ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ” ГР.ПЛАЧКОВЦИ

Утвърждавам:

Директор
/Петя Димова/
ПЛАН ЗА ДЕЙСТИЕ
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ” ГР. ПЛАЧКОВЦИ
ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 /2018-2019 УЧЕБНИ ГОДИНИ
№

Дейности

1.

1.Административно-стопанска дейност
1.1.Поддържане на интериора на ДГ
-подмяна на баеркасите в санитарните възли
-измазване и боядисване на коридор и приемна
1.2.Поддържане на екстериора
-саниране на западната стена на сградата на ДГ
-поставяне на ограда в частта на двора
граничещ с жилищен блок
-засаждане на едногодишни цъфтящи растения
2.Образователно – възпитателна дейност
2.1.Осигуряване на учебни помагала за децата
от 3-та и 4-та подготвителна възрастова група.
2.2.Осигуряване на учебни помагала за децата
от 1-ва и 2-ра възрастова група.
2.3.Закупуване на спортни пособия и уреди.

Период за
реализация

март-април 2018 г.
май-юни 2018 г.
август 2018 г.
август 2019 г.
март-април 2018 г.
юни всяка година

септември всяка
година
септември всяка
година
3.4.Закупуване на дидактични материали и септември всяка
играчки.
година
3.5.Осигуряване на методическа литература за септември всяка
учителите.
година
3.Информационна дейност
3.1.Поддържане таблата за родителите в ежедневно
приемната
3.2.Поддържане сайта на Община Трявна с ежемесечно
информация за ДГ „Осми март” гр. Плачковци
3.3.Популяризиране на постиженията на децата, ежемесечно
чрез информация в местните медии и фейсбук
страницата на ДГ
4.Социално-битова дейност
4.1.Осигуряване на медицински и здравен Профилактични
мониторинг на персонала
прегледи по график
4.2.Организиране на различни „антистрес”
дейности

Финансиране

От бюджета
От бюджета
Капиталова
програма
община
Собствени
приходи
От бюджета
От родителите
От бюджета
От бюджета
От бюджета

Собствени
приходи
От бюджета
Собствени
приходи

От бюджета
От бюджета

5.Квалификационна дейност
5.1.Участие в квалификации на педагогическите Ежегодно
специалисти с външни лектори и организации
-групови форми
Индивидуални
5.2.Изработване на професионално портфолио Септември 2017 г.
на всеки педагогически специалист

Фонд работна
заплата
Лични средства

Плана за действие към Стратегията за развитие на ДГ „Осми март“ е приет на
заседание на ПС №1 от 15.09.2017 г. и е утвърдена със заповед на директора.

