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ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността на ДГ „Дъга” Габрово
за учебната 2018/2019 г.

I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна
2017/2018 година
1.1 Анализ на обхвата на децата:

Брой деца в подготвителни групи 5 и 6 годишни за учебната 2017/2018г.
Детска градина „Дъга” Габрово
31 деца -4 подготвителна група
30 деца- 3 подготвителна група
Детска група с. Яворец
деца -4 подготвителна група
деца- 3 подготвителна група
3.1. Брой напуснали подготвителна група –
1 брой дете от 3 подготвителна група
1.2. Анализ на процеса на обучение на децата:

Цялостната дейност на ДГ бе насочена към изпълнение на Годишния
план, превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип. С активното участие на всички служители в детската градина, планът
бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа
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на ДГ, родителите и обществените органи и организации, с които работихме
съвместно.
Учителите изградиха приобщаваща учебна среда, която признава и утвърждава всички деца, така, че те приемат себе си и другите. Среда, в която
малките са равнопоставени членове на екипа, с чувство за принадлежност към
определената група и в същото време с усещането за личностна значимост,
идентичност и собствена стойност. Занималнята се превърна в обучаваща и
възпитателна среда с център детето.
В този смисъл пред педагозите бяха поставени нови предизвикателства.
Те трябваше да притежават дълбоки познания за детското развитие, да си поставят подходящи цели за отделните деца и за групата като цяло, да познават и
уважават индивидуалните им сили и потребности. Педагогическото взаимодействие бе организирано върху основата на екипността и кооперативното учене.
Тенденция в работата им през учебната година бе, подобряване организацията на средата с използване на ИКТ, с цел стимулиране и провокиране интелектуалното развитие на децата. Във всички групи бяха оформени кътове за игра и обучение, които се актуализираха и поддържаха през цялата година. Прилагането на входяща и изходяща диагностика в детската градина позволи системното контролиране на хода и темпа на развитие. Спазването на ДОС и осигуряването на оптимални условия за качествено обучение, възпитание и развитие на децата бе основна задача в работата на учителите.
Педагогическите ситуации бяха съобразени с възрастовите и индивидуалните особености на децата и отговаряха на потребностите им. Учителите
проявяваха творчество и търсеха начини да разчупят ежедневието на децата.
Прилагаха индивидуален и диференциран подход с оглед постигане на найдобри резултати при индивидуалното развитие на всяко дете.
Подобри се професионалното развитие и кариерно израстване: повишено
участие в краткосрочни обучения и участието на колеги за повишаване на професионалната квалификация (ПКС):
 Показани бяха добрите практики за надграждане и качествена
промяна в капацитета на педагогическите специалисти.
 Младите педагогически специалисти получиха подкрепа в педагогическата и методическа подготовка.
 Беше подсигурена среда за развитие и професионално израстване на
всеки един от персонала, която им помогна да израснат като индивиди
и като учители.
 Бе създаден режим на комуникация и среда за събиране на обратни
връзки. Като техниката за успеха ни бе гъвкавост и осигуреност на
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средата за комуникация с „проблемни“ звена, като ясно се разпределиха задълженията и отговорностите.
 Политиката на отворените врати и създадения информационен монитор с необходимите технически спецификации, подобри обмена на
информираност на родителите относно образователния процес във
всяка група на детската градина. Така родителите можеха да споделят
успехите на своите деца, предстоящи събития и идеи.
 Осигурена надграждаща квалификация според нуждите на всеки един
от персонала. Това гарантира разнообразие и прилагане на различни
стилове от педагогиката.
 Даване на възможност децата да прилагат наученото извън детската
занималня. Осигуряване на възможности за набавяне на нови знания
чрез екскурзии (посещение на ферма «Боженски чифлик» в с. Съботковци), гост-лектори и други.
1.3. Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на
децата:

Децата от ПГ-6 при ДГ „Дъга“ Габрово показаха много високо равнище
на специалната училищна готовност. Показаните знания и умения в тестовете
на диагностичната книжка напълно съответстват на държавните образователните показатели. Децата умеят да наблюдават, анализират и сравняват предмети
по определени признаци и взаимовръзки. Решават познавателни задачи, като
използват мисловното действие класификация-в практически план, схематично
с ограждане и словесно.
Педагогическият екип приложи педагогически технологии на обучение с
ясно изразена интерактивна и иновационна насоченост. Да се научат да "откривателстват", експериментират, да творят. Овладяване на стратегии за усвояване
на знания и умения. Овладяване на учебно-познавателни умения и способности.
Възпитаване на положително отношение към ученето. Овладяване на представи
и умения, даващи база за обучението в първи клас.
Децата имат формирана мотивационна сфера от игрови, учебни, познавателни и комуникативни мотиви. Имат положително отношение към училището,
към новата си роля-ученик, към учителите. Имат обективна оценка към резултатите от дейността си
1.4.

