Bb3rrr.rraHr.re

u o6yrerure

B r.r3rItJIHeHIreHa enpoueficrure [I3HcKBaHlafl.

-

Enpona

2020 u oplleHrl4paHe KbM

$opunpaue Ha ocHoBHr.rre KoMnereHTHocr[r y Aeuara B npeAyrlunulrlHa Bb3pacr.
flo.qxpeua Ha AeUaTa I{ TexHuTe ceMeficrsa - [eAatourKa Ha cbTpyAHuqecTBoTo.

TOEAJTHA

ltElr:

flospruasaHe Ha KarrecrBoro N e0errunnocrra na o6pasonareJlHo-Bb3lrl{TareJlHu, rlpoqec qpe3 oppleHTaqla,
Jrr.rqHocTHo-rleHTprrpaHr4.[ rroAxoA r{ cTrrMynl,IpaHe Ha pa3BI,ITI4eTo, TBopr{ecKlrre:alox6n, I'IHTepecI4,

uorpe6nocrl{ Ir noreHuplana Ha Bcf,Ko Aere.

CmpamezwecKu qeilu:

KT,M

1.

flosumaBaue Ha KarrecrBoro Ha o6pa-ronauuero

r,r

rrbJreH

o6xsar Ha AeIIara

B 3aAbJIxLITeJIHara

[peArrI,IJIHIrIHa IOATOTOBKa;

2.

Anronour.rr 3a [poBex,(aHe ua o6pasonareJrHr,r [oJrrrrI{KI{, caMoy[paBJIeHLIe u

3.

AerIeHTpaJIil3AWs Ha AeroKara rpa,qllHa;
Irlsnorgnagero Ha pa3J:rarilrr4 o6pasonateJrHu r,rHoBarluu, LIHoBarvBHocr I,I e$errunnoct n

4.
5.

[eAaroruqecKprre [paKTyrK[r r4 B opraHr,r3a\r4flTa na o6pasonareJlHll.f, flpouec Br,3 ocHoBa Ha
HayqHa o6ocnonanocr r.r [porHo3rrpaHe Ha pe3yJITarI,ITe or ]IHoBaII[[ITe.
flonuruaeaue lrMr.rAxa ua upoQecl,IflTa (,qercKl{ frI,ITeJI).
Ocrarypxnaue Ha ycnoBrr, 3a pa3Br,rrlre Ha

cloco6noctute,

HHTepecLITe,

o6yrenuero fi

Bb3[r,rraHr{ero Ha [oApacrBarrlr,rre rrpe3 KatrecrBeHo, cBBpeMeHHo I,I MoAepuo o6pasoranile.

6.
7.

OuuauugllpaHe Ha Bt3Moxuocrr,rre Ha,{f "Mup" Aa ce [peBbpHe B IIeHTbp sa o6pasonareJlHa,
KynrypHa Ir coqpranua Aefiuocr He caMo Karo Kpaeu fipoAyxr, Ho Karo arlraoc([epa, Ayx Il HaqrH
Ha MlrcJIeHe 3a ocbulecrBrBaHe Ha MHolocTpaHHI,I I,IHurIuaTvIBLl.
floAnouarane Ha [poqeca 3a npeBpbrrlaHe Ha KynrypHoro MHoroo6pasue B LI3ToqHI,IK u Sarrop
3a B3ar{MHO OrrO3HaBaHe r,r AyXOBHO prr3Br,rTr,re Ha rroApacTBaIIII{Te B,4eTCKaTa rPaAllua KaKTo I,I

aruoc(fepa 3a B3ar.rMHo yBaxeulre, TonepaHTHocr u pa:6upareJlcrBo.
Pealusl,rpane Ha pailnuunu ([oprr,ru na pa6ora, BoAeIq]I Ao nbnHoIIeHHa corIHaJILI3aIIrrff Ha
.(ellara or eTHI,IqecKI,ITe ManqI{HcTBa.
cb3AaBaHe ua

8.

OnepamusHu qenu:

l.

flonuuarane KaqecrBoro Ha flperroAaBauero :
Ha
1.1 . HenpeKbcHar crpeMex KbM pa3Br,rrr,re Ha npoSecuonuIJIHo-JI[qHocrHI{Te KatlecrBa v
xr.IBoT
rr
npo(pecuonaJrHr.rTe yr\(eHH, Ha rrr.rTenr{Te, cro6pasno r{3r{cKBarrr,rflTa Ha cbBpeMeHHlltfl
rroBr{rrraBaHe Ha aBTopr,rTeTa Ha rrHTeJI-f,;

1.2. IlporrafrHa B o6rqyranero MexAy )rqr{TeJrr{, uexAy frr{Tenr,r r,r Aerla LI MexAy frureJILI tI poALITeJII,I ssaulroAefi crBLIe, BaxMo[oMorq;
1.3. Ilpuul,rqane, npuo6rqanaue r{ aKTr,rBHo fracrr{e Ha poAureJIr.ITe B xLIBora Ha AercKara rpaAuua, qpe3
nocro.f,HeH AlrzlJror, B3aLIMHo AoBepI{e }I [OAKperIa.
1

.4.

CrsaaBarre Ha I{Hcr}ITyIII{oHaJIHa KyJrrypa, I,I3rpax.qarr{ a ilfiAepfi1'

2.

flonuuranane KaqecrBoro Ha freHero
2.1. flosulraBaHe KaqecrBoro ua o6patonaHue trpe3 flpoMsHa [poqeca ua o6yreuue, HacbpqaBatrI ptBBI,IBaHe

u npu4o6uBaue Ha KIIIoqoBI,ITe KoMuereHTHocrI{ Ha [oApacrBaIrIHTe;
2.2. BrztmraBaHe Ha Aerlara B caMoKoHTpon u oprauu3a\fis, Ha BpeMero;
2.3. OcuryprBaHe Ha uo3r{TI,IBua o6pasonareJlHa cpe\a;
2.4. OcuryprBaue Ha 6esonacHocr Ha AeIIara;
3. Ocurypxnane Ha AocrarbveH 6poft r.r3Bbuypoqnr.r Aeftnocrr{ u crrrMynllpaHe Ha AercKara aKTI,IBHocr:
3.1. flonumaBaHe unn\fia'fl4BHocrra u pasnoo6pa3sBaue Qopnaure ra pa6ora n Aeftnocrta Ha AercKara
rpaAHHa;

4.

flpenprqaue na,.(f ,,Mup" B rleHrbp na o6rqnocrra:
4.1. PagnuBaHe Ha cerl{BHocr rrM sao6[KzlffIqara cpeAa;
4.2. llosilrrraBaHe KaqecrBoro ua pa6om c naprHbopl,ITe or o6Iqnocrra;

Irlurelerryuurno, eMorllroHaJrHo, coqlraJrHo, AyxoBHo-HpaBcrBeno u (pIEsnqecKo pa3BI'ITI'Ie I{ noAKperla

5.

Ha

cborBercrBr{e c B63pacrra, norpe6Hocr}ITe, cnoco6nocrllTe I{ I'IHTepecI'ITe My;
(Dopnupane ua yctoftrr[Br,r Harracr{ }r MoTI,IBaIILIfl 3a )nreHe rlpe3 IIen}L xl{Bor;
(Doprvrupane Ha ronepaHTHocr r.r yBaxeHLIe KbM erHlltlecKara, HaII?IoHaJIHara, KyJITypHara, e3I'IKoBara I{

Bc.sKo Aere B

6.
7.

penllrrlo3HaTa I,IAeHTI,IqHOCT Ha BCeKI{ rpaxAaHI'IH;

8.

Oopunpaue Ha ronepaHTuocr r{ yBaxeHr.re KbM [paBara Ha AeUara ]I xopara c yBpex,(aHl'Ir;

rv.
I

uEHHocTrI:

AeMoxparr{3r,rpaHe Aefiuocma Ha AercKara rpaAI,IHa H [ocraBrue Ha Aerero B IIeHTspa Ha
ueAaroruqecKrrTe nsaul,{oAefi crBl{.s.
2. BuegpxnaHe Ha cbBpeMeHeH MeHr.rAxMbHT r,r Maprer[Hr cro6pasuo HoBI,ITe uotpe6uocrl'I, I{3IlcKBaHWfl vl
TeHAeHrIr{u B KoHTeKcra na Enponeficroro o6pasoaateJlHo rlpocrpaHcrBo.
Xyrrranu3r,rpaHe

r,r

ycJroBr{fl sa rnamllpr.rKarl}roHHa Aefinocr Ha rleAaror}IqecKara KoJIer}Ifl, ocHoBaBaIrIa
[oAAbpxarrloto o6pasoBau[Ie - o6pasonarue rrpes Ilenu.fl xplBor.
4. flo4rpena Ha Aeqara r,r rexH[Te celreftcrna - fleAarorllKa Ha cbrpyAHutlecrBo.

3. CrslaBaHe

V.

ce

Ha

CTPATETI{ITECKII IIPO(DLIJI VI AHAJII43 HA IPO@IIJIA

HA Ar,,Mr4P"

1.AHAJrr43 HA CO[II4yMA

AEMO|PAOCKI4 yCnOBI,ITI I4 COUI4AJIHI4 ilOTPEEHOCTI4
.{ercra rpaAuna,,MI4P" ce HaMLIpa n pafiou ,,3A[IMEH" - rpaA fIrosAI'In.

TI/[|"MI4P" e orKpura npe3 1965r. Crpagara

ce HaM[rpa n 6wrsocr Ao

napr "Or,qnx u xyntypa"

-

rp. flnor,{un.

2004 ro4usa Ha crpaAara e HaJrpaBeH ocHoBeH peMoHT, Karo e yKpeneua, cautrpaHa e I43IIflJIo, fiocraBena e HoBa
anyMraHr.reBa AorpaMa. Ilpes 2008 r. e yqpeAeuo c.qpyxeHue c llecrorlancKa IIe[ c o6uectseuo [oJIe3Ha Aefisocr
,,HACTO.flTEJICTBO IIPI4 UAf ,,MI4P", r.rMarrlo 3a uen,qo6ponomro u 6esnsgl\.te3AHo Aa IloAnoMara AercKara

rpa.quua. Braro4apeulre Ha cbBrrecrHara rrry pa6ora c eKrrna Ha AercKara rpa,ql{Ha ra O6uuna llrtonAus B JIHuero
na Kuera - nnx. VTeaH Torer, npes 2015 roAlrHa orBopr{ BparLI HoBara crpaAa na TI/E ,, MtIp", c xanaquret 8
rpynfi, flocrpoeua u o6opy.unaua no uafi-noBr.rre enponeficxrr crauAaprl4 - roJIflM (flarxyltypen ciIJIoH, nnyBeu
6aceftu, My3r.rKaneu ra6Nxer c rr]raHo rr MHoro Apyru xa6urena , 3aHuMaJIHIa ]I [noilIaAKrI 3a larpll Ha orKpI,ITo.
Ifelo4nenna .uercKa rpa,qr.rHa ,,Ml4P"- rp. IIlon4uB c ro.U.IHlrre e yrBbpArIJIa LIMero cI{ Ha I{HcrnryIIHff, B Korro
Aeuara nolyqaBar MHoro BHuMaHr.re E nlo6os B qyAecna o6cranosral3a Aa pacrar nro6ognareJlHrl, Mo)KeIq[ u
3Haerq[. Tona rpanu AercKa rpaArrHa,,MI4P"- rp. IlnonguB [peA[otII{TaHo }I xeJIaHo Mrcro 3a Bb3[I{TaHI'Ie u
o6pasonauule Ha AeIIa.
B Aercxara rpa.u.rua craprlrpa flporpaua 3a BEBexAaHe Ha lIHoBarI,IBeH no,qxoA sa o6yreHHe,Bb3rIIdraHI'Ie I'I
courr[uru3aquxHaAerero,rrpe3 npnJraraHe Ha MeroAa ua Mapus MoHrecopu rpe3 yte6nata 201612017r. Or
y.re6uara 201912020r. rqe ce o6yuanar ro MeroAa na Mapux Mourecopr AeIIara or BoTIIIKI,I Bb3pacroBl{ lpyrH.

2. AHAJII43 HA TIPOOI,IJIA HA

Af

,,MI4P"

CTPYKTYPA
CrpareruuecKr,rrr rrJraH Ha AercKoro 3aBeAeHlre vM^a 3a rlerr Aa ycbBbprrreHcrBa yflpaBileHl,Iero I,I KaqecrBoro IIa
gefinocrra, Karo ce Ha[paB.r{ crpyKTypr{paHe Ha rlsrocrHara cl{creMa Ha TpyAa B Hero, [peAcTaBnf,Balqfl or eAlra
crpaHa AETIHOCTI4TE, Kor.rro ce peanr.r3r.rpar n or Apyra crpana - EJIEMEHTUTE, ocuryprBalqll ycrloBl{Ara3a
pezIJIH3aIIlI{ Ha re3I,I Aeftuocru.

B crpyrryp

aT

a Ha ynpaBneHl{e ca BKJIIoq9HI,I cIeAHI{Te ocHoBHu Aefi nocru

:

1

. O6pasonareJrHo-Bb3rILITareJIHa

2. Knanz(puKaIIpIoHHa
3. A.urraranucrparllBHo-ylpaBneHcra.

4. Couua-nno-6urosa

pI

croflaucKa.

5. @rurancoea.

gerupure erreMeHra

OP|AHI43AIJVTS,I4 TEXHOIIO|I4-[' ce KoHKperI'I3I'Ipar no
orHorrreHr.re Ha re3[r rpynpr Aefinoc'ru u na cnofi peA ce pa3AenflT Ha cneAHHTe crpyxTypl{:
1.

- CJIyXI4TEIM, CPEACTBA,

flpo$ecuoHilrlHa

2. Texnu.recxa

3. Opranuaaq?IoHHa
4. Texnororr4qHa

3. AHAJII43 HA CPEAATA HA AETCKATA |PAAI4HA

3.1 SWOT

AHarIas

B .{f"MrEp" ce rpaeMar Aerla Ha Bb3pacr 3-7 roAuur.r, rro xeJIaHHe Ha poAllTelure (crrlacuo 3IIYO), raro
rpynure ce o$opnrxr no peAa r.r [paBr.rJrara 3a rrpfieM na O6ruprna flrosA[n. He ce .{onycKa nog6op lro IIoJI,
erHr.rqecKa, peJrr{rrro3Ha u coq}ranHa [pr.rHa.UlexHocr T.IJII{ ro 4pyr 4IE(fepeHuplparrl npu3HaK. 3aqurar ce
KonseHur,rgra 3a npaBara Ha Aerero, 3axourr 3a 3arpr{na Ha Aerero u KoncrurypflTa na Peuy6lnra Burapzx.
Cbsdadenu ca ycnosun 3a ,rpABeH cmfrpm" Ha BcuttKu deqa:
1. Haluque Ha Bb3MoxHocrr{ 3a AonbJrHHTeJrHr{ Aefiuocru no HHTepecI4

- AonIJIHVTeJIHLI fleAaror[qecxl{

Ilonynrpr43lrpaue, y::;flBa r4 [peeHTprpaHe Ha rBopqecrBoro Ha AeIIara
co6crnenu AHcKoBe I{ Ap.

2.

- nsrox6il,

ycnyru.

KoHIIepru, 6azapu,

3. flpuo6rqaBaHe Ha AeIIara KbM HaII[oHaJIHHTe IIeHHocrL{ vrpa7,rar\uu.

4. frsxas AHeBeH pexr.rM, ocrrrypflBaru pamrocrofiHocr Ha rpLITe ocHoBHI,I4efinocrn: rarpa-o6yueHl'Ie{pyA.

Hanuque ns dontnnameilHu uHuquamuBu Ha demcxama zpadurua.

1. BxmoqnaHe Ha poAr.rrenlrre B npeKr.rx
p oAr.rTenc Ku urlpfi \uatvBu.

.

o6pasonareJrHo-BB3III{TareJIeH

rlpoqec, qpe3

2.Hastnqe e 4o6pa Bpb3Ka c MecrHlrre o6ulnncxu crpyKTypl{.
3.CtsAaAeHa e $eftc6yK cTpaHLIqa ua

Curuu crpaHlr:

[f

,,Mupoo3a KoMyHI,IKaIIprfl. c po4krTenu I'I Ap.

poAI'ITencKLrs, aKTkrB u

1.

.{eqara ca Susu.recK[I u rcplxuqecKu 3ApaBLI l,t [paBI'InHo pa3BI4TI{.

2. Hsty.a rvffrca Ha AeIIa.
3. OcrruecrBeHa e nppleMcrBeHocr AercKa rpaALIHa- yrlanlrue.
4. OcnrypeHo e 3ApaBuo o6clyxBaHe

3arpylnnnaqrr

Ia 3ApaBHa

npo$ulaxuaxa

MoMeHTIT:

1. CnucrqeH cbcraB HaA HopMarI{Ba, Koero llpeAnonara no-roJlt{Mo noceqaeMocr LI Bepo.urHocr 3a cHHxaBaHe
KaqecrBoro Ha uHAuBLrAyanHa pa6ora.

2.

Hapacrnane 6pox Ha Aeuara

c

HeaAarrrupaHo

vt

corIHaJIHo HerIplIeMnLtBo [oBe.UeHI4e, orxBbpJIflIrUI

TpaAprrIr{oHHIr HarJIacI4.

Brrperueu rroreHuuaJl:
. CrrauylrapaHe [o3HaBareJrHara

aKTrrBHocr Ha BcrKo Aere rr no3I,ITIrBHoro o6qynaHe MexAy AeIIara.

. HarrtarseaHe HanpexeHl{ero, TpeBoxnocrra u arpecLIBHI,ITe npotrBlr.

.

,(uarnocr[qupaHe Ha r.r3ocraBaHero uttu uz6sp3BaHero B pa3BHTLIero LI cb3AaBaHe Ha aAeKBarHI,I MeroAI,I 3a

leAarorprtrecxa pa6ora.

3.2. IIPOOECI4OHAJIHA CTPYKTYPA
yrBbpAeu rrlar or 35 6pox uepcoHzul, rofito cbrnacHo 3IIyO Moxe \a ce flpoMellf,, 3a BcflKa
yre6na roAr,rHa. Cpegnara Bb3pacr Ha rreAarorlrqecKr{fl rrepcoH,In e 45 r., He flpeAcroll rIeHcI{oHLIpaHe Ha
cnyxr,rreJru. fleAaroruqecrr,rsr, uoMorrlHr{rr r{ MeAr{rIfiHcK[ Irepconut ca c neo6xo.qr.rMara KBaJll,I(fuxarlux.

,{f"Mup"

r.rMa

Marr,rcrbp rro [peAfrr{n[ulua IreAarorl{Ka
KoMnlorbpHu yI\{eHI{n - WINDOWS MS Word, MS Excel, INTERNET.

,{uperroprr e c Br.rcue o6pasonauue

-

fleAarorfi.recKllf,T eKI,r[ ce cbcrol,r or 16 yqr{TeJrr{ c Br,rc[re o6pasoaaune,
MeAr,rqfiHcKa cecrpa, I 5 neueAarorfitlecKll uepcoHan

I

.. l4v,a yAocroBepeHl{e

yrureJl rlo My3rIKa,

3a

I ncraxonor,

1

Aefiuoct ce ocbrrlecrB.f,Ba Bb3 ocHoBa Ha ro,qfiIlrHo [JIaHI,IpaHe. Cucreuno ce
[poBexAar lleAaroruqecKr{ cbBer}r r{ cbBerqatt:rry., Ha KoI,ITo ce pa3rilex,{ar Bblrpocu, Kacaeufi rna-uu(luraqurm
Ha cJryxlrreJrrrrs, upo6leuu Ha Bb3[]rraH]rero r o6yreunero Ha Aerlara, rIpI{eMaHe na rpaQuqu, cIIeHapHI{ 3a
Agrraunucrparr,rBHo-ylrpaBJreHcKara

TspXeCTBa Ir Ap.

foAuuen [naH; flnau

3a KoHTpoJIHara Aefiuoct Ha A[peKTopa; IIpaBI'IIIHI'IK 3a
Bbrperrrur{, rpyaos pe4; flpanuJrHr.rK 3a Aeffnocrra Ha AercKoro 3aBeAeH[e; fipaeunrllK 3a 6esouacHll ycltoBfifi Ha
Bt3rrlrraur,re, o6yreuue u rpya; flpanunuur 3a flpouycKBareJlHl{fl pexLIM, flporunonoxapHa uapea6a, fllas EAK,

.{f"Mr.rp"

LrMa yrBbpAenr.r:

r.rucrpyrrlr{fi sa 6egonacua pa6ora; .(JrbxHocrHI,I xapaKTepI'IcrI'IKIr I{ Ap.

