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2І.Мисия на Детска градина „Свобода“-Да продължава  активно управлението на възпитателно-образователния процес в посока задоволяване наинтелектуалните,емоционалните и социални потребности на подрастващите,- Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за детското развитие;- Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;- Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима средаза пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.ІІ.Визия 1.Утвърждаване на детска градина „Свобода” като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равеншанс и качествено образование.2.Превръщане на детското заведение в среда за културна и възпитателно- образователна работа, в център затворчество и сътрудничество между деца, родители и учители,чрез съчетаване на добрите традиции и модернизацияна процесите.ІІІ. Цели на организациятаОсновна цел:Превръщане на ДГ „Свобода“в динамично развиваща се,работеща и ефективнаорганизация.Подцели:Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.  Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им .Привличане  на  родителите за подпомагане  образователно възпитателния чрез избор на форми за ефективносътрудничествоСъздаване на среда, мотивираща  учителите за повишаване на тяхната квалификацията.Повишаване качеството на управленската дейност в детската градина чрез прилагането на съвременнитехнологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта.Основни задачи:1.Непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максималното развитие на потенциала на всяко детеи възможност за социална реализация;



32.Създаване на благоприятна среда.3.Укрепване здравето на децата.VІ.АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА2016/2017 ГОДИНА1. Силни страни, постижения и резултати:• Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост.• Мотивиран педагогически екип.• Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления.• Много добро хранене и санитарно хигиенно поддържане.• Много добра подготовка за училище.• Усвояване и покриване на ДОС .2. Слаби страни, проблеми:В сграда 2 не е правен ремонт от нейното построяване. V.БРОЙ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦА И ПЕРСОНАЛ ПО ГРУПИV.1.Брой и разпределение на децата по групи№ Група Брой деца по списъченсъстав1 І група „Звездица“ 252. І група „Смърфчета““ 253. ІІ група „Пчелица“ 204 ІІ група „Щурче“ 275. ІІІ група“Светулка““ 256. ІІІ група „Мики Маус“ 247. ІV група „Лъвчета“ 238. ІV група „Барбарони“ 26



49. Група „Буратино-смесена 2510. Група „Калинка-смесена 2711. Група „Мечо Пуха“-смесена 2612. Яслена група „Теменужка“ 2113. Яслена група „Палечка“ 2214. Яслена група „Барби“ 24Общо: 339V.2.Разпределение на персонала по групиДиректор Мария Георгиева ЯневаПедагогически съветник Мария Костадинова ЧобановаЛогопед Татяна ГеоргиеваІ група „Звездица“ Учители: Мариана  Ковачева,Ивелина ТодороваПом.възп. Звезда ОповаІ група „Смърфчета““ Учители: Радка Георгиева,Десислава РусеваПом.възп. Елена ПанайотоваІІ група „Пчелица““ Учители: Татяна Белчева,Ваня КостадиноваПом.възп.Жана ВеликоваІІ група „Щурче“ Учители: Красимира Трифонова,Теодора ХаджиколеваПом.възп. Панка Ганева



5ІІІ група“Светулка““ Учители: Юлия Вълчева,Ася ХристоваПом.възп.Дарина МитеваІІІ група „Мики Маус“ Учители: Анна Михайлова,Цветелина ДияноваПом.възп.Снежана КолеваІV група „Лъвчета“ Учители: Силвия КолеваДонка СтояноваПом.възп. Пенка КироваІV група „Барбарони“ Учители:Надежда СтефановаКамелия момчиловаПом.възп. Диана Йонкова Смесена група „Калинка“ Учители: Иванка Колева,Пламена ГеоргиеваПом.възп. Мария Георгиева Смесена група „Буратино“ Учители: Мая ДиневаВеличка СтояноваПом.възп.Антоанета Нанкова Смесена група „Мечо Пуха“ Учители: Марина НаневаГосподинка ГеоргиеваПом.възп.Руска ХристоваЯслена група „“Палечка“ Мед.сестри  Събина Йорданова,Меглена ГлуховаДетегл.Стефка Иванова,