Анализ на педагогическия състав:

Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър
„инвестиционен капитал” за бъдещи добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.
Силни страни на осигуреността с учителски кадри:
 Много добра екипна организация;
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 Добре квалифициран екип от педагози и медицински сестри;
 Гъвкава организационна структура-движение на информацията
„отдолу нагоре” и „отгоре надолу”;
 Споделен начин на мислене;
 -Центрирана мотивационна среда;

№
1

2
3

Длъжност

Брой

Директор
Старши
учители
Учител

1
8
2

ОКС
ПКС
Магистър Бакалавър I

II

1

1
8

III

IV

V

1

1

3

2

1

1.5. Анализ на участието на учителите в квалификационни форми:

През изминалата 2017-2018 учебна година бяха реализирани всички дейности от Плана за квалификация на детската градина. Четирима от учителите са
повишили своята ПКС.
Всички педагогически специалисти са преминали курс квалификация –
1-2 кредита.
Резултати от квалификационната дейност :

 Развитие на социални умения у педагозите.
 Развитие на умения за ефективно общуване и добър микроклимат в колектива.
 Развитие на умения за презентация и обратна връзка.
 Изграждане на позитивна образователна среда.
 Приложение на интерактивни методи .
 Развитие на личностни и професионални качества.
 Вземане на правилни решения на основата на правилен подбор от подходящи методи и средства за педагогическо взаимодействие;
 Активно анализиране на всички условия и възможности.
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Квалификационната дейност следва да продължи развитието си в следните
насоки:

 Повишаването на квалификацията на учителя с цел стимулиране на творческо отношение към собствения му труд, потребност от търсене и експериментиране на нови, нестандартни идеи при взаимодействието с децата, а
така също и потребност от информация за новостите в педагогическата теория и практика.
 Чрез очертаните насоки и механизми за подобряване на образованието, да
стане възможно осигуряването на негово качество и иновации.

1.6. Резултати от участие в конкурси и състезания
за деца:

 участия в изложби, конкурси, фестивали на регионално и национално ниво.
за учители:

 Участие в национални и европейски програми и проекти:
 Националната „Стратегия за ефективно прилагане на информационни и
комуникационни технологии в образованието и науката на Република
България (2014-2020г.)
 Национална програма „Обичам природата и аз участвам“ към ПУДООС
1.7. Анализ на материално-дидактичната и техническа база:

 Реновирано дворно пространство с обособени площадки за игра;
 Наличие на технически интерактивни средства, подпомагащи педагогическия процес- мултимедии, компютри, принтери, лаптопи, интерактивна
дъска;
 Богат библиотечен фонд;
 Функциониращ иновативен детски център оборудван с интерактивна дъска, мултимедия и компютри за деца, даващи начални умения.
 Мобилни помещения за всяка възрастова група;
 Електронна система за обмен на информация с родителската общност;

II. Мисия, визия, цели, основни задачи и приоритети в
дейността на детската градина през новата 2018/2019
учебна година
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2.1. Мисия на детската градина:

Целенасочено взаимодействие с детето за създаване и структуриране на
благоприятна среда за неговото развитие.
Развитие, трансфер и адаптиране на иновативни алтернативни услуги в областта на ранното детско развитие и образование.
Стимулиране развитието на по-ефективна среда за сътрудничество между
представителите на организациите на гражданското общество и публичните
власти.
2.2.Визия на детската градина:

Утвърждаване в общественото пространство на ДГ като модерна, гъвкава,
конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социалнокултурна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като
съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:
- осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, за придобиване
на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
- гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно-обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие;
- водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата;
2.3.Цели, задачи и приоритети:
Глобална цел:

