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От съвременното предучилищно образование се очаква и изисква да осигури 

необходимата подготовка за успешен старт на детето в съвременния свят -

характерен с процесите на глобализация, с високите технологии и динамиката 

на развитие на обществото. Промените в образованието в това число и в 

предучилищна възраст трябва да са обществено приемливи, съответстващи на 

социално-икономическите реалности . Взаимоотношенията дете –учител- 

родител трябва да са  съпътствани от   партньорство. Затова една от много 

важните задачи на всеки един учител е да открива зад типичните възрастови 

особености, индивидуалното и неповторимото, да има верен и точен усет за 

специфичните изяви на детето. ДГ№ 19 „Славейче“ е с утвърдени традиции, с 

натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават 

квалификацията си  в съответствие с променящата се роля на учителя – да 

бъде не просто източник на учебна информация, а  партньор в усвояването на 

знания и умения, които да помогнат на детето в бъдещото му личностно 

израстване и реализация в живота. 

            

                                                                    Р А З Д Е Л   I 
 

Основни  положения 

 

1.Мисия на ДГ № 19 „Славейче“     
 
Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, 
чрез създаване на образователна среда провокираща активност, изпълнена с 
креативно съдържание. Развитие на  талантите, умствените и физическите   
способности на всяко дете, чрез търсене на единство и хармония във 
физическото, умственото, духовното, нравственото и социалното развитие. 
 

2. Визия на ДГ № 19 „Славейче“      
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Утвърждаване на детската градина, като среда за културна, възпитателно  

образователна работа за творчество и център за сътрудничество между деца, 

родители и учители. Поддържане на привлекателна, разнообразна и мобилна 

среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно 

възпитание, в която детето  се чувства добре,  има право на избор,  получава 

обич внимание и подготовка за училище.  

 

3.Основна цел 

 

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 
предучилищно възпитание на всички деца. Създаване на условия за  адекватно 
съвременно  образование на децата и развитие на общочовешки ценности. Да 
се развие максимално потенциалът на всяко дете благодарение на приноса и 
опита на възрастните – родители и учители. Да продължи работата на екипа по 
отношение възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, 
Родината. 
 

1. Непосредствени цели  
 

 

 Партньорство на учителя с детето в процеса на педагогическо 
взаимодействие, за стимулиране на неговата активност и разгръщане 
на интелектуалния му потенциал 

 Стимулиране на духовното, физическото и социалното развитие на 
децата, формиране на общочовешки и национални ценности и 
подготовка за училище” 

 Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен 

шанс за предучилищно възпитание на всички деца; 

  Интеграция на деца със специални образователни потребности, и на 

деца от малцинствени групи – изграждане на адекватен механизъм и 

обезпечаване на условия  

 Здравно образование – Развитие на компетентности за здравно 
образование, ориентирано и насочено към развитие и подкрепа на 
здравословен начин на живот, отнасящ се за всички възрастови групи; 

 Гражданско образование- предаване на знания, ценности, социални 
умения, даващи възможност на децата да отстояват правата си в 
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социалната група и обществото; обучение в сътрудничество и работа в 
екип; придобиване на знания за семейни отношения; 

 Непрекъснато повишаване на компетентността на педагогическите 
кадри и гъвкавост в подходите, съобразно потребностите на децата и 
изискванията на времето. 

 Активизиране на социалното общуване и партньорство с родители и 
общественост – привличане на родителите на децата като партньори в 
процеса на израстване и социализиране на децата им в 
образователната среда, чрез създаване на позитивни 
взаимоотношения, основа ни на взаимно доверие, толерантност и 
подкрепа. 

 

2. Стратегии в развитието на ДГ № 19 „Славейче.“       
 

 Прилагане на иновативни образователни технологии и  компетенции; 

 Защита на личното достойнство на децата в синхрон с процесите на 

демократизация в света 

 Обогатяване на материалната база. 

 Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група 

на детската градина; 

 Работещо партньорство и добра координация с общинските 

администрации, за успешното осъществяване на националната и 

областна образователна политика; 

 

3. Основни приоритети 

 

 Личността на детето – център  в педагогическото взаимодействие 
 Играта – дейност от първостепенно значение за малкото дете 
 Екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, 

национални културни ценности 
 Предоставяне на възможности за право на избор (дейности; игри; 

материали; партньорства и др.) 
 Работа със семейството и подкрепа на родителите в качеството им на  
 основни възпитатели на децата 
 Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и 

национални добродетели 
 Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на 

всяко дете във всички дейности 
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 Подобряване на материално – техническата  база и дидактична среда 
за улесняване работата на педагозите с децата по групи 

 Включващо обучение на деца със СОП; 

 Усъвършенстване работата с напредналите деца; 

 Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение 

на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;  

 Поддържане на висококвалифициран и компетентен екип - гаранция 

за конкурентно -способността на детската градина; 

 Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез 

постоянен диалог  взаимно доверие и подкрепа; 

 

 

В ДГ № 19 „Славейче” децата са разпределени в 10 групи по възрастов принцип. 

Разпределението на екипите за 2022/2023 учебна година е както следва: 

  

Група „Усмивка” – учители – Даниела Иванова, Нериман Адилова 

      с помощник – възпитател Калина Пенева 

  

Група „Калинка” – Дарина Демирова, Миглена Димова 

     с помощник – възпитател Д.Койчева 

  

Група „ Делфинче” – Радостина Василева, Ваня Динева 

      с помощник – възпитател Ваня Петрова 

  

Група „Пиленце” – Велина Гавраилова, Албена Трендафилова 

     с помощник – възпитател Х.Стоянова 

 

Група „ Пчеличка” – Севдалина Янева, Екатерина Захова 

     с помощник – възпитател Светла Опрова 

 

Група „ Пеперудка” – Гергана Христова, Ирина Стамболова 

     с помощник – възпитател Силвия Петрова 

 

Група „ Слънчице” – Елица Панева, Женя Костадинова,      

     с помощник – възпитател Ганка Стойкова 
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Група „ Врабчета” – Живка Георгиева, Ирина Иванова-Илиева 

     с помощник – възпитател Й. Атанасова 

 

Група „ Славейче” – Янита Николова, Михаела Михайлова 

     с помощник – възпитател Росица Живкова 

 

Яслена група „ Светулка” – м.с. М.Градинарова, м.с. Т. Савчева 

     с помощник – възпитател Юлия Ангелова 

             Елица Милева  

 

Учител музика – Добромира Савова 

 Учител физическо възпитание/плуване – Драгомира  Делиджова 

 

Раздел ІІ 

 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите 

 

Дейностите за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите на  

ДГ№ 19 „Славейче“ са както следва: 

 Организационно-педагогически; 

 Административно-стопанска дейност; 

 Работа с родителите и обществеността; 

 Хигиена и здравеопазване; 

 Квалификационна дейност; 

 Контролна дейност; 

 

Разумното управление на ресурсите от време, пространство и дейности ще се 

постига чрез работата на следните работни групи: 

 

1. За съставяне на годишен план и изпълнението му: 

Отговорник: директор 

2. За организация на квалификационната дейност: 

 

Отговорник: Д. Савова -  старши 

учител                            
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3. За идейни проекти и сценарии-празници, концерти, развлечения: 

 

Отговорник: Д. Савова/ М. 

Михайлова/Я. Николова - 

учители 

                                                                                                                       

4. За естетизация на интериора: 

Отговорник: Н. Адилова – 

старши учител 

                                                                                       

5. За връзки с обществеността: 

Отговорник: Янита Николова – 

учител 

 

6. За поддръжка на реквизити, декори, костюми: 

Отговорник: Диана Атанасова – 

помощник-възпитател 

 

 

7. За хигиена и вътрешен ред: 

Отговорник: медицински 

специалисти 

                                                                                                

                                                                                                                    

8. За културно-масова и спортна дейност: 

Отговорник: Др. Делиджова  – 

старши учител 

 

9. За етичност в отношенията; 

                                                                                              Отговорник: М. Димова – 

старши учител 

                                                                                                                                                                                                         

10. Приложение на ИКТ; 

Отговорник : В. Гавраилова -

учител 
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11. Водене на летописна книга; 

Отговорник: Д. Иванова – 

учител 

 

12. Протоколиране на педагогически съвети, съвещания, 

квалификационни форми; 

 

Отговорник: А. 

Трендафилова –учител 

 

 

 

 

І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

 

м. Септември 2022 год. 

