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         Настоящата стратегия определя актуалните цели и перспективи за развитието на ДГ 20 ”Мир” за периода 2016-2020 година. Тя се 

основана в съответствие с изискванията на чл.29, ал.1 от Наредба №5  от 03.06.2016г. за предучилищното образование  и е в 

съответствие с изискванията на чл.70, ал.1 и чл.71 от ЗПУО, държавните образователни стандарти и други нормативни документи на 

МОН, приоритетите на МОН и РУО на МОН град Стара Загора,Националната стратегия за образователна интеграция  на деца и 

ученици от етнически произход/2015 – 2020/, Национална стратегия за насърчаване и повишаване  на грамотността/ 2014 -2020/, 

Националната стратегия за учене през целия живот /2014-2020 /, Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система   /2013 – 2020/ ,и със спецификата на развитие на ДГ №20 „Мир“ .  

        Идеята на стратегията е чрез реализиране на система от управленски, административни и педагогически действия, залегнали в нея 

и съобразени с традициите, социално - икономическите условия и съвременните образователни идеи, да доведе до утвърждаване на 

авторитета на детското заведение като институция, отговаряща на потребностите на обществото и европейските образователни 

стандарти.  

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

         Стратегията за развитието на ДГ 20 ”Мир” е комплекс от педагогически идеи и управленски и административни действия, чието 

изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. 

Съхраняването на добрите традиции и достойнства на детската градина очертава бъдещите посоки на действия и резултати чрез 

търсене на нови потенциални възможности и вътрешни ресурси. Стратегията анализира силните страни и вероятните трудности и 

проблеми за реализирането й. Затова тя е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, цели, принципи, дейности, определящи нейната 

структура и съдържание.  

Най-важното е ДГ 20 „Мир“  да отстоява своята значимост, специфичност, важност и неповторимост за развитието на детето. 

По този начин предучилищният период ще провокира и определя необходимостта от промени и в другите звена на образователната 

система. Животът на детето в детското заведени трябва да бъде един изпреварващ модел на предстоящия му пълноценен граждански 

живот.  

ІІ. МИСИЯ 

              Изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи базови 

компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.Поставяне 

основите в личностното развитиена бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; 

формиране на децата като личности на 21 век - личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи 

богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

ІІІ. ВИЗИЯ 
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             Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като желано и любимо място за децата с пространства за 

игра, познание и общуване отговарящо на съвременните здравни изисквания, конкурентна и необходима предучилищна институция, 

като среда за социално-културна, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:  

        - осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата до 

постъпване в 1 клас;  

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото 

взаимодействие; 

        - водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата. 

 

ІV.ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

             Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и 

достъп  за свободен избор  и качествено предучилищно  възпитание на всички деца. Оптимизиране на структурата, функциите и 

методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен  и методически   център за 

осъществяване на многостранни инициативи.    

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:   

     1. Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули и 

мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите.  

     2. Създаване  на условия и разработване на система за задържане на млади педагогически специалисти в екипа, както и повишаване 

на професионалната  компетентност. 

     3. Хуманизация на възпитателно - образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на мир, 

толерантност, достойнство, свобода и творчество.  

     4. Гарантиране на  иновативни технологии за игрово-образователното пространство като основа за бъдещо продължаващо обучение 

и индивидуален просперитет в училище. 

    5. Ежедневна  работа на целия екип за привличането на родителите към общите усилия да превърнем децата в знаещи, можещи и 

уверени в себе си хора 

    6.Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и държавните, общинските и културни  

институции.    

 

V.ЦЕННОСТИ: 
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1. Приобщаване   на децата към националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната 

идентичност. 

2. Хуманизъм и толерантност в дейността  на  детската градина . 
3. Реализиране  на  ценностите  и  принципите  на  педагогиката  за  ненасилие . 

 

VІ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ  

 

ДГ №20 „Мир” е общинска детска градина с адрес  гр. Стара Загора  кв. „Казански“  ул. „Тича” №1. 

6.1  Обхват на децата 

       В детската градина в момента се отглеждат, възпитават, обучават и социализират 250 деца на възраст 3-7 години, разпределени по 

възраст в 8 групи /по 2 за възрастова група/. Детската градина предоставя допълнителна подкрепа на  деца със СОП, които са на ресурсно 

подпомагане. Приемът   на децата се осъществява по предварително утвърдени правила от Община Стара Загора.  