Глобалната цел на ДГ е създаването на възможност на всяко дете да развива максимално своите потребност чрез въвеждането му в предметната и материалната среда, ориентирането му в общочовешките ценности и формиране
на определени умения и навици за адаптиране към новата среда и към ученето
като дейност. Наред с това детската градина съхранява и насърчава детската
индивидуалност към само изява.
Основни цели:

1.Създаване на реални възможности за съвременно възпитание и обучение на децата чрез подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
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2. Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на
ДГ в изпълнение на ЗПУО, за утвърждаването й като социо-културен, възпитателен и методически център.
3. Изграждане на система за осигуряване качество на образованието, възпитанието и социализацията на децата.
4. Участие в национални програми и проекти.
Основни задачи:

 Включване в услуги за обучение и грижа на децата до 3 годишна възраст.
 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на образователния
процес и ориентирането му към конкретни резултати
 Въвеждане и прилагане в образователния процес на иновационни технологии
и интерактивни методи и средства, включително и на електронно съдържание
базирана на съвременни съоръжения за ИКТ за онагледяване (представяне на
учебния материал в ДГ).
 Формиране на знания и умения за прилагане на иновативни методи за преподаване и използване на ефективен инструментариум, за определяне достигнатото ниво на знание на децата.
 Участие в програми и проекти.
 Създаване на информационна банка.
 Прилагане на модели на позитивно възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и ДГ.
 Изграждане на система за самооценяване на качеството.
Приоритети на детската градина за учебната 2018/2019 година

1. Развитието на индивидуалните компетентности на децата на основата на откриването на техните силни и слаби страни:
- развитие на умението на саморегулация на поведението на децата;
- стимулиране на любознателността;
- развитие на самостоятелността;
- стимулиране на интересите;
- стремеж към постигане на високи резултати;
- умение за решаване на възникнали проблеми.
2. Осигуряване качествена подготовка за училище, която да гарантира на децата
училищна готовност, което означава детето не само да има определени представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за общуване в връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална роля
„ученик”.
3. Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните
резултати, описани в държавните образователни стандарти за предучилищно
възпитание и подготовка.
4. Създаване на условия за развиващо обучение.
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5. Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен
диалог и взаимно доверие и подкрепа;
6. Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции;
7. Въвеждането на децата в света на познанието чрез различни форми на активност - познавателна, емоционална, социална и двигателна, материализирани в
системата от дейности в които ще се включва детето в детската градина.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
1. В ДГ „Дъга” се възпитават, обучават и отглеждат деца на възраст от
1 до 7 години, разпределени в 2 яслени групи, 4 групи ДГ „Дъга“ Габрово и
една смесена група филиал с. Яворец както следва:
 Първа ясла „Щурче“
 Втора ясла „Калинка“
 Първа група „Звънчета“
 Втора група „Мечо Пух“
 Трета група „Слънце“
 Четвърта група „Веселите габровчета“
Щат на ДГ „Дъга“– утвърден за учебната 2018/19г.:

Педагогически:
директор - 1 щатна бройка;
-учители – 11, 5
- непедагогически персонал– 15,25
Разпределени на групите и персонала:
Първа група – учители: Ина Тотева, Маргарита Димитрова
- помощник възпитател: Наталия Блажинова
Втора група – учители: И. Иванова-Калонкина, Ст. Апостолова
- помощник възпитател: Стефка Христова
Трета група – учители: Марияна Вачева, Станислава Тотева
- помощник възпитател: Таня Дончева
Четвърта група – учители: Н. Дянкова, Т. Начева
- помощник възпитател: Петя Цонева
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Работни групи и комисии:
№

Комисия/група

Отговорник-Име,
милия

1.

Секретар на МПС

Станислава Тотева

2.