 

Насоки за организиране на възпитателно –образователната работа през 

учебната 2022/2023г.- приоритети в ЗПУО, приоритетни дейности, акценти през 

новата учебната година, предизвикателства в сферата на предучилищното 

образование и възпитание. 

Приемане план за цялостната дейност на ДГ 19,,Славейче”, Правилник за  

БУВОТ, Програма за БДП, План Квалификация, План Контролна дейност на 

директор, утвърждаване на комисиите, Празничен календар, Процедура за 

лятна работа и др. 

 

м. Ноември 2022 год. 

 

Анализ и обобщение на материалите от диагностиката на децата.  

Отчет на комисията по диференцираното заплащане на педагогическите 

специалисти. 

Отчет за дейностите по празничния календар и обсъждане на 

предстоящи дейности. 
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      м. Януари 2023 год. 

Отчитане на резултатите от учебно-възпитателния процес през първото 

полугодие.  

Информация за междинната диагностика в подготвителните групи.  

Обсъждане на програмни системи и учебни помагала за учебната 

2023/2024 г. 

 

м. Март 2023 год. 

Решаване на текущи педагогически въпроси, свързани с дейността на 

групите в детската градина.  

Насоки и основни акценти на Тематичната проверка ,,Приказката – начин 

на развиване на емоционалната интелигентност.” 

 

м. Май 2023 год. 

Отчет-анализ на резултатите от възпитателно-образователната работа 

през учебната 2022г./2023г.  

Отчет – анализ на дейността на комисиите. Обсъждане на предложения 

за квалификация за следващата учебна година. 

 План за лятна работа. 

 

                                           

 

ІІ.  ПРАЗНИЧЕН  КАЛЕНДАР 

 

Месец Септември: 

1. „Детската градина ни очаква“- празнично откриване на учебната година  

                        Срок-15.09.2022г. 

                        Отг.-  пед. екипи, муз. Ръководител 

Месец Октомври: 

          1.“Богатствата на есента“- изложба на апликации и изделия, изработени от деца и 

родители                                       Срок- окт.         

         Отг.- пед. екипи на 3 и 4 група 

          2. „Международен ден на Черно море“ – Презентация, изложба рисунки 

                                Срок- 31.10.2022г. 

                                Отг.-учители по групи 
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   Месец Ноември: 

 1. „Златна есен, благодатна“ - практикуми и развлечения /карнавал 

                                 Срок – 11.2022г. 

                                 Отг.-пед. екипи, муз. ръководител 

2. Ден на християнското семейство – тържества, презентации 

                                  Срок- 21.11.2022г. 

                                 Отг. – муз. ръководител, пед. екипи 

3. „Здравна рубрика/беседа“- информационен кът 

                                  Срок- 11.2022г. 

                                  Отг. – мед. Сестри 

 Месец Декември: 

1.“Моите весели снежни приключения“- изложба, организирани игри на двора 

                                Срок- 12.2022г. 

                                Отг.- пед. екипи по групи 

  2. „Коледна работилница“- изработване на елхови играчки и коледни украси 

                                Срок- 12.2022г. 

                                 Отг.- пед. екипи 

3 .„Да подарим топлина“- изработване на картички за медици, старчески домове и др. 

                                Срок- 20.12.2022г. 

                                 Отг. -пед. екип 

4. „ Ден на бащата“- поздравителен адрес 

                                 Срок- 26.12.2022г. 

                                      Отг. -пед. екипи, муз. Ръководител 

5. Коледни и новогодишни празници – тържества 

                                                                     Отг. -пед. екипи, муз. Ръководител 

  Месец Януари: 

 1. „Кукерландия“-  запознаване по групи/презентация/ с българския обичай и изложба по 

фоайета 

                                    Отг.- муз. ръководител, пед. екипи 

                                     

Месец Февруари: 
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1. „България в картини“- фотоизложба. Изграждане на представа за принадлежност към 

родината. 

                                  Срок -02.2023г. 

                                   Отг. -худ. комисия и учители по групи 

2. „Поклон, Апостоле!“ -рецитал 

                                  Срок- 19.02.2023г. 

                                           Отг.- учители на 4 групи, муз. ръководител  

3.„Бели и червени“- обичаи, традиции и начин на празнуване. 

