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I. Общи положения
Националната политика в областта на предучилищното образование се определя в 
единство с училищното образование. Този факт отразява разбирането,че 
предучилищното и училищното образование са взаимосвързани и само по този начин 
магат да реализират целите си по отношение пълноценното формиране и развитие на 
детската личност.

В чл. 69, ал. 1 от ЗГТУО е посочено, че „предучилищното образование създава условия 
за придобиване на компетентности -  знания, умения и отношения, необходими за 
успешното преминаване на детето към училищното образование“. Подобно твърдение 
доказва важната роля на детската градина за социализацията на децата и че всичко 
онова, което ще последва в училищното образование, до голяма етерен е заложено от 
качественото предучилищно образование.

За успешното реализиране на тази му функция е последователната национална 
политика за перманентно увеличаване периода на задължителното предучилищно 
образовение, което към момента е две години. Предучилищното образование е 
задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5- 
годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67 от 
ЗПУО, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на 
децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

Следвайки европейската образователна политика основните акценти в политиката на 
Министерство на образованието и науката в България са два -  увеличаване обхвата на 
децата в детските градини и повишанане качеството на предучилищното 
образование.

Иновативен аспект в образователната политика е разработването на стандарти, които се 
опредялят като съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на 
педучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за 
тяхното постигане. В съответствие със стандартите за предучилищното образование 
всяка детска градина организира процес на предучилищно образование, подчинен на 
прилагането на програмна система. Законът позволява да се прилагат както 
утвърдени програмни системи, така и авторски и иновативни (чл. 70, ал. 3 от ЗПУО). 
Програмната система е определена като част от стратегията за развитие на детската 
градина, която трябва да бъде разработена от директора и педагогическия колектив.

В съвременната теория и практика, както на стопанското така и на социалното 
управление, се отделя голямо значение на формирането на управленски политики и 
стратегии.

Управленската политика осигурява интеграционните процеси в управлението, 
интегрира визията, мисията и целите на организацията със социалните ценности, 
културните аспекти и определя начините за ефективна реализация на управленския 
процес. Разглежда се и като средство за хармонизиране на различните интереси вътре и 
вън от организацията. Управленската политика на организацията може да се определи
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като комплекс от идеи, опит, анализи и очаквания, които определят действията за 
постигане на желаните цели. В управлението на детската градина, като образователна 
институция, съдържа отговор на следните въпроси:

Защо съществува детската градина? За кого е нужна тя? Кои са правилата на общо 
поведение, които се налагат в детската градина?

Кои са компонентите на организационната култура на ръководство и функциониране на 
детската градина?

Кои са визията, мисията и общите цели?

Какви са общите рамки на програмата за постигане на целите?

Най-общо образователната политика се отнася до вземане на решения за цялостната 
визия и състояние на образователната система, за целите и приоритетите на 
образованието, за механизмите на тяхното реализиране. Образователната политика на 
една страна е отразена в законите,стратегиите, наредбите и програмите, които уреждат 
организацията и функционирането на всички степени на образователната система. Тя е 
продукт на законодателната власт, който се превръща в реалност от субектите на 
изпълнителната власт.

Образователната политика се реализира от субектите на управление на различни 
равнища, които вземат решенията в съответната система. Равнищата на 
образователната политика в България съвпадат с равнищата на управление -  
нацианално, регионално, местно и институционално. В едно умерено централизирано 
управление на система, като нашата, те са взаимо свързани и взаимо зависими.

Един от инструментите за реализиране на политиката е стратегията. Общоприето е тя 
да се възприема като дългосрочен план за действия, насочен към постигане на 
определена цел.

Стратегията за развитие, на който и да е публичен сектор би трябвало да включва 
отстраняване на съществуващите проблеми, за да тръгне развитието, т. е. да се създаде 
подходящият институционален механизъм.

Всяка реалистична стратегия по същество е концепция за справяне с проблемите, което 
да довежда до ефективно решаване на изпълними задачи. Разбирането на спецификата 
на конкретната ситуация, предопределя пряко неотложните задачи, партньорите и 
противниците, а също и инструментите за постигането на поставените цели.

Стратегията за развитие на детската градина е предложение за решение, разработено от 
субекта на вътрешното, институционалното решение -  директор и педагогически съвет. 
Тя е сложно единство от елементи, които трябва да се съотнесат към конкретните 
условия. Те се отличават с динамика на променливите, които я характеризират -  
особености на региона, демографски особености, човешки, финансов и материален 
ресурс, предизвикателства, с които учителите се сблъскват и др.
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Развитието на детската градина трябва да се възприема като закономерно, 
целенасочено и управлявано положително изменение. То следва да води към постигане 
на желаните резултати в образованието, възпитанието и развитието на децата, 
съобразени както с техните индивидуални предразположения и интереси, така и с 
утвърдените образователни стандарти.