'

Cun:au crpaHLI:

1. Haru.rue na $uuaucoBr{ ycnoBr.r.,r 3a Marepr.rirJrHo crprMynrrpaHe Ha yqI,ITeJIHTe, npldnaralqu HerpaAIrIIlIoHHt4
raJrr.{ .(on6JrHr4reJrHtr reAarorvqecxu Aefinocrlr rrpe3 Harluona-nua [porpaMa sa gu$epeHlll{paHo 3arIJIauIaHe,
AenerrrpaH 6roAxer n Bsrpeunu{ rIpaBLIna.

2.Hailu,Me

Ha Bb3MoxHocrrr 3a BbrperxHo SuuaucupaHe Ha reKyrqa neAarorur{ecKa KBaJIIT(furaqnx.

3. Haruque na xna-nu$ruIIEpaHa fleAaroil.IuecKa KoJlerur.
4.

YrntpleHa

eKLIIIHocT Ha piBnI,IrIHI.I

paBH[ua.

5. Yqacrue Ha npeAcraBprreJrr{ Ha neAaroruqecKara KoJrerru n no46opa Ha yqLITenH.

6. OcrarypeHr.r 3ApaBHa npo$ruaxrvrnah MoHr.rropr4Hr ua pa6orHoro Mqcro or nI4IIeH3Hpana Suprraa.
7. OcurypeH KbM AercKara rpaA[IHa Eruu 3a rl4rrHocrHo pa3BHTLIe
8. O6yvenn 16 yuuremr 3a rrpunaraHe

ua Monrecopu

.

neAarorplKa.

u

ao6pu [paKrrrKu nplr pa6ora c Aerla r{ cb3.uaBaHe na 4o6pu laprHbopcxl{ orHoIIreHLrs. c
lrHcrr4ryur{u pa6orerqu no MeroAa Monrecopr.r; O6nrmra Ha orI,IT H c.upyru Eepoueficxll AbpxaBLI.

9.

O6rrasHa Ha orrr.rr

3arpylnxnalql,I

MoMeHTLI

1. Hsrvra cucreMa 3a

:

nogbpxarrla

KBzrJru$r.rraqur, $unancupaHa

2. HeAocrarbqHr,r yMeHux za pa1ora

ro

enponefi

cxr

or

BbHrrrHr.r

(farropn.

npoeKrr.r.

Brrpeueu noreHrlr{an:
. MorueupaHe

Ha

frrrrenrrre

Aa

pirBuBar KoMlIorEpHrr yMeHI,Ir u qyx.(u e3[IIIu.

. floly:r.aprr3rrpaHe u BHeAprBaHe na co6crseH ne.{aroru
. Ilpn4o6urr.rre

yMeHr4 s,

v

qecKrr orrprr r.r 3HaHLrfl, B npaxTr,rKara Ha rIf,JIar a

tpa1lala.

3naHufl. Aa craHar ,qocroflHr.re Ha BcrrqK[r qpe3 pa3nuunu $opura.

3.3. Bb3rrr4TATEJrHO - OBPA3OBATEJTEH ITPOIIEC

fle.(aroru.recKr{rr er}rn ocbrrlecrBrBa cBorra Bb3rrlrrareJtro - o6pa-:oBareJrHa pa6ora no MeroAa Monrecopu n
Ilporpaunara crrcreMa,,Z3rycrna". Yqr.rrerr.rre ca orJrlrtrHo [oArorBeHI{, oc[ryprBar LIM ce ycJIoBI{, sa cso6o.qua
TBopqecra ytsflBa,3a Br.rcoKo KaqecrBo Ha neAarorutrecKara rau gefinocr, KaKTo u npo$ecuoHarlHa nHQopuaqux sa
rrpoMeHr.rre lr HoBocrr.rre n c(fepara Ha ilpeAyqr.rn[rrlHoro Bb3ruranl,re. Kmoqono 3HaqeHI,Ie rrpl,t nog6opa na
eKr.r[a r,rMa He caMo r.flxHara rpo(lecfioHrrJrHa KoMrrereHTHocr, Ho roroBHocrra Ia cuoco6Hocrra IIM Aa pa6orat
cbBMecTHo, u[rpoTaTa Ha Bb3rne,(HTe r,I B3a[rMHoTo AoBepI,Ie, toroBHocT'ra 3a oTKpI{TocT I,I oTBOpeHOCT Ha
o6paaonarenHr.rr npoqec KbM o6rqectnenocrra. OnrI,IMr.rszpanpr ca uH(foprr,raqnouuo-o6pa3oBareJlHara cpela, c

rlen BsBexAaHe Ha r,r3flpeBapBarqo o6freHue 3a Bb3[pueMaHe Ha cBera u o6qecrseull orIrIT. Zgnorsnat ce
pasnoo6pasnu crparerr4lr ga o6yrenne, Ko[To crr.rMyJrr.rpar I{HTeneKTyaJIHoro pa3BLIT[Ie Ha AeIIara t4
noAroroBKara r,rM 3a frr,urprue. CssAaAeHu ca ycJroBr{fl :a (loprraupaHe Ha IrpaBHa Kynrypa, BKJIIotIBaITIa sHanufl. t4
yr[eHr{f, 3a 3arrlr{Ta Ha AercKr{Te [paBa il flopaxAarrlr,rre rr.I 3a,qbnxeHlls. Pealusnpanr.r ca cbBMecrHI.I
KoopAlrnr,rpaHr.r AeftcrBufr c\c ceN{efictsoro r{ corlr{anHr,rre [aprnbopl{ 3a MoAepHI{3I,IpaHe Ha xl{3Heuara cpeAa.

fleAaroslare or noArorBrrreJrHrrre rpyrrr4 rrprilarar rBopqecKLt rroAxoAr{ n o6pa:onarelrnpts. flpoqec 3a MorI{BLIpaHe
Ha Aerlara Aa oBnaArBar r,rHTeJrerTyanHo-BoJreBr.r Sopuu Ha noBeleHlre npu rloAroroBKa"ra vM 3a yqunuqe.
flo4ur,ruxnafixn qxlocrnara cu Aefinocr Ha re3ara o6yvenuero Aa u3rrpeBapBa piBB[Tlrero, yqLITeJIKI,ITe [pnnarar
npo$ecuouaJrHara crr KoMrrereHTHocr 3a rBoprrecKo peanrr3r{paHe Ha o6pasonareJlHl4Te nporpaMll I4 MaKcLIMi}JIHo
oBnaAsBaHe Ha AtpxaBnure o6pa:oBareJrHlr rr3prcKBaHu.rr 3a flpeAfrr{nr,nuHo Bt3rruraHue u rloAroroBKa.
OcnoeHa $opua Ha ne.uaroruqecKo ssaplN{oAefi crBLIe ca clrryaupll{Te.

.(nennurr pexr{M e cro6pa:eH c

H3}rcKBaHusra B [porpaMuTe, Karo caMo xpaHeHero

z cleAo6eAHurr

cbH ca c

TorrHo Surcupauu qacoBe.

Cutmu crpaHn:
1.

Crslalenr

ca ycnoBrlx 3a ,,paBeH

crapr"

Ha BoI{.{KI,I

leqa.

2. Hastu,rue Ha Bb3MoxHocrr{ 3a AorrlJrHLtreJrHrr 4efinocr no r,rHTepecu.
3. Ilonynxpu3upame, u3sBa rr rpe3eHrr.rpaHe

3arpy4nxnalrlu

MoMeHTI,I

1. HeAocrarrqHocr

:

B [prlnaraHero Ha [peBaHTHBna

u pexa6[nr,rrarlrroHHa neAarorprKa, KaKTo r4 HeBJraAeeHe Ha

KOMIIeHCaTOpHLI [eAaIOrpIqeCKI,I MeXaHLI3MLI.

2. Ilu;aca ua anpo6upaHrr, orucaHr,r 14 Ha rBoprrecrBoro Ha Aeuara - usroN6r.r, KoHrIeprH, 6asapu, co6crnenpr
AlrcKoBe

r.r

Ap.

3. Yrnrpx4anaue Ha JILIlIHocrHo
rrHTep aKTprBHr.r MeroArr 3a B3ar,rMo4efi

oppreHT[rpaH

vr [o3[rrr.rBeH [oAxoA Ha Bb3nr,rraHr.re. nonynspr{3upaHu

crnux 3a AercKr,r rpaArrHr.r.

Br:rpeureu noreHuuan:

.

OnnagxnaHe nprrHrlr,rrure

rI

MeroAHTe Ha no3nTr,rBHoro Bb3rruraHrre qpe3 caMoloAroroBKa, Bbrpelnna

I,I

BbHrrrHa xnaluQurcaqux.

.

flosllilIaeaHe Ha o6uara rnaruSuxaqv, Ha nepcoHana (opranu:upaHe Ha KypcoBe, TpeHrdHu{, o6y.renne uru
cavoo6yuenue).

. KouuerenreH rr Kp[Tr.rrreH no46op

3.4. YI{EEHO.TEXHI4I{ECKA

14

Ha nporpaMr.r r{ rroMaraJra.

MATEPI4AJIHA BA3A

Crcrosnr.rero Ha MarepuanHo-TexHr{qecxara 6aza e MHoro 4o6po. ,{l ,,Mup" yJr. ,,3HaMe " 6 e c npuroAeHa
Montecopr,r cpeAa - rpyflr,rre ca o6opyaBaHr.r cbc cflerlr4anHo uo46pann rue6emr u Montecoprl Marepranr. B
cbulecrByBarrloro pa3rrpeAeJreHue Ha 3rpaAHra.ff $on,q na ,{f ,,Mup" uMa MHoro 4o6pa Bb3MoxHocr 3a pa3BLITI,Ie
Ha r,rrpoBa, y.re6na r.r rexHr{trecxa Aefiuocr. Llv,a [prroAeH (frasrymypeH caJroH, rrnyBeH 6aceitu, oTKpI,ITLI
crroprHr.r [noua,(Kr,r. Brn Bcr{trKr,r lpyrtu frlrrenlrre r.rMar Jrarrrofl]I c 4eftctuaq I{HTepHer. Oua uulaarnqna
cI,ICTeMa B qtnaTa AeTcKa rpaAlaua ca flocTaBeHI,I KJIr{Marr{IIil BbB BcI{tIKu Cfiur]flpr [oMeIrIeHI,It, Xa6:rretu u
KyxHeHcKH 6lor. Zrrla o6oco6euu xa6rEueru 3AC, ra6uner/ Aorr,rar<vrr vr rexHI,IqecKlI cerperapl, xa5uner
MeA.cecrpa, r.r3oJrarluoHHa, MeroAu.reH xa6mrer, xa6uuer sa pa6ota c AeIIa crc COfI, apr Kbr, 6Iatos rtr.

Ocurypenu ca 3a BcrKa rpyna Jrarrrorr,
HHTepaKTprBHa AbCKa, a B

lpyra

My3r.rxaJrHr4

clrcreMr{

,

o3ByrluTemru ype.{6u.

B eAna or rpynllTe

I'IMa

MynTI.IMeALIr.

.{ocrarrueH 6ra6ryrore.reH $on4 - cleulraJrr43upaHa nlrreparypa- rleAarorl{qecKa
yue6uu noMarirJra or pa3nr.rtrHu u3rarencrBa,xyAoxecrBeHa AercKa nl.rreparypa.

14

rlcnxoJlorrlqecKa,yrBbpAeHlr

Cumru crpaHLI:

1. O6oco6enu noMeIIIeHLIfl.3aBcfl:rarpyrra.
2. I4rponu nnoqaAKLI Ha,qBopa 3a BcqKa rpyna cr,c clopbxeukrs'
3. ,{ocrarrvno KoruqecrBo rexHuqecKrr cpeAcrna, ueo6xo4uruu 3a rre.uarorlaqecKkrfl.
3arpy.unrnarql{ MoMeHT[I

1.

:

Jluuca sa xa6r.rner uo

Brrpeuren rroreHulran

npoqec.

B[II.

:

o

TbpceHe Ha Bb3MoxHocrr,I 3a BKJrrotrBaHe Ha HoBr.r crroHcopr,r B pa3nr.rtrHl,ITe Aefiuocru.

o

BxnroqBaHe B o6uruscrara nporpaMa 3a peMoHTr,r rr peKoucrpyKrlr.ru.

.

Yqacrux n ny6ruuHo-qacrHr.r naprHbopcrBa.

o

KauAuAarcrBaHe
crpaAara

r.r

no

HarlrroHaJrnu

vt enponeftcxu $ou4one

u

[porpaMlI 3a 6raroycrpoficrno na

ABopa Ha AeTcKoTo 3aBeAeHr{e.

3.5. OI,IHAHCI4PAHE
(Duuaxcupanero Ha AercKara rpaAlrHa e cMeceHo - or AtpxaBara r or o6quuata. 3anna'rfiTe Ha flepconaJla,
r{3ApbxKara Ha MeA[rIr{HcKr.r, ra6uuer l,r [oArorBuTeJrHlrre 3a fI]IJII{qe rpyflfi (yte6nu floMaraJra, xpana,
peMoHT, ororrJreur{e, Marepr{rrJru, ycnyru) ce ocuryprBar or $ona ,,,{rpxannu Aefiuocru". VsaptxKara Ira

or o6uuuara. Ot 2012 r. AercKara rpaAI,IHa e Ha AeJlerupaH
6rcAxer. 3aularlrre Ha frureJrr{Te ca o6nrpsanu c HarlrroHaJrHr{ [porpaMu - 4LI(fepeHIII{paHo 3arIJIarrIaHe,
Kapr.repuo pa3Br{Tr,re, BbHrrrHo oueurBaHe u Ap. Crrqecruynar Apyr[ aJrrepHarI,IBLI, Ao[ycKaH]I or 3arona sa

ocraHaJrr{Te Bb3pacroBr.r

rpyru ce

ocfiryp.sBa

HapoAHara rrpocBera, sa ([uuaucupaHe

Cnrur

'

or rlpoerTrr, rapeulas.

H cfioHcopcrBo.

crpaHr,r:

4. ,{enerupau 6rcAxer, y[paBJrrBaH or Ar,rpeKTopa, o6qecrBeHr,r.f, cbBer, rro [p]Iop]ITer]ITe Ha rpaAl,IHara.
5. I{erenu cpeAcrBa 3a MeALIq[ncrrE ra6unet.
6. ,{onrmrutenHl,I cpeAcrBa 3a [oMaraJla ga3 4 roALIIIIHIitre.{eqa.
7. lapenut or Y.rurr.r[IHo HacrosreJlcrBo.
8. Haruqfie Ha BbrperrlHr,I [paBI,IJIa 3a rpyA u pa6orua 3arlJlara.
9. BrsexAaHe Ha cl{creMarasa tfruaucono yIrpaBJIeHI,Ie I,I KoHTpoJI.
3arpy,unmalql,I MoMeHTI,I

1.

:

HeAocratrqHu cpeAcrBa 3a ocHoBHI{ peMoHTI{.

2.

He.uocraruqHo aKTr.rBzr3vpaHe Ha poAureJrr4Te 3a yqacrLre

n 6naroycrpoficrnoro u

o6orar.uBaHero Ha

Marepr4anHara 6asa.

Brrpeureu rroreHIILIan

:

o

MorrasIapaHe Ha poAI4TenI,ITe KbM cnoMolrlecrBoBareJlcrBo.

o

KauAuAarcrBaHe 3a BKJIIoTIBaHe B pa3nuqHl,I rpoeKTI'I u nporpaMla.

3.6. MEAI4TII4HCKO OECJIyXBAHE
MeArarluncxoro o6c.nyxnane Ha AercKoro 3aBeAeHI{e ce ocbIrIecrB.,IBa or MeAITIIHHoKI{ cecrpla, qufiro
pa6oro4arel e Klrerrr ua pafiona. ,{efinocu{Te, KopITo octnlecrBrBar, ca cneAHI{Te:
- MeAr{rlr,rHcxo o6c:ryxBaHe 3a oKa3BaHe Ha n6pBa MeArrIIt4HcKa noMoIrI Ha Aeuara u MeAI4III,IHcxo o6clyxBaHe,[o
rrpr{cTr,rraHeTo Ha cneqrIaJII43I,IpaH eKI{n Ha CIIeITIHa MeAITIII,IHCKa IOMOUI;

- [poMorlu.f, rr [peBeH\vlfl.Ha 3ApaBeTO Ha.qeIIaTa;

-

opraHr,r3r{paHe r,r npoBex,qaHe

na Aefinocrr,r 3a rrpeAorBparrBane Ha

Bb3HI,IKBaHero

I4 3a

orpaHI,MaBaHe

pa3rrpocrpaHeHlrero Ha 3apa3Hrr rr napa3r,rrHu sa6or.f,saHu.r B.uercKoro3aBeAeHlle;

-

yqacrr,re B rroAroroBKara, rrpoBexAaHero rr KoHTpona Ha pa3nkrqHl,ITe $oprnrrr Ha orAl{x, Typu3bM

Ir cnopr

3a

Aerlara;

-

lr

npoBexAaHe Ha rrporpaMr{ 3a 3ApaBHo o6pasonauue Ha .{ellara, cneupIzIJIH[I nporpaMl'I 3a
npaBrrnHo xpaHeHe rr [porpaMH 3a npeBeHrlvtfl.Ha oTKJIoHeHI4tTa B XpaHI,ITeJIHOTO IIOBeAeHI,Ie;
opraHr.r3r{paHe

- cbfnacyBaHe Ha ceAMLItIHoTo pa3nvcaHlre c AI{peKTopa;

Konrpomr Bbpxy Aefiuocrure ce ocbrqecrB;rBa or P3I{

rr

or opraHure

Ha

BABX

.

Curuu crpaHr,r:

1.
2.
3.

KonrnerenreH eKrrn ot .4o6pe noArorBeHI,I clequanl{crl{.
,{o6pe o6opy4nan MeAI{uI{HcKIa ra6uner.
CleAra ce 3a 3ApaBocJroBHoro cr,cro.fiHr.re Ha Aerlara [r KoHTpoJI rlo cna3BaHero Ha 3ApaBHo-xIrrIreHHI{Te
H

4.

OpMLr U [43IdCKBAHVIfl'

Y.rureru rr MeAuur{HcKr.r cfleq[aJrrrcr yqar Aeuara

la

cila3Bar npaBl,Inara sa 6esonacHocr npu pa6ora c

pa3nLIr{HH MaTepLIanH II rIpeAMeTLI.

5.

flunoqeuHo ce r.r3rroJr3Ba AHeBHr4rr pexrrM raro

upo$r,IJIaKTIrrrHo cpeAcrBo 3a IlcuxuqecKo Ir Susuvecr<o

3ApaBe.

6.

I,Irraa CrpOr [pOnyCKBaTeJIeH

[I

CaHLITapHO-enIIAeMIIoJIOluqeH peXIIM, XI,ITIIeHHI'I yCnOBuq I'I paIIHoHanHO

xpaHeHe.

7.
8.
9.

