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І. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето  в Република 

България (2021 – 2030) 
1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 

ІІ. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година 

1.Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, 

качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст. 

2.Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и 

ученик. 

3.Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,нeтърсещи или получили международна закрила и на деца със 

специални образователни потребности. 

4.Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане 

на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

5.Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите     специалисти 

за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене. 

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

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на 

работа. 

7.Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

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

включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 
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Регионални приоритети в дейността на РУО-Враца 

1. Възпитанието – неизменна част от образователната политика. 

2. Продължаващо организационно усъвършенстване на РУО-Враца като институция за позитивин контрол, подкрепа и развитие на 

капацитета на работещите в системата на предучилищното и училищното образование. 

ІІІ. Приоритети в дейността на детската градина  

1.В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование – провеждане на държавната политика в областта на 

образованието за повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование 

2. Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия в ДГ „ Щастливо детство” за ефективно включване в 

образователния процес на всяко дете.  Намаляване процента на отпадналите деца  и на преждевременно напусналите от 

образователната система.  

3. Мотивиране на педагогическите кадри за кариерно и професионално развитие. 

4.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. 

5.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. 

6.Укрепване здравето на детето. 

7.Прилагане на интерактивно и електронно обучение чрез възможностите на дигиталните технологии, като стратегия за  

преподаване.  

8.Създаване на подготвена, образователна среда в ДГ за прилагане метода на Монтесори в образователния процес, където се работи в 

няколко направления за разгръщане на математическите, практическите, космическите знания и умения, сензорика и развитие на речта, 

с нагледни материали близки до околната среда, с цел формиране на свободна, но дисциплинирана личност, у която да има любов към 

знанието, без принуда, а с отговорност, самоконтрол, концентрация и самостоятелност. „ Детето се учи“. То само ще върви по пътя на 

познанието, като това ще става лесно, радостно и свободно. Защото ще му помагат времето, обстановката и педагогът, който е активен 

наблюдател и ментор на детето. Той наблюдава, показва и обяснява, но никога не действа вместо него; 

9.Да се подтикне детето към самовъзпитание, самообучение и саморазвитие / „ Помогни ми да се справя сам“- Мария Монтесори /; 

10. Откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им. 

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

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на 

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

№ Цели/мерки/дейности 

по: 

Срок за 

изпълнен

ие 

Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, процент 

Текуща 

стойност 

/Базови 

стойности/ 

 

Целева 

стойност края 

на 2022/2023г 

/Планирани 

стойности/ 

  

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна 

социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст    

1.1. Ранно оценяване на 

потребностите и 

превенция на 

обучителните 

трудности  прилагане 

на скрининг тест за 

определяне на риска от 

обучителни трудности 

при децата на 3г.- 3,6г. 

В 

началото 

на 

учебната 

2022/2023

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

0 2 ст. учител 

В. Илиева 

ст. учител 

Елеонора Станкова  

 

1.2.  Прилагане на 

ефективен модел за 

успешна адаптация и 

плавен преход на 

детето от семейната 

среда към детската 

градина, включително 

чрез инвестиции в 

подкрепяща, 

приемна, безопасна, 

мултикултурна, 

интерактивна среда 

съвместно със 

семейството, което 

да подкрепи детето в 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

0 4 Директор 

Педагогически 

специалисти на 

разновъзрастова 

група „ Месечко” 

разновъзрастова 

група  

„ Незабравка” 
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периода на преход 

1.3. Целенасочена и 

последователна 

политика на ДГза 

подобряване на обхвата 

в предучилищното 

образование и 

повишаване на 

неговото качество 

постоянен Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

1.4. Подкрепа и развитие на 

култура за иновации, 

креативност и 

споделяне на добри 
практики чрез 

обединяването на ДГ в 

мрежи и на учителите в 

общности 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

13 13 РУО Враца  

1.5. Методическа подкрепа 

при осигуряване на 

подкрепяща среда за 

плавен преход от задъл- 

жително предучилищно 

образование към 

училище 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

При 

необходимост 

  РУО Враца  

1.6.  Осигуряване на 

модерна, сигурна, 

достъпна и екологична 

среда, като средство за 

повишаване 

компетентностите  на 

децата  и превръщане 

на 

детската градина  в 

център в общността 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

 