Секретар общи и работни съвещания

Ина Тотева

3

Комисия по даренията

Стефка Апостолова

4

Комисия по
та/интериор/

организация

на

Фа-

среда- Ина Тотева
Надежда Дянкова
Станислава Тотева

5

Комисия по БДП

6

Координиращ екип по Наредбата за приоб- Марияна Вачева
щаващо образование

7

Комисия превенция в ДГ

8

Отговорници
ти/костюми

9

Отговорник за сайта и архива

Ивелина Калонкина

10

Комисия по етика

Марияна Вачева

11

Комисия диференцирано заплащане

Надежда Дянкова

12

Комисия за юбилей 35 години ДГ

Марияна Вачева

за

Тодоринка Начева

Надежда Дянкова

методичните

кабине- Тодоринка Начева

Надежда Дянкова
13

Комисия по осигуряване на ЗБУТ

Антоанета Димова

14

Отговорник ОБЗ

Иванка Илиева

15

Група за противопожарна безопасност

Стефка Апостолова

16

Група за санитарен пост

IV. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи
4.1 Дейност

Организационно-педагогичски и методически дейности. Работа на педагогическия екип за изпълнение на ЗПУО и ДОС
№
Дейност / задача
Отговорник
1.Тематика и организация на Директор
родителските срещи
педагогически
екипи
Да се усъвършенстват проце-

Индикатори
Срок
Целева група
Количествен
м.септември 7 групи 4 гра- 188
2018
дински; 1 полудневна;2 яслени
12

1.

2.

сите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.
Формиране на знания и умения за прилагане на иновативни методи за преподаване
и използване на ефективен
инструментариум за определяне достигнатото ниво на
знание на децата и анализиране резултатите от изходящата диагностика на децата
от 4 подготвителна група.

Директор
/ 14. 09. 2018 5 групи: 4 гра- 138
педагогически г.
дински; 1 полудекипи
невна
Директор
Педагогически 31. 05. 2019 Децата от 1, 2,
117
3 подготвителна
екипи
г.
група и 4 подготвителна група

Въвеждане и прилагане в
3. образователния процес на Директор
иновационни технологии и
Постоянен
интерактивни методи и средства, включително и на елект- Педагогически
ронно съдържание базирана екипи
на съвременни съоръжения за
ИКТ за онагледяване (представяне на учебния материал в
ДГ).
4.

5.

6.

7.

Засилване на практическоексперименталното образование в детската градина, в Педагогически Постоянен
това число чрез проучване и екипи
прилагане на иновативен
педагогически опит.
Включване в услуги за обучение и грижа на децата до 3 Директор/Мед. Постоянен
годишна възраст.
сестри

Осигуряване на по-голяма
практическа приложимост на
Постоянен
образователния процес и Педагогически
ориентирането
му
към екипи
конкретни резултати
Организиране на кратки екс- Директор
05.2019
курзии до близки културни и Педагогически
природни забележителности. екипи
Родители

Децата от 1, 2,
3 подготвителна
група и 4 подгот- 117
вителна група

Педагогически
персонал

11,5

Деца под 3 го- 5
дишна възраст

Педагогически
екипи

10

Деца от 5-7 годи- 60
ни
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4.2 Дейност

Подобряване качеството на работата на педагогическия персонал,
разгръщане на творчеството и иновациите, и повишаване резултатите на възпитателно-образователния процес.
№ Дейност / задача
Отговорник
1. Оказване на методическа и Директор
педагогическа помощ на
млади колеги.

1.

2

3.

4.

5.

6.

Създаване на условия за
квалификация на педагоги- Директор
ческите специалисти за използване на различни форми
и начини за практическо
прилагане на учебното съдържание.
Разработване на система от
стимули за повишаване на
мотивацията на педагогическите специалисти за
професионално усъвършенстване и тяхната активност
в развитието на иновативни
практики- портфолио на
педагогическите
специалисти;
Участие
на
помощниквъзпитателите и медицинските специалисти като
партньори в процеса на обучение и възпитание на децата
Развиване на творчески
идеи в иновативни и социални решения. Документиране ефекта от прилагането
им.
Повишаване квалификацията чрез чуждоезиково обучение с цел споделяне на
меджународен опит.
Работа по Проект на Община Габрово за допълнително
обучение по български език.

Директор

Директор /
Медицински
специалист

Срок
Ежегоден

Ежегоден

Индикатори
Целева група
Педагогически
персонал

Количествен
2

Педагогически
персонал

11,5

Постоянен Педагогически
персонал

11,5

Непедагогически 15,25
Постоянен персонал
Медицински
персонал
5

Директор
Постоянен Педагогически
Педагогически
персонал
екипи

11,5

Директор
2018Педагогически 2019г.
екипи

Директор
Педагогически
екипи

Община Габ- 09.2018рово
05.2019
Учители ПГ

Деца от ПГ-5 и 68
ПГ-6 в ДГ „Дъга“ Габрово и
филиал с. Яво-

11

14

рец
7.