Настоящата стратегия за развитие на детска градина ,.Камбанка“ е ориентирана към 
решаване на проблема, свързан с повишаване качеството на предлаганата 
образователна услуга. Тя е документ, които ще планира изменения в нейната 
инфраструктура с цел оптимална реализация на дейностите по възпитание, обучение и 
социализация на децата.

Разработената стратегия е подчинена на принципите в системата на предучилищното и 
училищно образование (чл. 3 от ЗПУО).

Стратегическото планиране ще позволи на заинтересованите страни -  учители, 
родители, общественост, да се обединят. Те ще имат възможност да видят реално 
дейността в детската градина, да предвидят евентуалните трудности и да вземат 
решения за възможности и насоки за работа, които по една или друга причина до 
момента не са предприети.

Разработената стратегия за развитие на ДГ „Камбанка“ ще отговори на въпросите:

1. Къде сме в момента?
2. Как да стигнем?
3. Къде искаме да отидем?

Детската градина има:

о Наименование -  ДЕТСКА ГРАДИНА „Камбанка“; 
о Символи -  лого;
о Седалище и официален адрес: 6180 Мъглиж, ул. „Иван Вазов“ №17; 
о Собствен кръгъл печат -  ОБИКНОВЕН ПЕЧАТ; 
о Данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.

Детската градина носи отговорност за:

■ Прилагане на ЗПУО
■ Изпълнението на държавните образователни стандарти.
■ Създаването на условия за опазване на живота и здравето на децата по време на 

престоя им в образователната институция и на служителите по време на работа.
■ Създаване на условия за обогатяване на материално-техническата база и 

сградния фонд.
■ Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в 

Република България, ограничават свободите и правата на личността или 
нарушават процеса на отглеждане, възпитаване, социализация и обучение на 
децата.
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II. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската 
градина и мястото й в системата за предучилищното образование в населеното 
място (функционален анализ)

1. Анализ на образователната политика на детската градина:
Детска градина „Камбанка“ е открита през есента на 1975 г. с функциониращи две 
яслени и четири градински групи. В момента образователната институция работи с 
една яслена и четири градински групи, като приема за отглеждане, възпитание и 
социализация и децата от село Тулово.

Детска градина „Камбанка“ е общинска детска градина, юридическо лице, помещава 
се в имот, който е публична общинска собственост. Детската градина е институция в 
системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават деца на възраст от 10 месеца до постъпването им в първи клас 
в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 
Детската градина е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити и се финансира от 
държавния бюджет и от бюджета на община Мъглиж.

Образователната среда в детска градина „Камбанка“ е мултиетническа, защото 
предоставя пространство за комуникация между деца от различни култури и етноси. 
Децата са от български, ромски и турски произход. През изминалата учебна 2015/2016 
година 61 % от посещаващите деца са от етническите малцинства. Това налага 
създаването на приобщаваща и ефективна мултикултурна среда за постигане на 
образователна интеграция на децата от етническите малцинства. От 01 юли 2016 год. 
детската градина е приемаща образователна институция и за съседното на град Мъглиж 

село Тулово. Децата, които пристигат от там са близо 70 % от етническите 
малцинства.

Разработените Програма за образователна интеграция на деца от етническите 
малцинства и План за действие за нейното изпълнение, дават възможност да се работи 
по проблемите на образователната интеграция и да се предложи качествено 
предучилищно образование, което отговаря на спецификата на детската градина и 
съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.
За учебната 2016/2017 год. в детското заведение има записани 120 деца. Близо 62 % от 
децата са от етническите малцинства, като втората по-големина етническа група след 
българската е ромската.

В нея функционират:

❖ Яслена група
❖ Градински групи, разпределени по възраст на децата:

Първа възрастова група /3-4г./;
Втора възрастова група /4-5г./;

- Трета възрастова група ПГ5г./5-6г./;
Четвърта възрастова група ПГбг. /6-7г./.

6



Неподлежащите на задължително предучилищно образование групи са три -  яслена, 
първа възрастова и втора възрастова група. Подлежащите на задължително 
предучилищно образование групи са две -  трета възрастова група /ПГ 5г./ и четвърта 
възрастова група /ПГ 6г./. за децата от подготвителните групи са осигурени безплатни 
учебни помагала от държавата.

Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, 
съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостно развитие на детето, 
както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Педегогическото взаимодействие с децата се осъществява от квапифицилани учители с 
учителска правоспособност. Основна форма е педегогическата ситуация, която се 
реализира в учебното време на учебната година. Основните подходи в образователно- 
възпитателната работа с децата са педагогически и психологически. Работата на 
учителите е насочена към развиване на умения с постоянно променяща се информация, 
а прилаганите интерактивни методи на педагогическо взаимодействие с децата имат за 
цел изграждане на ключови компетентности и нагласи за учене през целия живот.

