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АНАЛИЗ  НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ВЪЗПИТАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 

 

I. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Създаването и подобряването на условия за работа е непрекъснат процес, който 

стои на вниманието ни. 

Условията и организация за дейности и действия, в които да се осъществяват 

поставените задачи  на образователния и възпитателен процес, а именно: 

1. Оптимизиране на образователната, предметна среда. 

Включването и използването на технологии. Да се задоволи  потребността  на децата 

от информация, поднесена им чрез самата организация на средата. 

Навлизане на ИКТ в работата през годината и рационалното им използване. 

2. Придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими 

за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

 Изграждане на умения за речева изява и правилен изказ  чрез комбиниране и прилагане 

на различни комуникативни форми. 

3.Прилагане в практиката на получените знания от учителите, както и възможностите на 

програмата по ИИ  в ПУВ, създаване на  благоприятни условия  за разнообразяване на 

изобразителната  дейност по групите и за подобряване на нейния формиращ и възпитателен 

ефект.   

4. Нравствено възпитание и насочена работа за поставяне основите и формиране на умения 

за съзнателно поведение и отношение на всяко дете към себе си и към другите. 

5. Повишаване компетенциите на детския учител в дейностите с децата по БЕЛ. 

6.Осигуряване на психологически и здравен комфорт на децата.  

7.Работа с родителите – уважение и сътрудничество. 

Педагогическите екипи са колектив, който чрез създаване на образователна 

среда дава възможност на детето да обогати своите общи и специални способности, да 

опознае себе си и да се изгражда като личност с умения, качества и характер. В 

групите, в работата си с децата, учителите осъществяват качествена педагогическа 

дейност насочена към усвояване на образователно съдържание, подготовката, 

личностното формиране и изразяване на децата. 

Още през полугодието отчетохме организация на работа, която отговаря на 

необходимостите и обслужва информираността, и взаимодействието между колегите. 

Част от нея са сайта и служебната електронна поща. „Механизъм за взаимодействие с 

родителите” е раздел от Програмната система на детската градина, който намира 

практическо приложение в работата ни, указва добрия начин на взаимоотношение 

между участниците в процесите и дейността на ДГ. 

 От основно значение за добрата организация и условия на работа има дейността 

на работните групи и комисии. 
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II. КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ 

 

Конкретната дейност, за която отговаря  съответната комисия е част от общата 

ни работа, водена от поставените основни задачи.  

Квалификационният процес, информираността на учителите е основна задача 

на ККДПП. Дейността й е свързана с целите на годишен комплексен план, отговор е на 

динамиката на промените и съдейства за професионалното ни израстване. 

В плана на комисията са включени и одобрени теми и форми, които са следствие 

от отчетени интереси, проблеми, необходимости, а оттам и конкретни поставени 

професионални  задачи. 

От началото на година са проведени: 

1.Вътрешно институционални квалификации : 

- месец октомври 2016г. – квалификация на тема: „Ситуацията по БЕЛ – основна форма 

за постигане на образователните задачи и езиковите компетентности на децата в ДГ“ –

семинар/ 4 ак.часа / 

-месец януари 2017г. – „Устното езиково изложение при децата от ПУВ“ – дискусия /4 

ак.часа/ 

-04.05./05.05.2017г. – „Изпробване на интерактивни методи на обучение в 

педагогическата практика с децата по ОН БЕЛ – тренинг/4+4 ак.часа/ 

-19.04.2017г. и на 26.04.2017г. се направи мултиплициране на открита практика. 

Педагозите Р.Атанасова, Я.Нейчева, М.Димитрова, Т.Дончева споделиха впечатления 

от наблюдаване на открити ситуации.  

 

1.1. Вътрешно институционални квалификации с външен лектор: 

- м.ноември от 26.11.2016г. до 03.12.2016 с продължителност 16 акад.часа, от които 8 в 

присъствена група с Лектор: Росица Димова- 

„РААБЕ България“ ЕООД се проведе обучение на тема:„Изграждане на професионално 

учителско и детско портфолио“ – /1 кредит/ 

-месец декември 12.12.2016г. учителите обогатиха своите познания за работа с  

образователния софтуер на изд.“Изкуства“ – прилагане на варианти на мултимедийни 

презентации в работата с децата. Работа с интерактивни, електронни средства в 

педагогическата ситуация. Лектор  беше Росица Карадимитрова  от изд.“Изкуства“. 

-месец март – „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в ДГ“ /1кредит/ 

Трима учители участваха във външни квалификации организирани на регионално ниво: 

- Ю.Елисеева в квалификация на тема: „Екипите за личностно развитие в 

училищата и детските градини“, проведена от фондация „Кузманов“ /1кредит/; 

- Е.Маринова и Ж.Нинова в квалификация на тема: „Самооценяване на 

институцията“, проведена от Груди Колев /1кредит/. 

 

Не се проведе квалификацията на тема: „Приказката – универсално 

педагогическо средство“ поради липса на време. Ще бъде реализирана през следващата 

учебна година. 

Учителите, работещи в ДГ№28 имат по 16 академични часа вътрешна 

квалификация. 
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Трима имат по 3 квалификационни кредита. 

Девет имат по 2 квалификационни кредита. 

Четири имат по 1 квалификационен кредит. 

Един няма  кредити. 

Един учител е с придобито V-то ПКС. 

