
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

По изпълнение на стратегията на ДГ „Елица“ 

за периода 15.09.2020г. - 15.09.2022г.

Направление
I

Материална база и осигуряване на здравословни и безопасни условия 
труд и отдих в детската градина

на пребиваване,

Дейност 1 Подобряване на 
сградния фонд и 
материално обезпечение

Очаквани
резултати

Финансиране Срок

1.1
Основен ремонт на 
покрива и отстраняване 
на течове

Отстраняване на 
проблема и 
достигане на добри 
условия в 
помещенията

бюджет м.09.2021г

1.2 Премахване на 
пясъчниците и

Подобряване вида и 
условията

бюджет м.11.2020г.



изграждане на детски 
площадки за игра и 
екологични дейности 
сред природата

на дворното 
пространство

1.3
Поставяне на 
съопъжения за децата 
със СОП на двора

Подобряване 
условията за СПИУ

бюджет м.06. 2021г.

1.5
Частичен ремонт с 
боядисване на 
занималнята на II А 
група-

Подобряване на 
условията в 
занималнята.

бюджет м.05.2021г

1.6 Основен ремонт на 
учителската стая Подобряване на 

условията за работа 
на педагогическия

бюджет м.07.2021г.



персонал

1.7

Подновяване на 
интериора в коридорите 
на 2 етаж, централен 
вход, източен вход

Създаване на нова 
естетична визия на 
коридорите

бюджет м.06.
2022г

1.8
Частичен ремонт с 
боядисване на 
занималия

Подобряване на 
условията в 
занимал нята.

бюджет м. 06. 2022г.

Дейност 2

Създаване на мерки за 
безопасност при кризи, 
извънредни ситуации

Очаквани
резултати

Финансиране Срок

2.1

Планиране на 
организация и график 
на дейностите в 
условията на COVID-19.

Безопасно 
пребиваване на 
децата и персонала в 
детската градина.

не м. 09.2020г



2.2 |

Осигуряване на 
индивидуални 
предпазни средства и 
средства за дезинфекция

Спазване на 
здравните 
изисквания за 
хигиена и 
дезинфекция

бюджет м.09.2020г.

до края на 
извънреднот о
положение

Направление
II

Повишаване на качеството на извършваните образователни дейности в детската градина

Дейност 1 Организационно-
педагогическа
дейност

Очаквани
резултати

Финансиране Срок

1.1 Детската градина ви 
очаква!

Тържествено 
откриване на 
учебната година по 
групи.

не М.09.2020г

М.09.2021г.

1.2 Европейска седмица на 
мобилността - игри с 
велосипеди и 
тротинетки

Развитие на
двигателните
умения.

не 16- 22.09 2020г

1.3
Изложба на тема: „На 
разходка с велосипед“ , 
„Моят

Развитие на 
творческите 
способности

Материали бюджет
М.09. 2020г. 

М.09.2021г.



чист роден град“

1.4

Провеждане на 
скрининг тест с 
тригодишните деца и 
отчет на входящата 
диагностика по групи

Установяване 
уменията на децата 
при постъпване в ДГ

бюджет М.10.
2020г„ 2021г

1.5

Изложба „Есенни 
фантазии от природни 
материали“

Развитие на 
творческите 
способности

бюджет М.10.2020г.

1.6

Празник на народните 
будители

Патриотично 
възпитание на децата

бюджет
М.11.
2020г.,2021г

1.7

Празници по избор на 
групата: „Ден на 
семейството” 
“Коледуване в детската 
градина и извън нея”, 
„Коледен празник“

Запознаване с 
народните ценности 
и традиции

бюджет М.11,М.12 , 
2020г.,2021г

1.8

„Прочети ми приказка!” 
- национална седмица

Повишаване на 
грамотността и 
любовта към

не М.12.2020г



на четенето литературни
произведения

1.9
Изложба на тема ’’Бяла 
зима“

Развитие на
творческите
способности

бюджет М.01.2021г.

