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ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1, Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България

(2021-2030)
1. Ранно детско развитие

Компетентности и таланти

Мотивирани и креативни учители

Сплотени училищни общности и системна работа с родителите

Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция

Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие

Учене през целия живот

омчамлвнъь

Ефикасно управление и участие в мрежи

П. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.



2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния

процес за развиване на дигитални компетентности и за активно педагогическо взаимодействие.

3. Подкрепа на учителите за повишаване на компетентностите при овладяване от децата на книжовен български език.

4. Намаляване процента на отпадналите деца и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия

за подкрепа на всяко дете с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

6. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-

листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на образователни ресурси, за популяризирне

на дидактични материали прилагани в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда.

7. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно

включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда.

Регионални приоритети в дейността на РУО-Враца

1. Качествено и ефективно професионално образование.

2. Възпитанието - неизменна част от образователната политика.

3. Продължаващо организационно усъвършенстване на РУО-Враца

Приоритети в дейността на детската градина:
1. Работещо взаимодействие между институциите за пълен обхват и задържане на децата, подлежащи на задъл-

жително предучилищно образование /4,5,6 г./



2. Насърчаване на иновациите и креативността в процеса на педагогическото взаимодействие, насочени към по-

вишаване качеството на предучилищното образование

3. Активно партньорство с родителите по посока възпитанието на децата като част от тяхното личностно израст-

ване

4. Усъвършенстване на професионалните компетентности за прилагане на модели за работа при промяна в сре-

дата

Ш.Дейности за реализиране на националните, регионалните и приоритети на детската градина

Индикатори за изпълнение

ле Цели/мерки/дейности по:
Срок за из-“Мерна ланарще|Ввализирани|А уговорник Забележка
пълнение|единица|стойности стойности

(брой, 26)

1.|Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.
Работна среща за организиране на иновативна М.11.21г.|Бр. про- 1 3 Директора и и.д.

11 образователна среда като средство за повиша- ведени гл. учител
”|ване компетентностите на децата раб.

срещи
Методическа подкрепа при осигуряване на под-|М.10.21г.-|Бр. про- 2 4 Директор,

крепяща среда за плавен преход от семейство в м.05.22г. ведени мед.сестри, учи-
ДГи от ДГ в училище срещи,к тели,пом.възпи-

12?
вали- татели
фика-
ции и

др.фор
ми

1.3.

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти
за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес и за активното педагогическо взаимодействие



Обмяна на опит и добри практики за прилагане|Ме 11 21г.- Бр. про-
21.|на дидактични средства за обучение в елект- пр622г. ведени 0 3 Учители

ронна среда срещи
2.2.
2.3.
3.|Подкрепа на учителите за повишаване на компетентностите при овладяване от децата на книжовен български език

Работна среща с педагогическия екип за устано- Бр. про-
3.1.|вяване на дефицити и необходимост от методи-|М.12.21г. ведени 0 1 Диравр #4

д тели
ческа подкрепа срещи

Бр. про-

32. Инициативи на всяка група за провеждане на съ- М.О1-м. ведени 0 3
Учители по

бития,свързани с овладяване на книжовния БЕ 06..22тг. инициа- групи
ТиВи

3.3.

4
Намаляване процента на отпадналите деца и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за

”“|подкрепа на всяко дете с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.
1.Политики за популяризиране на дейността на
детската градина с цел превенция на отпадане от
ЗПО:
-Спортни празници Б
- Куклени спектакли, организирани от екипа на р.про-

41.|ДГ
паВя(1Едо 6 8 Екип на ДГ

« м.09.22г. мероп-
-Публични изяви на „Сцената сред цветята
- Образователно-развлекателни инициативи на па
групите
- Визуализация на дейностите и инициативите в
ДГ
Съдействие и методическа подкрепа за създаване
на условия и възможности за провеждане на М.09.21г.- Б

до|скрининг тест за децата за ранна оценка степента|м.09.22г. р. про-

2. ведени 135 15 Кунова
на риска от възникване на обучителни затрудне- теста
ния и ранна превенция от отпадане от задължи-
телно обучение в детската градина



4.3.
| |

Продължаваща квалификац
компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна ср

ия на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални
еда и за по ефективно педагогическо взаимодействие.