Създаване на информаци- Директор
Постоянен Педагогически
онна банка.
Педагогически
екипи
екипи

11,5

4.3. Дейност:

Взаимодействие със социална среда.Прилагане на модели на позитивно
възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и ДГ.
Активизиране на родителската общност/ родителски срещи, празници, организирани с участие на родители и т.н./
№ Дейност / задача
Провеждане на родителски
1. срещи в началото на учебната година - запознаване с
Правилника за дейността на
ДГ „Дъга“ Габрово; учебновъзпитателната работа по
групи; допълнителни дейности извън ДОС
2.

3.

4.
5.

6.

Приобщаване на родителската общност и Настоятелството при ДГ „Дъга” Габрово и Обществен съвет при
ДГ „Дъга” като социални
партньори. Каузата като
мотив.
Медиите, бизнесът и ние за
нашите деца. Начини за популяризиране на дейности
сред местна общност и родители.

Отговорник

Срок

Индикатори
Целева група

Количествен

17.
09. Родители на де- 140 – 160
2018г.
цата от всички родителя
Педагогически
групи
екипи
Учители
10
Директор

Директор

Постоянен Родители на де- 120 – 140
цата от всички родители
Педагогически
групи
екипи
Директор
Педагогически Постоянен Педагогически
160
екипи
екип, медицински сестри, деца,
родители

Поддържане на сайта на
детската градина
Реализация на проект „Арт Директор
09.2018Габрово ДГ „Дъга“
Педагогически 05.2019г
екипи,
съвместно с Обществен дарителски фонд.
Методи за изграждане на
средства на доверие, взаи- Педагогически Постоянен
мопомощ и сътрудничество. екипи

Деца, учители, 240
родители

155
Педагогически
екип, деца, родители
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4.4. Дейност: Допълнителни дейности извън ДОС

Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите
на децата чрез дейности извън ДОС.
№ Дейност / задача
Отговорник
Запознаване на родителите с видове- Директор
1. те допълнителни дейности
Учители допълнителни
дейност
Изготвяне на списък с децата, жела- Учители
по
2. ещи да посещават допълнителни групи
дейности
Изготвяне на график за провеждане Директор
/
3. на допълнителни дейности:
учители
допълнителни
дейности
/
организатор
учебна
дейност

Срок

Индикатори
Целева група

Количествен

19. 09. Родители
на 120 - 140
2018 г. децата от детски групи
30. 09. Деца от детски
2018 г групи
40 – 50

02. 10.
2018 г.

Родители / учители / деца

4.5. Дейност: Работа в мултиетническа среда

Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система за работа в мултиетническа среда
№ Дейност / задача

1.

2.

3.

Сътрудничество, сближаване чрез
активно включване на самите общности – деца, родители, заедно с
учителя и обществеността за цялостно осмисляне и осъществяване
на взаимен процес
Създаване на толерантна мултиетническа среда в детската градина разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за
деца с трудности и дефицити в общуването и обучението, деца в
риск от отпадане и деца на 5 и 6
години, отпаднали от детската градина
Център за междуетнически диалог
и
толерантност
„Амлипе“ефективна работа с деца от ПГ-6 и
техните родители.

Отговорник

Срок

Директор

Постоянен

Учители по
групи

Индикатори
Целева гру- Количествен
па
Детски гру- 5 детски групи при ДГ пи и 2 яслен„Дъга”
ски

Директор

31.
05. Деца в по- 1 полудневна
2019 г.
лудневна
група
Учител
в
група
полудневна
с. Яворец
група
с.
Яворец
Учител
в 17.09.2018- Деца в по- 38
полудневна 31.05.2019 лудневна
група
с.
група
Яворец,
с. Яворец,
16

Учители
ПГ-6 при ДГ
„Дъга“,
„Амалипе“

ПГ-6 при ДГ
„Дъга“

4.6. Дейност: Равен достъп до образование

Засилване на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно личностно развитие и подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа.
№ Дейност / задача
1.