6Сийка ГеоргиеваЯслена група „Теменужка Мед.сестри Диана БелогроздеваЙовка КичуковаДетегл.Мария Иванова,Жечка ЧелебиеваЯслена група „Барби“ Мед.сестри Павлина Атанасова,Керанка ГеоргиеваДетегл. Пенка Георгиева,Недялка ГарвановаV.3.Методични обединения                      ІІІ. МО Юлия ВълчеваІ МО Мариана Ковачева ІV МО Донка СтояноваІІ.Красимира Трифонова                           VІ.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ДГ „СВОБОДА“Централна сграда ул.„Ал.Стамболийски“ 78 Сграда 2 ул.“Марко Бехар“ 1 Сграда 3 к/с „Бенковски“ 400Комисия по безопасни условия на обучение,възпитание и трудМария Янева,Минка РусеваПенка Кирова, Мария Чобанова,Росица Елкова,Тодор Тодоров,Мария Диамандиева Иванка Колева,Роса Христова,Керанка ГеоргиеваКомисия при аварии , природни бедствия  и зимни условияМинка Русева,Татяна Белчева,Юлия Вълчева,Стоянка Пачева Тодор Тодоров,Снежана Колева,Величка Стоянова,Ганка Колева Марина Нанева, Мария Георгиева,Недялка Гарванова,



7Комисия за разглеждане на сигнали,жалби и проекто -предложения по тяхМариана Ковачева,Силвия Колева Цветелина Деянова,Камелия ТеодораХаджиколева, Иванка Колева,ГосподинкаГеоргиеваКомисия по БДПАся ХристоваМариана Ковачева Радка Георгиева,Мая Динева Пламена Георгиева,Господинка ГеоргиеваКомисия по пожарна безопасностМария Янева,Минка Русева,Пенка Кирова Мария Чобанова,Росица Елкова,Тодор Тодоров,Таня Жекова Марина Нанева,Руска Христова,Динко ГеоргиевКомисия  НП „Диференцирано заплащане“Силвия Колева Мария Чобанова Радко ГеоргиеваКомисия по проекторешения на ПСТатяна Белчева Марина Нанева Иванка КолеваКомисия по интериор в сградитеСилвия Колева,Ася Христова Теодора ХаджиколеваМая Динева Господинка Георгиева,Пламена Георгиева,Павлина АтанасоваКомисия по инвентаризацияСтоянка Пачева,Минка Русева Росица Елкова,Таня Жекова Руска Христова,Недялка ГарвановаКомисия по дарения и спонсортствоМинка Русева, Анна Михайлова Иванка КолеваКомисия по етикаМария Янева,Силвия Колева Камелия Момчилова Пламена ГеоргиеваКомисия по превенция на деца в рискаМария ЯневаМ.с.Мария Мампремян Мария ЧобановаМ.с.Янка Начева Иванка КолеваМ.с. Долапчиева



8Секретар на ПС:                                                 Мария ЧобановаПротоколчик на ПС:                                          Цветелина ДеяноваПротоколчик Общо събрание                           Марина НаневаОтговорник летописна книга:                           Донка СтояноваКомисия по СФУК : Мария Янева,Стоянка Пачева,Минка РусеваVІІ.СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯПредседател: Радка ГеоргиеваЧленове: 1.Мая Динева       2.Иванка Колева       3.Мариана КовачеваVІІІ.УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА И АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕНА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИМесец Организационно-педагогическа и методическа дейност Административно-стопанска дейностПедагогически съвет Педагогически иадминистративен контрол Празници и развлечения.Работа с родителиІХ.2017 1.Прием на годишен план зацялостна дейност.- отг.директор2. Приемане план заквалификационната дейностотг. главен учител3.План за контролната дейност.отг.директор 1. Капацитет на групите.2. Правилно водене надокументацията.3. Интериор и готовност нагрупите за работа всъответствие с възрастовите 1.Тържествено откриванена учебната годинаОтг.Г.Илиева,и ІV гр.-    15.09.20172.Родителски срещи погрупи. Отг.учителите по гр. 1 Прием и обхват надецата.2.Попълване нанезаетите места в първагрупа.3..Актуализиранесписъците на децата иперсонала по групи.