 

За преминатите квалификационни курсове от всеки учител по теми, брой 

академични часове /за ВИК/, брой получени кредити /квалификации с външен лектор/ и  

получени удостоверения и сертификати се води регистър от главен учител. 

    ХТРГ отчита осъществяване на заложените в плана задачи, за което са 

подпомагани от колеги. 

Прилагането на творческо въображение и оригиналност при изпълнението 

донесе признание от страна на родителската общност и на колеги от други детски 

градини. 

Силните страни при проведените празници, развлечения и мероприятия в ДГ са 

вложената оригиналност на идеите, полагането на много усилия за навременното  им 

осъществяване и най – вече, радостта и емоциите, които донесоха на децата.  

Слаби страни – нежеланието, на някои от членовете на комисията да работят в 

екип, тяхната незаинтересованост и липса на инициативност. 

Липсата на  материали за работа са спънка за осъществяването на повечето идеи. 

Работата на комисията е от значение за рекламиране дейността на ДГ. 

Гражданското образование и възпитание е част от процеса,  и е на вниманието 

на комисията по БДП и БАК. На база поставените задачи се осъществиха  дейности и 

мероприятия. Извършен бе оглед на прилежащите на ДГ зони, констатирано бе наличие 

на обезопасен вход с ограничители и пешеходна пътека тип зебра. 

В двора на детското заведение е подновена маркировката на учебното 

кръстовище, където се осъществява практическото усвояване на правилата по БДП. 

По традиция в ДГ всяка година се отбелязва световния ден за възпоменание на 

жертвите при ПТП, като се проведоха разнообразни мероприятия на ниво групи. 

В подготвителна група „Синчец“ се проведе мултимедийна презентация в 

ситуация по БДП – ОН  „Околен свят“ на тема „Какво трябва да знае и може малкият 

пешеходец“. 

В подготовката за осъществяване на ситуацията се включиха родители, които 

изготвиха пътни знаци.  

В подготвителните групи 5-6г. и 6-7г. се проведе музикално развлечение–

състезание „Пази се“, в което децата показаха своите знания за безопасно поведение, 

като участници в движението.  

Гражданското образование по БДП и БАК във всички групи беше активно през 

учебната година. Обучението като социално учене, при което е водеща ролята на 

практиката, формираща се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено 

обучение и упражнения. Отчита се, че елементи от обучението по БДП се включват във 

всеки един режимен момент: ситуации, игри, разходки, наблюдения. Знанията се 

усвояват както теоретично, така и практически. 
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Резултатите са:  

-изградени елементарни представи за пътното движение и начални умения за 

безопасно придвижване като пешеходци;  

- отговорно отношение към здравето и позитивна личностна нагласа за 

регулиране на поведението съобразно норми и правила за безопасност.    

Пропуски са реализиране на общи за децата и персонала тренировки за 

реагиране в конкретни ситуации. 

Не бе проведено и планираното посещение на куклен театър „Заедно за по добро 

утре“. 

Комисията работи в екип. Поставя си за цел сътрудничество между 

Общественият съвет и родителската общност за обогатяване на материално –

техническата база по БДП. 

Функциите на РГМК са съхранение и опазване на наличната база, 

картотекиране на материали, обогатяване на методичната база, водене на отчет за 

ползване и връщане на наличните методични средства. Поддържане сайта на ДГ.   

През 2016г. на ПС бе взето решение за обособяване на място в ДГ за 

библиотечен кът. Тази задача бе поставена на РГМК. Други задачи които си постави 

работната група са: 

- осигуряване съхранението на сценични костюми за празници и развлечения 

- в методичния склад да се обособят три раздела: ФК, ИИ, Театрален реквизит 

- въвеждане на книга за ползване и връщане на реквизит по отделните раздели за 

ползване.                  

- обогатяване на наличния реквизит. 

- поддържане сайта на ДГ. 

Резултатите които очаквахме са обогатяване и поддържане на материалната база, 

доброто  съхранение на сценичните костюми и архивирани документи. Лесен и бърз 

достъп до необходимия реквизит, нужен на педагогическия персонал за изпълнение на 

своите дейности. Популяризиране на сайта с цел издигане престижа на детското 

заведение и по бърз, лесен достъп до нужната информация, необходима на 

ползвателите от ДГ №28 „Пролет“. 

В края на м. януари са осигурени заключващи се шкафове и библиотечни 

рафтове. Наличните книги, списания, методична и художествена литература с които 

разполага детската градина е подредена и е изготвен каталог за тях. Въведен е дневник 

за взети и върнати книги, както и абонамент на детската градина за списания в помощ 

на педагогическите дейности на учителите. Методичният кабинет е естетически 

украсяван според сезонните празници и създаваше красива и приятна обстановка през 

цялата година. За по-доброто съхранение и поддръжка на сценичните костюми са 

закупени три броя щендери, на които са подредени част от костюмите, а другите са 

подредени и поставени в метални шкафове. Купени са костюми. След освобождаване 

на металните шкафове в тях са поставени архивираните документи. В сайта 

целогодишно се публикува актуална информация. 

РГ реализира своите задачи с изключение на отделянето на трите раздела в 

методичния склад. Причините тази задача от плана да не се изпълни са: липса на 
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комисия която да бракува ненужните, стари,  неизползваеми пособия и работници 

които да изнесат всичко от склада.   

