
 

Д О К Л А Д   

ЗА  ИЗВЪРШЕНАТА  РАБОТА  В  ДГ “ОСМИ  МАРТ”- 

ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 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. През м. ноември по същият проект 

започна заплащане на таксите на 72 деца от детската градина. 

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 г. 

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 

IIА 26 33 41 15 26 59 22 56 22 22 48 30 15 48 37 59 30 11 

IIБ 38 31 31 25 54 21 22 56 22 42 42 16 19 73 8 19 62 19 

III 33 33 34 30 44 26 26 26 48 37 48 15 37 30 33 41 41 18 

ПГА 18 75 7 28 54 18 14 32 54 25 64 11 25 68 7 28 18 54 

ПГБ 16 42 42 25 50 25 16 33 51 25 42 33 25 33 42 16 42 42 

ДГ 26,2 42,

8 

31 24,6 45,6 29,8 20 40,6 39,4 30,2 48,8 21 24,2 50,4 25,4 32,6 38,6 28,8 

Любеново – IV 

гр. 

80 20 0 80 20 0 60 40 0 40 60 0 40 60 0 40 60 0 

Караджалово 

Сп., Тод.-ПГ 

0 10
0 

0 17 66 17 0 33 67 0 67 33 0 17 83 33 67 0 

Караджалово 

Шол., Христ.-

ПГ 

25 50 25 50 38 12 25 25 50 12 38 50 12 50 38 12 50 38 

Караджалово 12,5 75 12,5 33,5 52 14,5 12,5 29 58,5 6 58,5 41,5 6 33,5 60,5 22,5 58,5 19 

 



 

 

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.     

Педагозите на всички възрастови групи изключително стриктно, целенасочено и 

отговорно планират и провеждат УВР. Планирането се съобразява 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: „ Използване на работещи стратегии и подходи за 

изграждане на безконфликтна и позитивна игрова среда за развитие на детските 

потребности и интереси.“ 

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

семинари, дискусии и практикуми. 

 “Играта като форма за снижаване и трансформиране на агресията в ПУВ”- лекция-беседа, 

подготвена от Н Чепишева -директор на ДГ и М.Манахилова -главен учител; 

„Приказкотерапия или как чрез приказките да създадем позитивна образователна среда на 

децата в ДГ-семинар-дискусия /Чепишева, Карадинева и Шолева/;  

„Взаимодействие и сътрудничество между ДГ и семейство. Етапи, подходи, 

принципи и форми на взаимодействие между двете институции. Стратегии за проучване 

на семейната общност.“- семинар, подготвен от старши учителите Донева и Нихтянова-

Колева и учител Л.Милева. 

 

Малките "Калинки" от яслена група, работиха по мини проект "Работни ръчички". 

Всички се справиха чудесно с изкъсване и лепене на есенни листа върху лист,  очертаване 

и оцветяване на ръчички. 

 На 2-ри октомври децата от подготвителна група при ДГ"Осми март" отбелязаха 

Международния ден против насилието - тормоза и агресията. 

II „б“ група „Мики Маус“ стартира реализирането на мини проекта „Млад еколог“ 

със следните дейности:  

- Обособяване и оформяне на цветна леха, в която децата засадиха цветя и полагат 

грижи за тях; 



-  Организиране на  изложба на детски рисунки и апликации изработени от природни 

материали; 

-  Поставени  контейнери за разделно събиране на отпадъците 

 

            На 20.11.2020 г. децата от група “Слънчице“ отбелязаха Денят на християнското 

семейство. С кратка презентация децата бяха запознати с историята на празника, с  това 

какво е семейството и защо хората създават семейство. Всяко дете разказа за своето 

семейство, а след това го нарисува. Накрая бе заснето клипче със стихотворение за 

семейството, с което децата поздравиха  родителите си за празника. Клипчето беше качено 

във  фейсбук групата. 

 Празникът на християнското семейство бе отбелязан и от група „Смехорани“. 

Децата донесоха снимки и разказаха  кога и къде са снимани. След това с тях украсиха 

едно голямо сърце и с няколко стихчета и песни поздравиха семействата си он-лайн в 

затворената си група във Viber. 

Първото полугодие бяха осъществени проверки на следните обучителни ситуации в 

различните възрастови групи:  

I гр.  ОН – ФК, тема „Равновесно ходене с пренасяне на предмет“ – 17.11.2020г.  