 

Силни  страни Затрудняващи  моменти Вътрешен  потенциал 

1.Достатъчен брой деца  . 

2.Осъществена  е  

приемственост   ДГ – 

училище  . 

3.Осигурено е здравно  

обслужване. 

1.Списъчен  състав   над   норматива , 

което  предполага по-голяма  посещаемостта  и  

вероятност  за снижаване  качеството  на  

индивидуална  работа . 

2.Нарастване  броя  на  децата  със СОП,   не- 

адаптирано  и  социално неприемливо 

поведение. 

1.Стимулиране  познавателната  активност  на  всяко  

дете  и  позитивното  общуване  между  децата  ; 

2.Намаляване  напрежението , тревожността  и  

агресивните  прояви ; 

условия  за  индивидуално  прогресивно развитие . 

     По желание на родителите, в детската градина се предоставят допълнителни педагогически услуги извън ДОИ по футбол, спортни 

танци, английски език, народни танци и изправителна гимнастика. 

6.2. Екип на детската градина  

        ЦДГ №20 „Мир“ има утвърден щат 35 души. От тях -  педагогически екип от 17,5 души  със средната възраст  - 42 години, 

включващ един директор и 16,5 педагогически специалисти, в това число 0,5 учител по музика, разпределени по възраст, ОКС и ПКС  в 

/Таблица1/ 

Таблица 1 .  Разпределяне на педагогическите специалисти по възраст, ОКС и ПКС 

                                              Бр. учители по възраст до 30 год.- до 45 год. –    до 55 год.-  до 60 год. –  
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Образователна 

и квалификационна структура 

 5 учители; 4 учители; 4 учители; 

 

4 учители; 

ОКС  „ магистър“ 4 2 1 1 

ОКС  „бакалавър“  1 2 3 2 

ОКС  „проф. бакалавър“     1 

ПКС - ІV  1 3  

ПКС - V  3  1 

 

Силни  страни Затрудняващи  моменти Вътрешен  потенциал 
1. Наличие  на  финансови  условия  за 

 материално  стимулиране на  учителите ,прилагащи 
нетрадиционни  или  допълнителни педагогически 

дейности чрез Национална програма за диференцирано 

заплащане ,делегиран бюджет и Вътрешни правила  за  РЗ ; 
2. Наличие  на  възможности за вътрешно  

финансиране на текуща  педагогическа квалификация ; 

3. Наличие на квалифицирана  педагогическа колегия  ; 
4. Утвърдена екипност на различни  равнища ; 

5. Осигурени здравна профилактика  и 

мониторинг  на  работното  място от лицензирана  фирма . 

6. Квалификация  на  всички  учители; 

1.Недостатъчни  умения  за  

работа  по  национални и 

европейски проекти . 

2. Недостатъчни умения за 

работа с деца със СОП 

1.Мотивиране  на  учителите  да  развиват  

компютърни  умения  и  чужди  езици  ; 

2.Популяризиране  и  внедряване  на  собствен  

педагогически  опит  и  знания в  практиката  на  

цялата  градина ; 3.Придобитите  умения  и  

знания  да  станат  достояние  на  всички  чрез  

различни   форми  . 

 

         

       Непедагогическият персонал включва: счетоводител – 0,5, ЗАС – 1, домакин – 1, помощник-възпитатели – 12, готвач – 1, 

помощник-готвач – 1, огняр – 1. Разпределени по възрасти и образование в /Таблица 2/ Детската градина е обезпечена с медицински 

специалист, който е на разположение на децата, родителите и персонала ежедневно и лекар, който посещава детската градина по 

графи. 

Таблица 2. Разпределяне на непедагогически персонал по възраст и образование 

 Бр. непедагогически персонал  по  възраст 

Образователна 

до 30 г.- 

 1 човек; 

до 45 г. –  

9 човека; 

 до 55 г.-  

3 човека; 

до 60 г. –  

5 човека; 
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и квалификационна структура  

Образование “ Средно -  специално“  2  2 

Образование „Средно“  1 7 3 3 

 

           6.3. Възпитателно -  образователен  процес 

Наличие  на  Програмна  документация  и  познавателни книжки;  Изпълнение  на  държавните  образователни стандарти;Прилагане  на  

педагогически  подходи ,осигуряващи комфорта на  децата . 

