ХОРАРИУМ НА СИТУАЦИИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
През учебно време от 15.09 до 31.05. 2018
Първа група ---------------------11
Втора група-----------------------13
Подготвителна 5-годишни - 15
Подготвителна 6-годишни – 17
Образователни направления:
Български език и литература – 6 образователни ядра
Математика – 5
Околен свят -4
Изобразително изкуство – 3
Музика – 4
Конструиране и технологии – 4
Физическа култура – 4
През неучебно време от 01.06.– 14.09.2018 се планират допълнителни
дейности:
Подвижни игри
Музикални игри – народни хора, танци
Музикално-подвижни игри
Театрализирани игри
Разходки
СПИУ и др.
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЪРВА ГРУПА – 11 ПС
БЕЛ -1 ,Математика - 1, Околен свят – 1, Изобраз. изк.- 2, КТ – 1,
Физическа култура – 3, Музика – 2 .
Понеделник
Музика

Вторник
Околен свят

Сряда
БЕЛ
Музика

Четвъртък
Математика

Петък
Изобраз.изк.

КТ

Физич. к-ра

Изобраз.изк.

Физич. к-ра

Физич. к-ра

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ВТОРА ГРУПА – 13 пс
БЕЛ – 2, Математика – 1, Околен свят – 2, Изобраз. Изк. – 2, Музика – 2,
КТ – 1, Физическа к-ра - 3.
Понеделник
Околен свят
Музика

Вторник
БЕЛ
Изобраз.изк.

Сряда
БЕЛ
Музика

Четвъртък
Математика

Петък
КТ

Физич.к-ра

Околен свят

Физич.к-ра

Изобраз. изк

Физич. к-ра

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНА 5-ГОДИШНИ – 15 ПС
БЕЛ , Математика, Околен свят, Изобраз.изк., Музика, КТ по 2, Физическа
култура – 3.
Понеделник Вторник
Сряда
Четвъртък
Околен свят БЕЛ
Математика Математика
Музика
Физич.култ Музика
Физич.к-ра
КТ

Околен св.

БЕЛ –
худ.л.

Петък
КТ
Изобраз.изк.

Изобраз.изк. Физич.к-ра

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 6-ГОДИШНИ – 17
БЕЛ, Математика, Физическа к-ра по 3, Околен свят, Изобраз.изк.,
Музика, КТ по 2.
Понеделник
Математика
Музика

Вторник
БЕЛ
Околен свят

Сряда
Математика
Музика

Четвъртък
БЕЛ
Изобраз.изк.

Петък
Математика
КТ

КТ

Изобраз.изк
Околен свят

Физич.к-ра

Физич.к-ра

Околен свят

ДГ № 4
ГР.ДИМИТРОВГРАД, УЛ. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” № 19
ТЕЛ: 0390/64651
Odz4_dimitrovgrad@abv.bg
Утвърдил:
Директор:
/Т.Александрова/

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
|. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Годишният план на дейностите в ДГ 4 цели , да се подобри
микроклимата и осигури ефективна работна атмосфера, стимулираща
разгръщането потенциала на всички работещи.
Смятаме, че е важно как ще бъде организиран живота на децата за 12
астрономически часа през учебната година.Детска градина №4 е на
целодневна организация на работа.
Педагогическото взаимодействие е насочено към постигането на
определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в
който основни участници са учителят и детето.
Учителската колегия се готви задълбочено за провеждането както на
основните форми на педагогическо взаимодействие, така и на
допълнителните.
Планираните дейности, които следват насочваме към създаване на
такава пространствено- предметна среда, в която детето да развие своите
индивидуални възможности и осигурим по-лесната адаптация на децата
към детската градина и подготовката им за училище.
Предвиждаме някои частични ремонти, целящи обновяване и
поддържане на материалната база и сградовия фонд.
||. ОСНОВНА ЦЕЛ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РАБОТНА СРЕДА
ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЯКО ДЕТЕ И
ПОДГОТОВКАТА ЗА УЧИЛИЩЕ
|||. ПОДЦЕЛИ:
Създаване на подходяща за възрастта пространствено-предметна и
емоционална среда в групите.
Установяване на ползотворни партньорски взаимоотношения с родителите
на децата , с цел спокойното им адаптиране към новата среда – детска
градина – училище.
Участие в семинари, форуми, квалификационни курсове за осигуряване на
последваща квалификация на педагогическия, медицински и друг
персонал.
|V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И
ПОДЦЕЛИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ
М. СЕПТЕМВРИ