Задачите които си поставя работната група за 2017/2018г. са: 

- Да се обособят три раздела: ФК, ИИ, Театрален реквизит в методичния склад. 

- Обогатяване на наличния реквизит и съвременна методичната литература. 

- Поддържане сайта на ДГ.        

РГМК добре организира и координира дейностите си, ефективно работи в екип и 

постигна отлични резултати, които до висока степен развиват дейностите в ДГ №28 и 

прави работата на педагогическия персонал по лесна и приятна за изпълнение. Чрез 

точна, ясна, актуална и своевременно публикувана информация в сайт, РГ отлично 

популяризира, рекламира ДГ №28 „Пролет“. 

 

III. ВЪЗПИТАТЕЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ГРУПИ И 

ДЕЙНОСТТА ПО БЕЛ 

 

1.Анализ и отчитане на постигнатите резултати  

В началото на годината всеки екип създава съответната среда за учебен процес и 

детско ежедневие със стремеж да се осигури лично пространство, в което децата да 

общуват свободно и да имат достъп до всички кътове. При водещата роля на играта, 

чрез интересни занимания, планирани ли по интереси децата да се подготвят за 

отговорностите в реалния живот. 

Приоритет в дейността на педагозите в Първите групи беше социализация и 

адаптация, формирането на добри комуникативни умения и  културно-хигиенни 

навици. За целта екипите създаваха условия, в които децата да се почувстват обичани и 

закриляни. Образователните теми дават знания и допринасят за социализацията и 

уменията на децата. 

Вторите групи отчитат добри резултати по всички ОН. Има оформен детски 

колектив, децата спазват правила. Изграждат се навици. Отчита се необходимост от 

индивидуална работа с деца по БЕЛ. Затрудненията по математика са по отношение на 

определяне продължителността на времевите интервали – седмица, месец, година. Има 

единични случаи на деца с по-голяма импулсивност, изискващи активна,  

индивидуална работа. 

Личностното израстване като поведение в колектива, самоосъзнаване и 

осъзнаване на ценности е основна задача и в работата в третите групи – 5-6г. деца 

”Роза” и „Иглика”. Това са резултати от усилията и значението, което учителите 

отдаваха на спазването на правилата и изискванията към  децата да ги спазват. Относно 

учебния процес в гр.”Роза” са отстранени пропуски свързани с умения за съставяне на 

описателен текст и разказ по картина. Отчита се и все още недостатъчни компетенции 

на децата за разграничаване на думите в изречението и това се поставя като последваща 

задача. Други важни задачи са към ОН – ИКП. Те са създаване на условия за 

изграждане на умения за диалогичност в общуването и култура на поведението.  

Учителите на група „Иглика”,  анализирайки процесите си поставят конкретни 

задачи свързани с изграждане на умения у децата по КТБД, ФК. Наред с оценени 

постижения, отчитат и слабости, които са отново свързани с колективния живот и 
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научаването всеки да се съобразява с другия. В групата има положителна посока в 

работата им с родителите. 

Четвъртите подготвителни групи „Мак” и „Синчец” проведоха активна ВОР по 

посока на осигуряване на оптимални условия за качествена подготовка на децата за 

училище, за усвояване на основните компетенции с подготовка и работа по БЕЛ, 

математика и останалите ОН. На вниманието на учителите беше физическа активност, 

здравословно хранене и природосъобразен начин на живот. 

Учителите обстойно разчетоха учебния процес и отчетоха трудности с  отделни 

деца при усвояване на знания по образователни теми и с повишено внимание към 

възпитанието на децата.  

Всички деца имат необходимата обща и специална подготовка за постъпване в 

училище. Предстоящите задачи са свързани с приемането на 3 годишните деца и те са: 

-организиране на интерактивна образователна среда, съобразно възрастта на децата; 

-адаптиране към новите условия и формиране на умения у децата за взаимодействия с 

околните. 

Дейността по БЕЛ е основна задача в дейността на всеки учител и  

подготовката на децата за ограмотяване, за училище. 

Направено е: 

- Ежедневно във всички възрастови групи се използват възможностите на 

художествената литература за обогатяване на детската свързана реч и нейното 

развитие. 

- Създават се в групите, приоритетно в големите,  т.н. „ Кът за четене” 

- Предходната година е направен открит урок по БЕЛ на тема "Играя със звукове и 

букви" – интерактивна ситуация. Посетени са открити практики в други ДГ. 

 Реализират се посещения между групите на подготвени театрализирани игри. 

- Провеждане на разговори с родителите за ролята на художествената литература и 

знанията по БЕЛ. 

-Включват се ситуации по БЕЛ чрез интерактивни технологии. 

Резултати: усвояване и обогатяване на детската реч;  желание и интерес у децата 

към литературата и живото слово. Постигнати са  много добри резултати. 

 

IV. ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ 

 

Диагностицирането на детското развитие в ДГ№28“Пролет“ се извършва в 

съответствие с ДОС. Проследяването на резултатите от предучилищното образование на 

децата във всяка възрастова група се определят от учителите в съответствие с очакваните 

резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по образователни 

направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително 

изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. 

В четвъртите подготвителни групи (6–7-години) “Мак“ и „Синчец“ диагностициране 

е направено върху  цялостното развитие на детската личност; придобиването на съвкупност 

от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на 

детето към училищно образование. 
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Периодичност на проследяване на резултатите  

За всички възрастови групи диагностични изследвания са направени от учителите  на 

два етапа: в началото на учебната година /м.септември - м.октомври/ и в края /м.май /. 