                                  Срок- 28.02.2023г. 

                                  Отг. – учители по групи, муз. ръководител 

  

 

                                    

   Месец Март: 

1.„Баба Марта бързала“- посещение на Баба Марта по групи 

                                                           Отг.- муз. ръководител, пед. Екипи 

2. „Българио, помним!“-рецитал 

                               Срок- 03.03.2023г. 

 Отг. -пед. екипи на 4 групи ,  муз. ръководител 

 3. „Прочети ми пак, аз ще ти разкажа“- седмица на четенето.  

                                 Срок- в седмицата на четенето 

                                 Отг. -пед. екипи 

   4. „Шарени чорапи“  ден на децата със синдром на Даун – изложба в централно фоайе 

                                  Срок- 21.03.2023г. 

                                   Отг.- всички учители 

  5. „Водата на нашата планета Земя“- отбелязване световния ден на водата -презентация по 

групи 

                                    Срок-22.03.2023г. 

                                    Отг.- пед. екипи  

 Месец Април: 

              

1. Отбелязване седмицата на гората- презентация, изложба 
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                                   Срок- първата седмица на април 

                                   Отг.- пед. екипи, муз. ръководител 

2. „Ден на детската книга“- илюстрация на герой или епизод от любима детска приказка 

                                   Срок- 02.04.2023г. 

                                   Отг.-пед. екипи 

3. „Оцвети в синьо“-ден на децата с аутизъм-изложба 

                                 Срок- 02.04.2023г. 

                                  Отг. -всички учители 

4. Ден  на медицинския работник -беседа 

             „С благодарност към хората в бели престилки“- муз. поздрав  

                                   Срок-07.04.2023г. 

                              Отг.- мед. сестри, муз. ръководител 

5. „Горската аптека“- зелена детска градина- екологична дейност. Оформяне на 

биоградинка или кътове по групи. 

                                   Отг.-пед. екипи 

6. Отбелязване седмицата на Космонавтиката- презентация, изложба 

                                  Срок- 12.04.2023г. 

                                  Отг. -пед. екипи, худ. комисия 

  

 7. „Да пазим майката Земя“- отбелязване деня на Земята/презентация/ -начини за 

рециклиране 

                               Срок- 22.04.2023г. 

                               Отг.-комисия, пед. екипи 

  

8. „Великденски вълнения“- великденска изложба в двете фоайета, изработена от деца и 

родители 

                                Срок  04.2023г. 

                                Отг. -пед. екип, худ.  комисия 

 

Месец Май 

1. Ден на мед .сестри -муз. поздрав 

                                  Срок- 12.05.2023г. 

                                  Отг. -муз. ръководител. ,учители на ПГ групи 
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  2. „Празничен концерт – юбилей на ДГ 19 „Славейче““- музикален празник в двора на ДГ 

                                  Отг.- всички учители 

3. „Буквички чудесни“- отбелязване на деня на българската книжовност и култура 24 май 

                                   Срок- 24.05.2023г. 

                                     Отг .-всички учители 

 

 4. „Спорт за малки и големи“ -спортен празник в двора на детската градина. Щафетни и 

състезателни игри. 

                                 Срок- 30.05. 2023г. 

                                 Отг.-всички учители 

5. 1-ви Юни „Ден на детето“ – празник в двора на детската градина. 

          Срок – 01.06.2023г. 

          Отг. – всички учители 

 

 

ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 ВЪТРЕШНОМЕТОДИЧНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Провеждане на групови и индивидуални консултации, свързани с: 

3.1. Подготовка и представяне на седмичните разписания и годишни 

разпределения на педагогическите ситуации по групи; 

Отговорник: 

директор,учители  

Срок: 20.09.2022 

3.2.  Провеждане на ситуации по БДП и ЗЗБ  по групи; 

Отговорник:Д. 

Делиджова 

Срок: 15.10.2022 

 

3.3. Водене на задължителната документация; Консултации с 

новоназначени учители 

Отговорник: С. Янева/И. 

Стамболова 

Срок: 30.09.2022г. 
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3.4. Диагностика на входно ниво; Оформяне на индивидуалните 

портфолиа на децата ,,Портфолио на постиженията” 

Отговорник: 

учители по групи 

учител 

музика,учител 

спорт 

Срок: 30.10.2022г. 