 

11 

 

11 
Директор 

Педагогически 

специалисти 
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1.7. 
Осигуряване за 

безвъзмездно ползване 

на познавателни 

книжки за децата, за 

които 

предучилищното 

образование е 

задължително. 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

100% 1 1 Директор  

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на 

всяко дете и ученик. 

2.1. 
Сформиране на екипи 

за обхват по Механизма  

за учебната 2022/2023 

г. Определяне на 

задълженията и района 

на компетентност на 

всеки  екип. 

31.07. 

2022г. 

Брой екипи  2 2 Директор  

2.2. 
Превантивен контрол и 

оказване на 

методическа подкрепа 

на ръководните екипи 

за осъществяване на 

ефективен контрол по 

обхват и присъствието 

на децата в ДГ и на 

предприемане на мерки 

от страна на 

ръководството на ДГ  

за тяхното задържане. 

При 

поискана 

подкрепа  

Брой екипи При 

необходимост 

При 

необходимост 
РУО Враца 

Директор 

 

2.3. 
Проследяване на 

отсъствията на децата 

Ежемесеч

но  

Брой деца с 

отсътвия  

По данни от 

НЕИСПУО 

По данни от 

НЕИСПУО 
Директор  
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по данни в модул 

„Отсъствия“ в 

НЕИСПУО и 

предприемане на 

мерки. 

2.4. 
Участие в между 

институционално 

координиращо звено 

между РДСП , ОД на 

МВР, общини, Агенция 

по заетостта и БТ, ТД 

„Инспекция по труда“, 

РЗИ, НПО, 

образователни 

институции. 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой работни 

срещи  

2 2 Ръководители на 

екипи- Е. Станкова, 

Цветанка Петкова  

 

2.5. 
Изготвяне на Програма 

в ДГ  за предоставяне 

на равни възможности 

и за приобщаване на 

децата от уязвими 

групи с конкретни 

цели, задачи и дейности 

за подкрепа за 

личностно развитие. 

м.09. 

2022г. 

1 1 1 Директор  

2.6. 
Разработване в ДГ  на 

Програма за превенция 

на ранно напускане 

10.09. 

2022г. 

Брой  1 1 Директор  

2.7. 
Разширяване на общата 

и допълнителната 

подкрепа за децата в 

детската градина и 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 13 13 Директор 

Педагогически 

специалисти 
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групите за 

предучилищно 

образование в училище. 

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на 

деца със специални образователни потребности. Дейности за превенция на агресията и тормоза. 

3.1 
Създаване на 

подходящи условия в 

ДГ за откриване и 

развиване на умения и 

таланти чрез 

разнообразни 

педагогически форми и 

дейности по интереси 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 12 12 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

3.2 
Системно 

взаимодействие с 

родителите за развитие 

на способностите и 

талантите на 

децата 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 12 12 Директор  

Педагогически 

специалисти 

 

3.3 
Функционално 

оценяване на 

образователните 

потребности на децата 

със СОП и хронични 

заболявания 

м.09. 

2022г. 

Брой  9 9 Директор  

Членове на ЕПЛР 

 

3.4. 
Разработване и 

прилагане на програми 

за психомоторно, 

познавателно и езиково 

развитие,за 

индивидуална и 

м.09. 

2022г. 

Брой 9 9 Директор 

Членове на ЕПЛР 
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групова работа при 

установени езикови 

и/или емоционално- 

поведенчески и/или 

сензорни затруднения; 

3.5 
Обогатяване в ДГ на 

специализираната 

подкрепяща 

образователна среда – 

оборудване и 

обзавеждане на 

ресурсен и  др. 