1.10

1.11

Открити ситуации по 
ОН „Околен свят“- 
екологичните практики 
на децата“

Празникът на мама

Обмяна на
педагогически
опит

Изява на
творческите
възможности

не

бюджет

М.03.2021 

М.03.2021г.

1.12

Еко-тържество за края 
научебната година

Изява на
творческите
възможности

бюджет М.05.2021г.

Направление
III

Осигуряване на развиваща квалификация на персонала и подкрепа на млади 
специалисти, стажант- учители

Дейност 1
Вътрешна 
квалификационна 
дейност на 
педагогическите

Очаквани
резултати

Финансиране Срок



специалисти
1.1i1

Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо
Вътрешна
квалификация

Септември
2020г.

1.2 Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо
Вътрешна
квалификация

Октомври
2020г.

1.3 Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо

Вътрешна
квалификация

Ноември
2020г.

1.4
Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо
Вътрешна
квалификация

Януари 
2021г.



i с;i. О ткрити  м ом енти по 
OH О колен  с в я т , 
свързани с
екологичните практики 
на децата

Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо

Вътрешна
квалификация

Февруари
2021г.

1.6

Техники за справяне със 
стреса“

Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо

Вътрешна
квалификация

Март

2021г.

1.7

„Игри,развиващи
емоционалната
интелигентност“

Повишаване 
компетентностит е на 
помощник- 
възпитателите

Не е необходимо
Вътрешна
квалификация

Март 2021 г.

1.8 „Адаптация на 3-4- 
годишните деца към 
детската градина- с 
фокус към игрите”

Повишаване 
компетентностит е на 
учителите

Не е необходимо
Вътрешна
квалификация

Април 2021г.

1.9 Изработване на 
помагало „Игрите по 
БДИ като форма

Повишаване
компетентностит

Бюджет

Вътрешна Май 2021г.



за стимулиране на 
безопасно поведение и 
пътна култура на децата 
в детската градина ”

е на учителите квалификация

Направление Взаимодействие и сътрудн ичество между всички участници в образователния



IV процес

Д вИ Н О С Т  jl
Партньорство със 
семейството

Очаквани
резултати

Финансиране Срок

i . i

„Европейска седмица на 
мобилността 2020“- 16- 
22.09.2020г.:
- поставяне на 
информационни 
постери за родители
- игри с велосипеди и 
тротинетки
- Изложба на тема „„На 
разходка с велосипед“ , 
„Моят чист роден град“
- Ден без
автомобили- 22.09 на 
Тема „Избери как да се 
придвижиш!“

Пови шаване знанията 
на родителите по 
темата.
Изява на спортни и 
творчески 
възможности на 
децата.

Л ее необходимо Септември

2020г.

Г 1 .2
Поддържане на FB- 
групите като 
информационни

Информиране и 
педагогизиране на 
родителите

Не е необходимо
М.09.2020г.-
М.09.2022г



канали

1 3 jПровеждане на 
родителски срещи- 
запознаване с ПДДГ, 
избор на фирми- 
доставчици на 
допълнителни дейности 
над ДОИ, текущи 
въпроси.

Информиране на 
родителите

Не е необходимо М. 09.2020г.

1.4
Родителски срещи по 
групи „Децата и 
COVID-19”

Информиране на 
родителите

Не е необходимо М.10.2020г

1.5 Изложба от
природни
материали

Информиране и 
педагогизиране

Бюджет М.10.2020г

1.6

„Ден на народните 
будители” - тържество

Съвместни 
преживявания и 
взаимна подкрепа

Бюджет М.11.2020г

1.7

„Ден на семейството” - 
празници по групи

Създаване на тесни 
отношения с 
родителите

Бюджет М.11.2020г.

1.8 „Прочети ми приказка!”
-

Създаване на тесни 
отношения

Не е необходимо М.12.2020г.



национална седмица на 
четенето

е родителите

1.9 „Коледни
празници“ по групи Създаване на доверие 

и взаимна подкрепа 
при отбелязване на 
традициите

Бюджет М.12.