 
Силни  страни Затрудняващи  моменти Вътрешен  потенциал 

1.Създадени  са  условия  за „ равен старт” на  всички  деца ; 

2.Наличие  на  възможности  за  допълнителни  дейности   по 

интереси ; 

3.Популяризиране , изява и презентиране на  творчеството  на  

деца – изложби, концерти ,базари ,собствени дискове и др. 

4.Приобщаване на  децата към  националните  ценности  и  

традиции ; 

5.Гъвкав дневен  режим. 

 6.Утвърждаване на  личностно ориентиран и позитивен подход 

на  възпитание . 

1.Недостатъчност в 

прилагането  на  превантивна и 

рехабилитационна педагогика, 

както  и невладеене на 

компенсаторни педагогически  

механизми ; 

 

1.Овладяване  принципите  и  методите  

на  позитивното възпитание  чрез  

самоподготовка, вътрешна  и  външна  

квалификация ; 

2.Повишаване  на  общата  

квалификация  на  видовете  

персонал/организиране  на курсове , 

тренинги ,обучение  или  

самообучение / ; 

 

          

 6.4. Материална среда. 

 

Сградният фонд на детската градина включва две  монолитни сгради свързани с топла връзка с централно парно отопление. В 

основната сграда/построено през 1969 г./  се помещават 4 сектора за отглеждане, възпитание, обучение и социализация  на над 120 

деца; административни сектори; физкултурен салон и котелно помещение. В новата сграда / построена през 1981 г./   се помещават 4 

сектора за отглеждане, възпитание, обучение  и социализация  на над 120 деца; кухненски блок; физкултурен салон; медицински 

кабинет; стая за почивка на жената; методичен кабинет; конструктивен кабинет и библиотека. 

 

Силни  страни Затрудняващи  моменти Вътрешен  потенциал 
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1.Обособени  помещения  за  всяка  група ; 

2.Игрови  площадки  на  двора  за  всяка  група  със  

съоръжения ; 

3.Достатъчно количество  технически  средства , 

необходими  за  педагогическия  процес . 

4.Обновена  ограда  на  двора  и  включена  система  

СОТ . 

5.Напълно обновени мебели. 

6.Обновена  площадка  по  БДП  на двора   и  обособен  

кабинет ; 

1.Част  от  уредите  на  двора  са  

морално  остарели – 

необходима подмяна . 

2.Част от техническите 

средства са морално остарели 

1.Търсене  на  възможности  за   нови  спонсори  в  

различните  дейности  ; 

2.Мотивиране  на  персонал , родители  и  деца  за  

собствен  труд  и  принос към  обновяване  на    МТБ  ; 

3.Включване  към  общинската  инвестиционна  

програма  за  ремонти   и  реконструкции  ; 

4.Участия  в  публично – частни  партньорства ; 

5.Кандидатстване  по  национални  и  европейски  

програми  и  фондове  за  благоустройство  на  

сградата  и  двора  на  детската  градина 

 

6.5. Финансиране на детската градина. 

 

     От месец април 2010 година ЦДГ №20  „Мир” прилага системата на делегираните бюджети в средното образование.  

               ● Делегираните от държавата дейности се формират от ЕРС за дете определен от ЗДБРБ, разпределен по утвърдена от  

първостепенния разпоредител  с бюджет формула; 

● Приходите по местни дейности се формират от  годишна издръжка на дете утвърдена от Кмета по предложение на местния 

парламент разпределен по формула; 

 

 

Силни  страни Затрудняващи  моменти Вътрешен  потенциал 

1.Делегиран  бюджет, управляван  от  директора  по  

приоритетите  на   детската  градина ; 

2.Допълнителни  средства  за  учебни  помагала  на   ПГ  

групи –   5  и  6 –годишни ; 

3. Дарения  от  външни лица и фирми; 

4.Наличие  на  Вътрешни  правила  за  работната  заплата  ; 