Дневен ред:
Избор на секретар на педагогическия съвет.
Обсъждане и приемане План за дейностите за учебната 2017/2018 година.
Докл. Директор
Приемане Правилника за вътрешния трудов ред.
Приемане План за квалификация. Докл. Директор
Приемане План за контролната дейност на директора. Докл.Директор
Приемане План за работата по БДП. Докл.Комисия по БДП
Приемане План за БАКП. Докл.Директор
Приемане Правилник за ЗБУТ. Докл. Директор
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Дневен ред:
Отчет за резултатите от диагностичните процедури – входно ниво.
Докл: Гл. учители
Обсъждане и приемане План-програма за провеждане на КоледноНовогодишното развлечение.
Докл: Учителите на ПГ 6 – годишни
Запознаване с резултатите от антропометричните измервания на децата.
Докл: ЗЗК
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Дневен ред:
Отчет-анализ за работата с децата на педагогическия, медицински и друг
персонал.
Докл: Директор
Запознаване с резултатите от контролната дейност на директора.
МЕСЕЦ МАЙ
Дневен ред:
Доклад-анализ за работата на педагогическия и друг персонал през
учебната 2017/2018 година
Отчет за изпълнение на Програмата по БДП
Отчет за изпълнение на Плана за ЗБУТ
Доклад –анализ за резултатите от диагностика на изходно ниво.
Приемане план за лятна работа и подготовка на НУГ.
ОБЩИ СЪБРАНИЯ
Месец септември
Запознаване с Правилника за дейността на ДГ
Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред
Актуализиране длъжностни характеристики
Запознаване с Плана за ЗБУТ
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Определяне начин за разпределение на средствата от фонд СБКМ
Запознаване с резултатите от административния контрол на директора

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ОСНОВНАТА ЦЕЛ И ПОДЦЕЛИ
ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
№ Дейности
Групи - Месеци
І
ІІ
ПГ-5Г
1.

„Здравей, детска
градина!” – общ

2.

Родителска среща – Х
по групи
Анкета с
Х
родителите по
групи„Специфични
особености пи
адаптирането на
детето към детската
градина”
Празник за есента - Х
„Довиждане, златна
есен!”
Ден на народните
будители

3.

4.

5.

Ден на
християнското
семейство
7. „Дядо Коледа е пак
при нас”
8. „Живот и дейност
на В.Левски –
поклон!”
9. „Баба Марта
бързала –
мартеници
вързала!”
10. „За тебе, мамо!”

ІХ

ІХ

ІХ

ІХ

Х

Х

Х

Х – отг.

Х – отг.

Х

Х

ХІ„Пролет”
„Радост”
ХІЧерногорово

6.

11. „Здравето – най-

ПГ-6г

ХІІ ХІІ ХІІ- отг.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ХІІ- отг.

Участници
Деца,
У-ли,
Родит.,
Гости
У-ли,
Родит.
Родители,
наст.

Деца,
У-ли,
Родит.
Деца,
У-ли,
Гости
Деца,
У-ли,
Родит.
Деца,ули.
Деца,ули

ІІ„Пролет”

ІІ„Радост”

ІІІ – отг.
„Пролет”
Черногорово
„Радост”
ІІІ

ІІІ – отг.
„Пролет”
„Радост”

Деца,ули,гости

ІІІ

Деца,ули,родит
Деца,у-

!V

голямото
богатство!”
12. Отбелязване денят
на Европа

V–
„Пролет”
„Радост”

13. „Децата и
безопасното
движение!”

V–
„Радост”

14. Отбелязване 24 май
– денят на Кирил и
Методий

V–
„Пролет”
„Радост”

15. „Довиждане,детска
градина,здравей
първи клас!”
16. „Здравей, първи
юни!”

VІ

VІ

VІ

„Пролет”
„Радост”
V„Пролет”
„Радост”

ли
Деца,ули,гости
Деца,ули,родит.

V–
„Пролет”
„Радост”

Деца,ули,родит.