Отговорник

Активна съвместна работа със
специалистите психолог и логопед Директор
при ДГ „Дъга“ за идентификация
на децата и адекватна корекционна Психолог
дейност
Логопед

Срок

Индикатори
Целева група

Постоянен Градински
групи

Количествен
10 корекционна логопедична

4.7. Дейност: Методическа

Повишаване на интерактивността, като средство за превръщане на децата
в устойчиви, гъвкави, адаптивни и умеещи да мислят.
№

1.

2.

3.

Дейност / задача
Превръщането на информационните и комуникационни технологии в „ключов лост“ за поефективно учене, за креативно
мислене, за иновативно и ангажирано поведение при решаване
на сложни проблеми, за достъп
до по-широки и по-актуални знания – всички основни ключови
компетенции на 21 век
„Пробуждащо обучение” – перспективен начин за организиране
дейността на децата от 3 до 7
години.
Създаване на информационна
банка.

Отговорник

Срок

Индикатори
Целева група

Количествен

Учители Под- Постоянен Подготвителни Деца -60
готвителна
групи 5и 6 –
група
6годишни
годишни

Педагогически
Екипи
31.
05. Деца от 3 до 7 Деца: 120
2019 г.
години
Деца, родитеПедагогически Постоянен ли и учители 100-150
екипи
от ДГ „Дъга”

4.8. Административни дейности:

Наблюдение, анализиране и контролиране на дейностите с цел осигуряване
на качество на възпитание, обучение и труд. Идентифициране на проблемите и
потребностите на персонала и оказване на навременна ефективна и конкретна
помощ.
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V. Цели и задачи на контролната дейност на Директора
ЦЕЛ

Да се активизира взаимодействието между директор-учители-децародители за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес. Установяване на съответствие между функциониране дейността ДГ „Дъга“, приетите планове и ДОС за хуманизиране на ВОП.
ЗАДАЧИ:

1. Определяне на реалното състояние на дейността в ДГ и съответствие м/у
фактическото състояние и ДОС.
2. Получаване на целенасочена, обективна и конкретна информация за
състоянието и поведението на педагогическия и непедагогическия персонал.
3. Организацията на ВОП да осигури предимство на обучението,
възпитанието и развитието на детето, което да бъде основа за овладяване на
достъпни научни знания за развитие на познавателната дейност и умения за
учене, за развитие на социално поведение и художествено-творческо
изразяване.
4. Ефективност на квалификационната дейност в ДГ и оказване на
съдействие за професионално развитие на педагозите.
5. Да се усъвършенстват формите на работа за ефективно сътрудничество
между учители, родители и общественост за социализация на децата и
създаване на емоционален комфорт за овладяването на българския език за
нуждите на общуването и обучението, за осигуряването на подготовката им
за училище и развитието на потенциала им.
6. Даване на обективна оценка на педагогическия труд и вземане на
конкретни управленски решения. Оценяване дейността на учителите чрез
системата за диференцирано заплащане.
7. Подпомагане на учителите да планират собственото си професионално
израстване, да се повишават критериите им за самоконтрол и самооценка.
8. Създаване на подходящ социално-психологически климат, стимулиращ
инициативността и творчеството на учителите.
Принципи на контролната дейност

 Точност и компетентност.
 Своевременност и актуалност.
 Комплексност.
 Целенасоченост и системност.
 Мобилност.
 Безпристрастност и независимост.
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 Прозрачност и демократичност.
 Ненакърняване на личното достойнство на проверявания.
 Съпричастност и споделена отговорност на всички заинтересовани страни.

Годишният план като етап от изпълнението на Стратегията на ДГ „Дъга” за периода от 2016\2020г. е приет на медико-педагогическия съвет – Протокол
№1/ 13.09/2018г. и утвърден със заповед на директора № 444/ 14.09.2018г.

При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през
учебната година.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ПЛАН:
Приложение № 1 – План за работа на педагогическия съвет при ДГ „Дъга за
учебна 2018-2019
Приложение № 2 – План за дейностите по БДП за учебната 2018-2019г. Приложение № 3 – План за контролната дейност на директора за учебната 2018-2019г.
Приложение № 4 – План за квалификационната дейност на ДГ „Дъга за учебна
2018-2019
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