3: План за вътрешно-методическа квалификация
/ приложение 1 /

3.2,

План за междуинституционална квалификация:
Педагогическа визита в ДГ“ Зора“,гр.Чер-
вен бряг тема: Използването на ИКТ във

възпитателно-образователния процес в
ДГ“
Обучение ,инициирано от методическото
обединение на ДГ в Община Оряхово на
тема: „Учене чрез преживяване“

Участие в национална конференция „Ин-
формационни технологии в образовател-
ния процес“

Провеждане на общинска конференция
на тема:“ Това сме ние и нашата детска
градина“ -споделяне на добър педагоги-
чески опит

Междуинституционална квалификация ,

инициирана от методическото обедине-
тт тта ЯТ“ ъ Сублтттиутта Сто
аакт 114 ща 12 уимлацщкалака

тема: Професионални компетенции при
възпитанието на децата като част от лич-
ностното им израстване“

тта3с ряхово па

М.10.21г.

М.10.21г.

м.04.22г.

М.06.22г.

Бр. про-
ведени
квали-
фика-
ции

<>

В.Йонова
О.Кунова

5.3.



Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-
6.|листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на образователни ресурси, за популяризи-

ране на дидактични материали прилагани в педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда.
6.1.
6.2.
6.3.

, Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно
" включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда и/или в алтернативно обучение.

а
Родителски форми на взаимодействие по групи|ММ .09.21г.- БЬ , 0 итеПо м.09.22г. срещи групи

Бр. пуб-
72. Функционално използване на затворените М.09.21г.- аа 5 8

Учителки по

фейсбук групи като модел за взаимодействие м.09.22г. пу групи

Периодична информация към родителите от- М.09.21г.-|Бр.ин- Ракета
7.3.|носно възпитателно-образователната дейност в) м.09.22г. форма- 10 15

ДГ ии групи

8. Приоритети в дейността на детската градина
Работещо взаимодействие между инсти-

туциите за пълен обхват и задържане на децата,
подлежащи на задължително предучилищно 06- Б
разование /4,5,6 г./:

р. Директор и пе-

8.1. |1. Информиране на родителите за задължител- вала уа 3 6 дагогическирмир род д
ния характер на ПО ване екип

2. Провеждане на срещи и дискусии относно ре- ТМ  69.21г.- -
довната посещаемост на децата в ДГ м.05.22г.

Насърчаване на иновациите и креатив-
ността в процеса на педагогическото взаимо-

8.2.|действие, насочени към повишаване качество-то|09.21г.-
на предучилищното образование: м.08.22г. Парини
1. Използване на МДБ за образователни цели Бр. 0 6 екип



2.Споделяне на добър педагогически опит- сре- срещи
щи,разговори, презентации М.10.21г.- Бр. тър-
3.Провеждане на  тържества-есенно,мартен-|м.04.22г. жества 2 3

ско,пролетно
4.Педагогически съвещания:

- „Как да възпитаваме алфа-поколението“ Бр.съ- 1 2 Директор
- „ Дизайн мисленето като новаторски подход|М.11.21г.-|веща-
при възпитанието и обучението на децата“ м.06.22г.|ния

Активно партньорство с родителите по
посока възпитанието на децата като част от тях-
ното личностно израстване:

#3
|” Изготвяне план за работа с родителите във всяка|М.09.21г..|Бр. дей- 2 5

Педагогически
“оо|група м.07.22г. ности екип

- Провеждане на спортни дейности на открито
съвместно с родителите
- Обучителни форми с родителите

Усъвършенстване на професионалните

ва е за припаване на модели за ра- А 10.21г.- Бр. обу Дирактар
4. ота при промяна в средата: 0 2

м.05.22г. чения И д. гл.учител
- Включване в обучения
- Прилагане на собствени модели

10.|Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година
104.
102.
10.33.

11.|Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

11 Участие в проект „Активно приобщаване в сис-|М.10.21г.-|Бр. 1 3 Лиана
темата за предучилищно образование“ м.08.22г.|групи

12
12: Участие в дейности на Обшинско ниво

Бр. ме-
121 Домакинство на Методическото обединение на м.л422а.|раприя- 0 1

Директор
тема: „Неформалното общуване между детските тия

И.д.гл.учител



градини като източник за генериране на професи-
онални идеи“

122

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Т.План за квалификационната дейност на образователната институция.

