
 

  



През учебната 2020/2021 година възпитателно- образователната работа в ДГ ”Мики Маус” ще се организира и управлява в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО, Държавните образователни  стандарти, касаещи предучилищното възпитание и 

подготовка, Конвенция за правата на детето, Закон за закрила на детето, Закон за защита срещу дискриминацията и други 

нормативни и поднормативни документи в сферата на образованието. 

І. МИСИЯ  

Създаване на благоприятна среда за максимално развитие на детската личност и придобиване на компетентности, 

знания, умения, отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование. 

Изграждане на отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

прилагащи творческо и критично мислене.   

ІI. ВИЗИЯ  

 Утвърждаване в общественото пространство на детската градина като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима 

институция; като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа; като център за творчество, съмишленик 

и партньор на деца, родители и учители 

 

III.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

1. Основни цели: 

Създаване на възможности за целенасочено възпитание и обучение; придобиване на социална, познавателна и 

специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата и осъзнаване собствената си 

значимост. 

Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода при вземане на решения, стил 

залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента за издигане авторитета на детското заведение. 

Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на 

детската градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.  

 

 

 



2. Стратегии в дейността на детската градина: 

Поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия чрез хуманизиране и демократизиране дейността 

на детската градина. Осигуряване на адекватни и превантивни мерки при защита правата на децата – защита от насилие, 

обида и др. 

 Прилагане на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта.  

Повишаване качеството на подготовката за училище, която да гарантира на детето училищна готовност и лесна 

адаптация в новата образователна среда. 

Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената 

дейност и умения за работа в екип.  

Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансово и материално обезпечаване на дейността на 

детската градина съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно 

пространство. 

Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност. 

Сътрудничество с държавни и общински институции, неправителствени организации и други партньори. 

 

1. Основни цели: 

 Опазване здравето и живота на децата в условията на пандемия от KOVID 19 чрез въвеждане на засилени 

противоепидемични мерки 

 

 Създаване на реални възможности за съвременно възпитание и обучение чрез подкрепа на всяко дете в съответствие 

с възрастта,  потребностите,способностите и интересите му. 

 Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детската градина в изпълнение на ЗПУО, за 

утвърждаването и като социално-културен, възпитателен и методически центъ 

2. Стратегии в дейността на детската градина  

            Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване както при децата, така и при 

служителите. 

 Ефективно използване на иновационни технологии в цялостния образователно-възпитателен процес. 



 Повишаване качеството на подготовката за новата социална позиция „ученик” и лесна адаптация в училище. 

 Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и различните, утвърждаване на собствената 

индентичност. 

 Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа. 

 

ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. 

НАЧИНИ И ФОРМИ 

В детската градина се осъществяват дейности по подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование във всички възрастови групи както следва: 

- интегрирано в обучението по образователните направления; 

-     интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

 

 3. Приоритети в дейността на детската градина 

 Развитие на индивидуалните компетентности на децата, на умението им за саморегулация на поведението, 

самостоятелност и  решаване на възникнали проблеми. 

 Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на   очакваните резултати, съобразно ДОС  за ПУВ. 

 Създаване на условия за развиващо обучение. 

 Интегриране на деца  със СОП и деца в риск. 

 Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции. 

 

  4. Задачи: 

 Въвеждане и прилагане в образователния процес на иновационни технологии и интегративни методи и средства, 

включително и на електронно базирано онагледяване. 

 Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно- личностния подход. 

 Извеждане на възпитанието пред обучението и възпитаване на емоционална интелигентност у децата. 

 Участие в проекти, свързани с квалификацията на учителите, подобряване на материално-техническата база на 

детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение. 