5.Въведена  Система  за  финансово  управление  и  контрол 

1.Липса  на  средства  за  основни  ремонти  ; 

2.Липса  на  средства  за   заместници  при  

отсъствие  на  учител - титуляр ; 

3.Недостатъчно  активиране  на  родителите  

за  участие  в  благоустройството  и  

обогатяването  на  материалната  база   

1.Кандидатстване  за  включване  в  

различни  проекти  и  програми  ; 

 

VІІ . ПРОГРАМНА СИСТЕМА  
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           Предучилищното ни образование е на пътя към Европа. То трябва да отговори на потребностите на обществото за мулти- и  

интеркултурно възпитание на подрастващите. Да осигури навлизането на детето в европейски ориентираните образователни 

институции.  

          „ Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, 

езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в 

процеса на педагогическото взаимодействие.“1 

           Стимул за обучението през целия живот дава поставената от Европейския съвет в Лисабон през 2000 г. стратегическа цел, 

свързана с динамично развиващото се познание на света и социалното сближаване.  

            В ДОС за ПУО, тези компетентности са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на 

децата за всяка възрастова група по образователни направления. 

 

 ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 Подходи на педагогическо взаимодействие 

Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход: 

- Рефлексията от своя страна изисква развитие на такива феномени като: самооценка, самоконтрол - саморегулация 

при решаване на игрови, практически и познавателни задачи. 

- Ученето през целия живот интегрира всички процеси на взаимодействие (формални и неформални), които развиват 

детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и компетенции. 

- Постмодернистичните концепции в план образование налагат стимулиране на междукултурната рефлексия в 

европейското образователно пространство. 

Хуманно-личностен подход: 

- Личният опит е в основата на субективния опит – основна функция на образователната институция е да се осъзнае и 

систематизира стихийният опит на детето. 

- Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на вербалните с игрови, нагледни и 

практически интерактивни техники. 

                                                             
1 Чл.55 от ЗПУО 
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-  Гарантират се динамичните преходи от ситуации като варианти за мястото и позицията, на ролята и статуса на 

детето в тях. 

- Търсят се индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на познание и креативност. 

- Осигурява се самоактуализацията на индивидуалността – стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и 

толерантност. 

Комуникативно-експресивен и креативен подход: 

- Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти. 

- Подпомага се индивидуалната експресивност на детето. 

- Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, общуването. 

-  Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с другите – в малки групи и в екип. 

 

 Форми на педагогическо взаимодействие 

          Играта със своята биосоциална същност има подчертана значимост за развитието и образованието на детето. Чрез нея се 

осъществяват базисните промени в психиката на детето, които малко по-късно характеризират периода на прехода от едната възраст в 

друга и подготвят проходимостта  към следващите периоди на развитие.  В играта детето има възможност не само да опознава света, 

като го пресъздава, но и активно да го преобразува, да го изменя. Това му носи радостта от творчеството, което е реален факт по 

отношение на игровия процес, приложно-продуктивното подготвяне на пространството за игра и вживяването в “измислени светове”.  

Позитивното влияние на играенето е изключително динамично и зависи от развитието на играта като дейност. 

        Предучилищното образование отдавна преодоля занятийното организиране на обучението на децата в детската градина. 

Педагогическото взаимодействие  се организира в основни и в допълнителни форми.Основната форма на педагогическо 

взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.Още от 1993 г. педагогическата ситуация се 

налага като подходяща и интерактивна форма за стимулиране на дейност, общуване и поведение в тяхното единство.Педагогическите 

ситуации се организират само в учебното време  и осигуряват постигането на компетентностите. В ДГ №20 „Мир“ ще се провеждат 

основни форми по: БЕЛ, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по преценка на учителя и са свързани с 

цялостната организация на деня в детската група. Чрез допълнителните форми се разширяват и усъвършенстват отделни  

компетентности от определените в ДОС за ПУВ, които допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на децата. 

Допълнителните дейности се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическата ситуация. Те  се 

организират както в учебно така и в неучебно време. В ДГ №20 „Мир“ ще се провеждат ежедневно допълнителна задължителна форма 

за стимулиране на двигателната активност с оздравителен ефект утринната гимнастика, включваща дихателни и изправителни 
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упражнения, различни видове ходене, бягане с малка продължителност, общоразвиващи упражнения и подвижни игри.Други 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които ще се провеждат са подвижни и спортно-подготвителни игри, спортни 

празници и разходки. 