Axqenrupa ce Bbpxy oBna.(qBaHe Ha 3HaHr.{flhyueurfl.3a 3ApaBocJIoBeH HaqHH Ha x[IBor.
I4srpaNgar ce HaBr.rqu sa 6egonacHo ABr.rxeHlre Ir Kynrypa Ha noBeAeHLIe Ha ynullara; ntefi.crr.ue trpu
6e4creur, aBapw, xaracrpo([u rI troxaprl.
Hacuqane Ha pexuMa c aKTI4BHa ABI'IrareJIHa refinocr.

3arpy.unxnaull

MoMeHTI4

:

l.
2.
3.

HeAocramtlHo B3al,rMoAeficrsne c po.uI,ITenI,ITe.

IlutcaHa

aKryaJIHa

zn$opuallll or

opraHLITe na P3I'I.

Pa6ora no 3ApaBHLI [poeKr]I.

3.7. XPAHEHE
crpa,Uara ytua caMocro.f,TeJreu KyxHencru 6nox, n xofiro ce flp]IrorB.s xpaHara cfiopeA I{3}IcKBaHr'IflTa Ha
3axosa 3a xpaHr.rre, 3aroua 3a 3ApaBero, Hape46a Ns5/25.05.2006 r. 3a xl,IrueHa Ha xpaHl'Ire, Hapea6a J,{b9/
21.03.2005 r. 3a ycJroBilflTa n perya Ha cb3.(aBale u rloAAbpxaHe ua ny6nuqeH perrcrlp Ha o6exrrre c
o6rqecrsego rrpeAHmHarreHlre, cbxpaHsBaue Lr r.r3rroJr3BaHe Ha oco6eno 6tpso pa3BaJIf;IrI[ ce npo.(yKTu,Hapeg6a
Ns6/ 10.08.201I r. na M3 3a 3ApaBocJroBHo xpaHeHe Ha Aerlara Ha Bb3pacr ot 3 Ao '7 rogurlz B AercKI,I 3aBeAeHHfl,
HapeU6a }lbg/ 16.09.2011 r. na M3X sa cnequ(f vr,rtril vr3ucKBaHrlf, rrl{ 6esonacHocrra I,I KauecrBoro Ha xpaHl'Ire,

B

lpeAJIaIaHu B AeTcKIitTe 3aBeAeHVs' H yl{fiIIlrl[aTa.

rorBatl ]I ce yrBbpxAaBa or
3a Ilsrara ce,qMI{IIa. Meutoto e 3aAbnxI{TeJIHo 3a

Merloro ce Lr3pa6orBa or KoMlrcll, B cbcraB: MeA.cleU]Idnlltcr,

.qoMaK]rH,

Ar,rperTopa. To ce flpeAocraB, Ha BHHMaH]rero rra po.qr,rrenl{Te
rr3rrbJrHeHr.re. floAM-f,ua ce Ao[ycKa caMo cneA c!ilracyBarle c ALIpeKTopa. Po4ureJILI, yqLITeJII{, tloM.rrepcoHuul I'I
MeAurlr,rHcrara cecrpa 3aeAHo pa6orm 3a cb3AaBaHe Ha HyxHure HaBLIq[ ll yIueHI,Is y AeIIara. l4v,.a cueqfiaJlHo
cB3AaAeHa CI,rCTeMa 3a XpaHeHeTO Ha AeIIa C anepl'HH.

,{eqara ce xpaHffT qerr4pu rrbrr{ AHeBno. YqurcJrlrre, MeAI,IqI,IHcKara cecrpa rr [oM. Bb3rII,ITareJrI{Te ciIeAf,T
.qerlara Aa ce xpaHrr rrbJrHoIIeHHo. Cuope4 Bb3pacrra ce clra3Bar In I,I3I,IcKBaHvIflTa 3a cauoo6cryxBaHe.
Ilpo4yrronnxr ua6op orroBapff Ha IBI,IoKBaH usra ua P3V.
Cunnu crpaHLI:

t. flo rpeue Ha xpaueue

ce [oJr3nar 6es clecrsBaue neo6xoArul,ITe cbAoBe u upn6opu, Karo cflopeA

Bb3pacrra Ha AeIIaTa ce BKJIIOqBa IIOCTeIIeHHO BI,InmIa [I HOX.
Xpanara ce AocraB.f, exeAHeBHo.
Omonopuocr 3a KorutlecrBoro, KaqecrBoro HocI,I MeA. rlepcoHaJl.

2.
3.
4. Kourpolrr 3a KaqecrBoro Ha xpaHara ce ocbrrlecrB.ffBa or AHpeKTopa LI MeA.cfleqwurucr.
5. .{eftcrnanla HACCP c[creMa l"Alaastus 3a KoHTpon Ha KpI,ITLIqHure toqKr"/.
3arpy.rnrnzil1ll

1.
3.

MoMeHTLI

:

HecnassaHe Ha AoroBoplrre or crpaHa Ha KoHTpareHTrrre, Karo KaqecrBo Ha rIpoAyKT[ITe.

8. BPb3KIL C

P

OAVITEJII4TE

B xorraynnrarilBlaufl.

14

OBIIIECTBEHOCTTA

orrr{T Ha Aerero

or flpe.{fmJrr{rrlHa Ba3pacr ce BKrIoqBa

yI\{eHLIero My 3a ycranoBsBarre Ha

ssalrN{oAeficrBuf, H B3zllrMoorHorrreHr.L c BpbcrHI,IqH I,I Bb3pacrHLI B,{ercKoro 3aBeAeH[e, s celvleficrnoro I'I HaBbH
or rflx. B rona orHorrreHr,re Bb3MoxHocrilTe 3a uo-rno6amra coquanHa cpeAa ce cBbp3Bar c pa3BI'ITI'Iero Ha

He[o3Har[, 3a ) deHI,It 3a [peoAoJIrBaHe Ha
pgr3rrqHfiTe rro xapaKrep 6apuepu ua o6rqysaHe. Ot BcLIqKo roBa cneABa, qe ue ce oc[ryprBa flpaBo Ha fracrl{e
na ceiraeftcrBoro Karo paBHocroeH rraprHbop B peaJII,I3I,IpaHero Ha eArIHeH Bs3rIlITareJIeH flpoqec qpe3 aKTI'IBHI'I,

yN[eHH.f, 3a eMourroHaJtnau rroBeAeucKa or3r{Btrr{Bocr npLI o6uqynaue c

cru{xpoHr.r3ilpaHr{ nsailr\,roAeftcrBr.r.s Mex.qy poALITeJII,I, o6pasonaremrz I,IHcrllryqrn
coquirnHo -neAarorlrqecKaTa

u Apyr}I {artopr'r or
cI4CTeMa.

PoA[rerst, Karo B63rII,ITareJI, e cbIo3HuK B MoAeJIa Ha neAaroruuecKo nsaI,IN,IoAeficrBI,Ie c Aerero, rofi e cy6ext,
xofiro BbBgxAa, ocilryp.flBa lr crr.rMynr,rpa pa3Br4Tr.rero Ha lerero rrp]I ycBorBaHe Ha celreftuara cy6ctpyrrypa.

pa3rfiI{.fiero B
o6paronaur{ero, AoxoAr,rre, Brrr,rcBaHero r.rM B coqfianHr,I Mpex]r rI 3aeMaHI{Te BnacroB[ rIo3I{IIHI',I, KOI',ITO Morar Aa
ce orpa3flT Bbpxy Bb3MOXHOCTITTe r.r xeJraHr,rero r,rM Aa rracrBar B KoHKperHI{ B3aLIMOOTHOUTeHUS C AercKoro

Oco6euo BaxHo [pr4 flplrBJrr{qaHero Ha poAr{TeJILITe

e Aa ce orqI,ITa rrxHara cvrya\ufi' -

3aBeAeHlIe.

ca e$rifi or

nafi-naxHl'ITe. 3a uo-go6para
r,IHTerpau[, MexAy Te3pr ABe COq]rirnHI{ CTpyKTypI,I CH rrOCTaBrMe 3a IIeJI TeXHI,ITe B3aI',IMOOTHOUTeHI',IS Aa 6T,lat
rrocraBeHr,r Ha ocHoBara Ha fia3apHr.rre Mexagrd3Mlr - TbpceHe I{ flpeAnarane. ,(etcxl'ITe rpaA[IHI'I [peAnarar Ha

BsafiN,roAefi crBHfrTa

Mex.(y AercKara rpa4u*a Lr ceueficrnoro

poArrrenr.rre oflpeAeneH]r Bb3rrr.rrarenno-o6pa3oBareJrHpr ycJryrfi, a poAurenl,ITe ce HacorlBar KbM Ta3I'I rpaAI'IHa B
paftona, Korro s Haft-ronsMa creIren yAoBnerBop.f,Ba rexHI,ITe ]I Ha Aeuara uorpe6nocrl'I LI xelanns.Tona
O6ycnanr ueO6xoAutr,tocTTa AeTCKaTa lPaIuna Ia cu LI3rpaAlI eAHa cTpaTeIl{fl Ha [OBeAeHI'Ie, a,IIeKBaTHa Ha

xeraHusra, uorpe6nocrr.rre r,r I4HTepecr.rre Ha poAI,ITenI,ITe h.e. Ha rbpceHeto/. 3a Aa 6lole y.(oBJlerBopeHo
rbpceHero, e neo6xoAuirao AercKoro 3aBeAeHI,Ie, pecleKTI{BHo ,(}IpeKTopbr, MHoro .{o6pe la [o3HaBa
norpe6noctnre Ha poAr,rreJII,ITe, KaKTO yt vt3t4criBald.vrsra LrM KbM AercKoro 3aBeAeHI4e 14 rrI{TenI'ITe.
Axrunnoro u eoexrunHo csTpyAHrrrrecTBo Ha AercKara rpaAr,rHa Ir colll4anHara cpeAa BoAI'I AO rIoBI',I[IaBaHe Ha
coqranlr3r.rparr\u, e$err or neftuara Aeftnocr B coullaJlHara o6tqsoct Karo Ilrno; IIIe upeBbpHe AercKararpa4ilIJa
B AOM Ha paAocTTa, KbAeTo AeIIaTa I4ABaT C yAOBOnCTBI',Ie.

Crruu

2.
3.
4.
5.

crpaHI,I:

PoAnrelcxl,I aKTHB KbM AercKoro 3aBeAeH]Ie.
Arrrnnna rroMorrl u cbrpyAur.rtrecrBo Ha poAI{TeJIlITe rlprt cbBMecrHI,I Meporlpllrrkrfl' - cBBMecrHo
opraHr.r3r.rpaHe Ha rrpa3ur,rqlr - TpaAurll,ru sa .[ ,,Mkrp", cbcre3aHlas, piI3BJIeqeHIIr, poAI'ITeJIoKI'I cpelull,
exeAHeBHLI pa3roBopu lI flpellopbKu lI Ap.
flpueucrneHocr c HaqaJIHLITe f{finulqa n pailoua
Osoprraen e yHr,rKaJreH, ecrerr{qecrl,r u ([ynxrlr{oHarleH }IHTepI,Iop }I eKcrep}Iop c rBoptlecKoro f{acrl'Ie Ha

qenu,

6.
7.

eKLm rI [oMoIrITa Ha poAr{Ten[ITe.

Corlralua vreflBaHa AeIIara or r{f ,,M[p" - Y;3icrulfr B rIpzl3HI'IqE ua pafioua .
Ycranoneno e c6TpyAHlrqecrBo Mexly ne.uaroruqecKl{, eKlrur, cerrlefictnara, o6qecrnenocrra
cflerlrlaJrr,r3r,rpanr{Te

r{Hcrr.rryrl[u

la

Yt

wzpa6orBaHe r.r flp[naraHe Ha crparerl,Is 3a onul3BaHe IIeHHocrI'ITe Ha

Cpeuy Hac]IJII'.IeTO.
Cncrenana Bpb3Ka c poAr,rreJrr,rre c rleJr rrpeoAonflBaHe Ha Bc.,IKa rpeBoxHocT y rflx orHocHo flpecros Ha
,qellara I,IM B AercKoro 3aBeAeH[e, ortlrlTaHe Ha orIaKBaHI'Irra I{M.
Opranusr.rpaHe Ha "Otropenn AHV", B Kouro poAI{TenI,ITe LIMar Bs3MoxHoct Aa ua6molaBar AeIIara cI'I B

AeTCTBOTO, 3arqI,ITa rlpaBara Ha AeIIaTa, IIpeBeHIII'I[

8.
g.

Ilpuuuualre

MOMEHTII..

pexr.IMHI,I

pa3nuqHu
Ha cnoHcopu u Aapr.rrenrr

-

or poArrrerruu o6Iqecrnenocr

3a o6orarsnane

u MoAepHu3l1,paue

Ha Marepl{anHo-TexHllqecxara 6asa.

10. Irlspa6oren e

cafir , Jloro,

3HaMe Ha

Aercxoro 3aBeAeH[Ie.

3arpyguanalqll MoMeHrI{:

1.
2.

O6orarqeane Soprraure ua pa6ora c poALITeJII{Te Ir HacrorrerlcrBoro.
,{uaruocrurl11paHe Ha rrHTepeckrre

v norpe6nocrlrre Ha poAI,ITenIaTe

rIpeALI onpe.(enrHe Ha crparetlJ.flTa

Lr

TaKTlIKara Ha AercKoro 3aBeAeur{e, Ha KaApoBaTa noJII{TvrKau o6pa:onarelna Aefinocr.

3.

3a.qrr6o.{asaHe KoHTaKTr4Te c o6qecrneurr opmHla3apvtv. LIHcrIrryUI{u, orBopeHl{ KbM upo6len'rure ua
AeTCKOTO 3aBeAeHI'Ie.

4. Ilpo6leuu

c poAr4Tenr{Te

-

Hepa36upane rleJrure Ha AercKoro 3aBeAeHLIe, pa3MI'IHaBaHe Ha KpI,ITepI4IaTe 3a

pa3Br.rTr4e Ha AeIIara, cBpbx-oqaKBaHI,I, I,I
5

.

Apyru.
BbHrrIH
a v3flBa Ha AeIIa v Yil4Tenv.
u
clrcreMa
3a
Crs4anane Ha rpaAr.rUupr

6.

VI.

CTPATETI,IIIECKI4 fIJIAH

IIHAETI,I@I,IKAIIIIfl HA tIP OE JIEMI,ITE
O6rqu upo6.nenu:

.

Jkrncsa AbpxaBHa crpareru, 3a upoAlnxprreJrHa

r,r

rroBr.ruraBalrla KBilnu(fuxaqnx Ha neAarorplqecKllTe

KaApr{.

o
.

Jlnncea HaIIpIoHilneH uHcrpyMeHTapI,IyM 3a AuarHocrLIKa
HeAocrarbqHa $uuaucona oclrrypeHocr Ha rl.,rJrocrHprf, rrpouec B AercKara rpaAI{Ha
rnaruSuraq[,r, cbBpeMenna o6pasoBareJlHa LI 3ApaBocnoBHa cpeAa LI,(p.

-

3aKzIJIflBaHe,

Cuequ{uvnu npo6reuu:

o
o
.

YsenuqaBarrlu ce nporBlr Ha arpecr.rBHrr HarJracu B flpeAytlunulrlHa Bb3pacr.
3arpyrHeHa lrAeHru$raxaqux Ha HecraHAaprHr.rre Aeua r{ Jrr{[ca Ha aAeKBarHa Koperlluouua 4efinoct.
flpo6neMr{ c poAr.rreJrr.rre - nepas6upaHe rleJrrrre Ha AercKoro 3aBeAeHLIe, pa3MLIHaBaHe Ha KpLITepLIHTe 3a
piBBr,rTr,re Ha Aerlara, cBpBxoqaKBaEufl. kr [p.

AEITHOCTI,I 3A. TIOCTI,IIAHE HA IIEJII,ITE
1. AlrrunucrparrrBHo-ynpaBJreHcrca

gefinocr

1.1 Trpceue Ha HoBr,r KoHTaKTrr c uHcrr.rryrn,

Son4aqu[ u opraHH3arIHH

3a noAnoMaraHe

gefiuocrra Ha AercKara

rpaAr.rHa.

l.2Y\ac;rue

B npoeKTr,r

u nporparvrra (o6rquncKr{, perrroHtLIrHLI, HaIIuoHiInHI,I, Mex.qyHapo4nu).

1.3 llonyupr.r3r.rpaHe Ha rrocruxeuus Ha Aerla u yqr,rrenrr: --cb3AaBaHe na uuQopMaIIHoHHa 6asxa B AercKoro
3aBeAeHHe.

1.4 CruuyrprpaHe H Morr.IBI{paHe [I3rBIr Ha Aeua

Ia ytII,ITenI{.

1.5 Trpceue Ha AoTTrJIHLITeJIHI{ cpeAcrBa sa SunaucupaHe Ha Aefinocrure.

2. O6pa:onareJrHo-Bb3nlrrareJrHa Aefi nocr

2.l.Llsnor3BaHe Ha cbBpeMeHHu MeroAu, (fopvru u noAxoAr,r 3a rlnaHupaHe, opraHI,I3I{paHe LI [poBexAaHe Ha
leAaroruqecKoro sgal,IN.{o.qeficrBr{e- aBToArrAaKTlrrrHI,I rrrpvpr Marepl{an[, LIHTepaKTI.IBHI{ MeroAI,I, KoMIIIorspHI{
nporpaMr{

r.r

Ap.

2.2.\4snon3BaHe Bb3MoxHocrr.rre Ha rrtqurBLrpyaurHa Ir rpynoBa opraHlr3a\usHapa6ora.

'

2.3. O6orar.gnaHe cr,rcreMara Ha AuarHocrr{Kara Karo 3aAbJIx[ITeJIHa npaKTLIKa. CtsAasaHe na na6op or
anpo6npanll TecroBe 3a BcrKa rpyla.

2.4.YcrsrprxeHcrBaHe rrpoqeclrre Ha [JraHr{paHe, opraHll3ldpaHe I{ npoBexAaHe Ha cbAbpxareneH
neAaforuqecKr.I npoqec.

2.5. BsnexAaHe Ha Herpa.q[uuoHHu, I,IHTepaKTLIBHT{ TexHI,IKkr 3a ,,HecraHraprHlrre'o AeIIa.

2.6.flolarpxaHe

-

3a Aerlara

-

Ha IrIKonI,I rro LIHTepec[

cpeqy

3arlJraruaHe

or

poALITenI'ITe:

npunoxHo r43KycrBo, r{yxAoe3urono o6yueHue, TaHIIoBo LI3KycrBo I{ Ap.;

- 3a po.(r.rreJrr{Te -

,,A3,pognrerqr".

3. Kna.rruSr.rKarrrroHHa Aefi uocr
3.1 . CrgaaBaHe Ha un(f opuaqrroHHa

6aura

-

6u6truoreqeH, MyJITI'IMeAIreH ,bonA, uopr$onua uo

lpo6leunu

o6lacru.
3.2. Ocuryp.sBaHe ycnoBr.rs 3ayqacrue n xnaruSuKarlrroHHll $opnau Ha piBnLIuHIr paBHLIua.
3.3. O6MqHa Ha o[r.rr

-

napanenHo, ,uorrbJrBarrlo, qrrxJrrrqHo

-

no upo6leuHu o6lacru.

3.4. Br<nroqBaHe Ha yqLITenI.ITe B KypcoBe sa npIa4o6uBaHe Ha no-BI'IcoKI'I

IIKC.

3.5. Bruto.rBaHe B o6yuuremru nporpaMlI.

4. Coquamro-6urosa u SuHaucona gefinocr
4.1. O6orarqBaHe [r noAAbpxaHe Ha Marepr.ranHo-TexHr4qecrara 6asa: - [oAAbpxaHe Ha cr,BpeMeHeH LIHTepI,Iop,
cro6pasno Bb3pacrra B 3aHr.rMaJrHrLTe; - ocHoBHo upeycrpoficrBo Ha ABopHoro rlpocrpaHcrBo; - o6oratqsaHe Ha
r.rrpoBara

r4

AHAaKTLItIsara 6asa.