 Поддържане на партньорски взаимоотношения между детската градина, семейството и обществените институции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

1. Брой деца по списък- 149 деца 

2. Брой на групите в детската градина- 6 групи 

 

 

 

Щатът  в детската градина е: 

   Педагогически персонал         - 13 

   Логопед                                     -   1 

   Непедагогически персонал     - 11 

    

                                                      Общо: 25 щатни бройки 

 

 

 

 

 

 

V.  ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2018/2019 г. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИННО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОТГОВАРЯ СРОК 

 Провеждане на празник ,,Здравей детска градина”” 

 Сформиране на екипите за работа по 

групи и избор на комисии 

 Изготвяне на план за  

Учители по групи 

Директор 

 

Б. Йонкова 

м.Септември 

15.09.2020 г. 

14.09.2020 г. 

 



празници и развлечения 

 Изготвяне на график за използване 

на  салон за развлечение- само за педагогически ситуации по 

ФК 

 Изготвяне на график за провеждане на извънкласни 

занимания след възобновяване на дейността им 

 Изготвяне на график за провеждане 

на родителските срещи и дневен ред 

 Изготвяне на график за заниманията 

на  логопед  

 

 

Б.Георгиева 

 

П. Петрова 

 

Учители по групи 

 

 

Логопед 

14.09.2020 г. 

 

21.09.2020 г. 

 

16.09.2020 г. 

 

16.09.2020 г. 

 

25.09.20120 г. 

 

25.09.2020 г. 

 

 Изготвяне на тематични планове за 

работа с родителите 

Учители по групи м.Октомври 

15.10.2020 г. 

 Открити практики по 

групи /тематична проверка/- Околен свят- Превенция от 

заразяване с КОВИД 19 

 

 

Учители по групи 

 

 

 

м. ноември 

30.11.2020 г. 

 

 Провеждане на коледно тържество „Дядо Коледа,ела” Учители по групи 

 

М.Декември 

20.12.2020 г 

 

 Празник на приятелството – развлечение 

 

 Открити уроци 

Учители по групи 

 

 

Учители по групи 

 

 

М.Февруари 

28.02.2021 г. 

. 

28.02.2021 г. 

 

 Провеждане на празниците: 

 ,,Баба Марта бързала” 

 ,,Цветя за мама” 

 

 Подготовка на проект по физическа 

култура към МФВС 

 

Учители по групи 

Учител по групи 

 

 

Директор, Св.Пенгезова, Б. Йонкова 

М.Март 

1.03.2021 г. 

7-15.03.2021 г. 

 

 

30.03.2021 г. 

 Провеждане на празник и изложба 

,,Да посрещнем пролетта” 

 Открити уроци на дейностите на ДОС 

Учители по групи 

 

Учители по групи 

М.Април 

20.04.2021 г. 

20.04.2021 г 



 Празник на гр.Габрово – участие в Карнавал 2020 г. 

 

  

 Изпращане на децата от подготвителна група -6 годишни 

,,Довиждане, детска градина”,”Училище здравей” 

Учители по групи 

 

 

 

Учители на подготвителна група 

 

 

М.Май 

20.05.2021 г. 

 

 

30.05.2021 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТГОВАРЯ СРОК 

 Изготвяне на Списък-образец №2 

 Изготвяне на дневен режим на детската градина 

 Изготвяне на Годишен план 

План за действие и финансиране към Стратегията 

Мерки за повишаване качеството на образованието 

Програма за превенция на ранното напускане  на институцията 

Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи 

 Актуализиране на вътрешните 

правилници и планове(ПВТР, ПДДГ, 

ПБУВОТ, ПДБАК, ПБДП) 

 Инструктажи по ЗБУТ 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители- определени със заповед на 

директора 

м.Септември 

15.09.2020г. 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020г. 

 Извършване проверка на 

радиаторите, цялата инсталация и монтаж на нов газов котел 

 Сключване на договори с фирми за 

извършване на дейности над ДОС 

 Практическо усвояване на плановете 

за ДБАК 

Фирма за доставка на газ 

 

Директор 

 

Председател БАК 

м.Октомври 

1.10.2020г. 

1.10.2020г. 

 

1.10.2020г. 