кабинети, съобразно 

нуждите на децата/ при 

финансова възможност 

,  участие в проекти/. 

постоянен Брой 1 1 Директор  

3.6 
Прилагане на политики 

за толерантност и 

уважение към 

културните различия и 

ефективно 

междукултурно 

взаимодействие, за 

преодоляване на 

негативни обществени 

нагласи, 

основани на етнически 

произход и културна 

идентичност; 

постоянен Брой 13 13 Директор 

Учители 

 

3.7 
Приемане и обучение в 

ДГ  на малолетни 

чужденци, търсещи или 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой  11 11 Директор 

Учители 
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получили 

международна закрила. 

3.8 
Оказване на 

психологическа и 

педагогическа подкрепа 

за деца и родителите. 

постоянен Брой  13 13 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

3.9 
Формиране на 

компетентности за 

междукултурен диалог, 

изпълнение на 

инициативи за 

повишаване на 

толерантността, за 

намаляване на 

агресията 

и кибертормоза. 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой  12 12 Директор 

Учители 

 

 

3.10 
Изградена система за 

сигурност и контрол на 

достъпа в ДГ 

постоянен Брой 1 1 Директор  

3.11 
Споделяне на успешни  

политики на други ДГ 

за превенция и 

намаляване на 

агресията и тормоза и 

недопускане на 

дискриминация. 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

13 13 Директор 

Учители 

 

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 

прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

4.1. 
Създаване и развитие 

Учебна 

2022/ 

Брой 

педагогически 

13 13 Директор 

Педагогически 
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на партньорства с 

други образователни 

институции и родители 

за споделяне на 

иновативни практики 

2023 

година 

специалисти специалисти 

4.2 
Осигуряване на 

естетични, модерни и 

гъвкави пространства в  

ДГ, които осигуряват 

адаптация спрямо 

променящите се нужди 

на обучението и 

иновативните 

практики. 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

13 13 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

4.3 
Разширяване на 

образователната среда 

извън детската градина  

с оглед прилагане на 

иновации в удобни и 

достъпни пространства, 

включително „зелени 

класни стаи“ в обсега 

на детската градина 

сред природата. 

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

12 12 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за 

формиращо оценяване на учениците , с акцент български език и литература, математика и профилирана подготовка. 

5.1. Модернизиране на 

образователния процес 

чрез прилагане на 

методически модели, 

разработени на 

основата на ИКТ. 

постоянен Брой 

педагогически 

специалисти 

12 12 Директор 

Педагогически 

специалисти 
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5.2. Осигуряване на 

лицензиран софтуер 

Учебна 

2022/2023 

година 

1 бр. 0 1 Директор ДГ  

5.3. Отбелязване на 

международния ден на 

телекомуникациите 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

10 10 Педагогически 

специалисти ДГ 

 

5.4 Създаване и споделяне 

на добри педагогически 

практики с ИКТ 

средства в ДГ 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

0 10 Педагогически 

специалисти ДГ 

 

5.5 Внедряване на нови 

технологии – 

интерактивна дъска  

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

0 10 Педагогически 

специалисти ДГ 

 

5.6 Поддържане на 

създадения уеб-сайт и 

фейсбук група  на ДГ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

2бр. 2 2 Директор  

Вероника 

Цветкова- учител 

ДГ 

 

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

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и 

иновативни методи на работа. 

6.1. Проучване на нивата на 

дигитална 

компетентност на 

педагогическите 

специалисти и 

планирането на 

последващи обучения за 

преодоляване на 

установени дефицити в 

областта на ИКТ. 

При 

необход

имост 

Брой 

педагогически 

специалисти 

  Директор  

6.2. Развитие на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти за ползване 

на електронни 

 

Постоя-

нен 

 

Брой 

педагогически 

специалисти 

 

9 

 

9 

Педагогически 

специалисти 
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приложения за деца със 

СОП. 

7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди 

(дуално обучение). 