 

 СЕДМИЧНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ  

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ;  

 

 

Образователно  

 направление 

I група 

/15-20 минути/ 

II група 

 /15-20 минути/ 

III подг. група 

 /20 -30 минути/ 

IV подг. група 

/20 -30 минути/ 
Брой   педагогически 

ситуации 

Брой  педагогически 

ситуации 

Брой  педагогически 

ситуации 

Брой педагогически 

ситуации 

1. Български език и литература  1 2 2 3 

2. Математика  1 1 2 3 

3. Околен свят 1 2 2 2 

4. Изобразително изкуство 2 2 2 2 

5. Музика 2 2 2 2 

6. Конструиране и технологии  1 1 2 2 

7. Физическа култура 3 3 3 3 

Целодневна организация 11 13 15 17 
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Утвърдил:                                                                               ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ 

Петя Копанова                                                           в УЧЕБНО ВРЕМЕ от 15.09.2016 до 31.05.2017 г. 

Директор на ДГ №20 „Мир”                                                      ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

За І и ІІ група 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.45 – 08.20 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

08.20 – 09.00 Закуска 

09.00 – 10.00 Педагогически ситуации 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 11.45 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

11.45 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.30 Следобеден сън 

15.30 – 16.00 Подкрепителна закуска 

16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 

 

 За  ІІІ и ІV група  

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.45 – 08.20 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

08.20 – 08.50 Закуска 

09.00 – 10.15 Педагогически ситуации 

10.15 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30 – 12.15 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

12.15 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.20 Подкрепителна закуска 

15.20 – 16.30 Педагогически ситуации 
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16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 

       Този дневен режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите 

на децата. 

 

 ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ в  НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 31.05.2017г. до 14.09.2017г. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

За всички възрасти 

 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска 

15.30 – 19.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 

 

 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1. Тематично разпределение за І възрастова група  

 

месец Тема  Образователно направление и 

образователно ядро 

Очаквани резултати 

септември    
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Методи за проследяване на постиженията 

 

 

2. Тематично разпределение за ІІ възрастова група  

 
месец Тема  Образователно направление и 

образователно ядро 

Очаквани резултати 

септември    

    

 

 

Методи за проследяване на постиженията: 

 

3. Тематично разпределение за ІІІ възрастова група 

 

месец Тема  Образователно направление и 

образователно ядро 

Очаквани резултати 

септември    

    

 

Методи за проследяване на постиженията 

 

 

4. Тематично разпределение за ІVвъзрастова група  

 

 

месец Тема  Образователно направление и Очаквани резултати 
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образователно ядро 

септември    

    

 

 

5. Методи за проследяване на постиженията 

 

 МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

               Активното участие на родителите в живота на детската група е полезно и за двете страни, участващи във възпитателно – 

образователния процес.  За тях, разбира се, е изключително важно да опознаят учителите, на които ежедневно ще поверяват децата си  в 

продължение на четири години, което полага основата на взаимно доверие и уважение; да са наясно с дневния режим и провежданите 

занимания; да разделят радостта от успехите и да търсят заедно решение на появили се трудности.  Педагозите, на свой ред, могат да 

имат в тяхно лице съюзници и съмишленици, на които да разчитат не само за обогатяване на материалната база, но и за 

осъществяването на общипроекти, за надграждане на личния им опит с интересни идеи. Не на последно място, доброто познаване на 

семейството им позволява да подхождат индивидуално към всеки един от възпитаниците си, да си обясняват мотивите за поведението 

или емоционалното им състояние. 

           За тази цел непрекъснато се разработват нови форми и практики за общуване и взаимодействие със съвременните родители. 

 Родителските табла са най-достъпният начин за предоставяне на информация за времето, което детето прекарва в детското 

заведение. На него се изнасят не само излезлите изпод детските ръце произведения на изкуството, но и съобщения, данни за 

физическото им състояние, информация за групата. 

 Родителските срещи – с  провеждане им целим да се превърнаха в трибуна за откровено споделяне на мнения, за разискване 

на възникнали проблеми, за обсъждане на работата в групата, за консултиране на становища и вземане на съвместни решения. 