2020,2021г

1.10

Срещи с родителите на 
тема: "Децата на 
улицата през зимата”

Повишаване знанията 
на родителите по 
темата

Не е необходимо М.01.2021г.

1.11

Ден на отворените врати 
в детската градина

Свободен достъп на 
родителите до 
режима в ДГ

Не е необходимо М.02 2021 г.

1.12

„Празник на майките” - 
празници по групи

Създаване на тесни 
отношения с 
родителите

Не е необходимо М.ОЗ. 2021г.

1.13

Открити ситуации пред 
родителите от IV ПГ

Педагогизиране и 
информиране на 
родителите

Не е необходимо М.04.2021г.

1.14

Запознаване с изходяща 
диагностика при децата

Информиране на 
родителите

Не е необходимо М.05.2021г

1.15 „Еко-празник“ Участие на Бюджет М.05. 2021 г.



национална седмица на 
четенето

е родителите

1.9 „Коледни
празници“ по групи Създаване на доверие 

и взаимна подкрепа 
при отбелязване на 
традициите

Бюджет М.12.

2020,2021г

1.10

Срещи с родителите на 
тема: "Децата на 
улицата през зимата”

Повишаване знанията 
на родителите по 
темата

Не е необходимо М.01.2021г.

1.11

Ден ка отворените врати 
в детската градина

Свободен достъп на 
родителите до 
режима в ДГ

Не е необходимо М.02 2021 г.

1.12

„Празник на майките” - 
празници по групи

Създаване на тесни 
отношения с 
родителите

Не е необходимо М.ОЗ. 2021г.

1.13

Открити ситуации пред 
родителите от IV ПГ

Педагогизиране и 
информиране на 
родителите

Не е необходимо М.04.2021г.

1.14

Запознаване с изходяща 
диагностика при децата

Информиране на 
родителите

Не е необходимо М.05.2021г

1.15 „Еко-празник“ Участие на Бюджет М.05. 2021 г.



родителите в 
подготовката на 
празника

Дейност z, Партньорство с членове 
на УН и ОС

Очаквани
резултати

Финансиране Срок

2.1 Заседания на УН-
Оперативни задачи- 
дозиране на 
театралните 
представления

Не е необходимо М.09.
2020г

2.2

Работни срещи на 
съвета на настоятелите с 
учителите

Оперативни
задачи

Не е необходимо М.01. 
2021г

2.3 Събрания на 
Обществения съвет

Оперативни
задачи

Не е необходимо
М.09, М. 10, 
М.12,М.
01,М.02,М.03, 
М.04
2020-2022г

Дейност 3 Е-политика Очаквани
резултати

Финансиране Срок

3.1

Отразяване на 
политиката и актуални 
събития в сайта на ДГ

Популяризиране на 
дейността, 
прозрачност на 
управлението

бюджет 2020-2022г



OJ ю

Популяризиране на 
събития и празници бьб
вестници и е- издания

Издигане имиджа на 
детската градина

2020-2022г.

Популяризиране на 
дейността при работа с 
проекти

Популяризиране
на
образователните
дейности

бюджет 2020-2022г.

Направление
VI

Работа по национални програми и проекти

1.

Провеждане на 
приобщаващо 
образование с участие в 
проекта АПСПО

Езикова подготовка 
на деца, невладеещи 
БЕ

финансиране проект 
АПСПО по Дейност 1

2020-2021 г.

2. Създаване на 
специализирана 
образователна среда по 
проекта АПСПО

осигуряване на 
условия за равен 
достъп и личностна 
подкрепа на децата

финансиране проект 
АПСПО -дейност 1

2020-2022г.

3.
Изпълнение на плана с 
мерки по НП „ 
Посещаемо и безопасно 
училище“

Обхващане и 
задържане на децата 
вСПУО

Финансиране по 
програмата

2020-2022г



Работа на екипите по 
обхват 'd

Предоставяне на пресни 
зеленчуци, плодове и 
мляко по НС 
„Училищен плод и

Здравословно 
хранене при децата 
със здравословно 
меню

училищно мляко“