7.1. Участие в  работни 

срещи за споделяне на 

добри практики  с  цел 

превръщане на 

детската градина  в част  

от педагогическата 

общност. 

Постоя-

нен  

Брой 

участници 

13 13 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

7.2. Развитие на 

сътрудничество и 

партньорство с НПО и 

различни институции. 

Постоя-

нен  

Брой 

участници 

11 11 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и 

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

8.1. Методическа подкрепа 

на педагогическите 

специалисти за 

прилагане на стратегия 

за възпитателна работа 

и взаимодействие с 

родители 

в мултикултурна среда 

– РГ „Незабравка”, с. 

Три кладенци. 

При 

поискана 

подкрепа 

Брой 

педагогически 

специалисти 

При 

необходи-

мост 

При 

необходимост 

Директор 

ст. експерт по 

предучилищно 

образование 

 

8.2. Методическа подкрепа 

на педагогическите 

специалисти за активно 

взаимодействие с 

 родителите относно 

организацията на 

педагогическото 

При 

поискана 

подкрепа 

Брой 

педагогически 

специалисти 

При 

необходи-

мост 

При 

необходимост 

Директор 

ст. експерт по 

предучилищно 

образование 
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взаимодействие при 

работа в електронна 

среда 

9. Реализиране на приоритети в дейността на ДГ 

9.1. Изготвяне на План за 

превенция на агресията и 

за работа с даровити деца. 

Организиране и 

провеждане на  

заложените дейности в 

плана. 

09.09. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

10 10 Е. Станкова 

Педагогически 

специалисти 

 

9.2. Изготвяне на План за 

мерки за противодействие 

на тероризма в ДГ. 

Организиране и 

провеждане на 

заложените дейности в 

плана. 

05.09. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

12 12 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

9.3. Изработване от 

учителите работещи по 

метода Монтесори на 

звукови игри и 

допълнителни 

упражнения от зона 

Реч, Космос и др.  

Учебна 

2022/ 

2023 

година 

Брой 

педагогически 

специалисти 

6 6 Педагогически 

специалисти 

 

9.4. „ 1 октомври – 

Международен ден на 

музиката“ 

01.10. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

12 12 Директор 

Педагогически 

специалисти 

 

9.5. Международен ден без 

насилие 

02.10. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти по 

групи 

 

9.6. „ 15 октомври – Световен 

ден на чистите ръце“ 
15.10. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

9.7.  Реализиране на 

дейности по мини 

м.10.2022

г.  

Брой 

педагогически 
8 8 Педагогически 

специалисти  
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проект „ На работа 

ръчички”. Да 

приготвим зимнина от 

нашата биоградинка 

„Зелено сърце” 

май 

2023г. 

специалисти 

9.8. Европейския ден на 

здравословното 

хранене. 

 

8-ми  

ноември 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

10 10 Педагогически 

специалисти  

 

9.9. „ Любима приказка 

прочети, знание и 

поука на детето 

подари” 

м.10. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

10 10 Педагогически 

специалисти  

 

9.10. „ Къде живеят 

книгите”- посещение на 

Регионална библиотека 

гр. Враца с организиран 

прочит на приказка и 

игри за децата. 

м.10. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

4 4 Педагогически 

специалисти 3 и 4 

група 

 

9.11. „ 1-ви ноември Ден на 

будителите“ 

31.10. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

9 9 Педагогически 

специалисти 2,3,4 

група и РГ  

„ Незабравка“ 

 

9.12. „ 16 ноември- 

Международен ден на 

толерантността“ 

15.11. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

9.13. Организиране и 

провеждане на „ Ден на 

християнското 

семейство” 

м.11. 

2022г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

9.14. „ 21 януари – 

Международен ден на 

прегръдката“ 

21.01. 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

9.15. Агресията у децата  Януари 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

2 2 Педагогически 

специалисти трета 

група „Звездица” 
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9.16. „ Приказките на 

балканските народи“- 

педагогическа практика  

Януари 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

2 2 Педагогически 

специалисти  

РГ „ Незабравка” 

 

9.17. „Аз имам право да живея 

в чиста околна среда” 
м.02. 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

9.18. „ Моята България” 03.03. 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

4 4 Педагогически 

специалисти 3 и 4 

група 

 

9.19. „ Ден на безопасността 

на движението”-  

провеждане на игри по 

БДП. 