 Изготвяне на план за работа при 

зимни условия 

 Обогатяване на МТБ по групи  

 Подготовка за зимен сезон 

Директор 

РПС 

Директор 

Директор 

М.Ноември 

1.11.2020г. 

1.11.2020г. 

1.11.2020 г. 

 Провеждане на инвентаризация на ДМА 

 Изготвяне на график за използване 

годишния платен отпуск на 

служителите 

ЗАС,Комисия,Директор, 

Председател 

  

СО,Директор 

М.Декември 

10.12.2020г. 

20.12.2020г. 

   

 Обогатяване гардероба на детската Директор М.Февруари 



градина с необходимите костюми и 

реквизит за тържества 

20.12.2020г. 

 Извършване проверка състоянието 

на оградата и съоръженията на двора 

 Боядисване оградата на двора 

Поддръжка,огняр 

Директор 

 

М.Март 

1.03.2021 г. 

30.03.2021 г. 

 Практическо усвояване на плановете за БАК Председател БАК Директор М.Април 

30.04.2021 г. 

 Изготвяне на удостоверения за завършена подготвителна 

група 

 Организация на работата за летния период – график за 

персонално осигуряване на групите 

 Изготвяне на проект за годишен план за учебната 2020/2021г. 

 

ЗАС,Директор 

Директор 

 

Директор 

Председател КТВ 

М.Май 

30.05.2020 г. 

 

25.05.2021 г. 

 

30.05.2021 г. 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТГОВАРЯ СРОК 

Първа група 

Работа на учителите и помощник – възпитателите за социална 

адаптация на 2- 3  годишните деца  към режима на детското 

заведение. 

Обогатяване и оползотворяване на условията на околната среда 

за развитие на потребности от общуване и на първи умения за 

участие в дейностите. 

 

Директор Целогодишно 

 

 

Втора група 

Създаване на условия за активно участие на децата в 

дейности,за развитие на мотивационната сфера, за формиране 

на волеви качeства и обогатяване на емоционално- 

естетическите им преживявания 

Изграждане на умения у децата за разбиране и сътрудничество 

с другите при реализиране на взаимодействие като  резултат от 

обучението и възпитанието им в детската градина.        

 

Директор Целогодишно 

 

 

 

 

 

Трета група –подготвителна 5 годишни 

Оптимизиране на взаимодействието м/у различни възпитателни 

фактори в ДГ и познавателни потребности у децата, за 

активизиране развитието на психическите им процеси в 

единство с речта, възпитаване на интерес към общественото 

Директор Целогодишно 

 

 

 

 



значение на труда.   Работа в екип и по групи.  

 

 

 

Четвърта група – подготвителна 6 годишни 

Изграждане на иновационна среда за 

качествена промяна на участието на бъдещите ученици в 

процеса на взаимодействие в ПГ; 

единство на социална,познавателна и специална подготовка; 

осигуряване мобилността на децата при преходи от едни към 

други ситуационни форми, развиващи саморегулацията и 

социалните им способности за учене в училище; 

формиране на отношение към бъдещата социална роля 

“ученик”. Екипна работа и работа в малки групи. 

Изграждане на представа за родното място като средище за 

запазване на културни и национални ценности.  

 

Директор Целогодишно 

Смесена група 

Проследяване уменията на учителите да възпитават у децата 

екипност и сътрудничество в общуването с възрасни и деца от 

различна възрастова група 

 

Директор Целогодишно 

   

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ ОТГОВАРЯ СРОК 

 Изготвяне на оперативни документи по СФУК ЗАС, Директор м.Септември 2020 г. 

 Изготвяне отчет за касово изпълнение на бюджета Директор, Счетоводител м.Септември 2020 г. 

 Представяне на информация за изпълнението на бюджета/ 

изразходваните средства по параграфи на детската градина на 

общото събрание на служителите 

Директор 

Счетоводител 

м.Септември 2020 г. 

м.Декември 2020 г.. 

м.Март 2021 г. 

м.Юни 2021г. 