Показателите включват: знанията, уменията и способностите, проявени в процеса 

на възпитание и обучение, и очакваните резултати по образователните направления 

(български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; 

конструиране и технологии; физическа култура), като се акцентира и върху показатели 

свързани със социалното и емоционално развитие. 

Резултатите от предучилищното образование на всяко дете са вписани в дневника 

на съответната група по приета единна, обща за цялата детска градина, матрица за описване 

на индивидуалните резултати на децата в групата. Тя  очертава  различните умения на всяко 

дете по отделните образователни направления. 

Оценяването е направено на 3 нива: 

3/високо/- справя се самостоятелно; 

2/средно/- справя се с насочващи въпроси; 

1/ниско/- справя се с помощ от учителя или друг специалист (музикален ръководител).  

В четвъртите  подготвителни възрастови групи /6-7г./ „Мак“ и „Синчец“ е направена  

и оценка на готовността на децата за училище чрез стандартизиран тест с цел: 

  1. Диагностика на евентуални дефицити при формиране на ключови компетентности за 

успешно обучение в НУ. 

  2. За разработване на индивидуален план за развитие на децата в ПГ на ДГ, особено на 

показалите определени пропуски и слабости. 

  3. За оценка ефективността на обучението в ДГ и в ПГ. 

  4. За индивидуално планиране на процеса на обучение в 1клас. 

Организация на измерването: групово и индивидуално . 

Диагностицирането е проведено по време на провеждане на основни и допълнителни 

форми, в свободни режимни моменти. При измерването и оценяването е отчетено 

желанието на децата и стимулирането от страна на учителя, за да може детето да 

достигне до поставените цели.  

Използваните методи са: наблюдение, беседа, тестове, проучване продуктите от 

детското творчество, игрови.  

Средствата чрез, които е извършено диагностицирането са: темите, включени в 

образователното съдържание на всяко от направленията, книжките с тестови задачи /с 

избираем отговор и задачи с отворен отговор/ на съответните издателства, по които 

работят в групите „Слово“ и “Булвест-2000“, тестове на издателска къща „Мая Христова“, 

книжки със стандартизирани тестове за подготвителните групи. 

Изледването обхваща: 

-фина моторика; 

-езиково развитие: фонематичен слух; 

-езиково развитие: елементарни понятия; 

-откриване на образци; 

-количествени представи. 

При отчитане на резултатите учителите в ПГ/6-7г./ са  се съобразили с параметрите 

на всеки тест. 

Тестовите задачи са с избираем отговор или свободен отговор. 

Оценката на резултатите е на база критериален подход. Полученият резултат от 

даден субтест или от целия тест се съпоставя със съответната скалова стойност – така се 

определя дали детето притежава необходимата готовност за постъпване в първи клас. 
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След обработка на резултатите от отделните субтестове в ПГ/6-7г./ е установено, 

че всички деца притежават необходимата готовност за училище. 

В ПГ/6-7г./ „Синчец ” и „Мак ” по БЕЛ е  изследвано езиковото и речево развитие на 

децата, умението за общуване с литературни произведения както и специфични умения, 

свързани с подготовката за ограмотяване. Използваните диагностични задачи от сборника 

«Моята пътечка към училището», както и тестове от одобрени стандартизирани тестове  

за деца от ПУВ в IV ПГВГ/6-7г./ „Синчец” и „Мак” показват нивото на езиковтите 

компетентности на децата. И в двете групи на 100% от децата се справят при определяне на 

първи и последен звук. При 90% от децата е отпаднало  затруднението при откриване на 

среден звук и при определяне на дума, при която отпада или се заменя звук. Усъвършенствани 

са графични умения и финна моторика. Децата познават печатни букви. При 30% се 

наблюдаваше синтез на буквите /четат/. В резултат на целенасочена работа е обогатен 

речниковият им запас с думи от ежедневното им общуване със средствата за комуникация. 

Разбират сюжета в познати текстове, разказват с помощта на насочващи въпроси различни 

случки. 

Чрез приказката като средство са оценени резултатите по ядра: възприемане на 

литературно произведение и пресъздаване на литературно произведение. Констатира се, че 

децата разпознават герои, сюжет на произведение, по илюстрации разказват за отделни 

моменти. И в двете групи почти всички деца умеят да  извличат  поука и съпоставят 

постъпките на героите към собствения си опит. Поставените задачи на входно ниво в ПГ 

«Мак» за развиване на умението за  съставяне на подробен преразказ, а в ПГ «Синчец» за по-

добра артистична изява при драматизиране на литературно произведение се реализираха. У 

децата е формирано положително отношение към книгата. В сравнителен план вход-изход 

показва, че е висок процентът на децата с високо ниво на постижение по ОН БЕЛ – 90% в гр. 

«Синчец», а в гр. «Мак» 97%.   

