
 

 

Д О К Л А Д   

ЗА  ИЗВЪРШЕНАТА  РАБОТА  В  ДГ “ОСМИ  МАРТ”- 

ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

 

През настоящата 2020/2021 учебна година дейността в ДГ”Осми март”бе 

регламентирана от  следните нормативни документи: Стратегия на ДГ; Годишен план; 

План за контролната дейност; План за работата на педагогическия съвет; Предписания от 

контролни органи и съобразно с нормативната уредба – ЗПУО; ДОС; КТ; Вътрешните 

правилници и решенията на ПС.  

ДГ „Осми март“ е с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени 

кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си,  в съответствие с променящата 

се роля на учителя – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и 

партньор в усвояването на знания и умения, които да помогнат на детето в бъдещото му 

личностно израстване и реализация в живота. Детското заведение се развива като модел за 

модерно управление, включващо гражданско-родителско участие, като школа за социално 

възпитание и център за развитие на интересите, дарбите, заложбите, способностите и 

уменията на детето, неговото личностно развитие. Основната цел, към която е 

ориентирано обучението и възпитанието е подготовката за училище, постигане на ДОИ, 

развитието на детската личност, търсене на единство и хармония във физическото, 

умственото, духовното, нравственото и социалното  развитие на детето. 

  В детското заведението функционират 10 групи, от които 1 яслена група, 4 

подготвителни групи и 5 групи детска градина. Числеността на персонала  не е променена 

през настоящата година и е както следва: 

- педагогически персонал – 20,5, който включва директор, учители, 0.5 учител по музика. 

- непедагогически персонал – 17 който включва ЗАТС, помощник-възпитатели, чистачи, 

кухненски персонал, работник поддръжка, огняр и шофьор.  

   

През тази учебна година нашата детска градина кандидатства по проект „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“. В резултат на одобрение за 

работа по него  от месец юли 2020 г. в детското заведение беше  назначена Добринка 

Георгиева като ½ ресурсен учител и ½ логопед.  

Традиционно в последните години в ДГ се изпълнява планирания прием. В 

резултат на това се запазва общия брой на групите и приетите деца. Налице е  един 

постоянен интерес от родителите към детското заведение. 



  Новата учебна  2020-2021 година ДГ „Осми март” град Първомай, стартира  с 269 

деца по списъчен състав . 

През учебната 2020/2021 година подготвителните групи в ДГ „Осми март”- град 

Първомай  работят по програмната система “ Чуден свят” на издателство „.Просвета”  

.София АД и всички останали възрастови групи по Програмната система „ Чуден свят”на 

издателство „Просвета“ и поредицата  от учебни помагала на същото издателство.  

         И през тази учебна година ПС взе решение да се осъществяват допълнителни форми 

на дейност –  английски език, народни танци и бадминтон. Ръководството  сключи 

договор с ЕТ „Нана“- Павел Чалъков и КФВС „Атлет“ Първомай, а от 01.10.2020 г. 

преподавателите от цитираните фирми започнаха редовни занимания 2 пъти седмично.  

         До края на месец септември бяха проведени родителски срещи във всички 

възрастови групи. Родителите се запознаха с актуализирания правилник за вътрешния 

ред, касаещ техните права и задължения, с Правилника за ЗБУХТ, с допълните форми на 

дейност, които предлага детското заведение. Избрани бяха родителски комитети към 

всяка група. 

        Ежемесечно се провеждат и срещи на  Обществения съвет към ДГ.  

         Диагностиката на входното ниво бе завършена до края на месец октомври и 

обобщена по-долу, както следва: 

 

 

Резултати от оценяване постиженията на децата по направления в ДГ – 

входно ниво ( в %) 

Октомври 2020 год. 

 

Групи БЕЛ М ОС ИИ КТ ФК 

н ср в н ср в н ср в н ср в н ср в н ср в 

II 27 59 14 23 23 54 9 36 55 32 50 18 23 50 27 27 59 14 

IIIА 22 67 11 19 51 30 11 33 56 11 63 26 15 70 15 52 41 7 

IIIБ 68 26 6 37 37 26 53 16 31 42 58 0 32 63 5 42 58 0 

ПГ 15 49 36 15 36 49 13 50 37 12 52 36 12 51 37 0 89 11 

ДГ 33 50,3 16,7 23,5 36,7 39,8 21,5 33,8 44,7 24,3 55,7 20 20,5 58.5 21 30,3 61,7 8 

Любеново – 

IV гр. 