 Откритите уроци също разчупиха рамката на стандартната демонстрация на усвоени знания. Педагозите от ДГ №20 „Мир” – 

Стара Загора не се притесняват да показват пред родителите методиката на усвояване на нов материал, да ги запознават с 

методите и средствата на преподаване и да ги уверят, че ученето може да бъде достъпно и забавно. 

 Празниците и развлечениятаса най-популярната форма за взаимодействие с родителите. Празничният календар на детската 

градина непрекъснато се обогатява с нови, съвсем различни от отживелите времето си тържества, които не са обвързани с 
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определен повод. Така например, във връзка с …по Фонд земеделие децата от ПГ 5г.“А“ проведоха вълнуващ урок  на 

майките и татковците за здравословното хранене.  

 От новата учебна година 2016/2017г. въвеждаме Ден на отворените врати, в който родителите ще имат възможност да 

посещават по всяко време  различните режимни моменти, да участват в дейността и игрите на децата си, да разговарят с 

учителите по групи по вълнуващи ги въпроси, да споделят мнения, да правят предложения.  

 Съвременните технологии предлагат различни форми на общуване. Сайтът на детското заведение е една от тях, която 

позволява бърз обмен на информация, споделяне на снимки, новини, запознаване с възникнали проблеми или предстоящи 

мероприятия. В  ДГ „Мир” своя интернет страница имат почти всички осем групи. 

 Основната цел в общуването и съвместната ни дейност с родителите е да ги привлечем като наши съмишленици в ежедневната 

ни работа и чрез тях да популяризираме дейността на детското заведение.  

 

    VІІІ.    СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПЛАН   ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ  

 

 

N. Стъпки за постигане на 

поставените задачи 

Времево-

пространствена 

област 

Отговорник и 

участници в 

изпълнението 

на дейностите 

Устойчивост на 

планираните дейности 

Източници 

на 

финансиране 

Критерии за 

оценка на  

постигнатите  

резултати 

Оперативна цел 1. Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули 

и мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите. 

1. Поемане на смели решения и 

реформи в педагогическите 

екипи с цел оптимизиране на 

педагогическия процес; 

Септември 2016 

Септември 2017 

Септември 2018 

Септември 2019 

Директор  

Всички 

педагогически 

специалисти 

Мобилност          Не изисква 

средства 

Спокойна и 

ползотворна 

атмосфера на 

работа 

2. Организиране на образователна 

среда, ориентирана към детето, 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

Емоционален комфорт и 

успешна адаптация на 

В рамките на 

утвърдения 

ДГ – желано и 

предпочитано 
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към неговите способности и 

култура, основана на използване 

на различни информационни 

ресурси; 

специалисти децата. Формиране на 

чувство за приобщеност 

към социалната 

среда.Намаляване 

напрежението. 

бюджет 

Дарителски 

средства 

Спонсори 

място 

3. Създаване на условия за участие 

на бизнеса и гражданското 

общество във формирането и 

реализирането на политиките на 

детската градина;  

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Разширяване на 

ползотворните контакти 

на детското заведение с 

други социални, 

обществени и културни 

институции.    

Привличане на партньори 

за участие в проекти     

Не се 

изискват 

средства 

ДГ – най- 

желано и 

предпочитано 

място 

Оперативна цел 2. Създаване  на условия и разработване на система за задържане на млади педагогически специалисти в екипа, както и 

повишаване на професионалната  компетентност на целия екип. 

1. Ежемесечна работа по 

методически обединения цел 

повишаване квалификацията на 

личностно и професионално 

ниво 

Всеки месец 

през учебно 

време 

Зам. директор 

Главни учители 

Придобиване на увереност 

и умения за презентиране  

на собствения опит 

Не изисква 

средства 

Процентен дял 

на 

педагогическите 

кадри участвали 

в продължаваща 

квалификация 

през периода 

2. Обмяна на опит чрез вътрешно 

институционални практики 

Работа в екип,  сътрудничество 

и споделена отговорност 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Придобиване на увереност 

и умения за презентиране  

на собствения опит 

Не изисква 

средства 

Процентен дял 

на 

педагогическите 

кадри участвали 

в поддържаща 

квалификация 

през периода 
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3. Създаване на ефективна система 

