
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Усъвършенстване на процесите на планиране, организиране и 

провеждане на съдържателен педагогическия процес. 

2.5.Поддържане на школи по интереси срещу заплащане от родители 

- за децата – приложно изкуство, чуждоезиково обучение, танцова 

изкуство и др.; 

       - за родителите – „Клуб за родители”.  

   3.Създаване на условия за целенасочено и системно развитие на 

децата , съобразявайки се с техните интереси. 

        3.1. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна    

практика,да се осигурява по-широк контакт на децата с природата и 

социалния живот,разширяване на непосредствените наблюдения и участия 

в културните прояви на населеното място. 

       3.2.  Да се акцентира върху речевото развитие на децата , формиране 

на елементарни представи за основни математически понятия,дейности по 

интереси и игрова дейност,труд за себе си и за околните.  
 

4.Мерки и действия за недопускане на фиктивно записани деца в 

детската градина 

 
4.1.Значение на предучилищното образование. 

-Значението на предучилищното  образование е ключово за формиране на 

първоначални минимални умения за училищна готовност. 

- Насърчаване на ранния обхват в детските градини. 

- Повишаване  обхвата на децата  и гарантиране на посещаемостта в етапа 

на задължителното  предучилищно образование в детските градини. 

- Популяризиране на своевременното начало и необходимата 

продължителност на предучилищното образование. 

- Децата и родителите да имат интерес от по-високо образователно 

равнище с оглед възможностите за по-добра житейска и професионална 

реализация и генериране на по-високи доходи от упражняване на 

квалифицирана трудова дейност. 



- Детската градина и учителите да изпълняват , а не да симулират 

изпълняване на мисията си  да подкрепят сигурен старт в живота на всяко 

дете чрез образование.  

 

4.2.Действия и мерки за привличане , задържане и намаляване броя на 

отсъствията на  децата по неуважителни причини , недопускане на 

фиктивно записани деца за периода 2017/2018 година. 

 

1.Ежемесечно учителите на градинските групи да правят обхождане на 

домовете на децата,които трайно не посещават детската градина,за да се 

запознаят с причините за  това и да се избегне фиктивно записване ,както и 

да се подпомогне по-пълният обхват на децата в детската градина. 

                                Отговорник: Учители по групи 

                                      Срок : Всеки месец до 25 число на месеца 

 2.Учителите на групите представят доклад на директора, в който се 

описват обстоятелствата довели до увеличаване на отсъствия по 

неуважителни причини,както и предприетите действия за привличане и 

задържане на децата в детската градина. 

                                        Отговорник: Учители по групи 

                                        Срок: Всеки месец до 25 число на месеца 

3.Обсъждат се причините,поради които децата не посещават редовно 

детска градина от учителите по групи и директора , решава се конкретно за 

всеки случай каква мярка може да се предприеме. 

                                        Отговорник:Учители , директор 

                                        Срок:Учебно време , постоянен 

4.Учителите по групи водят тетрадка , в която ежемесечно описват 

движението на децата , в края на всеки месец дават информация на 

директора за отсъстващите деца по неуважителни причини. 

                                         Отговорник :Учители по групи  



                                         Срок:Учебно време , постоянен 

 

5.При направени неизвинени отсъствия,директорът на детската градина 

изпраща сведение на Регионална дирекция за социално подпомагане – 

гр.Никопол по постоянен адресна родителите на децата от подготвителна  - 

справка по образец съгласно Приложение № 8 от Правилника за прилагане 

Закона за семейните помощи за деца,за всяко дете , отсъствало през 

съответния месец повече от дните определени в горепосочения правилник , 

за които няма уважителни причини.Справката се подава за периода - 15 

септември - 31 май. 

                                            Отговорник :Директор 

                                            Срок: Учебно време , постоянен 

6.В случай на отсъствие на дете , което е записано и подлежи или подлежи  

на задължително предучилищно образование , но не е записано в детската 

градина , или има опасност от отпадане,директорът уведомява родителят 

настойник с писмо с обратна разписка за неговото задължение да осигури 

присъствието на детето в детската градина , във връзка с чл.8 , ал.1 от 

ЗПУО. 

                                            Отговорник :Директор 

                                   Срок: Учебно време , постоянен 

7.При необходимост, във връзка с чл.8,ал.1 от ЗПУО , директорът на 

детската градина уведомява компетентните органи за разпоредбите на 

чл.210,ал.1 от ЗПУО, касаещ родителите , настойници и попечители , за 

случай , в които не осигуряват присъствието на децата в детската градина , 

за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно 

образование.  

                                            Отговорник :Директор 

                                   Срок: Учебно време , постоянен 

 



4.3. Ежедневен контрол на посещаемостта на децата по групи. 

 1.Директора да изисква от учителите  и да контролира редовното 

отразяване на отсъствията на децата в дневника. 

 2. За допуснати отсъствия учителите по групи своевременно да 

уведомяват директора на детската градина. 

3.Своевременно учителите да се осведомяват от родителите на децата за 

причините за отсъствията на децата. 

4.Коректно водене , отчитане и документиране  на неизвинените 

отсъствия. 

5.Директора да следи и контролира да  няма злоупотреба с медицински 

документи за извиняване отсъствията на децата. 

6. Да не се толерира голям брой неизвинени отсъствия от  учителите и 

директора. 

7. Непосещаващите и отпаднали деца да бъдат подавани в РУО на МОН и 

да не фигурират  в дневниците. 

8. Да не се издават от директора удостоверения за детски надбавки на деца, 

които не посещават детската градина. 

5.Квалификационна дейност. 

5.1.Създаване на  библиотечен, мултимедиен фонд , портфолиа по 

проблемни области. 

5.2.Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на    

различни равнища. 

5.3.Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни 

области. 

5.4.Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС. 

5.5.Включване в обучителни програми. 

6.Социално-битова и финансова дейност 

6.1.Обогатяване и поддържане на материално-техническа база: 



-поддържане на съвременен интериор, съобразно възрастта на 

децата  в занималните; 

-закупуване на съоръжения за игра  на дворното стопанство; 

-обогатяване на игровата и дидактичната база; 

6.2.Контрол за правилно разпределение на финансовите средства 

6.3.Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 

7.Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

7.1.Финансиране от държавния и общинския бюджет. 

7.2.Разработване на проекти с външно финансиране. 

7.3.Привличане на спонсори. 

7.4.Реализиране на благотворителни кампании. 

7.5.Собствен труд на служители в детската градина. 

Планът е приет с решение на Педагогическият съвет-Протокол 

№7/07.09.2017г и утвърден със заповед на директора № 78/08.09.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