В сравнение с входно ниво в ПГ ”Роза” и ПГ ”Иглика” /5-6г./  диагностицирането 

показва също по- високи резултати. Учителите отчитат, че използваните тестове, картини 

дават ясна представа, че децата вземат участие  в разговори, но е необходимо да проявяват 

по-висока речева култура /гр. «Роза»/. Резултатите показват, че децата правят  по-пълно 

описание на предмети и явления. Обогатен е детския речник с  определения.  В гр. «Иглика» ще 

се работи за конкретизиране на понятия като «град» и «държава». И в двете групи децата 

определят броя на звуковете в думата и тяхното място в едносрични и двусрични думи. С 

желание възприемат кратки литературни произведения, стараят се да преразказват текст, 

като се придържат към авторовия и участват в игри за пресъздаването им. През следващата 

учебна година  ще се работи за промяна на края и началото на произведение. В ПГ «Роза» 76% 

от децата са с висок резултат, 21% са в средно ниво, в ПГ «Иглика»  процентът на деца с 

висок резултат е 60, а на  децата в средно ниво – 28%. 

В първите и втори групи освен тестове, при оценяването учителите са използвали 

приказки и игрови методи. И при едните и при другите в сравнителен план е намалял броя на 

децата, които имат неправилно звукопроизношение. Повечето от децата в първите групи 

съставят прости и прости разширени изречения. Вторите групи се справят с това, стараят 

се да пресъздават литературно произведение, избират роля, мотивират избора си и показват 

собствена позиция.  

В сравнителен план на получените резултати по групи по това образователно 

направление е видно, че на входно ниво по-голям е процентът на  ниските и средни резултати, 

а минимален е процентът на високите резултати. На изходно ниво съотношението в 

процентите е както следва: 5% са с ниско постижение, 24% със средно и 71% с високо. 

/таблици 1и 2/. 
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   Това се установява и по ОН Математика. В ПГ /6-7г./ се отчита, че децата с лекота 

се справят с поставените тестови задачи – броят, групират по определени признаци, 

сравняват, разпознават геометрични фигури, моделират ги. Преодолени са  трудностите, 

констатирани на входно ниво по ядра „Измерване“ и „Времеви отношения“. През изминалата 

учебна година са изградени умения за ориентиране в квадратна мрежа, лабиринт, календар, за 

продължаване на алгоритмични поредици от познати геометрични фигури. И в двете групи на 

изход около 90% от децата са във високо ниво. Високи са постиженията и при ПГ /5-6г./. 

Повече от половината са показали много добри резултати в гр.“Иглика“, а в гр.“Роза“ те са 

97%.  

В останалите възрастови групи, макар че ще продължи работата за анализиране, 

групиране и обобщаване, децата имат изградени елементарни математически представи, 

определят частите на денонощието  и последователността на събитията /вторите групи/. 

Голям е процента /80/ на децата от първите групи, които умеят да определят 

местоположението на предметите спрямо себе си. На изходно ниво в тези групи е минимален 

броя на децата с нисък резултат, повече от половината деца са с високи постижения. 

   Обработката на данните по Околен свят показва, че постигнатото изходно ниво на 

усвоени знания и умения е по-високо в сравнение с входно. Във всички групи, съобразно 

възрастта, децата разпознават поведенчески норми и емоционални състояния, разбират, но 

не винаги се съобразяват с норми на поведение, осъзнават правата и задълженията си, 

сравняват постиженията си, сътрудничат си и проявяват толерантност към различните 

деца. Децата умеят да съпоставят функциите на предметите и средствата на труда, 

разпознават професиите, обясняват предназначения на обществени сгради и норми на 

поведение /ПГ 6-7г./. Разпознават пътни знаци и правила за безопасно поведение на улицата. 

100% от децата са с висок резултат в гр.“Мак“, а 97% в гр.“Синчец“.  

В ПГ “Роза“ и ПГ „Иглика“ е малък  процента на децата  с нисък резултат. Повече 

от половината са с високо ниво на усвоени знания. Те си сътрудничат при  взаимодействие, 

познават норми и правила по време на игра, но понякога трябва да им се напомнят, за да ги 

спазват. Разбират необходимостта от грижи, които трябва да се полагат за живата и 

нежива природа. 

Наблюдението, беседите, тестовете във вторите и първи групи показва, че всички 

деца са социализирани. Стараят се да спазват правилата при общуване и игра. Имат 

изградени здравно-хигиенни умения и навици. Обичат празниците и с желание участват в тях. 

Висок е процента на децата в средно и високо ниво. 

   Въпреки, че се отчита по-високо изходно равнище по ИИ /31% средно и 66% високо/, 

проучване на детското творчество показва, че има на какво да се научат децата по това ОН. 

В ПГ “Синчец“ и ПГ „Мак“ децата успешно прилагат усвоени техники. Адекватно използват 

дадените им материали , проявяват творческа активност и самостоятелност. Пресъздават 

по впечатление и преживяване. В третите групи вече е голям процента на децата с високи  

постижения /60%/ и минимален с ниски. В първите и вторите групи все още има деца, които 

се затрудняват при прилагане на техники и използването им за пресъздаване на обекти и 

явление.  Там наблюдението показва, че децата с голямо любопитство и емоционалност 

възприемат произведения на ИИ, но се затрудняват при разпознаването им. Във вторите и 

третите групи също се отбелязва, че ще се работи за обогатяване знанията на децата за 

произведенията на видовете изкуства и проява на творчество при пресъздаване на предмети 

и обстановка в детската рисунка.  

Чрез  проучване на детското творчество на изходно ниво се отчитат и много добри 

резултати по КТ. В четвъртите групи успешно се справят при работа по технологична схема. 
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По голямо творчество и демонстриране на повече умения за изработване на модели показват 

и децата от третите групи.  