3.5. Естетическо оформление на средата в занималните 

Отговорник: 

учители по групи 

Художествена 

комисия. 

Срок: постоянен 

3.6. Консултации за провеждане на родителски срещи; Изработване 

план за работа със семействата. 

Отговорник: 

директор 

Срок:15.09.2022. 

3.7. Актуализиране на плана за евакуация и проиграване на пробна 

евакуация на децата от детското заведение.       

         Отговорник:   

        Д.Делиджова/Д.Иванова 

       Срок: октомври/март 2022/23 

 

3.8. Провеждане на планирани ситуации по БДП и пожарно-аварийна 

безопасност за всяка група 

Отговорник: 

учители по групи 

Срок:месец 

октомври, април 

 

           3.10.Тематична проверка на тема „Приказката – начин на развиване на 

емоционалната интелигентност.” 

                    Отговорник:  
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           учители по групи 

         Срок:ноември/април 

3.11. Преминаване към летен режим на работа – лекция   

           

       Отговорник: директор 

         мед.сестри  

         Срок:01.06.2023 

 

2. Самообразование - по посока на развитие на социалните и професионални 

компетенции на педагозите и добър микроклимат: 

 2.1 Запознаване с новостите в нормативната наредба 

 2.2 Познаване на педагогически технологии и иновации; 

 2.3 Използване на методи за диагностика; 

 2.4 Системно планиране на учебно – възпитателния процес; 

 2.5 Взаимно уважение, партньорство, кооперативна рефлексия в 

отношенията 

 2.6 Поддържане на добър микроклимат в групите в детското заведение 

 

3. Участие в семинари, работни срещи и практикуми, организирани на 

вътрешно, регионално и национално ниво. 

Отговорник: 

директор,К.Квалиф

икация  

Срок: постоянен 

 

4. Разработване на планове на работните групи. 

Отговорник: 

председатели на 

комисии- 

октомври 2022 

 

5.Периодично изготвяне на справки за новоизлязла литература, третираща 

проблемите на ранното и предучилищно детство.     

             

        Отговорник: Учители II група 
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Срок: всеки месец 

 

6.Запознаване с актуална информация на публикувана на уеб – сайтове:  

 

                                                                                                  Отговорник: 

М. Михайлова 

 

7. Теми за квалификация: 

Време на 
провеждан

е 

Тема на 
квалификацията 

Квалификационна 
форма 

Целева група Отговорници Време 

Октомври, 
2022 г. 

1.  Умения за 

живот. Развитие на 

личностни и 

социални умения 

на децата. 

2.Есенна украса 

Дискусия 
 
 
 
Практикум 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

    
Е. Захова 
С.Янева 
 

 

 

М.Димова 

 

1 час 
 
 

 
 

2 часа 
 
 

Ноември, 
2022 г. 

1.Стем квалифи-
кация. Експери-
менти с вода и 
въздух. 
2. Адаптация на 
децата в първа 
група. 

Лекция, 
презентация 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

 
Д.Иванова/Д.Де
мирова 
 
А.Трендафилоа 
Р.Василева 
 

1 час 
 
 

1 час 
 
 

Декември, 
2022 г. 

 
 
 
 

 Коледна украса 

Практикум 
 
 
 
 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

В.Динева 
 
 
 
 
 

 
2 час 

 
 
 
 

Януари, 
2023 г. 

Възпитание на 

децата в 

екологична 

култура. 

Лекция, 

презентация 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

Я.Николова 

М.Михайлова 

1 час 

 
 

 
 

Февруари, 
2023 г. 

1.Същност на 

играта в ДГ. 

 
Лекция, 

презентация, 
дискусия 

 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

 
Ж.Костадинова 

 
 

Д.Савова 

 
1 часа 
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2. Значението на 

МПИ в развитието 

на децата. 

В.Малчева 
 

 

 
 
 

Март,        
2023 г. 

1.Интерактивната 

дъска в 

обучението по БДП 

в ДГ. 

 

2. Безопасни и 

опасни места за 

игра- улично 

движение. 

    Лекция, 
презентация 
 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

Д.Савова 
 
 
 
 
 
 
 
Д.Делиджова 

1 часа 
 

 

Април,  
2023 г. 