за осигуряване и контрол на 

качеството на подготовката, 

вътрешно методическите форми 

и продължаващата 

квалификация 

 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Мобилност на 

мениджърските функции 

на директора 

Не изисква 

средства 

Удостоверяван

е наличие на 

творчество, 

идейност и 

креативност на 

младите кадри, 

стремеж за 

новаторство и 

самоусъвършен

стване 

4. Включване на повече учители в 

курсове за придобиване на по- 

висока квалификационна степен 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Повишаване на 

педагогическата и 

методическата подготовка 

на педагогическите 

специалисти 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Измерване на 

повишената   

квалификация  

чрез система от 

квалификационн

и кредити,  

разработени в 

държавния 

образователен 

стандарт  

5. Ангажираност на 

педагогическите специалисти 

отнасящи се до поддържането на 

профили и  сайтове на детската 

градина 

Септември 2016 Всички 

педагогически 

специалисти 

Прозрачност на 

развитието на ДГ като 

институция 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Създаване на 

сайт на ДГ и на 

отделните групи, 

както и тяхното 

поддържане  

Оперативна цел 3. Хуманизация на възпитателно - образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на 

мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество.  
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1. Осигуряване на условия за 

социален и емоционален 

комфорт, психическо, физическо 

и творческо развитие на децата 

от 3 до 7 годишна възраст 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Придобиване на 

съвкупност от 

компетентности 

Не се 

изискват 

средства 

Успешно 

преминаване на 

детето към 

училищно 

образование 

2. 

 

Гарантиране на личностно-

ориентиран и резултативно 

обоснован възпитателно - 

образователен процес в 

педагогическото взаимодействие 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Придвижване към 

постижения, гарантиращи 

просперитета в дейността, 

поведението и общуването 

и социализирането 

Не се 

изискват 

средства 

Успешна 

социална 

адаптивност, 

интелектуални и 

личностни изяви 

на детето; 

3. Възпитаване на децата в дух на 

толерантност, уважение към 

другите и утвърждаване на 

собствената си идентичност 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Изграждане на хуманно 

отношение към другите 

хора 

Не се 

изискват 

средства 

Осъществяване 

на различни по 

форма 

инициативи 

4. 

 

Приобщаване   на децата към 

националните ценности и 

традиции с цел съхраняване и 

утвърждаване на националната 

идентичност. 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Приобщаване към 

националните и 

общочовешки ценности. 

Творчество в 

опознаването на света 

Не се 

изискват 

средства 

Осъществяване 

на различни по 

форма 

инициативи 

5. 

 

Разработване на  проекти за 

подпомагане на физическото 

възпитание и спорта 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Правилно физическо и 

здравно-хигиенно 

развитие 

По ПМС 

№129  

Осъществяване 

на различни по 

форма 

инициативи 

6. Реализиране на условия за 

достъп и участие национални и  

международни образователни   

програми и подобряване на 

условията за мобилност 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Осигуряване на 

европейски ключови 

компетенции за 

подобряване на 

образователните 

постижения на 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет. 

Собствени 

средства 

Участие в 

национални и 

регионални 

програми и 

проекти 
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подрастващите 

7. 

 

Предоставяне на  допълнителна 

подкрепа на  деца със СОП 

 

 

През целия 

период 

Директор 

Зам. директор 

Педагогически 

екипи за 

подкрепа на 

личностното 

развитие на деца 

със СОП 

Успешна интеграция на 

децата със СОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Удовлетворяван

е на 

специфичните 

образователни 

потребности на 

децата със СОП.  

Оперативна цел 4. Гарантиране на  иновативни технологии за игрово-образователното пространство като основа за бъдещо 

продължаващо обучение  в училище. 

1. Прилагане на иновативни 

образователни технологии и 

европейски компетенции; 

 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Придвижване към 

постижения,гарантиращи 

просперитета в дейността, 

поведението и общуването 

и социализирането 

Не се 

изискват 

средства 

Разпознаваемост 

и отличимост на 

институцията 

2. Овладяване на 

компетентностите  по всяко 

образователно направление ; 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Постигане на европейски 

ключови компетенции  

Не се 

изискват 

средства 

Високи 

постижения при 

диагностичните 

процедури 

3. Използване на електронно 

учебно съдържание; 

От учебната 

2016/ 2017 г. 