75 25 0 75 25 0 75 25 0 75 25 0 50 50 0 0 100 0 

Караджалово 

Сп., Тод.-ПГ 

11 78 11 0 44 56 0 0 100 22 56 22 0 44 56 22 78 0 

Караджалово 

Шол., 

Христ.-ПГ 

29 42 29 14 29 57 14 14 72 14 57 29 0 71 29 0 60 40 

Караджалово 20 60 20 7 36,5 56,5 7 7 86 18 56,5 25,5 0 57,5 42,5 11 69 20 

 



УВР 

Стремежът на цялостната дейност в ДГ бе да се създават условия и предпоставки 

не за усвояване на готови знания , а за изпробване на различни стратегии; да се 

стимулират личните и социални компетентности на децата. Във фокуса на „модерната 

педагогика”, която реализирахме, бе активното и компетентно дете, което се включва в 

различни дейности и развива своите умствени способности и практически действия в 

процеса на диалог с другите деца и с възрастните.  

Във връзка с тенденциите в европейското предучилищно възпитание и образование 

за осигуряване на пространство и подходящи условия за практическо прилагане на 

усвоените знания и умения  се постарахме да модернизираме и обновим средата на децата.     

През цялата учебна година изключително стриктно, целенасочено и отговорно се 

планираше и провеждаше УВР във всички групи. Планирането бе съобразено със 

програмната система, по която работи съответната група - конкретизиране на задачите и 

подбор на средствата; осигуряване на системно овладяване на програмния материал и на 

интегрирането му с други раздели.  

Основният тематичен идеен проект, по който работи педагогическият екип през 

учебната 2020-2021 г. бе:  

Във връзка с реализирането на този проект бяха организирани и проведени редица 

семинари, дискусии и практикуми. 

 

 От 21.10. до 25.10.2019г.в ДГ „Осми март“ и във филиалите му в кв. Любеново и с. 

Караджалово се проведе седмица на книгата: 

 21.10. /понеделник/ -„ Четене на приказка от родител или бивши възпитаници“; 

 22.10./ вторник/ -„ Разкажи ми любимата си приказка“; 

 23.10./ сряда/ - Посещение в библиотеката; 

 24.10. /четвъртък/ -„ Малките артисти“- драматизации на приказки; 

 25.10. /петък / - „С дъх на есен“- рецитал от заучени стихотворения и песни за 

есента 

В първия ден от седмицата, посветена на книгата на децата от детското заведение 

гостуваха ученици от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, читалищни служители, както и 

много родители- майки и баби. Те прочетоха на децата интересни приказки, басни, 

стихотворения.  

Съобразно заложените цели и задачи в годишния учебен план на ДГ и като 

устойчива ос на взаимодействие между: педагози-деца-родители в седмицата на четенето 

се драматизираха изучени приказки, цитираха се любими стихотворения от децата на 

големите групи, което създаде много положителни емоции и преживявания у децата от по-

малките групи. На откритите моменти присъстваха родители и представители от 

персонала . 

 Децата от централната сграда, както и тези от филиалите се включиха с интерес в 

сезонното развлечение „Багрите на есента“ с разходка в парка и много тематични игри. 



 На 20.11. децата от ДГ „Осми март“ отбелязаха деня на християнското семейство. 

На гости в детската градина бе дошъл отец Станимир. Той разказа на децата от къде идва 

името на празника Въведение Богородично и че това ни напомня за влизането на светата 

дева в Йерусалимския храм. Според преданието, Богородица била обречена от родителите 

си на Бога, преди раждането си .Като навършила три години те я завели в Йерусалимския 

храм. Там те я оставили да служи на господа и да се подготви за великото си 

предназначение на Божия майка. Този ден църквата е приела и за ден на християнското 

семейство. Последва кратка програма от стихчета и песни, свързани с празника, изнесена 

от децата от ПГ-IIIи IV пред по-малките. В края на празника всички деца, получиха от 

отец Станимир по една малка иконка с изображението на Божията майка. 