 Изготвяне на план на бюджетната сметка разпределен по 

единната бюджетната класификация за 2021 г. 

Директор 

Счетоводител 

м.Януари 2021г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ОТГОВАРЯ СРОК 

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

„Водена на задължителната училищна документация ” Директор м.септември-2020 г. 

Мотивиращи стратегии за подкрепа на младите учители Главен учител, учители с I ПКС м. ноември 2020 г 

За ефективно общуване с родители - дискусия Директор м. януари 2021 г 

Подобряване социалните компетенции на децата чрез проект Главен учител  м. ноември 2020 г 



„Малките предприемачи” 

  

Арт игри- нестандартни техники за занимание и забавление 

Св. Христова м. януари 2021 г 

Подобряване на графичните умения при децата чрез 

изобразителна техника щудиране 

Б. Георгиева м. февруари 2021 г. 

Педагогически стратегии за успешно взаимодействие с деца Св. Пенгезова, Б. Йонкова м. април 2021 г. 

За ефективно общуване с родители М. Михайлова м. януари 

Първа помощ и действия КОВИД ситуация мед. Сп. П. Янакиев м. октомври 2020 г. 

   

ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

„ Дигитална компетентност”  М. Тюлюмбакова, Г. Дянкова м. март 2021 г. 

„ Гордън педагогика” Б. Георгиева., Т. Кънева  

 

Ритъм- терапия и работа с ритъм карти 

Всички педагози и помощник 

възпитатели 

При реализиране на 

проект 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ 

СРОК ОТГОВАРЯ 

ТЕМА: Приемане на задължителната училищна 

документация за уч. 2020/2021 г. 

Дневен ред: 

1.  Избор на секретар на ПС 

2.  Делегиране права на зам. директор 

3.  Правилник за дейността на ДГ 

4.  Стратегия за развитие на ДГ 

5.  Годишен план за дейността на ДГ 

6.  Форми на обучение в ДГ 

7. Седмичен хорариум 

8. Програмна система на ДГ 

9. План за заседанията на ПС 

10. План за контролната дейност на директора 

11. Приемане план по БДП 

14.09.2020 г 

 

 

 

Директор 

 



12. Приемане на показатели за контролна дейност. 

13. Приемане на етичен кодекс на ДГ 

14. Годишен план за образователна интеграция на деца от 

етнически малцинства 

15. План за работа със семейството 

16. План за квалификационната дейност 

17. Годишен план за противодействие на тормоз 

18. Режим на работно време 

19. Избор на работни групи и комисии 

20.  План за приемственост между ДГ и училище 

 

 

ТЕМА: Подобряване на графичните умения при децата чрез 

изобразителна техника щудиране 

Дневен ред: 

1. Методическо разискване на темата  

2. Обсъждане и приемане входното ниво по  групи 

3. Приемане на Празничен календар 

4. Приемане план за закаляване 

 

 

 

 

 

    30.11.2020 г. 

 

 

 

Б. Георгиева 

Главен учител 

Б. Йонкова 

Мед. специалист 

ТЕМА: Отчитане на УВР за първо полугодие 

 

Дневен ред: 

ТЕМА: Отчитане на УВР за първо полугодие 

 

Дневен ред: 

1.Анализ на резултатите от контролната дейност на директора 

през първото полугодие. 

2.Информация за работата в IV група  

3.Информация за здравословното състояние на децата 

4.Приемане на План- програма за изявите по повод юбилея на  

детската градина 

5.Утвърждаване на учебна програма за обучение на децата в 

детската градина 

   

 

 

 

   18.02.2021 г. 

 

 

  

Директор 

Учителите на IV 

група 

М.с.Янакиева 

Б. Георгиева 



ТЕМА: „Работа в екип в детската група” 

 Дневен ред: 

 

1. Анализ от резултатите на откритите практики  

2.Предложения за  връчване на годишна почетна награда 

”Приятел на ДГ ”Мики Маус” 

3.Утвърждаване на програмна система и учебна програма за 

обучение на децата в детската градина  

    

 

 

26.04.2021 г. 