94.Определяне напедагогическите екипи иутвърждаване на седмичниразпределения по групи отг.директор5. Избор на нов председател накомисията по БДПОтг. Чобанова6.Актуализиране на правилнициОтг.Чобанова7. Приемане план за празници иразвлечения в детското заведение.отг.Г.Илиева особености.Отг.: ДиректорътСрок: 30.09.2017 г. 3.Актуализиране данните вдневниците по групи.Отг.учителите4.Оформяне  на родителскитабла в групите.Отг.: УчителитеСр.20.09.2017 г.5.Посещение на театралнапостановка КТ Ямбол Отг. директорът4.Изготвяне и заверкана Образец 2 иактуализиране даннитев AdminОтг.Директорът5.Закупуване наканцеларски  мат.Отг. директорът и ЗАСХ.2017 1.Приемане план за тематичнатапроверка.„Автодидактичните игри -средство заразвитие на познавателните интересина децата“Отг.директорът2.Приемане план на комисията поБДПОтг. председателя на комисията3.Определяна на видоветедопълн.д/стиОтг.директорът Проверка на правилнотоводене  на ЗУД в  групите.Отг. директорът2.Адаптацията на децата в Ігрупи.Отг. учителите3. Спазване нафункционалните графици иПВТРОтг. директорът4.Частични проверки:Прием на децата и хранене. Провеждане наанкета сродителите отвсички групи11.10.2017Отг. ІІ гр.4 Октомври – Световенден за защита наживотните /по групи-кътове, изложбаснимки с дом.любимци/Посещение на театр.постановка 1.Актуализиранедлъжностнитехарактеристики напомощник-възпитателите.Отг. Директор,ЗАС2. Сключване надоговори задопълнителнипедагог.дейностиОтг. директорът2.План за действие прибедствия,аварии ипожари.



104. Приемане плановете на МООтг. гл. учител Отг.директор КТ Казанлък „Есененкарнавал“Есенен спортен.“Есеннанадпревара“/ 23.10.2017/Отг. ІІІ групи Отг. директорътХІ.2017 1.Отчитане изпълнениетона решения от предходния ПС.Отг. директор2.Отчитане резултатите отдиагностиката и отразяването й.отг. гл. учител3.Обсъждане,актуализацията и обогатяванетоинформацията в сайта надетската градинаотг. М.Чобанова Тематичен:Провеждане на ситуации поОН Математика във връзка стематичната проверка.ІІІ и ІV гр.Текущ:1.Социално-културнаадаптация на децатаот малките групи.Отг. директор2.Проверка наздравословното състояние надецата по групи.Отг. директор 1.Ден на народнитебудителиОтг. ІV гр.-01.11.2017 г.2.КТ-10.11.2017Театър  -Ал.Бехар3.Изяви  по случай 21ноември - деня нахристиянското семейство/по групи/Участие на децата вконкурса„Пчелица“,организиран отОУ „П.Р.Славейков“Отг. ІV гр. 1.Учебно проиграванеплана за  евакуация сдецата в трите сградиОтг.директорът иучителите2.Проверка на складовезахранителни продукти иконсумативи.Отг.: ДиректорътСрок: текущХІІ.2017 Педагог.съвещание:1.Организиране на работата преззимната ваканция –разпределение наперсонал и деца по сгради.Отг. директорът2. Текущи задачиОтг. директорът Текущ:1.Задължителнадокументация.2.Формиране на здравно-хигиенни и социалнинавици- І и ІІ гр.3.Пом.-възп. -Спазване нафункционалния Включване народители вподготовката ипровеждането наКоледнитепразници-среща с коледарии запознаване савтентичния обичай. Текущ контрол-поддържане,обновяване и опазванена материално –техническата    база. Отг. ЗАС.Проверка на книгата заплатени такси.