4.2. KonrpoJr 3a npaBLInHo pa3rIpeAeJIeHI4e na SruancoBlrre cpe.qcrBa.
4.3. OcuryprBaHe Ha MeALIqpIHcKLI u 3ApaBeH MoHHTopLIHT Ha rlepcoHana.
4.4. Opranrr3[rpaHe Ha pa3nnqHr.r ,,aHTr4crpec" AeftuocrlI

-

cnopr, KynrypHl4 gefiHocru

Ia

4p.

5. (DunancoBo ocrrrypsBaHe rI3rIbJrHeHI{ero Ha crparerrlffTa
5.1. @nnancupaHe or AtpxaBnvtfl"t4 o6rquscrus 6toAxet.
5.2.Pazpa6orBaHe Ha rpoeKrl{ c BIHIIIHo ([uuancupane.
5.3. IlpunnrqaHe Ha croHcopu.
5.4. PeanrsllpaHe Ha 6rarorBopLITeJIHI,I KaM[aHn[.

5.5. Co6crBeH rpyA Ha cJryxl{reJl}r Ha AercKara lPaAIasa.

OTIAKBAH}I PE3YJITATII

-

l. frnrasoct r.r Bapr,rarr,rBHocr B opraHr.r3allt4flTaHa MarepllaJlnara cpeAa.
2. Tnopuecxo pa3rpblqaHe Ha HIUIrI.IHH, [oreHIIt4aJI.
3. PeruasaHe Ha npO6neu[Te, qpe3 IIO3I,ITI{BHa BbTpelIHa KOMyHI,IKaIIUS.
4. IloloxureJrHa [poMrHa B Morr.rBure t4 HaHracI,ITe Ha neAaroruqecKlls KoJIOKTI'IB
5. Err,roquoualen xorrar[opr r{ ycrreruHa aAarrTarlvrfl. Ha AeIIara. (Dopul.Ipane Ha qyBcrBo 3a rlpfio6IrleHocr rru
corIHaJIHara cpeAa.

6.
7.

Mo6umrocr Ha MeHI{AxbpcKHTe LI yrpaBneHcKl'Ire Syuxquu Ha Al'IpeKropa.
Pa:ruuprnaHe Ha B3ar,rMHo noJre3HraTe KoHTaKTr.r Ha AercKara rpa1la:aa c Apyrlrre courlanHll u o6IuecreeHll
(farropu.

oEIrIrr tIoJIoxEHvIA
1.

Crparerusra

e ocHoBeH AoKyMeHT,

rofiro pernaMeHTupa 4efinocrra

Ha AercKara rpaAHHa.

2. Crparervsra sa pa3Br.rrue ce ocHoBaBa Ha nprrHrlr4nl4Te LI HacoKLITe na 3fIYO,npuoppITerI4Te Ha MOH u
O6rquna fllonAun rE cueqr.rsr.rKara Ha y.re6uoro 3aBeAeHHe. Paspa6o:rena e B pI3tIbJIHeHI{e na'ril.70 3IIYO u
\t.7 ur.l,r. 1 ot 3OYKIIC.

3.Crparerur:ra 3a pa3Brrrrre e nprdera Ha 3aceAaHlre Ha IIC Nsl/16.09.2019r. D, e yrBbpAeHa cbc
3anosetJ\e[I[-09-54116.09.2019r. Ha [upexropa. IrlsnrmreHlzero Ha Crparerurra ce orrll4ra npeA
fleAaroruqecKr4.rr cbBer.
4.

Crpareru

flT

a 3a pa3BI4TIre no.unexlr Ha aKTyanI'I3Iap aHe.

5.CrpareruflTa3apirBuTr,re e ocHoBaHHe 3a ctcraBflHe Ha KouuerceH roALI[reH rlnaH 3a 4efinocrra

flnan
1

.

3a AeficrBrre KbM

Alrrrranucrparr.rBHo

-

Crpareruq

3a pa3Brrrrre Ha

AI

,rMltpt'

ynpaBneHcxa Aefi uocr

I-{e.nu

!efinocru

Pecypcu

Orronopnux

I4surlHurenu

Cpox

l.IlpenprrqaHe
na.(f ,,Mup"

1.1. Trpceue na

r{oeeurxta

,,{npexrop

.{upexrop u

llpes

HOBE KOHTAKTI{

pecypcu,

CKI,IT

rrr.rTenr.r

IIeplro.u

B UeHTbp Ha

o6uluocrra

C

o6rqecrnenu,
KyJrrypHu ra

qenus

o6xsalqalq

Sunauconu
pecypcu

crpaTerr,r.sTa

AbpxaBH11
I,IHCTI,ITYIIIII4,

0osAaqIau u
opraHH3arluil 3a
IIoAIroMaraHe
AefiHocrra ua
IercKaTa
rPa,4uua.

1.2. YqactIae n
[poeKTI,I ?I

.{apexrop
yquTenr.r

.{upexrop
yrlI,ITenI,I

nporpaMr,I

(o6quucru,
HAIIIIOHTIJIHI,I,

Mex,qyHapoAHIa).

,{zperrop
yqIITenI,I

l.3.flouympr{3up
AHE HA

IIOCTI,I}KEHI,I' HA

Aerla

I,I

rrLITen[:

-cb3AaBaHe Ha

flepno4
o6xnauaul
crpaTerr,r.f,Ta

perrroHnJrHr{,

.{nperrop u
yrrI,ITenI,I

na.{f.

un(f oprraaqlroHHa
6anxa B AercKoro

.(uperrop

3aBeAeHLIe.

t4

Yqureru

rrr{Ten}r

t.4.
Crulayrupame

Lr

MOTrrBr,rpaHe
vr3frBu Ha Aerla E
YTII,ITE JII.I - YqACTI,I E

n xou$epenquu,

$ecrunarn,
usnox6u,
KOHKypCrr

r4

Apyrr
o6ulectnenr,t
rrpoflBpr.

1.5. Trpcene ua
AOIbJIHI,ITEJIHI,I

cpeAcTBa 3a
Qr,ruaucnpane na

4efinocrure.

.{uperrop vt
rrr4Tenr{

.{uper<rop u
rrr{Tenu

2. O6pasonareJlHo

-

Bb3rll{Tarelna 4efiuocr

Pecypur

I{enra

,{efiuocru

flonumasaHe

2.1. ktsnorgBaHe Ha

KATIECTBOTO HA

cbBpeMeHHI{

o6pasonaremro-

Mero.[rl, Soprvru

Bb3IIITATEJIHI4'
flpoqec; HLIBo Ha

[oAxoAr.r

rroAroToBKa

opraHlr3r.IpaHe

pa3BHTr{e
AeuaTa

vt

lpoBexAaHe

B

neAarofprqecKoro

C

nsalar,IoAeficrBI,Ie-

Bb3pacTra,

\4zrtsr;.lg.uter,u

Y.rilrerI,I

Yqurenu

.{upexrop

.{upexrop

vt

3a

[JraHLIpaHe,

Ha

CbOTBETCTBI,IE

Orronopnur

vt

Ha

ABTOAI4AAKTI,IqHI'I

Lrfpt4 pr MaTepI,IaJILI,
norpe6nocunte,
cnoco6nocrfiTe I,I r,rHTepaKTuBHI,I
r{HTepecr,rre My.

METOAII,
KOMnIOTSpHI,I

rporpaMrl rI Ap.

2.2.

BtneNAane

HaHeTpaAI,Iq[OHHpI,
I,IHTEPAKTI,IBHI,I

TEXHI,IKU

YTII,ITCNPI

3A

,,HecTaHAaprHI,ITe"

Aerla

Ha

-

rpoBexAaHe

ceMI{HapH

vI

o6yueuux

c

pa3nuqHfi
cIIeq]IaJII,ICTr,r

2.3.
HA

.{nper<rop

Ocnrypxnaue

AOIbJIHI,ITEJIHI,I

o6paronare.nun

Aefinocru - TITKoJII,I
IIo rrHrepecu cpeqy

3a[JrarrlaHe

oT

poAr.rrenr{Te:

3a

Aerlara

-

IlpuJloxHo

r43KyCTBO,

IIYX,4Oe3I.IKOBO

o6y.reuue, TaHIIoBo
H3KyCrBo H Ap.;
3a po.4I,ITenHTe

,,A3,pogtIterqr".

-

,{upexrop

ysLrTeril4

Cpor

3. Knanu(fuxaurroHHa.{efiuocr
I{enu

Pecypcr.r

,{efinocru

Henpexrurar

flpoerrr

3.lOcuryprBaHe
cTpeMex KbM ycJroBr4, 3a yqacTr.re
piBBr{Tr,re Ha n rna-uu@nKarlproHHr4

BbHIIIHO

nporf eczonaJrHo-

Qopur.r Ha pasnuqHlr

e

;ErcAxer

JII,ITIHOCTHI,ITE

paBHr,rua

HA

Af;

KAIIECTBA U HA
uporf ecuonurJrnlrre

opraHr{3HpaHe

KypcoBe rro TeMrr c

O6runncxu
6roAxer

yMeHr.r,

I,IHOBAII}IOHEH

Ha

c

r{r.rTeJII,rTe,

xapaKrep

cro6pasuo

cnequ(furara

I,I3HCKBAHI,IflTA HA

pa6om

c

Orronopnux

Wzrrwlr,lurerrw

Cpor

.{rnperrop

.{uperrop

fleprao4 o6xnarqar

rrr,rTenr{

cTpaTerr.rrTa

(fuuaucnpan

orneA
Ha

cbBpeMeHHr{,

xlIBoT
IOBI,IIIABAIIE
aBTOpr.rTeTa
YTII,ITEJI'

t4

HA

Ha

3.2 O6v.slg.a Ha onr,rr
rrapilJreJIHo,
AOnbJIBarrlo,

clloAenrHe

Ha

rpaKrr.rKr.r r{

o6ues

Ha

npo(fecuonaleu
onr.rr rro npo6leunv
o6racru
3.3 llonvruaBaHe Ha
o6pasonareJrHara

crereH

-fIKC,
npx4o6unaue Ha
AONbJIHI,ITEJIHI,I

ueAarorl.ItrecKr,r

xnaruQurarluu.
3.4 O6uen Ha orrr.rr c
Apyru Enponeftcru
ABpXaBr.r.

rrr,rTenlr

.{npexrop
yrlr,ITenLt

UI,IKII,IIIHO

ao6pu

,{uper<rop

4.

HaHcoBa aefiuocr
Couta.:ruo-6urosa a
Pecypcu
.I[efiHocru
l.O6orarsnaHe kr 4.l.Iloa.urpxaHe Ha
cbBpeMeHeH
noA.{BpxaHe Ha

OrroeopH[x
Yqurerpr

I4znrtrtutelrtu
Y.IuterI,I

O6orarsnaHe Ha

,{zpexrop

.{npexrop u

r.rrpoBaTa r{

yqr4Tenr.r

yqr.rTenv

Iupexrop

,{uperrop

.{r,rpexrop

.{upexrop

.(npexrop

,{nperrop

,{uperrop

,{uper<rop

,{r,rpexrop

.{uper<rop

MaTepr.ranHo-

r,rHTepuop,

TEXHIIqCCKATA

cro6parno

6aza.

Bb3pacTTa B
3aHUManHUTe;

Ar.rAaKTr.rrrH ar a 6 aza.

2.Konrpor ra

Kourpor no

IIpaB[rnHo
pa3IIpeAeneH[re

r.r3prBxoABaHe Ha

ua fuuancoBr.rre

cpeAcTBa

6rcANernure

cpeAcrBa.

Kourpor no
3axoHocbo6pasuoro
HATII,ICJIEHI,IE,

cr6rpane

pr

ortrer

HA MCCEqHI,ITE
TAKCI,I.

Kourpor ua
exe.qHeBHr,rTe rr

exeMeceqHI,ITe
cBeAeHr,rs 3a
HANI,ITIHOCTTA B
CKJIAAA I,I

A3III,ICBAHETO HA

xpaHlrTenHr,rTe

npo.qyKrr.r.

Konrpor no
HAII}ICJI'BAHE

Bb3HarpaxAeHfiflTa
Ha cJryx[rTeJr]rTe.

CnagsaHe Ha

Sunanconara
AI,ICqI,IIIJII,IHA

Crffo.{naHe Ha

3.Ocrarypanane
HA MEAI,IqIIHCKI,I

II

AoroBop c (frEpua sa
rrpoBex.uaHe

Iupexrop

Cpox

-

MOHLITOppTHT Ha

3ApaBHO

nepcoHana

upoSulaxru.rHn
ilperneAu Ha

4.OpranusllpaHe

OpranusupaHe Ha
noxoAI,I, cnopr,
KynrypHrr AefiHocru

Ha pa3nr,rqHl4

,,aHTHcrpec"

4efinocru
5.(DunancoBo ocllryprBaHe

u
1.@uuancupaue

Pecypcpr

,{efinocrn
5.1.(DunanclrpaHe
AbpxaBHI,Ifi I,I

or

OrronopHur
.{uperrop;
Pafion

o6ruIaucrrs 6roANer

,,3atta4eH"

5.2.Pazpa6orBaHe Ha
npoeKTl,r c BbHIITHO

.{upercop u

I4surrHI,rterl,I

K

Bcsra Suuancona
roAHHa

TII,ITEJII,I

$ruancnpane

.{upertop u
5.3.flpunnuuane
cnoHcoplr

TII,ITEJII,I

5.4.PearnsrpaHe Ha
6rarornopr,ITeJIHI,I
KAMIAHI,IU _
KOHrIepTr,r, nslox6u,
pa6orumruvxu

.{uperrop u
r{r,rreJrr4

5.5.Co6crneu rpyA

.{upemop u

Ha cJryxr,rTerwr.Ha

cnyxr.rTeJrrr.

AeTCKaTa rPaAUna

Af

5.6.Oprauu3r4paHe

.{npexrop u

Ha rpyAoBH AHr,r c
yqacTr.reTo Ha eKI,Ila

r{}rTenr,r

r.r

poAr,rTeJII{

VII.

3AKJIIOIIEHIIE

IIpu uyx.ua

Be.&rcx roAI{IrIHo
rrlrlr Ttppt
neo6xoAzl,toct

flocraseu[Te rlenu Ia ilpeAnoxeur.rre crparerr.rr{ Lr Aefiuoctu Baxar 3a tlerl{pfi ro.(HIIIeH rlep]IoA. Te ue ce
o6crxAar r,r npeifoprrayn[par Karo ule ce orqurar rlocrosHHo [poMeH.f,ulIa ce o6croflTeJlcrBa I{ cbcrosHl'Iero

Ha

pecypcr.rre - KaApoBH, Qrauanconu, MareprrirJrHo-TexHr.rqecru, unSopMaIIfioHHrI rt T.H. IIpe<[opIr,tyJII'IpaH[Te IIen]I
IIIe ce KoHKperrBr,rpar B roAr.rrrrHHTe [JraHoBe Ha AercKoro 3aBeAeHLIe 3a csorBerHara yre6na roAI'IHa, B
rrpoMeHeHLI AJIbxHocrHH xapaKTepHcrI{KI{, B nnaH-rpa$fiqu sa pa6ora I'I T. H.

OcrqecrnsBaHero Ha re3r,r qenu 6u rroBr4rrruJro e(lextunuocrra BbB (fynrqnouupaHero, KaKTo Ha oTAeJIHI'ITO
noAcrrcTeMl{ B cr,IcTeMaTa AeTcKa rpaAI,IHa, TaKAt4 Ha AeTCKaTa rpaAI,IHa KaTO COq]IaJIHO 3BeHO, OCBITIeCTBTBaIIIO

cnequ(f uuna o6uecmeHa ropbqKa.

OcruecresBaHero Ha rlenr.rre B eAr{HcrBo 6r.r o6esueqrrJlo IIoBI4IuaBaHero Ha rlpecrllxa Ha AercKoro 3aBeAeHI'Ie,
ocurypsBaHe Ha HeroBllfl npoc[ep[TeT B ycnoBfiflTaH.a aBToHoMHocr.
ErAeruero ua o6pasonaHr,rero He Moxe Aa 6r.qe npeABr4AeHo, Ho Moxe crparerutlecKll Aa 6t4e npoexrupaHo.

CtpareruuecKrrrr nJraH e rrplrer c peureHr{e na lleAaroruqecKll cbBer c llporoxofi ]',1s1/16.09.2019r. ]I e yrBbpAeH
c:sc 3aroBe4 ua,{upertopa Ns PA-09-54 116.09.2019r.
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OCHOBHA ЦЕЛ: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ УСЛОВИЯ И
УЧЕБНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГЛЕД ПОСТИГАНЕ HA- ОПТИМАЛНИ
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА
Основни задачя:
1. Прилагане във възпитанието и обучението на децата съвременните системи
за гражданско образование.
2. Усъвършенстване на образователно — възпитателната дейност в подготвителните
групи в детската градина.
3. Осигуряване на условия за адекватна квалификация на педагозите.
4. Осигуряване на условия за творчески изяви на децата и педагозите.
5. Осигуряване на условия за свободна работа чрез прилагане на метода на Мария
Монтесори от I до IV възрастова гpyпa.
Приоритети на детската градина за учебната година:
1. Формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви за
интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и
физическо развитие на децата в съответствие с възрастта,
потребно-стите, способностите и интересите им;
2. Формиране на личностни качества, умения, нагласи и мотиви за
спазване на утвърдени правила и регламенти;
3. Формиране на патриотични нагласи и чувства, патриотично самосъзнание и национална идентичност;
4. Формиране на личностни качества и ценности;
5. Формиране на умения, свързани с активно поведение, насочено
към бъдеща готовност за включване в дейности по посока
устойчиво развитие, екология, доброволчество, благотворителност;
6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия
живот;
7. Формиране на общоутвърдени ценности като признаване на
равнопоставеността между хората на базата на човешките права,
готовност за прилагане на принципите на демокрацията и
правовата държава, на активното и отговорното гражданско
участие;
8. Формиране на толерантност и уважение към различните
измерения на социокултурната идентичност;
9. Формиране на толерантност и уважение към правата на хората с
уврежданя;
10. Формиране на уважение към националните, европейските и
световните културни ценности и традиции;
11. Формиране на европейска идентичност;
12. Формиране на умения за разрешаване на конфликти по неагресивен начин.
13. Формиране на умения, свързани със самопознание, формиране на
адекватна самооценка, предпоставка за вземане на обосновани,
реалистично решения;
14. Формиране на комуникативни умения и умения за работа в екип.
Настоящия план е приет на педагогически съвет №1/15.09.2021 г. и е утвърден със
заповед № РД-04-9/15.09.2020 г. на Директора на ДГ„Мир“.

ГЛАВА ПЪРВА
I.

