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        РАЗДЕЛ   І. 

 
       1.Обективен анализ на състоянието на дейността  на ДГ №3 „Звездичка“- O-на Варна 
 

  През учебната 2019/2020 г. детска градина №3 „Звездичка” функционира  
 със седем  групи и  с капацитет от 175  деца. 
    Дейността на ДГ №3 “Звездичка“  през учебната 2019/2020  г. протече съгласно залегналите 
в годишния план задачи и в изпълнение на основната цел: „Осигуряване на иновативен и 
качествен възпитателно-образователен процес, гарантиращ пълноценно развитие на детската 
личност, социализиране на всяко дете  и подготовка за училище“. 
 
         Подобряване и обогатяване на материално-техническата база през уч. 2019-2020 г.: 
  - набавяне на преносим компютър и принтер за ползване от педагогическите специалисти; 
  - четири телевизора, като дигитално средство за презентиране; 
  - метални шкафове за архивиране; 
  - отоплителни уреди и косачка за трева; 
  - столове за учителската стая; 
  - подмяна на  циркулационна водна помпа;    
  - набавяне на постелъчен инвентар; 
  - закупуване на 20 народни носии и 40 костюми за айкидо; 

- обзавеждане на  кабинет за работа с деца със СОП на ресурсно подпомагане с интерактивни 
игри и материали, и зона за игра с меки уреди и играчки; 

 - частично боядисване на спални и занимални в групите и общи коридори в сградата.  
 
         Участие на ДГ „Звездичка” в проекти през учебната 2019/2020 г. 

 1.   Програми на „Екоучилища“ и „Син флаг“- „Учим за гората“; Проект: „Големият лов на 
растения“. ДГ№3 „Звездичка“ беше удостоена с международна награда плакет LEAF 
AWARDS WINNER на Движение Син флаг, и с грамота и предметни награди за активна 
работа по проект "Големия лов на растенията“ за периода 2018/2020 г. 

       2.  „LITTER LESS”/ Да намалим отпадъците“/;   
       3. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 

възраст-модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи”. 
       4. Проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 

5. Проект по ПМС №46 „Проект за подпомагане на физическото възпитание, спорт и 
туризъм на децата“ 

       
         Акценти в дейността на ДГ №3“Звездичка“ през изминалата 2019/2020 г. 

 качествена подготовка на децата към новата позиция“ученик “и безпроблемна 
адаптация в училище. 

 формиране на разширени компетентности у децата относно екологичното образование: 
участие  в международни програми:“Екоучилище“и „Учим за гората“ на БД „Син флаг“ 
и проект „Големият лов на растения“.  

 формиране на  разширени компетентности у децата по отношение здравното и 
гражданското образование.; 

 прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; поддържане на 
позитивен и организационен климат за приобщаване на децата със СОП и деца с 
поведенчески проблеми в образователната институция;  

 изграждане на единна  система за проследяване на постиженията на децата в ДГ; 
 развитие на дигиталните компетентностите на учителите, за ефективно изпълнение на 

образователните цели. 



   подобряване на  материално - техническата база на детското заведение с ИКТ, и 
съвременно обзавеждане на работната среда;. 

 разширяване на партньорство със семейството, общински и държавни институции и 
НПО. 
 
Във връзка с въведената извънредна ситуация в Република България за ограничаване 

на COVID-19 след 13.03.2020 г, педагогическата дейност и взаимодействието с родителите 
се реализира в електронна среда от разстояние, чрез Faсebook - затворени групи , Viber, 
Messenger и Google – Classroom. 

 
 Установените при проследяване постиженията на децата от подготвителните групи 
знания, умения и навици показват реалните възможности на децата и успеваемост над 90 % 
съобразно изискванията от ДОС по направления и ядра. 
            Изводите от контролната дейност относно ефективността на обучението и 
възпитанието на децата и степента на овладяването на знанията и навиците са следните: 
1.Децата от първа възрастова група са  адаптирани към средата в детското заведение. 
Формирани са  добри комуникативни умения и културно-хигиенни навици. Участват в 
организирани педагогически форми и игри. 
2.Подрастващите от подготвителните групи  са усвоили образователното съдържание в 
държавните стандарти, и са изградили  конкретни представи за „социалната роля“  ученик. 
3. Съдържанието на кътовете отговаря на възрастовите потребности, и децата имат свободен 
достъп до тях. В групите са разположени постери „Аз съм добър-ти си добър“ във връзка с 
превенция на тормоза и насилието и кътове за безопасност на движението 
4. Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се извършва, в 
съответствие с методите и формите определени в Тематичното разпределение. Спазват  и се 
прилагат Вътрешните правила за проследяване на резултатите от предучилищното 
образование в  ДГ №3“Звездичка“. 
5.Налична е координационна работа между учителя на групата и ресурсния специалист за 
развитие на индивидуалните способности на децата със СОП. 
6.Успешно и традиционно се възпитават у децата еколосъобразни модели на отношение и 
поведение към природната среда, здравословен стил и условия на живот и безопасно 
движение по пътищата. 