В първите и вторите групи наблюдението показва, че почти всички имат умения да се 

самообслужват и спазват определени културно-хигиенни навици. В гр.“Теменужка“ и 

гр.“Нарцис“ сравняват и назовават пътнически и товарни превозни средства. Имат 

представа за аудио и видео устройства. Около 60% от резултатите са във високо. 

  ФК – Във всички групи анализите показват, че децата с желание комбинират 

естествено приложна двигателна дейност. Проявяват положителни личностни качества в 

подвижните игри, като се стараят да спазват правилата. Нещо повече в ПГ сами 

съблюдават за тяхното спазване. Самостоятелно организират утринна гимнастика и 

участват в разнообразни двигателни изпълнения и игри – народни и съвременни танци. 

Физическата активност на всички деца е много добра. Едва 6% от децата са с нисък 

резултат. 

            В сравнителен план най-високи са резултатите по ОН Музика. 89% са високите 

постижения. Пеенето, танците, свиренето на детски музикални инструменти са любими 

дейности за децата. В ПГ /6-7г./ децата имат богат песенен репертоар и ясни представи по 

отношение на динамични промени в музикалните произведения. 5-6г. деца пеят 

самостоятелно, интерпретират много точно. Танцуват много добре, отличават солово и 

оркестрово изпълнение. Децата от вторите групи разпознават темброво и визуално 

музикални инструменти, точно определят височината на тоновете в звучащата мелодия, а  

от първите групи с насоки бързо се ориентират в предложените танцови движения, с 

желание изпълняват любими техни песни. 

 

V.  КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  

       

Констатации 

1.Подготовка и създаване на условия за работа 

- Изготвени са в срок от екипите на всички групи, с участието на всички учители с 

единични изключения /отсъстващи/, тематичните разпределения за учебната година.  

В разпределенията са съответно посочени темите за постигане на отделни 

компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за 

проследяване постиженията на децата. 

- Изготвянето и актуализирането на  проекти на групите  е  съобразно със задачите на 

Годишния плана на детската градина. 

- Осигурени са условия за протичане на дейностите през учебната година. 

Осигурена е учебната документация и дидактични пособия. 

 

2.Организиране и естетизиране на средата в помещенията на групите. 

Съдържание на дидактичните средства. 

Съдържанието на кътовете отговаря на потребностите. По отношение 

подготовката на средата – естетическо и функционално оформяне,  интересни са 

идейните решения и инициативи на Първа  група ”Кокиче”.  Функционална, с 

интересни идейни решения и естетически оформени са помещенията на Четвърта група 

”Мак”.  Обстановката там е проява на много добър естетически усет и вкус. 

В групите има информационни табла и места за изложение на детското 

творчество. Същите се поддържат, актуализират. 
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Изградена е и се поддържа  целесъобразна среда за дейностите и заниманията на 

децата.  

 

3.Сутрешен прием и насочване на децата към дейност. Изпращане на децата. 

Спазване на пропускателен режим. 

- На проведените срещи, родителите са запознати с Правилата и пропускателния режим. 

- Утвърдените Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина са 

изнесени на видно място. Спазва се  указаното в тях. 

- Учителите на всички групи ежедневно посрещат сутрин децата от коридорното 

пространство. 

- Децата се посрещат в дежурна група с продължаване на приема по групи. Утринната 

среща се организира от учителите с подготвена материална среда.  

- Спазва се времето за утринна гимнастика,  раздвижване, като част от дневния режим 

на детската градина. 

- При изпращането на децата се  осъществява ежедневната обратна връзка с 

родителите. Те се отнасят с доверие уважение към работещите, което добра оценка. 

 

4.Прилагане в практиката на получените знания от учителите, както и 

възможностите на програмата по Изобразителното изкуство в ПУВ: 

- Създаване на  благоприятни условия  за разнообразяване на изобразителната  дейност 

по групите и за подобряване на нейния формиращ и възпитателен ефект; 

- Избор на качествени изобразителни материали/, стимулираща детската изобразителна  

активност. /Трета ”Роза”, „Иглика“; Втора „Теменужка”, „Нарцис”/ 

 

5.Работата по БЕЛ с децата  

-Осъществяване на занимания – планирани педагогически ситуации в  Четвъртите 

групи 

-Диагностициране на детското развитие съобразно ДОС /Всяко дете да има  

индивидуална папка с решените тестове и  продукти  от  творческите дейности./ 

 

6. Адаптиране на децата в Първите групи в условията на средата на ДГ. 

Цялостна проверка е осъществена в гр.“Синчец“. 

Тематичен контрол по тема: Изграждане на умения за речева изява и правилен изказ 

като резултат от работата по БЕЛ в ДГ.  

Посока на теоретична и методична подготовка на учителите по темата: 

-Образователния процес по БЕЛ за речевите компетентности: умения и 

комуникативност, интелектуално развитие на децата. Стимулиране на детската речева 

активността в образователния процес; 

-Оптималното използване на средата и средствата на художествената литература; 

-Методи, похвати, начини за организиране на децата в различните форми на БЕЛ; 

-Ситуацията по БЕЛ, основна форма за постигане на образователните задачи и езикови 

компетентности на децата в детската градина; 

-Развиване на детската свързана реч и творческа изява на децата; 

-Приказката като средство за общуване; 
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Констатации: 

 Има предварителна подготовка, организация на формите и дейностите по всички 

образователни направления. 