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1. Силни страни, постижения и резултати:
 Успешно прилагане на Монтесори метода във всички групи на ДГ;
 Пълен капацитет на групите и много добра средна месечна посещаемост.
 Мотивиран и амбициозен педагогически екип за повишаване на личната си
квалификация и въвеждане на новости в работата си.
 Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни
направления.
 Много добро хранене и санитарно - хигиенно поддържане.
 Отлична функционална среда.
 Отлична подготовка на децата от IV-те подготвителни групи за училище.
 Усвояване и покриване на ДОС и стандартите.
 Оптимално организирано пространство в занималните.
 Естетизирани отделни зони по групите и фоайетата.
2. Извод:
Продължаване успешното прилагане на Монтесори педагогиката във всички
възрастови групи на ДГ; добрата педагогическа работа при отглеждането и
възпитаването на децата и подготовката им за училище; повишаване на личното
образование и квалификация; запазване на авторитета и добрия имидж на ДЗ сред
обществеността.
3. Анализ на педагогическия състав:
№
1
2
3
4

длъжност
Директор
Старши учител
Учител по музика
Учител

брой
1
9
1
7

магистър
1
9
1
4

ОКС
бакалавър I

ПКС
II

III

IV

V

1
1
2

10
1
4

Ефективност на разпределението на непедагогическия персонал:
Броят на непедагогическия персонал напълно задоволява нуждите на детската
градина през изминалия период.
Разпределението му бе, както следва:
 ЗАС – 1
 Домакин – 1
 Технически секретар – 1
 Готвач – 1
 Помощник готвач – 1
 Работник кухня - 1
 РРП -1
 Чистач-хигиенист -1
 Помощник възпитатели - 7
4. Анализ на участието на учителите в квалификационни форми
2

 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти на
тема: „ Професионално прегаряне”
5. Резултати от участие в конкурси и състезания
 Конкурс за рисунка - РИОСВ – Пловдив и екипът на СНЦ „Зелени Балкани“
 Състезания „Обичам български език" в образователен център „Авигея“.
 Конкурс за рисунка-„ Нарисувай ми слънце”, ОУ” Цар Симеон Велики”
6. Анализ на материално – дидактичната и техническа база:
 Анализ на организацията на предметно пространствената среда; оптимално
използване на наличните помещения за образователни цели. Всички групи са с
бани и санитарни възли, отговарящи на стандарта. Всяко дете разполага със
собствен гардероб. Групите разполагат с обособен кът за игри и кът за книги
„Моята библиотека“, опитно поле, а монтесори стаите са оборудвани с
специализирани дидактични и познавателни материали.
 Осигуреност на детската градина с играчки, работни материали, познавателни
книжки, учебни помагала и пособия и монтесори материали.
 Условия за осигуреност на двигателната активност на децата: физкултурен
салон, който по график се използва за допълните дейности - футбол, танци, йога и
др., плувен басейн, фитнес площадка в двора на детската градина
 Изградена система за контрол на достъпа за гарантиране безопасността на
децата.
7. Участие в национални и европейски програми и проекти:
 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,
финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и
инвестиционни фондове :

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Програма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти
и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства
в общинските детски градини“
 Проект за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и
спорта
8. Педагогическо взаимодействие в детските групи:
 Програмна система на детската градина – изработена в съответствие с
Програмна система на Издателство „Изкуства“ –за първа, втора, трета „ Аз съм в
детската градина” и четвърта група „Аз ще бъда ученик“, ДОС се постига с метода
Монтесори.
 Осигурена е подготвена среда и среда за игра, съобразно възрастовите
особености и гарантираща цялостно развитие на детето, както и възможности за
опазване на физическото и психическото му здраве.
 Силни страни, затруднения, тенденции в организацията и резултатите от
педагогическото взаимодействие в детската градина. Осигуреност с лаптопи за
работа на всички учители. Детската градина разполага с интерактивна дъска,
мултимедиен проектор и обособени кътове за игра и разгръщане потенциала на
децата
 В ДГ „Мир” се прилага метода на Мария Мотнесори за ранно детско развитие на
децата с оглед формирането на компетентни, свободомислещи, самостоятелни и
щастливи деца. Обучение по английски език, плуване и други допълнителни
дейности.
II. МИСИЯ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
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1. Мисия на детската градина
Детска градина „Мир” организира дейността си за изграждане на желаната визия
чрез отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата, основано на:
 съчетаване на традицията и добрите практики с постиженията на
съвременната педагогическа наука;
 прилагане на системата Монтесори.
2. Цел: Формиране на личностни качества, ценности и нагласи, които да подпомогнат
пълноценното развитие на детската индивидуалност чрез активно включване в народни
празници и обичаи.

Тема: „ Традиции и обичаи”
Подцели:
1. Създаване на умения и мотиви за спазване на правила в рамките на
образователните институции и социалния живот и възпитаване на толерантност;
2. Формиране на уважение към етническата, националната, културната, езиковата
и религиозната идентичност на всеки гражданин; толерантност и уважение към
правата на децата и хората с увреждания;
3. Изграждане на умения за общуване, социална адаптивност и пълноценно
развитие на детската индивидуалност;
4. Създаване на механизми за адекватно поведение при отглеждане на деца в
извънредна епидемична ситуация във връзка с КОВИД-19, грипни ваканции и
други неблагоприятни събития.
5. Разработване на система за онлайн обучение при необходимост и дейности за
подпомагане на родителите при усвояване на знания и умения от децата в
електронна среда.
3. Стратегии
1. Използване на съвременни форми, методи и средства за постигане на ефективно
педагогическо въздействие за развитие на детската личност.
2. Продължаване на доброто сътрудничество между детската градина и семейството.
4. Приоритети
1. Налагането на ДГ „Мир“ като съвременен Монтесори център.
2. Гарантиране здравето и безопасността на децата.
3. Децата да развиват уникалната си индивидуалност и творчески потенциал.
5. Основни задачи
1. ДГ „Мир” да осигурява условия за:
 цялостно развитие на детската личност - физическо, познавателно, езиково,
духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо;
 придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения,
необходими за успешното преминаване на детето към училищното
образование.
2. Изграждане на мотивиран и квалифициран екип чрез повишаване на
квалификацията, увеличаване на компетентностите за изпълняваната работа и кариерно
развитие на педагогическите специалисти.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Брой деца: 235
• по план – 176
• по списък – 235 с осигурени места.
2. Брой на групите:
• по план – 8
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• утвърдени – 8
9. Детската градина прилага метода на Мария Монтесори в първите, вторите,
третите и четвърти подготвителни групи на ДГ’.
10. Разпределение по групи:

Група

Брой
деца

Учители
Милета Христова – старши
учител
Гергана Видева – учител
Мирослава Янкова – старши
учител
Кристина Селикева– учител
Неделка Ушева – старши
учител
Десислава Петрова – старши
учител
Пенка Неделкова – старши
учител
Николина Хорозова – старши
учител
Радка Митева – старши учител
Нели Кръстева – учител

Помощник
възпитател
Стефка Табакова

Първа А група

30

Първа Б група

30

Втора група

29

Трета A ПГ

29

Трета Б ПГ

30

Трета В ПГ

30

Лилия Христозова – учител
Лидия Илчева – учител

Елена Захариева

Четвърта A ПГ

31

Нонка Телкийска

Четвърта Б ПГ

26

Миглена Кацарова – учител
Мария Нанева – старши
учител
Бисера Панайотова – старши
учител
Величка Карадимитрова –
учител

Снежана Великова
Красимира Иванова

Красимира Маркова

Катя Иванова

Величка Гърбучева

Учител по музика: Татяна Бошева–учител на 1/2 щат в ДГ“Мир“
Медицинска сестра: Минка Духтева
Психолог: Станимира Паничарска

11. Комисии и работни групи:
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Председател на СО

Миглена Кацарова

Председател на ПС
Секретар и водещ н акнигата за Общи
събрания

Генчо Биволарски
Десислава Петрова – председател
Членове: Нели Кръстева
Лидия Драганова
Мирослава Янкова – протоколчик
Нели Кръстева
Елена Христова
Мария Нанева
Миглена Кацарова
Величка Карадимитрова
Бисера Панайотова
Николина Хорозова
Пенка Неделова
Лилия Христозова
Лидия Илчева
Радка Митева
Нели Кръстева
Елена Христова
Мария Нанева
Миглена Кацарова
Величка Карадимитрова
Бисера Панайотова
Миглена Кацарова – председател
Членове: Елена Христова
Красимира Маркова
Пенка Неделкова – председател
Членове: Николина Хорозова
Неделка Ушева
Николина Хорозова – председател
Членове: Миглена Кацарова
Неделка Ушева
Лилия Христозова – председател
Членове:Неделка Ушева
Бисера Панайотова
Пенка Илиева
Миглена Кацарова – председател
Членове: Гергана Видева
Лидия Илчева
Неделка Ушева – председател
Членове: Милета Христова
Мирослава Янкова
Миглена Кацарова
Николина Хорозова
Бисера Панайотова – председател
Членове: Татяна Бошева
Милета Христова
Миглена Кацарова
Минка Духтева – председател
Членове: Пенка Неделкова
Красимира Маркова
Красимира Сахатчиева

Секретар на ПС и водещ книгата с
протоколина ПС
Отговорник Книга за подлежащи

Отговорник за Регистрационната книга
за издадени удостоверения

Комисия за изработване на графици за
отпуски
Комисия Квалификационна дейност
Комисия Взаимодействие с родители
Комисия Дарения

Комисия Защита от бедствия
Комисия Диференцирано заплащане

Комисия по развлеченията

Комисия по хигиена
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Мария Нанева – председател
Членова: Милета Христова
Десислава Петрова
Гергана Видева – председател
Комисия БДП
Членове: Бисера Панайотова
Величка Карадимитрова
Комисия ДДейности
Лилия Христозова – председател
Членове: Мирослава Янкова
Милета Христова
Комисия по превенция на ранно
Десислава Петрова – председател
напускане на деца от ПУВ
Членове: Бисера Панайотова
Величка Карадимитрова
Комисия по насърчаване на
Величка Карадимитрова – председател
грамотността
Членове: Милена Катермова
Мария Нанева
Комисия по интериора
Радка Митева – председател
Ченове: Мария Нанева
Нели Кръстева
Нели Ушева
Комисия за противодействие, превенция Лидия Илчева – председател
и интервенция на насилието, тормоза и
Членове: Нели Кръстева
агресията в ДГ
Радка Митева
Комисия по противодействие на
Николина Хорозова – председател
тероризма
Членове: Красимира Маркова
Пенка Илиева
Нели Кръстева – председател
Комисия по БУВОТ
Членове: Бисера Панайотова
Вихрен Ризов
Комисия по ППО
Бисера Панайотова – председател
Членове: Нели Кръстева
Вихрен Ризов
Координиращ екип по приобщаващо
Станимира Паничарска – председател
образование
Членове: Радка Митева
Пенка Неделкова
Комисия по атестиране
Бисера Панайотова – председател
Членове: Мария Нанева
Нели Ушева
Миглена Кацарова
Милета Христова
Николина Хорозова
Комисия по награждаване
Милета Христова – председател
Членове: Мирослава Янкова
Николина Хорозова
Комисия етика

Комисия за изготвяне на ГКП
Отговорник
постановки

график

за

Николина Хорозова – председател
Членове: Пенка Неделкова
Бисера Панайотова
театрални Бисера Панайотова

Отговорник на кухнята
Отговорник за летописна книга
Отговорници за методичен кабинет /

Тодорка Сарийска
Мария Нанева
Десислава Петрова
Бисера Панайотова
7

костюми
СОТ

Величка Гърбучева
Красимира Маркова
Стефка Табакова
Красимира Сахатчиева
Нонка Телкийска
Снежана Великова
Елена Захариева
Катя Иванова
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ГЛАВА ВТОРА
МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
СЕПТЕМВРИ
Педагогическа дейност
Педагогически съвет
1. Избор на секретар
ПС.
2. Приемане на
правилника за
дейността на ДГ.
3. Приемане на
стратегия и програмна
система за
осъществяване на ДОС
и седмични програми.
4. Приемане на план за
работа на ПС.
5. Актуализиране на
работните eкипи
6. Определяне на педаг.
екипи по групи.
7. Приемане на дневен
режим
8. Приемане на
правилник на етичен
кодекс и етична
комисия.
отг. Директор
срок:15.09.2021г.
Педагогически съвет
1. Приемане на
годишен план за
дейността на детската
градина.
2. Определяне
видовете дейности
извън ДОС и вътрешни
правила за
осъществяването им.
3. Приемане план за
контролна дейност
4. Приемане на план за
квалификация
5. Приемане план за
БАК.
6. Приемане план за
подготовка на децата

Организационно –педагогическа
дейност
1. Празници и развлечения
1.1. „Здравей, детската градина”тържествено откриване на новата
учебна година
отг:У-л по музика, КПР
срок: 15.09.2021г.
1.2.Спортен празник
отг:У-л по музика, КПР
срок: 30.09.2021г.
2. Общо събрание
Приемане правилника за
вътрешния трудов ред
отг: Председател на СО
срок:15.09.2021г
3. Работа с родителите.
3.1. Актуализиране на таблата
за родители.
Отг. У-ли по групи
срок: постоянен
3.2. Родителски срещи по групи запознаване на родителите с ПВР
и ПДДГ, представяне на
Програмната система на детската
градина; избор на родителски
активи
отг: Директор, У-ли по групи
срок: 24.09.2021г.
3.3. „Да си подадем ръка” –
създаване на библиотечен кът
за обмен на книги, списания,
статии за родителите.
отг: У-ли груп, КВР
срок: 30.09.2021г.
3.4. Педагогически
консултации
отг: У-ли групи
срок: постоянен
4. Хигиена и здравеопазване.
4.1. Текуща хигиена.

Административно стопанска дейност
1.Изготвяне на Образец № 2.
и щатно разписание
отг: Директор,
срок: 15.09.2021г.
2. Утвърждаване ПВТР и БУВОТ
отг: Директор
срок: 15.09.2021г.
3. Утвърждаване ППР
отг: Директор
срок: 15.09.2021г.
4. Утвърждаване ПДДГ
отг: Директор
срок: 17.09.2021г.
5. Осигуряване на необходимите
материали за НУГ.
отг.: Домакин
срок:21.09.2021г.
6. Проверка на склада с
хранителни продукти
отг.: Домакин
срок:21.09.2021г
7. Проверка документацията на
ЗАС и домакин.
отг: Директор
срок: 24.09.2021г
8. Извършване на инструктаж по
охрана на труда
отг: ЗАС
срок: 24.09.2021г.
9. Инструктаж за безопасни условия на труд.
отг: Н. Кръстева
срок: 09.2021г.
10. Инструктаж за
противодействие на тероризма .
отг:Н. Хорозова
срок: 09.2021г.
11. Актуализиране досиетата на
персонала и картотеката в архива.
отг.: ЗАС
срок: 30.09.2021г.

отг: Мед. сестра
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от ПУВ за действие
при БАК
7. Приемане програма
за безопасно движение
на децата по групи,
план за работа на
комисията по БДП.
8. Приемане план за
празници и
развлечения
9. Запознаване с реда и
условията за
определяне на ДТВ за
постигнати резултати
от труда на ПП
10. Актуализиране
стратегия за превенция
за мерки за отпадане на
деца от ДГ
отг. Директор
срок:15.09.2021г.

срок: текущ
4.2. Здравна документация по
групи.
отг: Мед. сестра,
срок: 24.09.2021г.
4.3. Състоянието на здравните
книжки на служителите
отг.: Мед. сестра
срок: постоянен

11.Приемане графика
за провеждане
на заседания на Екипа
за подпомагане на
обучение и
възпитанието на дете
със СОП
отг. Директор
срок:15.09.2021г.
Текуща проверка
Правилно водене на
документация.
Интериор и готовност
на групите за работа.
отг. Директор

ОКТОМВРИ
Педагогическа дейност
I. Квалификация.
„ Защо децата трябва да
спортуват“

Организационно – педагогическа
Административно дейност
стопанска дейност
Педагогическо съвещание.
1. Проверка на склада за
хранителни продукти.
1. Създаване на организация
за измерване на физическата
2. Проверка документацията на
10

Отг: Мед. сестра
Срок:12.10.2021г.
II.
Педагогически
контрол.
Диагностичен етап
Установяване на обема
от знания на децата
свързани с
християнската
обредност.
отг: У-ли, Директор
срок:26.10.2021.г.
III. Текуща
проверка
IV. Проверка на
задължителната
документацията.
отг: Директор
срок:05.10.2021г.
Капацитетът на групите
– причини за
отсъствията.
отг.: Директора,
срок: 03.10.2021г.
Месечно планиране –
задължителен хорариум
по групи.
отг.: Директора,
срок: 12.10.2021г.

дееспособност.
2. Организиране обучението
по БДП в ДГ
 нормативна основа
 организация на ВОП по
проблема
отг: Учители
срок: 05.10.2021г.
3. Празници и равлечения
3.1. „Есенен карнавал“ развлечение
Отг:У-л по музика КПР, У-ли
на IIIБ гр.
срок: 08.10.2021г.
3.2. Еднодневна екскурзия /гр.
Копривщица/
отг: Директор, КПР
срок: 10.2021г.
3.3. „Ден на мобилността“
отг:У-л по музика, КПР, У-ли
по групи
срок: м.10.2021г.

домакин .
Отг.:Директор,
Срок: м.10.2021г
3. Приемане на план за работа при
зимни условия.
отг: Директор, домакин
срок: 29.10.2021г
4. Проверка на състоянието на
бельото и контрол върху
спазване графика за смяна на
бельо.
отг: домакин
срок: текущ
5. Проверка за спазване на
работното време.
отг: Директор,
срок: текущ

4. Работа с родители.
4.1. Практикуми и развлечения
„Есен златна, благодатна
отг.: У-ли по групи, КВР
Срок: м.10.2021г.
4.2. Анкета „За
толерантността”
/подготвителни групи /
Отг.: У-ли по групи, КВР
Срок: м.10.2021г.
4.3. „Училище за родители“беседи, дискусии, практически
занимания, педагогически
игри.
отг. У-ли по групи
срок: 29.10.2021г.
4.4. Педагогически
консултации
отг: У-ли по групи
срок: постоянен
5.Хигиена и здравеопазване
Приемане план за закаляване
през есенно-зимния период.
отг.: Мед. сестра
срок: 12.10.2020г
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НОЕМВРИ
Педагогическа дейност
I.

Квалификация

„Адаптацията на детето
в нова среда- ролята на
педагогическото
взаимодействие с
родителите“
Отг: М. Христова
Г. Видева
Срок: 16.11.2021г.
II.Педагогически
контрол.
Създаване на
стимулираща среда за
усвояване модели на
поведение,взаимоотно
шения иначини на
празнуване и условия
за богато
междувъзрастово
общуване.
Отг: Директор
срок: м.11.2021г
III. Текуща
проверка:
Прием и утринна
гимнастика.
Формиране на
културни навици в
различни режимни
моменти.
Проверка на дневника,
планиране по групи.
Отг: Директор,
срок: постоянен

Организационно-педагогическа
дейност
1.Педагогическо съвещание.
Обсъждане форма и място за
провеждане и варианти за
предстоящите празници и
коледно тържество.
отг.: Комисия
срок: 05.11.2021г.
2. Хигиена и здравеопазване
2.1.Първа помощ и медикосанитарна защита-лекция
2.2. Поддържанена добра
хигиена в ДГ
отг.Мед.сестра
срок :постоянен
3. Празници и развлечения
3.1.“Ден на Народните
будители“
отг.У-л по музика, КПР, у-ли
наIVБ гр.
срок : 01.11.2021г.
3.2. Еднодневна екскурзия
/Араповски манастир/
отг: Директор, КПР
срок: 11.2021г.
3.3. „Моето семейство“ отбелязване деня на
християнското семейство
отг.У-ли по групи
срок : 15-19. м.11.2021г.

Административностопанска дейност
1. Проверка документацията на
ЗАС .
Отг: Директор,
Срок: м.11.2021г.
2. Проверка за спазване на
работното време.
Отг: Директор,
Срок: текущ
3. Изготвяне график за
снегопочистване.
отг: Домакин
срок: 09.11.2021г.
4. Инвентаризация на склада с
хранителнипродукти и хигиенни
материали
отг: Директор
срок: текущ
5. Информация за състоянието на
МТБ – стопанисване и
обогатяване.
отг: Директор
срок: 23.11.2021г.
6. Проверка на дейноститеизвън
ДОС.
отг.: Директор и род.актив
срок:11.2021г.

4. Работа с родители
4.1. Дейности с екологична
насоченост - „Нашата
градинка”
отг.: У-ли по групи, КВР
срок: м.11.2021г.
4.2. „Богатствата на есента” –
изложба на апликации и изделия,
изработени от деца и родители
отг.: У-ли по групи, КПР
12

срок: 22-26.11.2021г.
4.3. Педагогически
консултации
отг: У-ли по групи
срок: постоянен
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ДЕКЕМВРИ
Педагогическа дейност

I. Педагогически
съветквалификационен
" Моята Монтесори
детска градина"
отг: У-ли на IIIБ гр.
срок: 14.12.2021г.

II. Педагогически
контрол.
Технологичен етап
Акцентиране върху
най-значимите
елементи и моменти ,
представляващи същността и
смисъла на съответния обред или традиция
отг: Директор
срок:12.2021г.
III.
Текуща
проверка:
IV.
Проверка на
дневниците,
планиране по групи.
отг: Директор
срок: постоянен

Организационно-педагогическа
дейност
1. Педагогическо съвещание
Обсъждане на срокове и
варианти за празниците

Административностопанска дейност
1. Приключване на финансовата
година, инвентаризация.
отг.: Домакин
срок: 22.12.2021г.