      
            Годишният комплексен план се планира и осъществява в съответствие със Стратегията 
на ДГ №3 - „Звезден път към бъдещето“ и нормативната уредба на МОН, но той в никакъв 
случай не покрива сложното множество от проблеми, които ще се решават в хода на учебната 
година. Поради този факт планът има отворен характер и подлежи на актуализация при всяка 
възникнала необходимост. 
 
 
                      РАЗДЕЛ  ІІ 
  
      1.Мисия  на ДГ №3 “Звездичка”  

 
„Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“. 

 
Придобиване на съвкупност от компетентности и ценности, необходими за цялостно 

развитие на детската личност и успешно преминаване към училищното образование.  
 



 
2.Визия  на ДГ №3 “Звездичка” 

    Устойчива и конкурентноспособна образователна институция, осигуряваща 
емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище, с екип от високо отговорни 
личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на достойнството на децата. 

 
     3. Цели , стратегии и приоритети в дейността  на  ДГ №3 през учебната 2020 / 2021г. 
 
        Основна  цел: 
         Формиране на личностни качества, ценности и мотиви за интелектуално,емоционално, 
социално, духовно-нравствено и физическо развитие на децата в съответствие с потребностите 
и интересите им. 
 
      Подцели: 
     1.Комплексно постигане на образователните и възпитателните  цели  в образователната 
институция.    
    2.Осигуряване на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на децата 
чрез  прилагане на подходящи и разнообразни игрови методи за постигане на очакваните 
резултати.                      
    3. Оптимизиране реализирането на  обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 
на децата. 

5. Повишаване на професионално-педагогическата компетентност на целият екип по 
отношение на иновативни подходи и форми на взаимодействие със семейството, както и по 
отношение на  методиката на възпитателната работа в детското заведение. 

6. Създаване  на  електронна система  за информираност и взаимодействия със семейната 
общност. Включване на членовете на семейството за създаване на учаща среда в дома и в 
детската градина.   

 
 Стратегии в дейността на  ДГ №3 „Звездичка“ 
 
 Гъвкавост на управлението на детската градина в  постоянно променящата се среда и в 

съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното образование. 
  Реализиране на  държавните образователни стандарти и подготовка на децата за 

училище. 
  Поддържане на високо качество на възпитание и обучение чрез личностно-ориентиран 

подход към децата, и използване на съвременни иновационни модели и технологии 
осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал. 

  Повишаване   квалификацията   на   педагогическия   екип   в   отговор на променените 
и потребностите  налагани  от съвременното образование; 

 Създаване на  среда за SТЕАМ образование, стимулираща детската активност, 
творчество и откривателство.  

  Приобщаване  на деца със специални образователни потребности, в риск и деца с 
неприемвливо, социално поведение в институционалната среда; 

  Формиране на разширени компетентности у децата по отношение на гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

 Обновяване и модернизиране  на материално-техническата база. 
  Разширяване на партньорството между ДГ с  училището, родителската общност, 

държавните и общински институции и НПО.  
 



       Основни  приоритети в дейността на   детската градина 
   
        1.  Осигуряване на условия за реализиране на държавните образователни стандарти в 
детската градина, както и на педагогическа дейност в електронна среда от разстояние с деца 
и родители при възникнала извънредна обстановка.   
        2. Гарантиране на  равен шанс за предучилищно образование на всички деца и прилагане 
на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  
        3.Развитие на професионалните компетенции на педагогическия екип, разгръщане на 
творческата му активност за осъществяване на иновативна педагогическа дейност в детската 
градина. 
        4.Активизиране взаимодействието с родителската общност и другите заинтересовани 
страни, базиращо се на партньорство и доверие. 
        5. Участие в обшински национални и международни проекти и програми.   
 