V–
„Пролет”
„Радост”
Черногорово
VІ„Пролет”
„Радост”
черногорово

Деца,ули,родит.
Гости
Деца,ули,гости
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М Е Р К И
ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
|. Качество на образованието осигуряваме при спазване на
принципите:
Ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите.
Сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на
образование и възпитание на децата.
Информираност между работещите за пълноценното взаимодействие с
деца, родители и други .
||. Цели за повишаване качеството на образование.
Повишаване квалификацията на учителите.
Прилагане на нови технологии при провеждане на образование и
възпитание на децата.
Взаимодействие между родители, учители, медицински и друг персонал,
както и неправителствени организации.
|V. Задачи
Провеждане на ежемесечна вътрешно-институционална квалификация.
Контрол над резултатите от организацията и провеждането на
педагогическата дейност от учителите.
V. Дейности за повишаване качеството на образование
Системно обновяване качеството на образование.
Достъпно и компетентно административно обслужване.
Организация и планиране на учебно-възпитателния процес, в съответствие
с изискванията на ДОС.
Участие на децата в различни форми на самоизява, конкурси, състезания.
Индивидуални и общи разговори и срещи с родителите.
V|. Мониторинг за повишаване качеството на образование
Вътрешен: Констатации, изводи и препоръки на директора, с цел
повишаване качеството на образовнието.
Външен: Оценки и препоръки от МОН, РУО,Общинска администрация.
Приети на Педагогически съвет от 09.01.2018г с протокол № 4
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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА
Настоящата Програма се разработва в съответствие с националните
политики по превенция на ранното напускане на детска градина.
|. ЦЕЛ.
Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в
системата на предучилищното образование.
||. ЗАДАЧИ
Предотвратяване възникване на предпоставки за преждевременно
напускане на детската градина.
Осигуряване на позитивна среда и емоционална образователна атмосфера.
Обхождане по домовете около района на детска градина № 4, Център
„Пролет” и Филиал 1 „Радост”както и Филиал 2 с. Черногорово.
||. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
Разговори с родители, настойници и приемни родители за редовни
посещения на детска градина.
Насочване на детето към занимания, съобразени с неговите потребности.
Прилагане на диференциран подход за усвояване на знания, умения и
адаптиране към средата.
Подпомагане на децата от специалисти от РЦПППО.
Участие на родители, като партньори при организиране на празници,
участие в конкурси и състезания.
Квалификация на педагогическите специалисти на ниво детска градина,
община,РУО и самообразование.
Покани на родители за наблюдение на празнични концерти, по време на
педагогически занимания, с цел популяризиране значимостта на детската
градина за развитието на детето.
Програмата е приета на Педагогически съвет от 09.01.2018г с протокол №
4.
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ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
|. УВОД
Настоящата Програма е изготвена в съответствие с:
ЗПУО
Наредбата за приобщаващото образование
Закон за защита от дискриминация
Закон за закрила на детето
Конвенция за борба срещу дискриминация в областта на образованието
||. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
ОБЩА ПОДКРЕПА
Общата подкрепа се осигурява там, където е детето и включва:
Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти,
Допълнително обучение по образователни направления
Занимания по интереси,
Грижа за здравето
Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните
затруднения,
Логопедична работа.
В началото на всяка учебна година се определя координатор за подкрепа –
учител от детската градина – г-жа Р.Кючукова.
Сформира се екип: Д.Димитрова, Н.Хаджиева, С. Канева, Н.Христова, Зл.
Фердинандова, ръководен от координатора за организиране и провеждане
на работа с нуждаещите се деца.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА
Допълнителната подкрепа се извършва от специалисти от РЦПППО.
Допълнителната подкрепа включва:
индивидуални програми за всяко дете със СОП – ПГ 5 годишни,ПГ 6годишни
Работа с дете в конкретен случай – ПГ 6 годишно.
Работа с деца със СОП-ресурсен учител, психолог, логопед.
Работа с дете настанено в Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи без увреждания.
Работа с деца на приемни родители по адаптирането към новата среда
|||. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
№ Дейност
Отг.
Срок
1.
Идентифициране на деца, Учители
Постоянен
които имат необходимост
от подкрепа.

Забел.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Определяне координатор
Идентифициране на деца
със СОП.
Превантивни мерки за
недопускане отпадане на
деца от детска градина:
Следене на отсъствията
Разговори с родители
Посещение по домовете
Спиране на детски
надбавки
Приемане на деца от
с.Черногорово и с. Воден
във Филиал 2
с.Черногорово
Проучване, приемане и
превозване на деца от с.
Крепост в ДГ №4
„Пролет”
Стимулиране участието
на тези деца в състезания,
концерти, конкурси.
Обучение на
педагогическите
специалисти за работа в
мултикултурна среда.
Финансиране на
програмата от делегиран
бюджет, дарения и лично
участие.

Р.Кючукова
Учители

30.09.2017
Постоянен

Учители,
директор

Постоянен
Проучването
продължи от
01.11.2017г
до
30.11.2017г
Приемането
и
посещението
започна от
04.12.2017г

Учители

Постоянен

Директор

До
30.05.2018г

Директор,
Постоянен
Счетоводител

|V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
За изпълнение на Програмата важно значение има сътрудничеството
между всички пряко ангажиране институции, неправителствения сектор и
родителската общественост.
Програмата е приета на Педагогически съвет от 09.01.2018г с Протокол №
4.