Костадинова         

I гр. ОН - ОС  тема:“ Хайде да играем заедно“-16.11.2020    /Донева/ 

II а гр. ОН-М, тема:“Равнинни фигури  “ –25.11.2020г. /Иванова/ 

II а гр. ОН-БЕЛ, тема:“Задружно“ А.Разцветников–24.11.2020г. /Налбантова/ 

II б гр. ОН-ОС, тема:“Пешеходна пътека   “ –16.11.2020г. /Милева/ 

II б гр. ОН-БЕЛ, тема:“Ванко и водичката“ Д.Спасов –17.11.2020г. /Карадинева/ 

III гр. ОН-ОС, тема „Всички се обичаме“- 09.11.2020г./Пеева /  

III гр. ОН-М, тема „Редицата на числата до 10“- 11.11.2020г./Липова/  

ПГ гр. ОН- ОС, тема „Помощ за здравето“ - -12.11.2020г. /Манахилова /; 

ПГ гр. ОН- М, тема „Педя човек   “ - -20.11.2020г. / Симеонова/; 

IVб гр. ОН-ОС, тема „Зимно облекло“ – 27.11.2020г. /Димитрова/ 

СЦГ-Караджалово ОН-КТ, тема „Животните през зимата“ – 25.11.2020г. /Спасова/; 

СЦГ-Караджалово ОН-КТ, тема „Елече за круша“ – 19.11.2020г. /Тодорова/; 

III гр.-Караджалово ОН-БЕЛ, тема „Мързеливското лозе“ Г.Райчев – 16.11.2020г.  

/Шолева/; 

III гр.-Караджалово ОН-ИИ, тема „Моето семейство“ – 09.11.2020г. /Христозова/; 

СГ-Любеново. ОН-М, тема „Над, под     “ -17.11.2020г. /Нихтянова-Колева/ 

СГ-Любеново. ОН-М, тема „Дните на седмицата   “ -13.11.2020г. /Ангелова/ 

IVгр. -ОН -Музика,тема:“Контрабасът-магьосник“-25.11.2020г./Тенева/ 

Яслена гр.-ОН – ХЛ;тема:“Една приказка ни дойде на гости“ -06.11.2020г. 

/Михайлова -психолог ;Запрянова – м.сестра ;Д.Георгиева – логопед/ 

 

 На 30.11.2020 г. във връзка със създалата се епидемиологична обстановка отново 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. Премина се към обучение 

от разстояние в електронна среда. 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 – 

9105-382/09.11.2020г., относно организацията на дейностите в детските градини, се прие 

режим на работа 5 дни седмично за педагогическите специалисти на всички възрастови 

групи. Учителите ежедневно попълваха отчетна форма за проведените педагогически 

ситуации, индивидуална работа с деца, консултации с родителите. 

 Разработените материали по различните образователни направления 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. 

 

      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 2020 - 20.10.2020 се извършиха диагностични процедури на 

децата от всички групи в детската градина , индивидуална диагностика на децата със 

заявка за ресурсно подпомагане от ЕПЛР , както и на децата  със заявка от родителите за 

ДПЛР. 

Периодично се провеждаха срещи на ЕПЛР с членове от РЦПППО 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. 

За учебната  2020 – 2021 г. в детската градина има 9 деца, с които работи ЕПЛР и 

им се предоставя ДПЛР. 

Консултативна дейност -  през целия отчетен период се извършваха перманентни 

консултации: индивидуално консултиране на деца; консултиране на учители; 

консултиране на родители.  

Групови дейности 

1. Провеждане на обучения и тренинги с учители с цел  повишаване и запазване на 

пригодността и мотивацията на учителя за работа при специфични условия, 

изграждане, затвърждаване  и развиване на необходимите в работния процес качества 

и умения на учителя,  запознаване и усвояване на иновативните изисквания и 

стандарти на преподаване,  повишаване на крайната резултатност в образователния 

процес. 