  РАЗДЕЛ   III   
  
  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
      1.Педагогически ресурс - 16 педагогически специалиста 

    
Длъжност Магистър Бакалавър ПКС 

І ІІ III IV V 
Директор 

 
1  1     

Старши 
учители 

3   2   2 

Старши 
учители ПГ 

4 2  3  1  

Учител 3 2     3 

Ст.учител по 
музика 

1       

 
Общо: 

 
12 

 
4 

 
1 

 
5 

 
 

 
3 

 
4 

 
         РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ГРУПИ ЗА 2020/2021 УЧ.ГОДИНА 
 
Група I “Теменужка“                                                     Група III „ Звънче“ 
Учители:В.Петкова ; Д.Атанасова                                Учители:И.Илиева; Н.Боболова        
                                                                                     
Група II „Моряче“                                                          Група III „Б“ „Слънчице“                                               
Учители: К.Симеонова; С.Христова                             Учители: С. Георгиева; Т.Стояновa                        
                                                                                       
Група II „А“ „Морско конче“                                       Група IV „Делфинче“                                                    
Учители:Р.Желязкова и Б.Пенева                      Учители: Н.Георгиева-Стоева;Л.К.Маринова                               
Група III „А“ „Мечо Пух                                                       
Учители: Е.Стоянова; В.Вълчева                                 Учител по музика - 0,5: М.Йовчева                                                 
                               
 
 
 



                                
         КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ В ДГ №3 „ЗВЕЗДИЧКА“ 
Комисиите и работните групи са приети на Педагогически съвет с Протокол №6 /10.09.2020г. 
  

Kомисия за повишаване на квалификация 
Председател: E.Стоянова 
К. Симеонова 
С. Христова   
Работна група за самооценяване 
Председател: E.Стоянова 
Софка Христова, Красимира Симеонова 
Любка Кънчева 

Екокомитет и екологично образование 
Председател: Д.Атанасова 
Б.Пенева 
Н. Боболова 
Работна група за обобщаване на проследените 
постижения на всички деца в ДГ 
Бояна Пенева  
Радостина Желязкова 

 
Комисия Безопасни условия на труд   
Председател: Директор 
Зам. Председател: Р.Желязкова 
Членове:  К.Славова 
                 Ц. Георгиева 
                 

 
Работна група за естетическо оформяне на 
интериора      
Председател: И.Илиева 
С. Георгиева ; Е.Апостолова  ;   Р.Желязкова   
 
    
 

Комисия по етика 
Председател:Е.Стоянова 
С.Георгиева 
Зоя Бучкова 

Комисия за работа по БДП,    
Председател:  В.Вълчева 
И.Илиева 
В.Петкова 
 

Комисия по физическо р-тие и спорт 
Председател:  С.Георгиева 
Членове: В.Вълчева 
                 Д.Стефанова 
 

Комисия за работа с родители 
   Председател: Л. Кънчева 
   Членове:  Е.Апостолова 
                     Р.Желязкова   

Комисия за регистрация на дарения 
 Председател: Л. Кънчева 
 Членове: Д.Атанасова 
                  К.Славова 
                   

   Комисия - хигиена и здравно образование 
Председател: К. Симеонова  
Членове: Р.Желязкова   
               М.с.Райчева  

Комисия по архивиране 
Председател: В.Петкова 
Членове:И.Цветанова 
                К.Славова               

  Комисия за защита при бедствия и аварии 
Председател:С. Христова   
Д.Атанасова 
К.Славова         
 
 

                    

                      
 Протоколчици: 
Педагогически съвети : Е.Стоянова   
Педагогически съвещания: Б.Пенева 
 
Общи събрания: Л. Кънчева 

 
Комисия за разглеждане на оферти 
Председател: К.Симеонова 
С.Георгиева 
К.Славова 
Е.Стоянова -резерва 
Летописна книга: С. Георгиева 

Отговорници: 
Превенция за закрила на децата в риск – 
Н.Боболова 
Работа за деца със СОП –кординатор  
Б.Пенева при отсъствие В.Вълчева 

 
Табла във общи фоайета - учители по групи 
Мет.кабинет и дрехи – К. Славова 
Екостая и л-ра – Д. Атанасова 
Музикален салон– M.Йовчева, И.Илиева, 
Н.Воболова 



 

 