 

 

 

Директор 

Учителите на IV 

група 

Учителите по групи 

 

ТЕМА:Годишен отчет за цялостната учебно-възпитателна 

работа в детската градина за учебната 2020/ 2021 г. 

  

Дневен ред: 

1.Анализ на резултати от възпитателно-образователния процес 

през учебната година. 

2.Отчет на квалификацонната дейност през уч. 2020-2021г 

3.Отчитане на изходното ниво по групи 

4. Избор на работни екипи за изработване на годишен план и 

актуализиране на ПДДГ и ПВТР. 

5. Избор на комисия за определяне на допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати  от труда на 

педагогическите специалисти и приемане на показатели  и 

критерии за всеки от тях 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Главен учител 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ОТГОВАРЯ СРОК 

 Провеждане на родителски срещи Учители по групи м.Септември 

м.Февруари 

 Предоставяне на актуална информация на информационните 

табла за родители по групите и във затворените фейсбук групи 

Учители по групи Постоянен 

 Изготвяне на кът на емоциите за родителите ,, Стената на 

усмивките”/ 

Родители Учители 

по групи 

м.Ноември 

30.11.2020 г. 

 Съвместно участие в празници по 

групи 

 м.Септември 

15.09.2020 г. 

м.Март2021 

м.Май 

23 - 30.05.2021 г. 



 

ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  ОТГОВАРЯ  СРОК 

 Оформяне на здравното досие на децата по групи Мед.сестра Постоянен 

 Поддържане на хигиена в групите, физкултурни салони, 

ресурсен кабинет 

Помощник възпитатели Постоянен 

 Обсъждане на рационалното хранене и качеството на храната Мед.сестра, Директор Постоянен 

 Проверка на състоянието на здравните книжки на 

служителите 

Мед.сестра Постоянен 

 Изготвяне на план за закаляване през есенно- зимния сезон Мед.сестра М.Септември 

30.09.2020 г. 

 Превенция на заразяване с КОВИД 19, Строги санитарно- 

хигиенни изисквания 

Пом. Възпитатели, Учители, 

Мед.сестра 

Постоянен 

 Беседа с помощния персонал ,,Работа с дизенфекциозни 

препарати в условията на КОВИД 19“ 

Мед.сестра м.Ноември 

01.11.2020 г. 

 Отчет на заболеваемостта Мед.сестра м.Януари 

10.01.2021 г. 

 Изготвяне на план за закаляване през пролетно- летния сезон Мед.сестра м.Март 

30.03.2020г.. 

 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 

 

 

ПРАЗНИК ОТГОВАРЯ СРОК 

   

Откриване на учебна година „ Добре дошли, малки приятели” 

 

Втори международен фолклорен фестивал „Традиции, багри 

красота през очите на нашите деца”  

Б. Георгиева 

Сн. Донева 

 

Учители по групи 

 

16.09.2020 г. 

 

 

17. 10. 2020 г. 

„ Полезно и красиво- природата дари го” Учители по групи м. октомври 2020 г. 

„ Екология и хранене”- празник пред родители Св. Христова, Б. Йонкова, М. 

Христова 

м. октомври 2020 г. 

„ Довиждане, Златокоса есен” Учители по групи м. ноември 2020 г. 

„ Коледна магия”- коледен базар Учители по групи м. декември 2020 

„Дядо Коледа, ела” Сн. Донева, Галина Дянкова м.декември 2020 

Празник на приятелството Учители по групи м.февруари 2021 

„Баба Марта бързала”  м.март 2020г.  



Б. Йонкова- Кътева 

Да посрещнем пролетта Учители по групи м.април 2021 г.  

„ Защитените растения в моя роден край” Б. Георгиева, Б. Йонкова, М. 

Христова 

м.април 2021 г. 

„ Чиста Земя- здрави деца” I и II Учители по групи м. март; м.април 

2021 г. 