2. Празници и развлечения
2.1. Еднодневна екскурзия
отг: Директор, КПР
срок: 12.2021г.
2.2. Дядо Коледа дойде с дар
за всяко дете” – Развлечение
за посрещане на Дядо Коледа
отг.:У-л по музика, КПР,
у-ли по групи
срок: 23.12.2021г.
3. Работа с родителите
3.1. „Рожден ден” –
изработване на картички по
случай РД на ДГ“ Мир“
отг.:У-ли по групи, КПР,КВР
срок: м.12.2021г.
3.2. Изработване на сурвачки,
елхови играчки, коледни украси и
сувенири за занималните на
ДГ „Коледни работилници”
отг: У-ли по групи, КПР
Срок: 13-17.12.2021г.
3.3. Участие на родители в
подготовката на Коледните
празници на децата по
групи/Родителски срещи
Отг: У-ли по групи,КВР,КПР
Срок: м.12.2021г.

2. Изготвяне на график за
отпуските.
отг.:Председател СО
срок: 22.12.2021г.
3. Инвентаризация на склада с
хранителни продукти.
4. Проверка документацията на
домакин
отг: Директор
срок: текущ
5. Проверка за спазване на графика
за сменяне на бельо.
отг. Директор,
срок: текущ
6. Проверка за спазване на
работното време.
отг.: Директор
срок: текущ

3.4.Педагогически
консултации
отг.: У-ли по групи
срок: постоянен
3. Хигиена и здравеопазване.
3.1. Поддържане на добра
хигиена в детската градина и
двора.
3.2. Информация за
заболеваемостта на децата от
ДГ
отг.: Мед.сестра,
14

срок: текущ

ЯНУАРИ
Педагогическа дейност
I.
Педагогически
съвет
квалификационен
„Музикотерапия”
Отг:У-л по музика
Срок:11.01.2022г.
II.Педагогически
контрол.
Текуща проверка
1.Настроението на
децата в групата:
насърчава ли се у тях
индивидуалния избор
на дейност,
самостоятелност и
положителна
самооценка, изпитва ли
детето удовлетворение;
2. Направление : ОС
отг.: Директор
срок:м.01.2022г.

Организационно-педагогическа
дейност
1. Педагогическо съвещание
1.1. Отчет за протичането на
коледните тържества – добри
и слаби страни.
отг. Директор
срок: 14.01.2022г.

Административностопанска дейност
1. Проверка на складовете за
хранителни продукти, срокове
на годност, правилно
съхранение.
отг: Директор
срок: текущ

2. Празници и развлечения

2. Проверка документация ЗАС
отг. Директора,
срок: текущ
3. Хигиената във всички
помещения

2.1. „Зимна надпревара“ забавни игри при снежни
условия
отг: У-ли по групи, пом.
възпитатели
срок:м.01.2022г.
3. Работа с родители
3.1. Тренинг „Защо децата не
ни слушат понякога?”
отг. у-ли по групи
срок:03-28.01.2022г.
3.2. Професии на моите родители
отг.:у-ли по групи,КВР
срок:10-14.01.2022г.
3.3. .Педагогически
консултации
отг.: У-ли по групи
срок: постоянен

4. Проверка документация
НАССЕР
отг. Директор
срок: текущ
5. Проверка за спазване на
работното време от персонала.
отг: Директор
срок: текущ
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ФЕВРУАРИ
Педагогическа дейност

I. Квалификация
„Ролята на работата
с природни
материали за
развитие на
креативно мислене и
формиране на
екологично
отношение.“
отг.: у-ли на IIIВ гр.
срок 09.02.2022г.
II. Педагогически
контрол.
Приложение на игри
от различни страни в
различните режимни
моменти

III.

Отг: Директор
Срок: м. 02.2022г.
Текущ контрол

1. Качествени
материали в кътовете,
как се използват,
стимулират ли
научаването и
развитието на детето,
има ли разнообразие и
възможност за избор,
достъпни ли са и
съобразени ли със
възрастта на дететo
отг: Директор
срок: м. 02.2022г.

Организационно-педагогическа
дейност
1. Педагогическо съвещание.
Пълняемост на групите и
организация на привеждането
на педагогическия персонал в
съответствие с броя на децата.
отг. Директор
срок: 01.02.2022г.
2. Празници и развлечения

Административностопанска дейност
1. Контрол на трудовата
дисциплина.
отг. Директор
срок: текущ
2. Проверка на дейностите извън
държавния образователен
стандарт.
отг. Директора и род. актив
срок: текущ
3. Проверка за спазване на
работното време.

2.1. „Аз съм Левски“оформяне на кътове по групи
и рецитал от стихчета и песни
отг. У-ли IIIB група
отг. Директор
срок:14-18.02.2022г.
срок: текущ
2.2. „На червено – спри, на
4. Инвентаризация на склада с
зелено – премини!“ - забавни
хранителни продукти.
игри по групи
oтг.:У-ли по групи,
отг: Директор
У-л по музика, комисия БДП
срок: текущ
срок: м. 02.2022г.
5. Проверка документацията на
домакина,ЗАС и техн.секретар
3.Работа с родителите
отг: Директор
3.1. Открити моменти от живота
срок: м. 02.2020г.
не детето в ДГ- участие на
6. Контрол на трудовата
родители в педагогически
дисциплина.
ситуации
/отворени врати/
отг. Директор
отг. У-ли по групи, КВР
срок: текущ
срок: 07-11.02.2022г.
7. Проверка на дейностите извън
3.2. „Левски“ –
държавния образователен
информационни кътове и табла
стандарт.
Отг: У-ли по групи, КВР
срок: м. 02.2022г.
отг. Директора и род. актив
3.3.„Бели и червени” – участие
срок: текущ
в творчески занимания,
8. Проверка за спазване на
съвместно с децата
работното време.
отг. у-ли по групи, КВР
срок: 21-25.02.2022г.
отг. Директор
3.4. Тематична родителски
срок: текущ
среща „Взаимните ползи от
9. Инвентаризация на склада с
образователната интеграция
хранителни продукти.
отг. У-ли по групи
срок: 21-25.02.2022г.
отг: Директор
3.5. Педагогически
срок: текущ
консултации
10. Проверка документацията на
отг. У-ли по групи
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срок: постоянен
4. Общо събрание.

домакина,ЗАС и техн.секретар
отг: Директор
срок: м. 02.2022г.

4.1. Информация за контрола
по спазване на правилника за
вътрешния ред.
4.2. Фонд СБКО-начин на
разходване за 2022г.
4.3. Отчет изпълнение на
бюджет
отг. Директор
5. Хигиена и здравеопазване.
Информация за хигиената в
детската градина.
отг: мед. сестра,
срок: текущ
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МАРТ
Педагогическа дейност
I. Педаг. съветквалификационен
Празници и традиции –
Възпитаване в
добродетели“
отг.: у-ли на II
срок: 15.03.2022г.
2.Избор на учебни
помагала за
2020/ 2021г.
отг.Директор
срок:25.03.2022г.
II. Педагогически
контрол
1.Обогатяване на
общуването с децата,
чрез насищане на
педагогическото
взаимодействие със
ситуации, натоварени с
морален избор от
децата.
2.Използване на
художествената
литература като
педагогическо средство
за обогатяване
жизнения опит на
децата и превенция
срещу агресията
отг.: Директор
срок:25.03.2022г.
III. Текуща проверка
1.Включване на
семейството в живота
на ДГ, общуване ,
партньорство,
информация,
ритмичност и
системност в
мероприятията по

Организационнопедагогическа дейност
1. Педагогическо съвещание
2. Празници и развлечения
2.1. Посрещане на Баба
Марта
отг.: У-л по музика, КПР
срок:01.03.2022г.
2.2. „Моята родина” –
отбелязване на националния
празник 3-ти март
Отг.:у-л по музика, КПР, ули на IVБ гр.
срок: 03.03.2022г.
2.3.8-март – празник на
жената
Отг.: у-л по музика: у-ли по
групи
срок: 02-08.03.2022г.

Административностопанска дейност
1. Контрол на месечния отчет на
домакина
отг. Директор,
срок: текущ
2.Проверка на склада с хранителни
продукти и таксовата книга на ЗАС.
отг. Директор,
срок: текущ
3.Проверка на документацията за
охрана на труда.
отг. Директор,
срок: текущ
4.Проверка за спазване на работното
време от персонала.
отг. Директор,
срок: текущ

3.Работа с родителите
3.1. „Здравна рубрика“ –
информационни кътове и
табла
отг.:У-ли по групи, мед. сестра
срок: м.03.2022г.
3.2.„Прочети ми, разкажи ми
за 3-ти март” – ситуации с
участие на родители в групи
отг.:у-ли по групи, КПР
срок: м.03.2022г.
3.3. Практикум „Био-градинка”
отг.: у-ли по групи, КПР
срок: м.03.2022г.
3.4. Педагогически
консултации
отг. У-ли по групи
срок: постоянен
4. Хигиена и здравеопазване
Информация за състоянието
на хигиената и рационалното
хранене в ДГ.
Информация за
заболяемостта в ДГ
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групи;
2.Направление : ИИ
отг.: Директор
срок:м.03.2022г.

отг. мед.сестра,
срок: м.03.2022г.

АПРИЛ
Педагогическа дейност

I.Педагогически
съвет:
Избор на номинация за
удостояване на учител
с почетна значка на
гр.Пловдив
отг.Директор, КПН
срок:05.04.2022г.
II. Квалификация
„ Помогни ми да се
справя сам”- значение
на правилата в
Монтесори метода
отг: у-ли на IVА
срок: 12.04.2022г.
III. Педагогически
контрол.
1.Технологичен етап
Обогатяване на
общуването с децата,
чрез насищане на
педагогическото
взаимодействие със
ситуации, натоварени с
морален избор от
децата
Да проиграва в
мисловен и вербален
план със средствата на
изобразителното

Организационно-педагогическа
дейност
1.Педагогическо съвещание.
2. Празници и развлечения
2.1. Театър: ” Пролетни празници”
отг.: У-ли по групи, КПР, У-л
по музика
срок:м.04.2022г.
2.2. Великден /изложба/организиране на съвместна
изложба с участието на различни
членове на семейството
отг.: У-ли по групи, КПР, У-л
по музика
срок: 18-21.04.2022г.
2.3. Ден на Земята/ костюми
от родители/
Отг.: У-ли по групи, КПР, Ул по музика
срок: 21.04.2022г.
3. Работа с родителите

Административностопанска дейност
1. Проверка на ПРК
отг. Директор,
срок: текущ
2. Проверка на ведомостта за
заплати.
отг. Директор,
срок: текущ
3. Проверка на работното време.
отг. Директор,
срок: текущ
4. Инвентаризация на склада с
хранителни продукти.
отг.: Директор,
срок: текущ

3.1. „Книжки сладкодумни” –
ситуации с участие на родители за
седмицата на детската книга
отг.:У-ли по групи, КПР
срок: 26-29.04.2022г.
3.2. Практикум „Шарен Великден“
отг.:У-ли по групи
срок: 21.04.2022г.
3. 3. Пролетни празници и обичаи
– участие на родители в
запознаването на децата с
традиции, свързани с празниците
от пролетния цикъл.
Отг.:У-ли по групи
срок: м.04.2022г.
3. 4.„ Билките“
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изкуство
отг.: Директор,
учители
срок:26.04.2022г
2.Текуща проверка
1. Проверка на
задължителната
документация по
групи.

/засаждане на билки в опитното
поле/
Отг.:У-ли по групи
срок: м.04.2022г.
4. Хигиена и здравеопазване:
Лекция на здравна тематика
Отг: Мед.сестра,
срок: м.04.2020г.
5.Общо събрание
Отчет изпълнение бюджета

2. Конструиране и
технологии
отг: Директор,
срок: текущ
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МАЙ
Педагогическа дейност
I. Педагогическисъвет.
1. Доклад – анализ за
дейността на
детската градина
през-2020/2022г.

Организационно-педагогическа
дейност
1.Педагогическо съвещание.
Организационни въпроси
относно провеждане на
педагогически съвет за отчета
на учебна 2021/2022г.
Отг: Директор
2.Празници и развлечения

2. Насоки за работата
през летния сезон.
отг.: Директор
.
II. Квалификация
Квалификация на
учителите за работа с
деца със СОП
отг: Мира Паничарска
срок:11.05.2022г.
III.
Педагогическиконтро
л.
1.Организиране на
съвместни дейности
между родители, деца и
учители със
състезателен,
познавателен и
развлекателен характер
отг.директор,учители
2.Проверка на
задължителната
документация по групи.
отг.: Директор,
срок :текущ
3.Готовността на
децата за училище
отг.: Директор,учители
IVА,IVБ
срок : м.05.2022г.

Административностопанска дейност
1. Ремонти в детската градина.
отг.: Директор, домакин,
срок: текущ
2. Актуализиране графика за
платен годишен отпуск на
педагогическия и
непедагогическия персонал.

2.1. Организиране на излет участие на родителите в
подготовката и провеждането
на мероприятието
Отг.:Директор, у-ли по групи
срок:.м.05.2022г.
2.2. „24-май”

отг: Председател СО, Директор
3. Проверка за спазване на
работното време на персонала.

Отг.:У-л по музика, КПР
срок:23.05.2022г.
2.3. „ Довиждане ДГ”
отг.:У-ли ПГ, У-л по музика
срок:31.05.2022г.

отг. Директор
5. Проверка документацията на
ЗАС.
отг. Директор

отг. Директор
4. Проверка на склада с
хранителни продукти.

3.Работа с родители
3.1.„Да посрещнем пролетта“
– туристически и
развлекателни мероприятия с
участието на родителите
отг.:У-ли групи,КПР,КВР,
срок:.м. 05.2022г.
3.2. „Готовността на децата за
училище” – анкета с родителите
отг.: У-ли ПГ
срок:31.05.2022г.
3.3. Тематични родителски срещи
в ПГ – 6 год.деца -„Моето дете –
първокласник и останалите групи
отг.:У-ли по групи
срок: м.05.2022г.
3.4. Тържества за изпращане
на бъдещите ученици „Довиждане, детска градина“
отг.:у-ли на ПГгрупи
срок: 31.05.2021г.
3.5. I-ви юни-Ден на детето
oтг.:у-ли по групи,У-л по
музика

21

срок: 01.06.2022г.
4.Хигиена и здравеопазване.
4.1. Антропометрични
измервания на децата.
отг. Мед. сестра
4.2.Актуализиране на плана за
закаляване през лятото.
отг. Мед. сестра
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Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан
на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в
работата на детската градина.
Повишаването на качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между
проверените традиции на българската образователна система и предизвикателствата на
съвременните иновации и технологии.
Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с изискванията на Закона
за предучилищно и училищно образование, за модернизиране на образователната система и с
общия интерес – детската градина да се превърне в привлекателна среда за обучение, възпитание
и социализация на децата и активен участник в модели за „учене през целия живот”.
Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен
стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането - при условия и по ред,
определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и
училищата.
Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с
управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за самооценяване
(вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва
ежегодно от комисия в детската градина, чрез дейности, процедури и критерии, приети от
детската градина.
Областите, които подлежат на самооценяване, са:
управлението - ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за
повишаване на качеството в институцията; Взаимодействие на детската градина с родителската
общност. Дейността на Обществения съвет към детската градина
образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация;
взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.
В процеса на оценяване участват децата от различните възрастови групи, учителите, директора,
както и родителите.
Етапи на самооценяването :
1. Определяне на работната група;
2. Обучение на членовете на работната група;
3. Подготовка – работната група предлага на директора дейностите, процедурите,
критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на
предоставяното образование в детската градина (вписват се в правилника за дейността на
детската градина, приемат са на педагогически съвет и се утвърждават от директора)
4. Провеждане на информационна кампания сред учителите и родителите;
5. Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и
цялостната дейност на детската градина.
6. Провеждане на самооценяването;
7. Обработване на информацията от проведеното самооценяване;
8. Анализиране на получените резултати от самооценяването;
9. Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование,
възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване;
10. Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и
постиженията, от проведената дейност от самооценяването;
11. Утвърждаване на доклада от самооценяването.
Докладът от самооценяването съдържа:
1. Информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската
градина през периода на самооценяването;
2. Данни за използваните инструменти при самооценяването;
3. Данни за резултатите от самооценяването,
4. Сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;
5. Анализ на резултатите от самооценяването;
6. Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на
качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.
Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни
промени в областите:
 управление на образованието - гарантирано участие на гражданското общество в
изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието;

 образователна среда- изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна
среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и
умения; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното
съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови
информационни и комуникационни технологии;
 учителска професия - целенасочени политики в областта на квалификацията на
учителите;
 мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на
образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и
образователната институция.
Принципите за управление на качеството са:
1. ефикасност и ефективност.
2. ангажираност и сътрудничество.
3. прозрачност и публичност
4. автономност
5. самоуправление

Мерките за повишаване на качеството на предлаганото
oбразование в Детска градина „Mир”
се основават на: Закона за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия
за развитие на педагогическите кадри (2014 - 2020), Наредба № 5 на МОН за детските градини
ВИЗИЯ
Високото качество на обучението, възпитанието и социализацията на децата от детската градина
за превръщането и в привлекателна образователно-възпитателна и културна институция в
населеното място.
Детската градина като институция осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализира
децата според държавните образователни стандарти, в духа на българските традиции и обединена
Европа. Да развива индивидуалността и творческите заложби на всички деца, за да посрещнат
предизвикателствата на своето време, да правят своя избор в бъдеще.
ПРИОРИТЕТИ:
Анкетно проучване на дефицитите на учителите за допълнителна квалификация;
Участие в квалификационни курсове;
Обмен на добри практики по различни образователни направления;
Въвеждане на ИКТ за по-голяма ефикасност на преподавателската работа
ЦЕЛИ и ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
І. Повишаване на качеството на образование
1. Използване на съвременни методи и похвати;
2. Използване възможностите на индивидуална и групова организация;
3. Обогатяване системата на диагностика.
4.Усъвършенстване на процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен
образователен процес;
5. Въвеждане на нетрадиционни интерактивни техники за личностно развитие на всички деца.
6. Поддържане на педагогическите дейности извън ДОС – доброволен труд на учителките, или
заплащане от родителите
7. Публичност и популяризиране на предлаганото възпитание и образование в детската градина.
8. Прилагане на интерактивни и иновационни начини на възпитание и преподаване.
9. Участие на децата в различни практически форми за опредметяване на усвоени теоретични
знания - екскурзии, конкурси, състезания, викторини, творчески работилници и др.
10. Повишаване качеството на публичните изяви на децата.
11. Реализиране на превенция на насилието и агресията сред децата.
ІІ.Модернизиране на материалната база.
1. Непрекъснато обновяване на материално-техническа база, в съответствие
с изискванията на ДОС.
2. Въвеждане на ИКТ средствата за по-добро качество в образователния процес.
ІІІ.Повишаване квалификацията на педагогическите кадри.

1. Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми;
2. Обмяна на опит.
3. Включване в обучителни програми
ІV.Обмен на добри практики в обучението.
1. Обмен на информация и съобщения чрез е- mail.
2. Открити ситуации.
V.Взаимодействие с родителите:
1. Индивидуални и общи срещи с родителите за планиране на общи цели и задачи, за
разрешаване на възникнали проблеми и казуси, и др.
2. По-активно педагогическо взаимодействие между „детската градина и семейството“, както и
с други структури на местно и регионално равнище.
VІ.Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.
1. Вътрешен: констатации, изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на
процеса за осигуряване и повишаване качеството на образованието.
2. Външен: оценки и препоръки от регионалното управление на образованието и
Министерството на образованието и науката.
Отговорници за изпълнение на дейностите са: директор и учителите по групи.
Срок: учебната 2021/2022 г.