 Ситуациите са осигурени с дидактични и нагледни средства. 

 Интерактивните технологии бяха неизменна част от обучението, но основно на 

четвъртите групи. 

Благодарение на тези методи  на взаимодействие, които в голямата си степен 

изискват работа и в малки групи се провокира активността, мисленето и  

способностите на децата. Дава се  възможност да се чуе мнението на всеки един 

участник. Губи се пасивността и се усвояват по-сложни уроци, превръщайки се в 

игра, когато например, децата виждат с очите си как протичат природните 

процеси. За по-малко от 30 минути ПГ децата научават за ролята на земните 

спътници, как се променят сезоните, както и как хората са прогнозирали времето 

в миналото. Чрез новите технологии децата много по-лесно усвояват наученото, 

а и самите учители се чувстват облекчени от нововъведенията. Констатираните 

резултати са обобщени, анализирани и направени съответните изводи. 

 Създадени много добри условия за индивидуално развитие на всяко дете и група 

в ДГ, съгласувана свобода в творческата дейност на деца и педагози. 

 Добри взаимодействия и взаимоотношения в екипите по групи. 

 Интеграцията и създаване на подкрепяща среда,толерантност и професионално 

отношение към децата със СОП. 

 Създаване на адекватни условия за дейности и  функционална среда. 

 Работа за подготовката  на децата за училище на основание ДОС 

 Следване на изградени традиции в живота на детската градина. Свързване на 

бита, традициите и обичаите с темите, образованието и възпитанието на децата. 

/кукерски маски и др./ 

 ИИ – /проверени групи – Роза, Нарцис, Иглика, Теменужка/ 

Създадени са условия за осъществяване на формите на ИИ. Учителите търсят 

начини за разнообразяване на дейността; 

Извършва се анализ и се отчитат  заложбите на децата. Дейността на учителите е 

в посока реализиране на заложеното и развитие на способности. 

Изобразителните дейности са благоприятна възможност за реализиране на 

възпитателни задачи, което се използва от учителите. 

 С отлична организация и подготовка се проведоха и груповите тържества по 

повод различни празници. 

Много емоционално преминаха организираните в групите развлечения и 

празници. В тях  децата показаха своите умения да пеят, да играят и да се 

изявяват в екип – неща изключително важно за бъдещата им утвърждаване и по-

нататък в училище. 
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VI. ИЗВОДИ. РЕЗУЛТАТИ. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 

 

Квалификационен процес 

Изводи: 

-Реализирани са всички заложени квалификации с изключение на: „Приказката 

универсално педагогическо средство“  

-Положително е, че се провеждат квалификации от различни области на познанието и 

са с практическа насоченост. 

-Учителите са удовлетворени от получените знания и умения. Включват се всички 

педагози в квалификациите. 

-Ефективна е квалификационната дейност, тъй като се мултиплицират всички 

материали. 

- Обученията се водят от лектори и организации, отговарящи на образователните 

стандарти. Учителите получават кредити. 

-Провеждат се различни вътрешно квалификациионни форми /тренинги, семинари, 

дискусии/. Търси се и обратната връзка от обученията – провежда се анкета с 

родителите.  

 

Постигнати са очакваните резултати: 

-Повишаване квалификацията на учителите. 

-Усъвършенстване на научната, педагогическа и методическа подготовка на педагозите 

и подпомагане на мотивацията за учене през целия живот. 

-Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа по БЕЛ. 

-Оптимизиране на условия за образование и възпитание на всяко дете. Сътрудничество 

с родителите. 

Резултати от ВОР. Изводи: 

1. Във всички групи е проведена диагностика, съгласно  ДОС. 

2. В ПГ /6-7г./ направеното диагностициране на ключовите компетентности 

/познавателни, социално-емоционални и мотивационни, езикови, количествени 

представи, фина моторика/ показва, че няма деца с установени дефицити. 

Всички притежават необходимата готовност за постъпване в първи клас. 

3. Сравнителния анализ на получените данни на входно-изходно ниво показва, че 

през ІІ-то полугодие  по всички ОН децата са получили по-добри резултати. 

Това доказва, че конкретизирането на целите за работа през годината на база 

постижение на вход и установени дефицити е резултатно. 

4. Съпоставката на получените стойности ясно очертава, че кривата на детското 

развитие се мести от ляво на дясно /по-голям е броят на децата, съответно 

повишаване процента от ниско към средно и от средно към високо ниво на 

овладяване на знанията/. 

5. Най-високи са резултатите по Музика. Силна област за децата е Математиката. 

6. Сравнително ниски  са резултатите по ФК. 

7. По ИИ и КТ около 65% попадат във високо ниво. 

Сътрудничеството между учителите и родителите в ДГ.  
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Изводи: 

1.Отчитаме факта, че системната и многообразната по съдържание и форми работа с 

родителите осигурява добро ниво на взаимодействие и сътрудничество между 

участниците в ПУО в ДГ. 

 

В подкрепа на този извод  са: 

1.1.Отчетите на учителите и протоколите от проведени родителски срещи; 

1.2.Проведено допитване  през месец октомври под формата на анкета в гр.Нарцис.   

1.3.Въпреки добрите резултати, възникват единични случаи на недоразумения, 

неразбирателство и/или недоволство от страна на отделни родители. Такива,              

които не се констатират навреме от учителите като  тревожни и/или  не се предприемат 

адекватни мерки спрямо тях. Възприемат се като проблеми и под формата на сигнали 

се извеждат за разрешаване извън рамките на ДГ.   