Габрово е карнавал- участие в карнавал 2021 г. Учители по групи м.май 2021 г. 

Годишен концерт на детската градина, изпращане на 

пенсиониращите се учители 

Учители по групи м.май 2021 г. 

                                                     

 

 

 

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ- няма да се провеждат в условия на противоепидемична обстановка 

1.  Английски език 

2.  Модерни танци 

3. Народни танци 

4. Изобразително изкуство 

5. Футбол 

 6. Карате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



РАБОТНИ  ЕКИПИ 

 

1.КОМИСИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 

            Моника Михайлова- директор 

            Мария Христова – старши учител 

          

2.КОМИСИЯ ПО ДАРЕНИЯТА 

Искра Стоянова – Председател 

Марина Тюлюмбакова – учител  

Б. Йонкова- Кътева- учител 

Сн. Бонева- старши учител 

4.КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Снежана Донева – Председател 

Искра Стоянова- ЗАС 

Павлина Янакиева- Мед. специалист  

5.КОМИСИЯ ПО БДП 

Свилена Пенгезова – Председател 

Снежана Донева- старши учител 

Б. Йонкова- Кътева – учител 

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ  БАК 

            Моника Михайлова –Председател 

            Снежана Донева – секретар 



 Членове: Татяна Кънева-старши учител 

                Искра Стоянова -ЗАС 

                Павлина Янакиева- мед. специалист 

                Христо Христов- техник-огняр 

7.КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ/ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО/ 

      Галина Дянкова-  Председател 

      Светла Христова- старши учител 

      Павлина Янакиева- мед.специалист 

8. КОМИСИЯ ЗА ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Б .Йонкова-Кътева- Председател 

Марина Тюлюмбакова- учител 

Бистра Георгиева- главен учител 

9. ВРЪЗКИ С РОДИТЕЛИТЕ, НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

Бистра Георгиева- главен учител 

Мария Христова- учител 

Павлинка Петрова- старши учител 

10. ХИГИЕНА И ИНТЕРИОР 

Галина Дянкова – учител 

Татяна Кънева- ст. учител 

Борислава Йонкова - учител 

11. КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ХРАНАТА 



М.с. Павлина Янакиева- Председател 

Деница Личева- домакин 

12`. РЪКОВОДСТВО НА СО НА СБУ 

            Светла Христова - Председател  

            Бистра  Георгиева - секретар  

            Татяна Кънева– председател на ревизионна комисия 

            Павлина Петрова – председател на стачен комитет 

13. . РЪКОВОДСТВО НА СО КЪМ КТ „ ПОДКРЕПА” 

           Снежана Донева- Председател  

14.СЕКРЕТАР НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

Свилена Пенгезова-старши учител 

15. ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВА 

             Павлинка Петрова, Борислава Йонкова- Кътева  -заместник директори с делегирани права за учебната  2020/2021 г. 

 

ОТГОВОРНИЦИ  ПО  КАБИНЕТИ 

  Учителска стая- Мария Христова, Светла Христова 

 Физкултурен салон –Борислава Йонкова- Кътева, Свилена Пенгезова 

 Кабинет за костюми и реквизит – Татяна Кънева, Павлинка Петрова 

Кабинет СОП – Росица Симеонова 

Кабинет БДП- Свилена Пенгезова 

Отговорници за: 

            Летописна книга- Свилена Пенгезова 



            Табла родителски- учителите по групи 

 Кът”Детска градина”-/в администр.блок/ М. Христова, Тюлюмбакова, в южното крило/ -Пенгезова, Св. Христова 

            Книга за вписване на заявления за прием в детска градина – Искра Стоянова 

Книга за подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна възраст-  П. Петрова, Б. Йонкова- Кътева, Сн. 

Бонева. Св. Христова 

 Книга за инструктажи – Валентина Минчева 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ: 

Екатерина Стоичкова 

 

Годишният план e приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №1 от  14. 09. 2020 г.  