УВОД
Програмата за превенция на отпадането на децата от детска градина е
изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното
изключване, на предложената от Европейската комисия Стратегия „ Европа 2020”
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на препоръките, направени във
връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро
образование и грижа в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на
всички деца на възможности за най-добър старт в живота. Настоящата програма е
свързана с обявяването на 2010 г. за Европейска година за борба с бедността и
социалното изключване.
Програмата е част от дейностите по проект „ Ourtresurs” по програма
Коменски на програмата „Учене през целия живот” на Европейската комисия. Тя е
изработена с активното участие на деца, включени в дейности по проекта във връзка с
темата „Образование срещу изключване – гражданско образование, упражняване на
активно гражданство, роля на изкуствата и спорта като включващи инeструменти”. Тя
кореспондира с темата за включващото образование като предпоставка за
предотвратяване на социалното изключване. Базира се на основни принципи на
включващото образование:











Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до
образование.
Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието
дава.
В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса,
народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание,
обществено положение, увреждане или друг статус.
Включващото образование предполага промени в образователната система, за да
може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много поголяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата.
Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на
проблеми.
Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото
участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в
образователния процес.
Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и
формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат
възможности за включване.
При изработване на програмата бяха взети предвид и изводите в Заключения на
Съвета на Европа относно ролята на културата в борбата с бедността и
социалното изключване(2010/С 324/03) и Заключения на съвета от 18 ноември

2010 г. относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално
приобщаване.

Визията на детската градина по отношение на превенцията на отпадане
Програмата се основава на визията на детската градина:










Засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образованието.
Обмен на добрите и работещи практики между заинтересованите страни.
Предпочитана среда за децата от 3-7 годишна възраст, където се гарантира
тяхното умствено, емоционално, социално-личностно, здравно и физическо
развитие.
Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
Ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца, застрашени от отпадане,
която осигурява пълноценна личностна реализация в дейността на детската
градина.
Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество,
квалифицирана педагогическа информация и помощ.
Екип от специалисти, които обичат децата и професията си, поддържат
квалификацията си на съвременно равнище.

Принципи при реализиране на програмата









Законосъобразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите
и подзаконовите нормативни актове.
Партньорство – обмяна на добри практики с други образователни институции,
относно реализираните политики за намаляване на отпадането от детска
градина.
Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на
проблема предполага висока степен на информираност на родителите.
Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията,
независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на
постоянство в усилията и политиките за изпълнение на целите.
Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие
на постигнатите резултати.
Своевременност – осигуряване на навременните адекватни мерки за
неутрализиране на рискове от преждевременно напускане на детската градина.

Целева група





Деца от 3 до 7 годишна възраст, които са застрашени от отпадане по различни
причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и
липсват форми за социална подкрепа.
В по- общ смисъл целевата група включва всички деца записани в детската
градина като смисъл на превенция.

Цели на програмата






Обща цел:
Осигуряване на равен достъп, подкрепяща среда и подкрепа за развитие и
приобщаване на децата за пълноценна личностна реализация.
Подцели:
Изграждане на мотивация за посещение на детската градина и участие в живота
и дейността и.
Създаване на положителни нагласи към учебния процес.

Задачи и дейности за реализиране на целта















Планиране и реализиране на информационни кампании за намаляване на риска
от отпадане и преждевременно напускане на детската градина и за повишаване
на информираността относно значението на образованието.
Усъвършенстване работата на педагогическите екипи по разработване и
изпълнение на свои програми, в резултат на което да намалее броят на децата в
риск от отпадане.
Повишаване интереса на децата към работата в екип, чрез участие в кампании и
събития за отбелязване на дати от празничния календар на ДГ.
Реализиране на политики за интегрирано обучение на деца със специални
образователни потребности /СОП/, вкл. Осигуряване на достъпна архитектурна
среда.
Обмен на добри практики с други детските градини.
Повишаване на достъпа
до съвременни информационни технологии в
образователния процес.
Изработване и ежегодно актуализиране на регистъра на застрашените от
отпадане деца.
Прилагане на нови подходи в работата с работата с родителите – родителски
срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на детската
градина.
Работа на родителските активи по групи, с родители на застрашени от отпадане
деца.




Иницииране на дейността „Училище за родители”.
Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа с деца по
превенция на отпадането.

Годишният комплексен план за всяка година е оперативен по отношение на
реализирането на задачите в програмата.
SWOT анализ:
Силни страни:












Квалифицирани учители.
Прилагане на интерактивни методи във ВОП.
Възможности за творческа изява на децата – конкурси, изложби, празници и др.
мероприятия.
Създаване на приятелска среда.
Създаден уют в групите, близък до семейната среда и непрекъснато обновяваща
се материална база.
Безплатни учебни помагала за всички възрастови групи.
Безплатно допълнително хранене с плодове на децата от ІІІ-те и ІV –те групи
/ПМС 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата
за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските
градини и училищата и на учениците и на учениците от І до ІV клас.
Интегриране на деца със специални образователни потребности.
Участие на децата в дейностите над ДОС / финансирани от родителите.
Висока средна месечна посещаемост в групите.

Затрудняващи моменти:



Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от детската градина.
Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето.

Възможности








Кандидатстване на различни проектни предложения, насочени към финансиране
на превантивни по отношение на отпадането дейности.
Ранно идентифициране на децата в риск , чрез проучване на потребностите и
интересите на децата в риск.
Квалификация на педагогическите специалисти за идентифициране на
социалните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят
децата в риск да отпадане.
Активна дейност с родителите – консултиране, професионално ориентиране,
квалифициране за мотивиране и задържане на децата.
Поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми
за всяко застрашено дете.
Периодична оценка и актуализиране на мерките.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Мерки за
Ангажирани
Срок за
Финансиране
Индикатори
реализиране на
лица изпълнение
програмата
отговорници
І. Политики за превенция на преждевременното напускане на детската градина.
1.1 Осигуряване на позитивна образователна среда – психологически климат, атмосфера
на взаимоотношения, управление.
1.1.1 Разработване и изпълнение н политики в детската градина
1.1.1.1. Разработване Педагогически До 30.11 на
Не са
Брой неизвинени и
и реализиране на
специалисти
учебната
необходими
извинени отсъствия.
преместването и
2021/2122
финансови
отсъствията на
година
средства.
Брой преместени
децата.
деца
1.1.1.2. Иницииране
Педагогически Календарни
Бюджет на ДГ 2 броя съвместни
от детската градина
специалисти,
2021/2022
в рамките на
кампании
на съвместни
местни
години
планираните
кампании със
общности и
средства в
заинтересованите
други
бюджета на
страни за намаляване заинтересовани
участващите
на риска от
страни /НПО,
институции.
преждевременното
социални
напускане на детска
организации,
градина и за
др./
повишаване на
информираността
относно значението
на образованието с
обмен на добри
практики.
1.1.1.3. Планиране и
Педагогически 2021-2022 г.
Не са
Обхват осъществяване на
специалисти
необходими
………………броя
контрол за редовно и
финансови
осъществени
точно вписване на
средства.
месечни проверки.
отсъствията на
децата в
задължителната
документация, за
коректно и точно
подаване към
общините и към РУО
на данните за
движението на
децата и за броя на

отсъствията, за
своевременно
отразяване на статуса
на всяко дете в уеббазирания Регистър
за движението на
децата и учениците.
1.1.1.4. Планиране и
Педагогически 2021-2022 г.
Не са
Обхват-………броя
осъществяване на
специалисти
необходими
осъществени
контрол върху
финансови
проверки.
спазването на
средства.
задълженията на
учителите по групи
да анализират и
оценяват рисковите
фактори за отпадане
от детска градина
върху децата от
групата, в т.ч.
обучителни
трудности, да
предприемат
адекватни
,превантивни и
корективни мерки за
справяне с тях, да
анализират и отчитат
резултатите от
прилагането им и при
необходимост да
набелязват други
мерки.
1.2 Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността
на всяко дете и предотвратяване на преждевременното напускане на детската градина.
1.2.1. Обмен на
Педагогически 2021-2022 г.
Не са
2 броя
добри практики в
специалисти
необходими
детската градина.
финансови
Проведени дейности
средства.
1.2.2. По-голяма
Педагогически 2021-2022 г.
В рамките на
2 броя
атрактивност на
специалисти
планираните
преподавания
бюджетни
материал чрез игри,
средства.
Проверки на група 1
интерактивни
брой
методи,
квалификационни
онагледяване,
форми
практическа
насоченост и др.
1.2.3.Анализиране на Педагогически 2021-2022 г.
В рамките на
Резултати от
резултатите от
специалисти
планираните
обучението по
Образователнобюджетни
Образователни

възпитателния
процес от отделните
образователни
направления спрямо
очакваните резултати
и стандартите.
1.2.4. Анализ на
Педагогически
движението на
специалисти
децата и причини за
напускането им.

средства

2021-2022 г.

направления.

Не са
необходими
финансови
средства.

Процентът на
напусналите деца по
причини в равнение
с предходната
учебна година.
1.3. Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни
потребности.
1. Развитие
Педагогически
2021-2022 г.
Бюджет на ДГ
1 брой
капацитета на
специалисти
педагогически
учителите от
специалист,
детската градина
преминал
за работа с
обучение за
децата със СОП,
осъществяване
както и на
на ДПЛР на деца
специалистите,
със СОП на
работещи с деца
национално ниво.
за прилагане на
единна методика
за оценяване на
образователните
им потребности.
ІІ. Политики за интервенция на преждевременното напускане на детската градина.
2.1 Повишаване участието и ангажираността на родителите.
1.Кампании сред
Педагогически 2021-2022 г.
Не са
2 броя кампании
Родителите с
специалисти
необходими
информационен и
средства
практически
характер за
привличането им към
живота в детската
група и градина.
ІІІ. Координационен механизъм на прилагане на плана.
1. Осъществяване на Директор
Юни 2022 г.
1 отчет
контрол по
изпълнението на
плана.
План за работа на методическо обединение на детска градина „ Мир”- Празници и
развлечения е приета с решение на Педагогически съвет с Протокол №1/15.09.2021г.
и е утвърден със заповед на Директора №РД-09-27/15.09.2021г.

възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие
и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и
независимо.
Подходи на педагогическо взаимодействие
Личностен и индивидуален подход към всяко дете.Подпомагане на всяко
дете да правиизбор чрез провеждането на различни дейности, с оглед
неговото цялостно развитие.
Субект-субектно базирано взаимодействие, работа в екип.
Ситуационен,комплексен,интегрален подход
Информационно-познавателни: беседа, наблюдение, демонстрация,
обяснение, презентация,обследване.
Практико-изпробващи: упражнение, експеримент, конструиране,
моделиране.
Игрово-преобразуващи: различните видове игри - ролеви, дидактични,
музикални, конструктивни.Интерактивни: дискусия, симулация, дилема
/казуси/, ситуационни игри, жива картина, мрежа.
.
Методи за диагностициране на детското развитие: тест, анкета, интервю,
педагогическо наблюдение.
Форми на педагогическо взаимодействие:
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на
определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в
който основни участници са учителят и детето.При провеждането на
педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за
постигането на компетентности-знания, умения и отношения, необходими
за успешното преминаване на детето към училищното образование.
Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация
на предучилищното образование през учебното и неучебното време.
Педагогическото взаимодействие се организира в основна форма и в
допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се
организират в съответствие с прилаганата Програмна система. Основната
форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която
протича предимно под формата на игра. ПС се организират само в
учебното време и осигуряват постигането на компетентностите по
ДОС.Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по
образователни направления се осъществява в седмично разпределение..
Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за
постигане на компетентностите по ДОС: за първа възрастова група - 11; за
втора възрастова група - 13; за трета възрастова група - 15; за четвърта
възрастова група - 17. Продължителността на една педагогическа ситуация
по преценка на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и за втора
възрастова група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова
група. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се
разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят

за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето. Чрез
допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и
усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни
направления.Допълнителните форми се организират по преценка на
учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата
Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие
по образователни направления и възрастови групи:
Образователни
първа
втора възрастова трета възрастова
четвърта
направления възрастова група
група
група
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1
2
2
3
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1
1
2
3
Околен свят
1
2
2
2
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2
2
2
2
изкуство
Музика
2
2
2
2
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1
1
2
2
технологии
Физическа
3
3
3
3
култура
общ брой
педагогически
11
13
15
17
ситуации
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втора възрастова група – 4–5 години
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Четвъртък

петък

Околен свят

Български език и
литература

Околен свят

Български език и
литература

Физическа
култура

Изобразително
изкуство

Математика

Изобразително
изкуство

Конструиране и
технологии

Физическа
култура

Музика
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а
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култура
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Четвъртък
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а
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Четвърта група
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к
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и технологии
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Методи и форми за проследяване на постиженията на децата
Текущи:
Педагогическо наблюдение. Анкета.
Периодични: в началото и в края на учебното време:Тестови метод; анализ и
сравнение

Механизъм за взаимодействие между участниците в
предучилищното образование
Предучилищното образование в ДГ“Мир“ като процес на възпитание,
социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и
сътрудничество с родителите.
Родителите са участници и партньори в
предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите,
директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за
формиране на положително отношение към детската градина. Темата,по която ще
работи детската градина през учебната 2019-2020г. е „Взаимодействие между

семейството и ДГ-важен фактор за социално и емоционално развитие на детската
личност“
Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се
осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската
градина чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
4.други форми за комуникация.
Формите на сътрудничествосе определят съвместно от директорите, учителите,
другите педагогически специалисти.Основният стремеж на екипа на детската градина е:
Поставяне на семейството, като уникална възпитателна среда, и детското заведение,
като специфичен възпитателен феномен в равнопоставени и взаимодопълващи се, за
правилното личностно развитие на децата.Търсене и прилагането на различни
стратегии (формални и неформални) за общуване с родителите и с техните деца;
Педагогическите иновации насочени към търсене и намиране на оптимални
възможности за диалог с родители и общественост. Създаване на условия за добри
практики между детската градина и семейството, свързани с подобряване на
материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на
възпитание и обучение.
Заедно с детската градина, родителите да работят за създаване на положително
отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и
туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.
Други форми за комуникация детски учител – родител
Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната
програма; правилата в групата; предстоящи празници, важни събития; новини от
живота в детската градина ; продукти от дейността на децата (рисунки, работни
листове, снимки) и др., може да се използва следната форма: Информационни табла за
родителя; Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност,
може да има прозрачност и публичност чрез: Сайт на ДГ, социални мрежи
Външни връзки
Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”.

Програмната система на ДГ„Мир” за учебната 2021/2022 г. е приет на ПС №
1/15.09.2021 г. и е утвърден със заповед № РД-09-40/15.09.2021 г.
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Чл.7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си
потенциал.
Чл.8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето;
Чл.9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от
рискова ситуация
Чл.10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила;
Чл.11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални
качества.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО
Чл.12. Да основаваме практиката си за съвременните знания за детското развитие и
познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Чл.13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл.14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,
емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл.16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички
въпроси от негов интерес.
Чл.17. Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл.18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни
грижи и образование.
Чл.19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и
вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.
Чл.20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на
основната на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или
на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
Чл.21. Да познаваме симптомите на насилие над дете- физическо, сексуално, вербално,
емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и
процедурите, защитаващи детето от насилие.
Чл.22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да
следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл.23. Когато друго лице изкаже подозрение за малтретиране на дете, да му окажем пълното
съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл.24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и
сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме
органите по закрила на детето.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО
Чл.25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и
възпитанието но децата.
Чл.26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и
убеждение.
Чл.27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и
правото му да взема решение за своите деца.
Чл.28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е
подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.
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Чл.29. Да зачитаме правота на семейството да бъде информирано за начина, по който
работим с детето.
Чл.30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и
да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без
да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по
някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието
на детето.
Чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да
не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на
ефективността на работата ни с детето.
Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на
семейството на личен живот в изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това
не важи в случаите, когато имаме основание да считаме, че благополучието на детето е в
риск.
Чл.33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на
информацията, която да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата.
Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на
семейството. Това не важи в случаите за малтретиране и лоша грижа.
Чл.34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим
открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни
да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в
конфликта.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ КОЛЕГИТЕ
Чл.35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и
колегиалност.
Чл.36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и
закрилата на правата на детето.
Чл.37. Да работим за утвърждаване на собствения си и на колегите авторитет, като се
въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме
нетърпимост към подобни действия.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО
Чл.38. Да предоставяме високо качествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги,
които не притежават компетентност, квалификация или ресурси и правоспособности.
Чл.39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава
адекватни грижи, храна, подслон, възпитание и живее без насилие.
Чл.40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за
интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към
благополучието на детето в семейството.
Чл.41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата, техните нужди от
обществото.
Чл.42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и повишаване
чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл.43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието
на децата, семействата им и да противопоставяме на тези, които го нарушават.
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ЗАДЪЛЖАВАМЕ СЕ:
1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
2. Да работя в най-добрия интерес на детето.
3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания, възпитателни
методи, уронващи достойнството на детето.
4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила/
кодекс/
6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам
знанията и уменията си.
7. Да служа като застъпник на детето в семейството в общността и обществото.
8. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.

Етичния кодекс на работещите с деца е приет с Решение № 6 от заседание на ПС от
14.09.2020 г. и утвърден със заповед № РД-09-11/15.09.2020 г.на директора на ДГ „Мир “.
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OCHOBHA ЦЕЛ: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ УСЛОВИЯ И
УЧЕБНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГЛЕД ПОСТИГАНЕ HA- ОПТИМАЛНИ
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА
Основни задачя:
1. Прилагане във възпитанието и обучението на децата съвременните системи
за гражданско образование.
2. Усъвършенстване на образователно — възпитателната дейност в подготвителните
групи в детската градина.
3. Осигуряване на условия за адекватна квалификация на педагозите.
4. Осигуряване на условия за творчески изяви на децата и педагозите.
5. Осигуряване на условия за свободна работа чрез прилагане на метода на Мария
Монтесори от I до IV възрастова гpyпa.
Приоритети на детската градина за учебната година:
1. Формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви за
интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и
физическо развитие на децата в съответствие с възрастта,
потребно-стите, способностите и интересите им;
2. Формиране на личностни качества, умения, нагласи и мотиви за
спазване на утвърдени правила и регламенти;
3. Формиране на патриотични нагласи и чувства, патриотично самосъзнание и национална идентичност;
4. Формиране на личностни качества и ценности;
5. Формиране на умения, свързани с активно поведение, насочено
към бъдеща готовност за включване в дейности по посока
устойчиво развитие, екология, доброволчество, благотворителност;
6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия
живот;
7. Формиране на общоутвърдени ценности като признаване на
равнопоставеността между хората на базата на човешките права,
готовност за прилагане на принципите на демокрацията и
правовата държава, на активното и отговорното гражданско
участие;
8. Формиране на толерантност и уважение към различните
измерения на социокултурната идентичност;
9. Формиране на толерантност и уважение към правата на хората с
уврежданя;
10. Формиране на уважение към националните, европейските и
световните културни ценности и традиции;
11. Формиране на европейска идентичност;
12. Формиране на умения за разрешаване на конфликти по неагресивен начин.
13. Формиране на умения, свързани със самопознание, формиране на
адекватна самооценка, предпоставка за вземане на обосновани,
реалистично решения;
14. Формиране на комуникативни умения и умения за работа в екип.
Настоящия план е приет на педагогически съвет №1/15.09.2021 г. и е утвърден със
заповед № РД-04-9/15.09.2020 г. на Директора на ДГ„Мир“.