11график и поддържанехигиенното състояниена занималните.  „ Звездна Коледа“-коледнипразници по групи2.Участие на децата вконкурса „Подайръка,спаси живот“,Организиран от ОбщинаЯмболОтг. учителите  ІІІ иІV гр. Отг. директорътІ.2018 1.Отчитане изпълнението на решенияот предходния ПС.Отг.директорът2.Отчитане резултатите оттематичната проверка за ІІІ и ІV гр.Отг. директорът3.Информация за здравословнотосъстояние на децата.Отг.мед. сестри4.Текущи 1.Организация надопълнителните дейности-наблюдение на заниманиятас децата.2.Кухня - Проверкаколичеството и качествотона изписваните продукти исъответствието грамажа напорциона с посочения врецептурника. Театрална постановка сКТ Ямбол Годишнаинвентаризация-подготовка надокументите иинвентара по групи.Отг. ЗАС, Гл.счетоводителІІ.2018 1.Приемане на графици запровеждане натържества за:- Баба Марта и- Осми март- ЛевскиОтг.: учителитеМуз. ръководител 1.Тематичен:Провеждане на ситуации поразлични ОН във връзка съсзадачите по тематичнатапроверка.І и ІІ гр 1.Посрещане на Баба МартаКТ Сливен2.„Цвете за Левски” – 145години от гибелта наВ.ЛевскиОтг. ІV гр.,муз.р-л /17 февруари/ Поддържанедокументация заздравното състояние надецата.Периодиченинструктаж



12Срок: 28.02.2014 г. 2.Спазване нафункционалните графици иПВТР 3.Участие на децата от ІV иІІІ гр. във фолклорнияпразник „Кукерландия“Отг. Г.Илиева Изготвяне на график засъстоянието на ПГО наслужителитеОтг. Р.ЕлковаІІІ2018 1.Избор на учебни помагалаОтг. учителите наІІІ ПГ2.Анализ на резултатите отнаправените частични проверки намладите учители.Отг. директорът  Частични проверки впървите групи и вгрупите,където имановоназначени учители.Отг. директорът 1.„За тебе, мила мамо!“празници по групи22 март – Първа пролет –развлечение с екологичнанасоченост; отг. I и ІІ гр. Учебно проиграванеплана за евакуацияЗаявка ЗУД заследващата учебнагодина.Отг. ДиректорІV2018 1.Отчитане изпълнението на решенияот предходния ПС.Отг.- директор2.Обсъждане резултатите оттематичната проверка-26.04.Отг. директор3.Отчет на председателите на МО,комисиите и работните групи / отчетза работата на комисията по БДП/.4. Обсъждане и приемане насценарий за края на учебната годинаОтг. муз. р-л и учителите на групите 1.Отворени врати- откритиситуации във всички групипред родителите по избраноОН .Текущ: Диагностика изходно ниво.„В страната назнанието“-открити практикив ПГОтг. учителите на І. Гр. 1.КТ Ямбол2„Да посрещнем лазарки” –лазаруване, Отг. III гр./6-7апр./3.„Великден здрав,червен!” – по групи сродители / 13 април/4.Посещение набиблиотеката по поводДенят на книгата- ІV групи.Отг.Н. Стефанова иД.Стоянова Заявка за учебнипомагала за ПГОтг. директорV.2018 1.Отчитане изпълнението на решенияот предходния ПС. 1.Фокусник Фикси на гостина децата Изготвяне назадължителната



13Отг. директор2.Отчет за резултатите от ВОП в ДГи изпълнение на ГКП.Отг. директорОтчитане на резултатите отизходното ниво.Отг. гл. учител3. Становище на педагогическияколектив за участие в НП „Диференцирано заплащане“ заучебната 2017/20128 г.Отг. гл. учител3.Насоки за лятна работа 2.„Довиждане, детскаградина“-годишнотържество и изпращане надецата в първи клас.Групови тържества в ІVгрупа за изпращане надецата в І клаОтг. у-лите и муз. р-л документация заподготвителните групи2.Заявки за ЗУДИзготвяне информацияза ремонтите презлетния периодОтг. директорVІ Доклад-анализ за цялостната дейностна детската градинаОтг.директорът2.Насоки за лятната работа.3. График за работа по сгради идежурни групи.Отг. директор Инструктаж на заместващитеучители за работа с децатапрез летния период-спазванена предписанията на РЗИ иПравилника за дейността наДГ.Отг.директор  Участие на децата вобщоградското тържествоза Първи юни-ден надетето.Отг. музикалният р-л
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