 На 11.12.2019г. децата от групите „Звездички“ и „Буратино“, съвместно със своите 

родители направиха коледна работилница, като изработените артикули : сурвачки, 

картички и украси за елхата от солено тесто, бяха приготвени за продажба на последвалия 

коледен базар. С много желания и вълнения се включиха и децата и техните майки, 

удовлетворени от съвместната дейност и обединени от общата кауза. 

 Дни, преди Коледа, по идея на учителките Спасова, Тодорова, Шолева и 

Христозова и изцяло със съдействието на родителите, се проведе благотворителен коледен 

базар. Приели предизвикателството, майки и баби на децата от групите , се включиха с 

кулинарни специалитети, които заедно с артикулите, изработени в коледната работилница 

се продадоха светкавично. Базарът беше организиран в центъра на селото, изцяло от 

родителите на децата. Събраната сума от 282,90 лв. ще бъде използвана за подобряване на 

материално-техническата база. 

 В седмицата, преди големия християнски празник – Коледа, децата от група 

„Слънчице“ пресъздадоха един зимен обичай, в който коледарите обикалят домовете на 

хората и правят наричания за здраве и берекет. Облечени като коледари, с украсени 

калпаци и коледарски песни, момчетата посетиха: Общинска администрация; супермаркет 

Маго;  МБАЛ -Първомай, СУ „Асен Златаров“ и фирма „Алкао“. Навсякъде децата бяха 

приети много гостоприемно и топло. Коледарчетата поздравиха и персонала да ДГ „Осми 

март“.  

 Децата от филиала в с. Караджалово също претвориха обичая коледуване. С 

посещения при кмета на селото и други благодетели, децата се потопиха в духа на 

празника и наричаха с коледарски благословии своите щедри домакини. 

 Децата от група „Смехорани“ участваха в инициативата на фирма „Офисите“: 

„Нова година в кутия“. Те събраха лакомства, дрехи и играчки за нуждаещи се деца в 12 

кутии. 

 



Първото полугодие бяха осъществени проверки на следните обучителни ситуации 

в различните възрастови групи: 

I а гр. ОН-М, тема:“Измерване“ –08.10.2019г. /Иванова/ 

I а гр. ОН-М, тема:“Колко е високо“ –29.10.2019г. /Стойчева/ 

I б гр. ОН-ОС, тема:“Слънчево е“ –28.10.2019г. /Василева/ 

I б гр. ОН-ОС, тема:“Любими играчки“ –04.11.2019г. /Карадинева/ 

II гр. ОН-ОС, тема „ Играя на…“- 21.10.2019г./Пеева, Липова/  

III гр. ОН- БЕЛ, тема „Ябълката“ -В.Сутеев игра -03.10.2019г. /Манахилова, 

Симеонова/; 

III б гр. ОН-ОС, тема „Есенна трапеза“ – 21.10.2019г. /Димитрова, Петрова/ 

ПГ  ОН – ОС, тема „Вкусно и полезно“ – 30.10.2019г. /Костадинова,Димитрова/; 

ПГ-Караджалово ОН-ФК, тема „Подвижни игри“ – 30.09.2019г. /Спасова/; 

ПГ-Караджалово ОН-М, тема „Редицата на числата до 2“ – 01.10.2019г. /Тодорова/; 

ПГ-Караджалово ОН-ОС, тема „Времето се променя“ – 02.10.2019г. /Шолева/; 

ПГ-Караджалово ОН-ФК, тема „Строй се, преброй се“ – 24.10.2019г. /Христозова/; 

СГ-Любеново. ОН-БЕЛ, тема „Есенен панаир“ -08.10.2019г. /Нихтянова-Колева/ 

СГ-Любеново. ОН-БЕЛ, тема „Прелетни птици“ -14.10.2019г. /Ангелова/ 

 

Дейностите на психолога през първото полугодие на учебната година бяха 

извършени, съобразно ДОС, годишния план на институцията и годишния план на 

психолога. В периода 16.09.- 15.10.2019 бяха обследвани всички деца от различните 

възрастови групи с цел да се получи информация за степента на развитие на психичните 

процеси на всяко дете. 