Уязвими групи в ДГ ”МИР” са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни
потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици,
застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежанци,
деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

IІ. ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Гарантиране правото на достъп до детската градина на всяко дете най-близо до неговото
местоживеене и на правото му на качествено предучилищно образование.
2. Гарантиране достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в зависимост от
неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на затруднения в
процеса на образованието, приобщаването и необходимостта от подходяща подкрепяща среда.
3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и
стимулиращи мотивацията на децата, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота
им и адаптирани към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика.
4. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете – индивидуалните потребности и
възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които дзетската градина
трябва да отговори по подходящ начин, така че то да развие максимално своя потенциал.
5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното
образование, гаранции за които са създадените условия за образование на всички деца заедно,
независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на обучението и
участието им в дейността на детската градина.
6. Системен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в
областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление и екипност, използване
на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна подкрепяща среда, участие на
родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и
на влиянието им върху обучението и постиженията на децата.
7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование –
детска градина, деца, семейство и общественост.
IIІ. ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване в детската градина на подкрепа за равен достъп до
качествено образование; пълноценна социализация на деца със специални образователни
потребности, с физически и ментални увреждания и деца от етническите малцинства; развитие на
потенциала на всяко дете с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в
обществото.
 Постигането на тази цел изисква определяне на уязвимите групи деца и прилагане
на разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяко от тях.
 На децата в системата на предучилищното образование се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете.

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. Гарантиране участие и изява на всички деца в детската градина.
2. Включване в дейности за ранна диагностика с цел превенция на обучителни затруднения.
3. Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, участие в
изяви на детската градина и извън нея.
4. Поощряване на децата с грамоти и предметни награди.
5. Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалните потребности на децата, с цел оказване
при необходимост на допълнителна подкрепа.
6. Екипна работа между учителите.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА
Допълнителна подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на
индивидуалните потребности на определено дете от детската градина. Оценката на потребностите
се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и
след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото
образование.
Децата, за които може да се поиска оценка на потребностите са от следните уязвими групи:
 Деца със специални образователни потребности;
 Деца с хронични заболявания;
 Деца в риск.
Допълнителната подкрепа включва:
1. Работа с дете по конкретен случаи;
2. Психо-социална рехабилитация;
3. Рехабилитация на комуникативни нарушения;
4. Ресурсно подпомагане;
5. Специализирани средства.
Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. В ДГ
„МИР” се разработва индивидуална учебна програма по съответните образователни направления
за всяко дете съобразно неговите потребности, а също така и индивидуален учебен план.
VІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Дейности
Провеждане
информационни
кампании

на
сред

Срок

Отговорник

постоянен

Учителите на група

Забележка

родителите
за
разясняване на взаимните
ползи от интегрираното
обучение на деца със
СОП, деца с физически и
ментални увреждания и
деца от етническите
малцинства.
Работа с родителите за
преодоляване
на
негативните стереотипи и
дискриминационни
нагласи
спрямо
различните етноси и
децата с увреждания.

постоянен

Учителите на група

Идентифициране на деца,
които имат необходимост
от обща подкрепа.

постоянен

Учителите на група

Екипна
работа
учителите.

Постоянен

Учителите на група

Определяне
на
координатор на екипа за
оказване на подкрепа.

01.10.2021 г.

Директор

Награждаване на децата.

Текущ

Директор

Предоставяне
на
допълнителни дейности,
които не са дейност на
детската градина, по
желание на родителите.

15.10.2021 г.

Учителите на група

Идентифициране на деца
със СОП, деца в риск или
други потребности.

Целогодишно

Учителите
на
група, Не по-късно от три
месеца
след
логопед, ресурсен учител
идентифициране на
нуждата.

Логопедична
рехабилитация
консултация.

терапия,
и

Целогодишно

Логопед

Психологична подкрепа,
психо-социална
рехабилитация
и
консултации.

Целогодишно

Психолог

Превантивни мерки за
недопускане отпадане на
деца от детската градина,
и по-конкретно деца от
подготвителни групи.

Целогодишно

на

Психолог

Директор,
група

учителите

При необходимост

При и по определен
повод
за
поощрение.

на

13. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище със и
без светофарна уредба, и при наличие на регулировчик.
14. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт.
15. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист.
16. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите.
17. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и родителите
от дома им до ДГ и обратно.
18. Подобряване на материалната, учебна и игрова база.

III. Дейности и мероприятия
№

Дейности и мероприятия

Срок на
изпълнение

Отговорник

1.

Приемане План за БДП на Педагогически
съвет.

м. септември
2021 г.

Директор
Комисия по БДП

2.

„Ден на мобилността“ - съвместна
инициатива с родителите.

м. септември
2021 г.

Учители по групи

3.

Запознаване на педагогическия колектив с
дейността на комисията по БДП, нейната роля
и място в обучението на децата.

м. ноември
2021г.

Председател на комисията
по БДП

Разработване на Програма за осигуряване на
необходимите методически ръководства и
дидактически средства по БДП.

м. ноември
2021г.

Комисия по БДП
Учители по групи

м. февруари
2022 г.

Комисия по БДП
Учители по групи

м. март
2022 г.

Учителите по групи

обучителна
организация

Комисия по
квалификацията

Извършване на дейности по обезопасяване
района на детската градина.

при
необходимост

РРП

Контрол на графика за безопасно пътуване с
автобус при организирани мероприятия извън
детската градина.

при
необходимост

Старши учители и учители

4.

5.

„Пешеходци и автомобили“ - забавни игри.

6.

Планиране, организиране и провеждане на
ВОП по БДП, в съответствие с Концепцията и
ДОС за възпитанието и обучението по БД по
пътищата в ДГ.

7.
Квалификация на учители по дисциплината
БДП.
8.

9.

10. Обсъждане на идеи за обновяване на
материално-техническата база по БДП за
следващата учебна година.
Комисията по БДП докладва пред
Педагогическия съвет за:
 Изпълнението на плана на Комисията за
учебната година;
 Предлага за обсъждане и приемане план
на УК по БДП за следващата учебна
година.

м. май 2022г.
м. май 2022 г.

Комисия по БДП
Учителите по групи
Председател на комисията
по БДП

Годишен план по БДП
за подготовката на децата от I група за безопасно движение по
пътищата - учебна 2021/2022 г.
ЦЕЛ: Начално ориентиране в пътната среда.
ЗАДАЧИ:
1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма.
2. Развитие на пространствените представи за най-близката пътна среда.
3. Спазване на правила при пътуване в автомобил.
4. Познаване на наименования на превозни средства.
5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението.
Области
на
компетен
тност

Тематично
направление

Пътна
среда

Елементи,
обхват и вид
на пътя

Пътна
среда

Пътна
среда

Обезопасител
ни и защитни
средства

Пътни
превозни
средства

Пътна
сигнализация

Участници в
движението

ТЕМА

1. Мотор

2. Светофар

3.
Разпознавам
звук и цвятсветофар

4. С мама и
татко на
разходка

5. Пътувам с
мама и татко

Очаквани резултати и нови понятия
Добива представа за превозни средства и
изброява основни части.
Възпроизвежда
по
указание
последователни действия за създаване на
модел.

Месец

Януари
2022 г.

Запознава се със светофара като
помощник в движението.
Създава образ от различни по форма и
големина части.

Февруари
2022 г.

Различава цветовете на светофара –
червен, жълт, зелен.
Различава звуци, характерни за уличното
движение, и ги определя по сила.

Февруари
2022 г.

Разпознава участници в движението.
Научава къде и как се движи за ръка с
възрастните, когато е на разходка.
Определя разстояние до възрастния –
близо, далече.
Знае мястото си в автомобила и назовава
предпазните средства, които използват
децата.
Спазва нормите за безопасно поведение
когато пътува в автомобил.

Март
2022 г.

Април
2022 г.

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование образователната подготовка по БДП на
децата от предучилищна възраст може да се провежда самостоятелно в образователно
направление „Околен свят“ или интегрирано в други образователни направления и
режимни моменти. Основните и допълнителните форми за осъществяване на
образователния процес по БДП се разработват по ред и условия, предвидени в чл. 65 от
ЗПУО и чл. 23 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование.

Годишен план по БДП
за подготовката на децата от II група за безопасно движение по
пътищата - учебна 20221 / 2022 г.
I. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина:
1. Формиране на начални представи за пътната среда.
2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.
3. Формиране на култура на поведение на пътя.
II. Област на компетентност:
1. Пътна среда.
2. Правила и култура на поведение на пътя.
III. ЗАДАЧИ:
1. Разпознаване основните елементи на улицата.
2. Съобразяване местата за игра съобразно безопасността.
3. Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна
уредба.
4. Познаване пътни знаци с основни превозни средства.
5. Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“.
6. Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека.
Област на
компетент
ност
Пътна среда

Тематично
направление
Елементи,
обхват и вид
на пътя

Тема

Очаквани резултати

Месец

1. Къде играят
децата

Знае къде не може да се играе – на
уличното платно, край паркирали
коли, в близост до бордюра.
Познава правила за безопасна игра

Ноември
2021 г.

с ролери, тротинетка, триколка.

Правила и
култура на
поведение
на пътя

Правила и
култура на
поведение
на пътя

Пътна
сигнализация

2. Пресичам
безопасно

Опасни и
безопасни
места за игра
Правила за
движение в
жилищна
зона

3. Нашата
улица

Основни
правила за
движение на
велосипед

5. Моят
велосипед

4. Светофардругар

Знае правила за пресичане на
улицата със или без светофарна
уредба.
Предвижда
опасностите
при
пресичане на улицата.
Знае правилата за пътуване в
автомобил, като използва детско
столче.
Може
да
изброи
основните
елементи на улицата.
Знае къде се движат пешеходците и
къде – превозните средства
Разпознава сигналите на светофара.
Спазва правила за пресичане на

Декември
2021 г.

Февруари
2022 г.
Февруари
2022 г.

улицата.
Знае
частите
на велосипеда,
защитните
и
обезопасителни
средства.
Знае как да потегля, да спира, да
паркира и да регулира темпото на
велосипед на помощни колела.

м.Април
2022 г.

Годишен план по БДП
за подготовката на децата от III група за безопасно движение по
пътищата – учебна 2021/2022 г.
I. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина:
1. Формиране на начални представи за пътната среда.
2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.
3. Формиране на култура на поведение на пътя.
II. Област на компетентност:
1. Пътна среда.
2. Правила и култура на поведение на пътя.
III. ЗАДАЧИ:
1. Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала.
2. Разпознаване на пътните знаци от различните видове и светлинни средства.
3. Спазване на основни правила на пешеходци и развитие на навици за културно
поведение.
4. Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за
велосипедисти.
5. Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода.
Област
на
компете
нтност
Пътна
среда.

Правила
и култура
на
поведени
е на пътя

Тематично
направлени
е

Очаквани резултати

Месец

1. Моят път до
детската градина

Разбира
предназначението
на
обществени сгради в близката среда.
Показва познаване на правила за
движение по улицата

Септември
2021 г.

Пътни знаци 2. Чиста е нашата
улица

Има представа за норми и правила за
опазване на чистота в близката среда.
Показва познаване на правила за
движение по улицата
Има представа от начините за разделно
събиране на отпадъци.

Елементи,
обхват и вид
на пътя

Тема

Пътни
превозни
средства

3. Внимание!Улица.

Правила за
движение на
пешеходец

4. Ако се загубя?

Правила за
движение на
велосипедис

5. Кое превозно
средство къде се
движи

Показва познаване на правила за
движение по улицата.
Пресъздава
в
ситуативни
игри
правилата за движение и поведение на
улицата.
Обяснява
адекватни
норми
на
поведение спрямо познати и непознати
за него лица.
Показва познаване на правила за
движение по улицата
Има представа за професии от близкото
обкръжение – полицейски служител.
Различава превозните средства спрямо
мястото на придвижване.
Показва познаване на правила за

Декември
2021 г.

Декември
2021 г.

Януари
2022 г.

Март
2022 г.

т

Опасни и
безопасни
места за
игра

движение по улицата
Прилага
знанията
всекидневието.

6. Превозни
средства

си

във

Работи с хартия и други материали и
инструменти, като ги подбира и
комбинира.
Закрепва чрез лепене и получава
обемен образ.
Показва познаване на правила за
движение по улицата
Включва модела в игрови дейности.

Март
2022 г.

Годишен план по БДП
за подготовката на децата от IV група за безопасно движение по
пътищата – учебна 2021/2022 г.
I. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина:
1. Формиране на начални представи за пътната среда.
2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.
3. Формиране на култура на поведение на пътя.
II. Област на компетентност:
3. Пътна среда.
4. Правила и култура на поведение на пътя.
III. ЗАДАЧИ:
1. Ориентиране в пътната среда и маркировката в града.
2. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище
със и без светофарна уредба, и при наличие на регулировчик.
3. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт.
4. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист.
5. Усъвършенстване на сензо-моторни умения за защитеност.
Област на
компетентно
ст
Пътна среда

Правила и
култура на
поведение на
пътя

Правила и
култура на
поведение на
пътя

Тематично
направление
Елементи,
обхват и вид
на пътя

Правила за
движение на
пешеходец

Тема

Очаквани резултати

1.
Улицата
има
своите
правила

Разбира и демонстрира необходимото
различно поведение и спазване на
правила, когато е на улицата.
Прилага в инсценирани ситуации
правилата за поведение и движение
по улицата.

2. Чисто и
безопасно

Обяснява природозащитна дейност на
хората и грижи за чиста природна
среда.
Познава и спазва правилата за
движение по улицата.
Има представа от начините за
разделно събиране на отпадъци.
Умее да поддържа чистота в близката
среда и разбира нейното значение.

Правила за
поведение на
автобусната
спирка

3. Улично
движение

Правила за
движение в
жилищна
зона

4.
Телефон
112

Познава и спазва правилата за
движение по улицата.
Разбира и демонстрира необходимото
различно поведение и спазване на
правила, когато е на улицата и в
превозно средство
Разбира и демонстрира адекватни
норми на поведение спрямо познати и
непознати за него лица.
Познава и спазва правилата за
движение по улицата.
Умее да търси помощ, когато има
нужда.
Разпознава местните органи за ред и
сигурност и има представа за тяхната

Месец

Септември
2021 г.

Декември
2021 г.

Декември
2021 г.

Януари
2022 г.

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и
Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030 г.) на
Министерство на образованието и науката.
В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от
националната политика по БДП.
Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година.
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1
No

2

3
Наименование на
мярката

Ефект на
мярката

4
Отговорник по
мярката

5

6
Индикатор и
Източник на
срок по мярката
информация
за докладване
на
изпълнението
на мярката

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и
оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка
Председател на Годишен доклад
Годишна
Годишен
1.1.1 Отчитане изпълнението
Комисия по БДП по Плана за
на Плана за действие за
отчетност на
доклад по
БДП за 2020 г. пред ПС
цялостната
действие за БДП
Плана за
политика по
за 2020 г. за
действие за
БДП за 2020
изпълнени мерки БДП за 2020 г.
за БДП.
г.
на ниво ДГ
1.1

1.1.2 Годишна актуализация на
Плана за действие за БДП
2021 г.

1.1.3 Разработване на годишен
план-програма за БДП на
ДГ
1.1.4 Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките
по БДП

Гъвкавост и
адаптивност
на годишното
изпълнение на
политиката по
БДП
Годишна
плановост на
мерки по БДП
на ниво ДГ
Предприемане
на корективни
действия за
подобряване

Срок: 15.02.2021
г.
Председател на
Актуализиран План
Комисия по БДП за действие за БДП
Срок: за
актуализацията ежегодно постоянен.
Председател
Годишни планна Комисия по програми за БДП
БДП
на ДГ.
Срок: ежегодно
15.09.2020-2029 г.
Председател на Анализ,
Комисия по
управленски
БДП
контрол и вземане
на решения по
време на

Актуализиран
План за
действие за
БДП
Годишна
планпрограма за
БДП
Годишен
доклад
за състоянието
на
възпитанието и

изпълнението
на политиката

изпълнението на
обучението по
мерките по БДП
БДП
Срок:
постоянен
1.2
Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между
институциите при изпълнение на държавната политика в областта
Стандартизиран Председател на Изпълнени
Информация
1.2.1 Изпълнение на
методически указания
е на
Комисия по
методически
за изпълнени
на ДАБДП в изпълнение
планирането,
БДП
указания
мерки по
на НСБДП
изпълнението,
БДП
Срок:
оценката и
постоянен
отчитането на
държавната
политика по
БДП
1.3
Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с
гражданския сектор
Кореспонденция
Установяване Председател на Проведени
1.4.1 Организиране и
Становища.
провеждане на
становищата на Комисия по БДП консултации с
обществени консултации заинтересовани
Обществения съвет
по важни теми в областта те страни в
Срок: постоянен
на БДП
гражданското
общество
1.4
Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на
сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП
Излъчване на
Председател на Активна медийна Официална
1.4.1 Прилагане на единна
комуникационна
ясни и
интернет
Комисия по БДП политика
стратегия по БДП
единни
страница на
Срок: постоянен
послания на
ДГ –
ангажираните
www.dg192.co
m
по темата
БДП
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1
Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с
пътната система като участници в движението по пътищата
Подготвени
Председател на Изпълнени
Годишен
2.1.1 Оптимизирано обучение
деца в
доклад за
на децата:
Комисия по БДП мерки за
областта на
подобряване
изпълнение на
- определяне на
конкретни
БДП
обучението на
политиката по
образователни цели
деца и ученици
БДП
като минимални
по БДП
изисквания за
Срок: постоянен
-

обучение по БДП в
детските градини;
интегриране на темите
по БДП в темите от

-

-

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

учебното съдържание
по направления;
използване на учебни
материали и подходи,
адаптирани както към
възрастта и духа на
времето;
насоченост на БДП не
само към придобиване
на знания и разбиране
на правилата за
движение, но и към
промяна на нагласите
и мотивацията;

Директор
Изпълнени
Комисия по БДП мерки за
подобряване
квалификацията
на
специалистите
по БДП
Срок: постоянен
Председател на Изпълнени
Организиране и
Подкрепа за
Комисия по БДП извънкласни
провеждане на
творческите
извънкласни инициативи изяви на
инициативи по
по БДП за деца в
децата по
БДП
БДП
Срок:
системата на
постоянен
образованието
Председател на Изпълнени
Организиране и
Подкрепа за
Комисия по БДП инициативи по
провеждане на
творческите
състезания по БДП,
изяви на
БДП за деца
свързани с културата на
децата по
Срок:
движение по пътищата
БДП
постоянен
Ограничаване на рисковете Усъвършенства Директор
Изпълнени
от ПТП при осъществяване не на контрола Председател
мерки за
на организиран превоз на за безопасен
на Комисия по ограничаване на
деца, свързан с
превоз на деца БДП
рисковете от
учебна/извънучебна
и ученици в
ПТП при
дейност в системата на
пътните
осъществяване
предучилищното
превозни
на организиран
образование
средства
превоз
Срок: постоянен
Председател на Изпълнени
Провеждане на
Подготвени
Комисия по БДП кампанийни
кампании на ДГ в
деца в
областта на БДП,
областта на
инициативи в
насочени към децата
БДП
областта на БДП
Срок: постоянен
Повишаване
квалификацията на
педагогическите
специалисти във връзка с
обучението по БДП

Подготвени
педагогическ
и
специалисти в
областта на
БДП

Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП

Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП
Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП
Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП

Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП

2.3
Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
Популяризира Председател на Организирани и
2.3.1 Отбелязване Деня на
Комисия по БДП проведени
безопасността на
не на
движението по пътищата– политиката за
мероприятия
29 юни
БДП
Срок: ежегодно, 29
юни
Популяризиран Председател на Организирани и
2.3.2 Отбелязване на
Европейската седмица на е на политиката Комисия по БДП проведени
мобилността,
за БДП
мероприятия
Международния ден за
Срок: ежегодно
безопасност на движението
по пътищата

Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП
Годишен
доклад за
изпълнение на
политиката по
БДП