1. Цели, приоритети и очаквани резултати.

Цел:Обвързване на квалификационната дейност с планирането,организирането,контрола „координацията и последваща резултатност

Приоритети:

-Сертифицирани квалификационни форми

-Квалификационно-методически дейности,съобразно потребностите на екипа

-Избор на теми за вътрешна квалификация,определени от самите педагогически специалисти

-Участие на максимален брой учители във форми,извън ДГ

Очаквани резултати:

- Повишени педагогически компетенции

- Резултатност от участия в квалификации



2 Вътрешноинституционална квалификационна дейност.

Тема Форма/ средства Срок Отговорник Продължител-
ност

Игрите на баба и дядо Практикум М.10.21г. Юл.Маринова 2ч.30м.

Мотивацията-средство за личностно Тренинг М.11.21г. В.Йонова 2ч.15м.

усъвършенстване
Възпитание на децата чрез игрите Дискусия,ролева игра М.12.21г. Кр.Василева 2ч.15м.

Стимулиране на социалната адаптация|Тренинг, споделен опит М.01.22г. Цв.Барбова 2ч.15м.

на децата чрез забавления и игри
Съгласуваното възпитание -обща грижа|Тренинг, презентация М.02.02.22г. О.Кунова 2ч.15м.

на семейството и ДГ
Специална подготовка на детето за учи-|Споделен опит, диску- М.03.22г. Д.Христова 2чл5м.

лище сияЯ

Стимули за развитие на комуникативно- Презентация, дискусия м.04.22г. М.Михайлова 2ч.15м.

речевата активност при децата в преду-
чилищна възраст

5. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации.

3.1.Участие в проект КПС

- Обучаваща организация:

- Продължителност :48 академични часа

- Срок: 2022г.г./ по график/

- Място на провеждане:

- Отговорник: ДГ“ Пролет“



- Стойност на обучението: по проект КПС

3.2 Квалификация на общинско ниво

- Общинска миниконференция „Гова сме ние и нашата детска градина“ -споделяне на педагогически опит

- Междуинституционални квалификации в Община Оряхово :

„Учене чрез преживяване“ - м.10.21г.,

„Неформалното общуване между ДГ като източник за генериране на професионални идеи“ -м.04.22г.

„Професионални компетенции при възпитанието на децата като част от личностното им израстване“ -м.06.22г.

3.3.Включване на педагогически специалисти в обучения, предлагани от други детски градини.

3.4.Междуинституционални квалификации извън Община Оряхово

4. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общините.

4.1. Ще заявяваме участие на педагогически специалисти в квалификационни форми,организирани от РУО и МОН както и оказване
на методическа подкрепа при необходимост

10



5. Финансиране на квалификационната дейност.

1.12 6 от ФРЗ - 1663,0 лв.

2. ПС М1 / 28.09.2021г.

3. Собствени средства за финансиране на участие в квалификационни форми,извън ДГ

6. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност.

1.Анкетно проучване- м.12.21г., м.06.22г.- Директор

2.Прилагане на добри педагогически практики-м.10.21г.-м.09.22г.-Директор,и.д.гл.учител

3.Провеждане на работни срещи с педагогическия персонал-м.09.21г.-м.09.22г.-Директор

4.Запознаване на колегите с наученото в квалификационната форма-м.09.21г.-м.09.22г.-Директор.и.д.гл.учител

П. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция.

ММ 0 5453 „ бУЯ Ат театто т тт саттоа тта го тт ттла атт тя атута тт тте ъв ТП

м. 12.42а1Г.: ЮюсЪъждане и приемане на годишния план и травилницитевд

М.12.2021г.:Отчитане резултатите от проведената диагностика-входно ниво

М.02.2022г.: Обсъждане на резултатите от проведена контролна дейност

М.05.2022г.: Обсъждане на резултатите от проведена диагностика-изходно ниво

и



М.06.2022г.: Обсъждане на годишния анализ на дейността на ДГ през изминалата учебна година

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет Ме 1 / 28.09.21г.

Изготвил:... МИТ

/В.Йонова/
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