 Психологът М. Михайлова постави началото на дългосрочен проект :“С добро в 

сърцето“ с децата от ПГ „Таралежи“. Водещата цел на проекта е формирането на 

емоционални и мотивационни нагласи у децата към себе си, другите, връстниците и 

възрастните; развиване на умения, способности и опит, необходими на детето да води 

адекватно поведение в обществото. За съжаление проектът не можа да завърши,  поради 

епидемиологичната обстановка. 

 С децата от филиала в  Любеново Михайлова работи по проект:“ Планета- Детство- 

седмица на психологията, която имаше за цел да се активизира съвместната дейност на 

всички участници в педагогическия процес в предучилищното образование: възпитатели, 

родители и деца; организиране на съвместни и индивидуални творчески дейности на 

учители, родители и деца; създаване на психологически удобна, развиваща се среда в 

образователната институция.  

Периодично се провеждаха срещи на ЕПЛР с членове от РЦППО Пловдив за 

анализ на развитието и постиженията на децата с осигурена ДПЛР. 

Проведена бе и среща и с представител на ОЕПГ/ областен екип по приемна 

грижа/- Пловдив за обсъждане развитието на децата от детската градина, настанени в 

приемни семейства. 

 



 Коледа е най-желаният и очакван празник от децата. На 17.12.2019 Дядо Коледа 

посети децата от ДГ „Осми март“  в пленарна зала на Общината.  Весела глъчка и много 

емоции съпътстваха всяка поява на  белобрадият старец. Той донесе много подаръци за 

децата, а те го поздравиха с много песни, стихове и танци. 

  По инициатива на родителите от Обществения съвет към детското заведение бе 

организиран Коледен базар „Нека да възкръсне добрината“, в който деца, родители и 

учители заедно изработиха красиви коледни украшения. В резултат на добрата 

организация бе събрана сума, която ни позволи да подменим пердетата на детското 

заведение ,както и да се закупят част от костюмите за предстоящия юбилеен концерт.  

  Чрез новите технологии децата много по-лесно усвояват наученото, а и самите 

учители се чувстват облекчени от нововъведенията. Акценти при организирането  на УВР 

се поставят на: разнообразяването на  регламентираните дейности, провеждани с децата в 

детската градина;  добрите практики в работа на педагозите, както и ползите от новите по-

актуални подходи - използването на мултимедията като метод за онагледяване на 

педагогическата работа с децата. Планирането, организацията на предстоящия учебен 

процес се извършва отговорно от педагогическия екип на ДГ „Осми март“ 

МТБ осигурява добри условия за ефективен учебно-възпитателен процес. 

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. 

 

 По инициатива на УС на Настоятелството при ДГ „Осми март“ и с подкрепата на 

родители и учители в двора на детското заведение бяха засадени общо 20 броя дръвчета, 

дарени от лицензиран  овощен и декоративен разсадник „Фантазия“ с. Драгойново с 

управител г-н Ангел Атанасов. С цел младите дръвчета да бъдат опазени, бяха поставени 



колчета, купени с минимална част от средствата, събрани от Настоятелството. Целта на 

тази инициатива беше да се облагороди дворът и да се даде добър пример на малчуганите, 

че природата е част от нас. Засаждането на дърво е дейност, събрала смисълът на живота -

да отгледаш и да оставиш на следващите  поколения. Засятите в двора на детската градина 

дръвчета ще осигурят сянка, ще носят красота и спокойствие със своята зеленина, ще 

оставят трайна следа за нещо добро, а може би и ще възпитат малчуганите в любов към 

природата. УС на Настоятелството благодари на г-н Ангел Атанасов, както и на всички 

родители, деца, учители, включили се в инициативата. 

 Помощниците на Баба Марта - Пижо и Пенда посрещнаха в утрото на 2 Март  

самата Баба Марта, която беше сътворила куп чудесни мартенички за децата. Те я 

посрещнаха с радост и зарадваха с топли пожелания, стихчета и песни. Всяко едно дете 

получи така желаната мартеничка от добрата и засмяна старица с пожеланието "да е 

живо, здраво, румено, засмяно." 