 Лекция  на тема „ Агресията при децата „ – м. октомври 

 Лекция на тема „ Как да предпазим децата от насилие „ – м.ноември  

2. Провеждане на групови занимания с децата по групи с цел изграждане на емоционална 

култура,  подпомагане социалните взаимоотношения с връстници и значими възрастни, 

изграждане на ценностна система – възпитание в толерантност , емпатия , 



съпричастност , разграничаване на добро и зло,  развиване на функциите на психиката 

– мислене , внимание, възприятия , реч, памет, въображение,  превенция над 

агресивното разрешаване на конфликти.   

Разработване и изпълнение на образователни проекти  в  яслена група – проект 

 „ Слънчеви зайчета;   ПГ 6  проект „ По – силни деца , по – малко насилие“ 

      В началото на учебната година се  проведе  анкета – проучване по групите с учителите 

с цел  да се идентифицират основните характеристики на тормоза в ДГ „ Осми март „ : 

честота, форми, „горещи“ точки След анализ на резултатите се установи , че децата  по- 

често показват прояви на толерантност , отколкото агресивно поведение. Отчетоха се и  

възрастовите особености на децата , тяхната емоционална незрялост и липсата  на все още 

неизграден инструментариум за адекватно и приемливо решаване на конфликтни 

ситуации. Ако в малките възрастови групи- 1 и 2 , реакциите на агресия са защитни , 

начин детето да отстоява позиция и оформящия се Аз- образ , то в по- големите групи това 

вече е осъзнат процес на интеракции с възрастни и връстници. 

      Набелязаха се следните мерки за превенция на тормоза:  

 Отбелязване на Международния ден против насилието , тормоза и агресията  на 2 

октомври с децата от ПГ 6 с образователна презентация 

 Отбелязване на Световен  ден за борба срещу насилието над деца -  19 ноември с 

образователна презентация на тема „ Приятели и непознати „  

 Презентация на тема „ Права и отговорности „ -  в подготвителните групи 

 Презентация на тема „ Нужди и желания „ -  в подготвителните групи 

 

  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.  

МТБ осигурява добри условия за ефективен учебно-възпитателен процес. 

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 

 

По отношение на квалификационната дейност в ДГ „Осми март“ с цел повишаване 

качеството на възпитателно-образователната работа в детското заведение се проведоха 

следните квалификационни курсове:   

На 08 – 09.11.2020г. се проведе квалификационен курс на тема: „Социални умения 

и емоционална интелигентност – как да ги формираме и развиваме“ с обучител Вера 

Тодорова  от ДИПКУ Стара Загора. 

 В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на социализацията 

й все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли към 



самосъзнаването, чувствителността и реализацията на самата личност. Темата запозна 

специалистите от ДГ „Осми март“ с концепциите за социалната и емоционалната 

интелигентност, които обособяват нов клас поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да 

бъдеш самия себе си. Предложиха се методи и техники, чрез които учениците, учителите и 

родителите да усвояват социални познания, да натрупват позитивен опит в 

междуличностните взаимодействия чрез упражняване и развиване на социалните и 

емоционални умения. 

На 06.02.2020 г. се проведе квалификационен курс на тема: „Проактивно 

образование за личностна перспектива“ с обучаваща организация Евроклас консулт 

ЕООД. 

  Програмата дава възможност за формиране и развитие на знания, умения и 

характеристики за дизайн и създаване на проактивна образователна среда в контекста на 

образованието за личностна перспектива. Центрирането на субекта на обучение, в което 

той е активен участник, е в основата на сигурността в образованието и конструирането на 

стратегии.  

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

1. Семинар на тема: „Взаимодействие и сътрудничество между ДГ и 

семейство. Етапи, подходи, принципи и форми на взаимодействие между двете 

институции. Стратегии за проучване на семейната общност“ -  Донева, Милева, 

Нихтянова-Колева; 

2. Обмен на добри педагогически практики между педагогическите 

специалисти /Н.Чепишева/ 

  

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.  

гр.“Таралежи“ – дървена кухня за децата 

гр. „Мики Маус“ – караоке с микрофон 

гр. „Слънчице“ – лампа за дезинфекция 

Благодарение на Родителското настоятелство към ДГ "Осми март" и 

съпричастността на г-жа Царимира Герасимова вече и група "Мечо Пух" е обзаведена с 

нов климатик. 

 

В първия работен ден от новата година, група "Мики Маус", получи чудесен 

подарък по проект ИКТ - интерактивна дъска и мултимедиен проектор. 

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 

 

 


