ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”
гр.Перник, ул. Люлин №39, тел:0882/480626;e-mail: proletodg@.mail.bg

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Пролет“
за периода 2020/2022 г.
Основна дейност

Конкретни дейности

1.Адмистративно-

1. Решаване на възникнали

управленска

проблеми

дейност

2.Актуализиране
а
правилници и планове

Очакван резултат

н

Отговорник

Учебната

Директор

Организиране дейността в

2020/2021г.
2021/2022 г.
15.09.2021г
15.09.2022г

Директор

Не е
необходимо

2020/2021г.
2021/2022 г.

Директор

В рамките на

Гл. счетоводител

2020/2021г.
2021/2022 г.

Комисия

утвърдения
бюджет
В рамките на

Учебната

Директор

3.Договори за доставка на
външни услуги

детската градина
Актуализация на картата

утвърдения
бюджет

резултати от труда за всяка
учебна година
5.Спазване на вътрешния

Необходим
о
финансиран
е
Не е
необходимо

Подобряване на работата

детската градина за
учебната година
Организиране дейността в

4.Оценяване на постигнатите

Срок

Подобряване на работата

Не е

необходимо
трудов ред, етичния кодекс,
трудова дисциплина,
демократично управление,
системно проучване на
потребностите на персонала,
спокойна атмосфера;
провеждане на инструктажи,
обучения, информационно
обслужване, активно
взаимодействие с
родителите и синдикалната
организация,
публичност и гласност
при вземане на решения
5.Разширяване обхвата
на
задължителната
предучилищна подготовка
на децата
6. Спазване на Етичния
кодекс на детската
градина
7.Участие в
общински,
национални и
международни
фестивали и
празници
8.Насочване на детето
и неговите родители
към програми и
услуги в
общността

в детската градина

2020/2021г.
2021/2022 г.

Редовна посещаемост на
децата, подлежащи на
задължително
предучилищно
образование
Участие на всички
участници в
предучилищното
образование
Насърчаване чувството за
успех у децата и
удовлетвореност на
родителите

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.

Директор,

В рамките на
утвърдения
бюджет

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.
Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.

Директор

Не е
необходимо

Учители

Не е
необходимо

Изграждане на работещо
партньорство в интерес
на детето

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.

Директор

Не е
необходимо

2.Образователновъзпитателна
дейност

1.Осъществяване

Опазване физическото и
психическото здраве на
на
предучилищното децата
образование при осигурена
среда за учене чрез игра,
съобразена с възрастовите
особености на
децата
2.Актуализиране на
Ритмичност и
тематичните
балансирано
разпределения по
разпределяне на
образователни
съдържанието по ОН
направления за всяка
възрастова група.

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.

Директор

Не е
необходимо

До 15.09.20 и
21г.

Зам. директор

Не е
необходимо

3.Подкрепяне на децата в
прехода от детската градина
към училището

Формиране на представа
за ,,социалната роля”
ученик

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.
4.Привличане на родителите в Партньорство и
Учебната
2020/2021г
процеса на учене
сътрудничество с
2021/2022
родителите
г.
5.Използване
Овладяване на знания, Учебната
на съвременни методи и
съобразно ДОС
2020/2021г
подходи-автодидактични
2021/2022
игри и материали,
г.
интерактивни методи и др.
6.Създаване на набор от
Развитие на
Учебната
апробирани тестове за всяка
компетентностите на
2020/2021г
група за проследяване
децата
2021/2022
постиженията на децата в
г.
началото и в края на
учебното време
7.Усъвършенстване
Осигуряване на единство Учебната
на обучение,
2020/2021г
процесите на планиране,
възпитание и развитие на 2021/2022
организиране и провеждане
всяко дете
г.
на съдържателен
педагогически процес
Учебната
8.Включване в допълнителни Осигуряване на
2020/2021г
педагогически дейности по
квалифицирани
2021/2022
желание на родителите
преподаватели
г.
3.Квалификационна 1.Повишаване на
Подобряване на
Учебната
дейност
квалификацията на
резултатите от работата и 2020/2021г
2021/2022
педагогическите специалисти осигуряване на
г.
подходяща среда
2.Наблюдения на открити
Обмяна на добри
Учебната
практики
практики
2020/2021г
2021/2022 г.

Учители

Не е необходимо

Учители

Не е необходимо

Учители

Не е необходимо

Учители

Не е необходимо

Учители

Не е необходимо

Учители

Не е необходимо

Комисия по
квалификация

Не е необходимо

Директор

Не е необходимо

4.Финансово
осигуряване

3.Партньорство с родителите
по отношение на техните
професии

Осъществяване на връзка
между образованието и
приложението му в
живота

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.

4.Присъствие и участие на
родителите в процеса на ПО,,Дни на отворените врати”,
,,Училище за родители
1.Запознаване с бюджета на
детската градина за 2021 г.
и 2020 г.

Ефективно
взаимодействие

Учебната
Учители
Не е необходимо
2020/2021г
2021/2022
г.
М. 02.2021 г. и Гл.счетоводиител Не е необходимо
2022 г.

2.Разработване на
образователни проекти,
приходи от базари и дарения

Учебната
2020/2021г
2021/2022
г.
Учебната
2020/2021г
Осъвременена и
2021/2022
функционална материално г.
техническа база и обогатен
оперативен материал за
осъществяване на
качествен процес на
педагогическо
взаимодействие

3.Обогатяване и поддържане
на материално-техническата
база
3.1. Подмяна на стари дюшеци
3.2. Закупуване на нови
столчета за група „Пчеличка“филиална сграда
3.3. Подмяна на подова
настилка в гр. „Мики Маус“,
„Слънчице “ и „Калинка“
3.3. Обособяване на дворните
пространства- площадки за
всяка група и подмяна на
съоръженията.
3.4.
Подмяна
на
стари
компютърни конфигурации в
групите.

Правилно разходване на
средствата и спазване на
изискванията за
допустими икономии и
недопустими разхищения
на консумативи,
материали и средства
Възможност за
допълнителни приходи

Учители

Не е необходимо

Директор

В рамките на
утвърдения бюджет

Директор

В рамките на
утвърдения бюджет

3.5. Обогатяване реквизитите с
дрехи с нови носии и костюми.

Изготвил: Даниела Йорданова- директор на ДГ „Пролет“