По етапно 

педагогически 

специалисти 

Гарантира иновативни 

технологии  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Използване на 

нови технологии 

Оперативна цел 5. Ежедневна  работа на целия екип за привличането на родителите към общите усилия да превърнем децата в знаещи, 

можещи и уверени в себе си хора. 

1. Въвеждане форма  „Ден на 

отворените врати“ за по- голяма 

ангажираност на родителите; 

 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Родителска 

общност 

Създаване на органично 

единство между 

възпитателните 

взаимодействия 

Не се 

изискват 

средства 

Създаване на 

ефектно 

функционираща 

загрижена 

родителска 
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общност 

2. Разпределяне на отговорности и 

ангажименти; 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Родителска 

общност 

Развиване на чувство за 

принадлежност към ДГ 

Не се 

изискват 

средства 

Позитивна 

промяна на 

семейната среда 

и обогатяване на 

педагогическата 

култура на 

родителите 

3. Нова визия  на родителските 

срещи; 

 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Родителска 

общност 

Повишаване на 

родителската 

компетентност 

Не се 

изискват 

средства 

Модернизация и 

перспективност 

4. Родителите като партньори; 

 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Родителска 

общност 

Прилагане на различни 

компетентности от 

семейството като 

партньор 

Не се 

изискват 

средства 

Осигуряване на 

благополучие на 

всички 

участници в 

процеса на 

отглеждане, 

възпитаване, 

обучение и 

социализация на 

детето 

Оперативна цел 6. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и държавните , 

общинските и културни  институции.    

1. Периодично представяне на 

различни форми пред 

обществеността, 

популяризиращи дейността на 

педагогическата колегия; 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 Не изисква 

средства 

Творческо 

разгръщане на 

наличния 

потенциал 
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2. Създаване на възможности за 

работа по проекти 

През целия 

период 

Директор 

Зам. директор 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 Финансиране 

по различни 

национални и 

европейски 

програми 

Реализиране на 

проекти 

3. Обмяна на опит  в институцията 

и извън нея – по проблемни 

области в образованието 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Усъвършенстване на 

професионалните умения 

и прилагане на 

технологии с доказана 

иновативност 

Не изисква 

средства 

Мотивираност 

на нагласите на 

педагогическите 

специалисти 

4. Външни връзки и 

взаимодействия с начално 

училище, културни институции, 

спонсори, фондации, асоциации, 

сдружения. 

 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Осигуряване на 

необходимите  условия и 

материално-техническа 

база за отглеждане, 

възпитание, обучение и 

социализиране на децата 

Не се 

изискват 

средства 

Утвърждаване 

на ДГкато 

научно, 

културно и 

спортно средище 

със собствени 

традиции. 

5. 

 

Създаване на тесни връзки с 

обучаващите институции и 

организации 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Повишаване на 

педагогическата и 

методическата подготовка 

на педагогическите 

специалисти 

Не изисква 

средства 

Студентски 

практики 

Документи за 

удостоверяване 

на квалификация 

 

ІХ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

За оптималното организиране живота на децата в детската градина е много важно да се осигурят условия за пълноценно водене 

на възпитателно-образователния процес: добра битова среда, съвременна материално-техническа база и добър микроклимат в 

колектива. В центъра на всичко трябва да бъде детето с неговите индивидуални особености и възможности, с творческите му заложби 
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и лични интереси. За динамичното овладяване на знанията и уменията и пълноценната му бъдеща реализация  е необходима система от 

целенасочени педагогически въздействия, адекватни методи и подходящи стимули, които постоянно да се променят и адаптират към 

динамичните обществено-икономически характеристики на съвремието ни.  

            Стратегията е реалистична във времето и изпълнима по отношение на поставените цели,  подлежи на промени, ревизиране и 

актуализиране, но те няма да променят радикално основните идеи и началния замисъл, вложен в нея. Стратегията визира  развитието на 

дейностите в бъдещето и създава перспектива за усъвършенстване на личността.  

 


	І. ВЪВЕДЕНИЕ