април 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

10 10 Педагогически 

специалисти 

 

9.20. Световен ден на 

здравето 

 

7 април 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

9.21. „ 9 юни – Международен 

ден на приятелството“ 
9.06.2023г

. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

11 11 Педагогически 

специалисти 

 

10. Изпълнение на национални програми за развитие на средното образование през 22/23учебна година  

10.1 9.1.Кандидатстване на ДГ 

по НП „Информационни 

и комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование“ 

Съгласно 

сроковете 

на 

програма-

та 

ДГ „ Щастливо 

детство” 

1 Съобразно 

одобрението на 

ДГ 

Директор  

10.2 9.2.Кандидатстване на ДГ 

по НП „ Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда” 

Модул „ Площадки за 

обучение по БДП” 

Съгласно 

сроковете 

на 

програма-

та 

ДГ „ Щастливо 

детство” 

1 Съобразно 

одобрението на 

ДГ 

Директор  

11. Изпълненине на дейностите в Националния  календар за извънучилищни дейности и Национален спортен календарна 

МОН 



17 
 

11.1 Международни изяви  

Участие в международен 

конкурс за детска рисунка 

„С очите си видях бедата” 

Общинск

и – до 

31.03. 

2022г. 

 

Брой групи  5 5 Община Враца  

11.2 Национални изяви  

Седмица на мобилността 

и Ден без автомобили  

м. 

октомври 

2022г. 

Брой групи  5 5 РУО Враца  

11.3 Национален конкурс за 

рисунка „ Моят 

празник“ 

м.11-м.12. 

2022г. 

Брой групи  4 4 Община Стара 

Загора 

 

11.4 ХVІII Национален 

конкурс „Златна есен – 

плодовете на есента” 

01.11. 

2022г. 

Брой групи  5 5 Община Севлиево  

11.5 Национален конкурс 

„Моите детски мечти” 

м.02. 

2023г. 

Брой групи 3 3 НДК София  

11.6 Екологична 

конференция „Да 

мислим екологично за 

бъдещето” 

м. март 

2023г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

по желание 

  Бургас  

11.7 Национален конкурс за 

детска рисунка „ Под 

дъгата на детството” 

м.04. 

2023г. 

Брой групи 5 5 РУО Враца  

11.8 Ден на земята 22 април 

2023г. 

Брой групи 3 3 РУО Враца  

11.9 Национален детски 

конкурс за рисунки на 

кулинарна тематика  

„ Рецептите на баба” 

м. април 

2023г. 

Брой групи 3 3 НДК София  

11.10 Световен ден на 

околната среда 

5.06.2023г Брой групи  4 4 РУО Бургас  

11.11  Национален конкурс за 

стихотворение „ Живеем 

в земята на Ботев” 

м. май 

2023г. 

Брой групи  3 3 НДД, РУО и 

Община Враца 

 

11.12 Национален конкурс  м. юни Брой групи  2 2 НДК София  
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„ Зелена планета 2023”, 

част от Международен  
детски екологичен 

форум 

2023г. 

12 Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

12.1 Проект по 

предоставяне на 

средства за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорт. 

Срок: 

съгласно 

проекта 

Брой 1 1 Директор  

12.2 Национална схема  

„ Училищен плод” и 

„Училищно мляко” 

Срок: 

съгласно 

проекта 

Брой 1 1 Директор  

 

Годишният план на ДГ „ Щастливо детство”, гр. Враца  е приет с Решение на Педагогическия съвет - Протокол  №1 / 15.09.2022г. и 

утвърден със заповед на директора № 2 /15.09.2022година. 

При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през учебната година. 