 

Базисни  задачи: 

1. Качество на образователната и възпитателна работа. 

Усвояване от децата на компетенции по образователни направления.  

Постигане на обща и специална готовност за училище. 

Постигане на комфорт, активност и развитие на всяко дете. 

2.Квалифициране: 

3.Обогатяване на методичната и дидактична база на ДГ.  

Работа по проекти. 

4.Осигуряване на системна и поддържаща информационна осведоменост между 

участниците във възпитанието. 

3.Дейности  с родители и общественост повишаващи качеството на условията в ДГ 

С оглед превенция и предотвратяване на недоволства, проблеми да се отчита, че: 

- Всяко семейство, родител имат своите отличителни етнос, култура, характеристики на 

семейството. 

Предвид посоченото, учителят да бъде индикатор и превантивен фактор за 

възникване на потенциални проблеми, които са с различна насоченост. 

- Учителят е с водеща роля като инициира и проектира действия  в правилна посока. 

- При невъзможност за справяне, извънредни ситуации, се прилагат утвърдените за 

целта механизми. 

 

VII. ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ. ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ 

РАЗХОДИ. 

 

 В края на месец март бяха утвърдени и подписани от Община Варна бюджетите 

на ДГ №28 „Пролет“, на база ЕРС на дете, формули за разпределение на средствата и 

броя деца в детската градина. Средствата са насочени по дейности и параграфи, за 

осигуряване на оптималното и приоритетното им разходване. 
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Утвърден от Община Варна бюджет за 2017г.: 

 

Държавна дейност – 417 038лв 

Държавна дейност – Целеви средства за подпомагане храненето в 

подготвителните групи /включва преходен остатък и норматив за 2017г./ – 19 351лв 

Държавна дейност – Ресурсно подпомагане /целеви/ – 652лв 

Държавна дейност – Спорт за всички – 482лв 

Държавна дейност – Собствени приходи – 1 650лв 

 

Местна дейност – 34 024лв 

Местна дейност – хранене – 180 703лв 

 

 Реализирани дейности и изразходени средства към месец юни 2017г.: 

1. Одобрен е и подписан от Община Варна технически проект за ремонт и 

реконструкция на детските площадки, с издадено разрешение за строеж. За изготвяне 

на проекта са платени 60% от стойността по договор – 3 499лв. При така наличните 

вече необходими документи, изразяваме надежда детската градина да бъде включена от 

Община Варна при планирането на ремонтните дейности на площадките за игра.  

2. Реализираните собствени приходи от наем на помещения за провеждане на 

допълнителни образователни дейности с деца са в размер на 1 578лв. Средствата ще се 

използват за окончателното плащане по изготвяне на технически проект за ремонт на 

детските площадки. 

3. Сключени и реализирани през месец юни 2017г. са договори за доставка на 

учебни помагала за 3-ти и 4-ти ПГ за предстоящата учебна година на стойност 3 317лв. 

4. Реализирани са сумите по ПМС 129 – Спорт за всички по преходен остатък от 

2016г., с които са закупени детски екипи за 242лв и 242лв – за организиране на 

туристически поход. 

5. Осигурени са нови гардеробчета за гр. „Синчец“ – дарение от Настоятелството 

към ДГ №28 „Пролет“ за 1 400лв. 

6. За повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се 

използваха 1 035лв. от годишните средства за квалификация, определени по КТД, за 

участие в три проведени квалификации по различни теми. 

7. През месец май към заплатите на педагогическия персонал се изплати 

полагаемото представително облекло, а на непедагогическия персонал се раздаде 

безплатно работно облекло, съгласно ЗПУО, КТД за СНП и Общински КТД. 

8. По касов отчет към 31.05.2017г. изплатените възнаграждения за четири месеца 

на персонала – 101 599лв, формират 1/3 от утвърдените разполагаеми средства за 

възнаграждения на персонала за 2017г.   

 9. Разходите за ел.енергия, топлоенергия и вода към 31.05.2017г. са в размер на 

21 990лв, като от тях 18 590лв са платени със средства от Държавна дейност, а 3 400лв 

– със средства от Местна дейност. 

 5. За храна и режийни разноски към месец юни са платени 79 377лв. 

 6. За осигуряване на хигиенни материали в групите по договор – 1 497лв. 

 7. За други текущи разходи и консумативи – 1 872лв. 
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Планирани дейности и разходи до края на 2017г.: 

1. Освежаване на помещенията за игра на новите първи групи; 

2. Частичен ремонт и подмяна на теракот, фаянс и санитария в сервизни и 

санитарни помещения в новите първи групи със средства от бюджет. 

3. Реализиране ПМС 129 – Спорт за всички за 2017г.: 

- Закупуване на детски облекла/екипи 

- Организиране на туристически поход 

4. Използване на минимум 40% от утвърдените целеви средства за ресурсно 

подпомагане за закупуване на материали и пособия, необходими за работа с 

децата със СОП. 

5. Квалификации на педагогическите специалисти. 

 

 Утвърдените бюджети за 2017г., както и Сборен отчет за касовото изпълнение на 

бюджета с натрупване към 31.05.2017г. е публикуван на интернет страницата на ДГ 

№28 „Пролет“. 