 Деца и учители на ДГ „Осми март“ отбелязаха националния празник –Трети 

март. Децата от подготвителните групи показаха знания за България, Шипка, героите, 

знамето и националните ценности. Всички заедно отпразнуваха 142 години от 

Освобождението чрез патриотични песни, стихове за националните герои и за великите 

събития от историята на България. 

 Децата, от подготвителните групи на детското заведение, припомниха на всички 

делата на стожерите на България като Левски, Ботев, Паисий и Раковски. Със 

стихотворения и песни те пресъздадоха боевете на Шипка, пристигането на Козлодуйския 

бряг на кораба Радецки, ушиването на първото знаме от Райна Княгиня, делата на Левски 

и тайните комитети, припомняйки дати и факти, които всеки един българин трябва да 

знае. 

 Празникът е пример за това как децата, опознавайки българската история, растат 

горди наследници на един велик народ. Развявайки трибагреника и слушайки със затаен 

дъх химна, те ще носят винаги България в сърцето си, където и да са по света. 

 Най-ценният подарък, който можете да направите за любимите си хора - това е 

вашето време и внимание! Под това мото бе проведен практикум в група „Мики Маус“, 

където децата, заедно със своите бащи изработиха картички с лично послание за празника 

на мама. 

 На 13.03.2020г. във връзка със създалата се епидемиологична обстановка бе 

обявено извънредно положение в страната. Детски градини и училища преустановиха 

редовни занимания.  Извънредното положение и преустановяването на занятията в 

институциите за предучилищно образование наложиха създаване на подходяща 

организация за поддържане процеса на взаимодействие с децата. За паралелно развиване 

на социални умения и подпомагане придобиването и развитието на умения у децата, се 

осъществи ефективно партньорство с родителската общност, чрез предоставяне на 

разработени материали и файлове. Позитивната връзка между учителя и родителя 

способства детето да се чувства по-добре и да постига успехи, усещайки, че важните хора 

в живота му работят заедно. 



 В съответствие с препоръките в писмо на Министъра на образованието и НСОПБ – 

1103-69/10.04.2020г., относно организацията на дейностите в детските градини се прие 

режим на работа 1 ден седмично за педагогическите специалисти на I и II група и 2 дни за 

учители на III и ПГ групи. 

 Разработените материали се споделяха във затворени групи в социалната мрежа, 

където всеки от родителите на децата в групата можеше да изпрати обратна връзка, да 

зададе въпрос, да получи насоки за работа, да сподели мнения и впечатления. 

 

           В началото на учебната година бе уточнен график за общите празници на децата, 

което значително улесни работата по подготовката и провеждането им.  

           Изхождайки от убеждението, че театралните представления могат да се използват 

не само като развлечение за децата, но и като ефективен начин за възпитание и обучение 

поканихме  театри от град Хасково, Стара Загора, Пловдив и София. Първото полугодие 

децата се наслаждаваха на постановките: “Защо отлитат птичките“; „Пинокио“ и „ 

Чудесата на Коледа“,които  въведоха децата в света на театралното изкуство и 

провокираха любовта им към театъра. 

 

По отношение на квалификационната дейност в ДГ „Осми март“ и тази година 

беше наситена с много квалификационни курсове, дискусии, семинари, лекции и 

консултации – гаранция за повишаване качеството на възпитателно-образователната 

работа в детското заведение.         

        Във връзка с тематичния идеен проект за учебната 2019/2020 учебна година през 

месец октомври 2019 под ръководството на главния учител М. Манахилова проведохме 

дискусия на тема : „Играта. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта. 

 Месец ноември организирахме семинар върху доклада, подготвен от старши 

учител Е. Карадинева на тема: „Игрова култура, модели на игрово взаимодействие и 

етапи на моделния процес“. 

 Много интересно, с противоречиви мнения премина дискусията :“От какво имат 

нужда проблемните деца“, подготвена и ръководена от нашата колежка Мария Петрова. 

 

 Във връзка с плана за вътрешно-училищната квалификация бяха проведени още: 

Обмен на добри педагогически практики между педагогическите специалисти / Н. 