1.Обогатяване на 

детските емоции и 

социална 

компетентност на 

децата чрез 

художествената 

литература. 

2. Декупаж на 

великденски яйца. 

Лекция, 
презентация 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

Ж.Георгиева 
И.Илиева 
 
 
 
Г.Христова 
И.Стамболова 

1 часа 
 
 

2 часа 

Май,      
2023 г. 

Училищна 
готовност- 

успешен преход 
ДГ- училище. 

Работа  в екип, 
лекция, 

презентация 

Директор, 
педагогическ
и персонал 

Н.Адилова 
Д.Демирова 

1 часа 

 

 

 

 ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Използване възможностите за квалификация, предоставени от МОН по 

различни програми и онлайн курсове. 

 2. Посещение на учителски форуми, споделяне на иновации и добри 

педагогически практики. 

 3. Стимулиране на учителите за придобиване на квалификационни 

степени и включване в следдипломни форми на обучение. 
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 4. Включване на екипи в проекти. 

 

 „Иновативни методи в преподаването..“      

    

        Лекция 

        РААБЕ България ЕООД 

 

 „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца.“ 

           

Лекция 

        РААБЕ България ЕООД 

 

 „ Дизайн мислене- новаторски подход за повишаване на мотивацията за 

учене. “ 

        

Лекция 

        РААБЕ България ЕООД 

 

 „Тренинги за педагогически екипи. 

 

        

Евроклас Консулт 

 Актуални алтернативни практики в управлението на образователни 

институции  

 Коучинг и комуникации 

 Монтесори педагогика; 
IV. Работа с родителите и обществеността 

 

1. Провеждане на родителски срещи по групи. 

Отговорник: 

директор, 

учители по групи  

Срок: 30.09.2022 

 

2. Избиране на родителски активи по групи 
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Отговорник: 

учители по групи  

Срок: 30.09.2022 

 

3. Изготвяне на планове за работа с родителите. 

Отговорник: пед. 

екипи  

Срок: 01.10.2022 

4. Анкета с родителите по групи                                    Отговорник:  

Срок: 30.10.2022 

5. Срещи-разговори с родители, запознаване с констатации от детското 

портфолио 

Отговорник: 

учители по групи  

Срок: всякa 

седмица по график 

6. Открити моменти пред родителите и учителите на бъдещите 

първокласници. 

Отговорник: 

Учители на ПУГ 

Срок: април 

7. Участие в Общински тържествени чествания. 

Отговорник:  

Д. Савова 

Срок: постоянен 

8. Поощряване на децата при участието им в конкурси, изложби, 

концерти и популяризиране на успехите им . 

Отговорник: 

учители групи 

Срок: постоянен 

 

                               V.    Хигиена и здравеопазване 

 

1. Запознаване със здравния статус на новоприетите деца. 
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Отговорник: 

мед.специалисти  

Срок 15.10.2022 

2. Цялостно хигиенизиране и обновление на интериора по групи. 

Отговорник: 

учители,мед.сестри

,ПВ  

Срок: 30.09.2022 

3. Привеждане на задължителната здравна документация, съобразно 

изискванията. 

                                                                                                                               

Отговорник:мед.специалисти                                                                                                                                                                                                                           

         Срок: 15.10.2022 

4.  Анализ на антропометрични изследвания и здравословно състояние 

Отговорник: 

мед.специалисти  

Срок:ноември 

5. Организиране и провеждане на програми за здравното възпитание и 

образование на децата. 

Отговорник: 

мед.специалисти  

Срок: 15.11.2022 

6. Участие в изготвянето на индивидуални програми за деца със 

здравословни проблеми. 

Отговорник: мед. 

специалисти  

Срок: постоянен 

7. Участие в изготвянето на програма за оптимизиране на храненето на 

децата. 

Отговорник:  

м.с. С. Станева.  

Срок: постоянен 

8. Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата 

дееспособност на децата,  съвместно с учителите. 
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Отговорник: 

Д.Делиджова, 

м.с. С. Станова, 

С.Демирева 

Срок: 

септември,май 

 

Годишният план е приет на педагогически съвет, проведен на  15.09.2022г.. 

Утвърден със заповед:1/15.09.2022г. 