Чепишева/; семинар на тема : „Приказкотерапия за психическо и физическо здраве на 

децата от ПУВ“ , подготвен от старши учител Д. Костадинова; лекция: „Намиране начини 

за осъществяване на нов вид комуникация с детето“ -М.Манахилова и лекция-беседа 

:“Емоционалната интелигентност при деца от ПУВ“ – подготвена от учителката 

М.Симеонова. 

  

   *  През месец ноември, в периода 23-24.11.2019 г бе проведено обучение на 

педагогическия персонал с продължителност 16 академични часа – на тема: „ 



Творческата игра като метод за нравственото формиране на личността на 

подрастващите“ - обучителна организация Институт за човешки ресурси София, 

лектор Доника Спасова за което на участниците беше присъден 1 квалификационен 

кредит. 

 

Месец февруари 

        * В периода от 08.02,2020 до 09.02.2020г. бе организиран квалификационния курс  

на тема:“ Играта в образованието. Педагогически игрови технологии“ –с 

продължителност от 16 академични часа. На всички участници бе присъден 1 

квалификационен кредит. Обучителният курс се води от лекторът: Мария Дериджан от 

тренинг и обучителен център „Щастие“ ЕООД. 

 

  

 

 

 

 

Резултати от оценяване постиженията на децата по направления в ДГ – 

изходно ниво ( в %) 

юни 2020 год. 

 

Групи БЕЛ М ОС ИИ КТ ФК 

н ср в н ср в н ср в н ср в н ср в н ср в 

Iа 23 38 35 31 38 31 8 46 46 12 38 50 23 62 12 19 38 42 

IбА 24 52 24 20 68 12 16 48 36 24 52 24 20 72 8 - 72    28 

II 27 32 41 27 54 27 14 54 32 9 45 46 18 54 28 - 82 18 

             III 

 

15 48 37 11 30 59 11 26 63 7 67 26 11 48 41 18 56 26 

             III б 35 65 - 18 59 23 24 47 29 18 65 17 12 71 17 12 53 35 

ПГ 10 59 31 14 36 50 10 45 45 - 64 36 5 50 45 - 55 45 

Любеново – 

IV гр. 

75 25 - 75 25 - 75 25 - 50 50 - 50 50 - - 100 - 

Караджалово 

Сп., Тод.-ПГ 

25 75 - 25 62,5 12,5 25 175 - 12,5 75 12,5 - 87,5 12,5 50 50 - 

Караджалово 

Шол., 

Христ.-ПГ 

50 37 13 50 37 13 25 63 12 19 62 19 - 81 19 50 37 13 

Караджалово 

3-4 г. 

100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 60 40 - 

 



Удовлетворение за нас е фактьт, че родителите са мотивирани и участват в живота на 

детската градина. Проявеното доверие кьм учителите, кьм институцията ДГ, работата в екип 

допринасят за желаното взаимодействие учители-деца-родители. Израз на тази сьпричастност бе 

спонсорската инициатива на много от тях. Със съдействието на Настоятелството към ДГ в 

началото на учебната 2019/2020г. бяха подменени леглата на децата от всички групи в 

централната сграда. 

Подменени бяха пердетата и пътеките в топлата връзка. 

Със средства на общината бе закупена и нова косачка за детското заведение. 

Детската градина трябва да бьде място за сигурност и спокойствие, с ясни правила, 

норми и роли. Тези правила задават уникална позитивна атмосфера на сьпреживяване и 

взаимопомощ при ученето- нещо изключително важно за развиване на екипността у децата, 

както и на бьдещите им социални компетентности. 

Ние като колектив се стараем непрекьснато да сме в крак с най-новото в педагогическата 

теория, методика и практика, да прилагаме иновативен стил в педагогическия си подход. 

 В детската градина родители и учители, заедно рька за рька можем да сьздаваме 

благоприятни условия за разкриване, формиране и развитие на творческите вьзможности на 

подрастващите. Заедно- с обич, уважение и тьрпение, ще продьлжим да работим и ще дадем 

всичко от себе си  за опазване здравето и живота на децата, сьхраняване на техните ценности. 

 

 

 

 

Нели Чепишева 

 

Директор на ДГ „Осми март“, гр. Първомай 

 

 