Проследяват се резултатите от индивидуалното развитие на всяко дете, като се 
диагностицира входното и изходното ниво на неговите постижения по образователни 
направления. В края на учебното врее на всяка учебна година, учителите изготвят 
обобщен анализ за образователно-възпитателната работа на всяка детска група.

Детската градина осъществява взаимодействие с родителите чрез изграждане на 
родителски активи за всяка възрастова група в началото на всяка учебна година. Търси 
се участието им като партньори в процеса на предучилищно образование на децата чрез 
съдействието им за честване празници в и извън детскта гранина, организиране на 
„отворени врати“ за наблюдаване на различни режимни моменти от организацията на 
детския ден в детската градина, а също и привличането им като спонсори и дарители за 
подобряване на материално-техническата база. От учителите са изградени 
информационни табла за родителите, където се поставя информация за текущото 
образователно съдържание и резултати от работата на децата.

Предучилищното образование в ДГ „Камбанка“ се осъществява при целодневна 
организация. Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение 
и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната 
година. Образователното съдържание е разпределено по възрастови групи, съобразено 
с възрастовите харектеристики на децата и техните индивидуални потребности.

Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал. 4 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование за учебната 2016/2017 година е разработена програмната 
система, в която се включват:

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
3. Тематично разпределение за всяка възрастова група;
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4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

2. Анализ на управленската политика на детската градина:
ДГ „Камбанка“ осъществява своята дейност е помощна на функциите на управление: 
планиране, организиране, мотивиране, контрол и прилага принципите на: 
законосъобразност, качество, равнопоставеност и многообразие, сътрудничество, 
гъвкавост.

S  Ценности на институцията
Ценностите, които изповядва детската градина да се споделят от трите страни в 

образователно-възпитателния процес -  деца, родители, учители и непедагогически 
персонал.

ЧЕСТНОСТ -  означава да казваме истината пред себе си и пред другите;
ОТГОВОРНОСТ -  означава да спазваме всички обещения и да спазваме своите 

задължения, да пазим психически и физически другите, да разбираме последствията 
при изпълнение или неизпълнение на поетите ангажименти;

УВАЖЕНИЕ -  означава да спазваме установените правила, да зачитаме личното 
пространство и вещите да другите, техните чувства и желания, да изслушваме и 
приемаме чуждото мнение, като може и да не го споделяме;

ИНИЦИАТИВНОСТ -  означава активно да участваме в живота на детската 
градина, да даваме предложения, да споделяме идеи, да постъпваме смело, като сме 
обмислили добре ефекта от действията си;

ВЗАИМОПОМОЩ -  означава да си помагаме един на друг, да услужим на някого в 
нужда, да печелим приятели, да се чувстваме полезни;

ОТКРИТОСТ -  означава да споделяме какво мислим и чувстваме, какво искаме, за 
да бъдем разбрани;

ТОЛЕРАНТНОСТ -  означава да приемаме хората такива, каквито са, да разбираме 
различията, да приемем, че другите мислят, действат и чувстват различно.

S  Кадровата политика на образователната институция:
Детската градина разполага с 19 утвърдени щатни бройки -  9 педагогически и 10 

непедагогически.
Средна възраст на педагогическия персонал -  51 години. Единият старши учител е 

пенсионер. Средна възраст на непедагогическия персонал -  43 години.
В детската градина на пряко подчинение на директора работят и 3 /трима/ 

медицински специалисти -  медицински фелдшер и медицински сестри. Единият 
медицински специалист е пенсионер. Средна възраст на меицинския персонал -  61 
години.

Педагогически специалисти:

ОКС ПКС
№ Длъжност Брой

Магистър Бакалавър
Профес.

бакалавър
I II III IV V
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1 Директор 1 X X

2 Главен
учител

1 X X

3 Старши
учител

3 X X

4 Старши
учител

1 X X

5 Старши
учител

1 X X

6 Старши
учител

1 X

7 Учител 1 X

Непедагогически персонал:

№ Длъжност Брой
Образование/допълнителна

квалификация

1 ЗАС 1 Средно специално

2 Г отвач 1 Средно

3 Помощник-готвач I Средно

4 Помощник-възпитатели 6 Средно

5 Огняр 1/2 Средно

6 Общ работник 1/2 Средно

Ефективност на разпределението на персонала; възможности за оптимизиране 
на професионалното поведение на работещите:

Персоналът е разпределен в яслена група, градински детски групи, кухненски блок, 
административна част, котелно помещение.

В яслена група работят две медицински сестри и двама помощник-възпитатели. 
Работното време на медицинските сестри е по график, а помощник-възпитателите
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работят на първа и втора смяна, като се редуват на седмица. Медицинските сестри са 
пътущи -от град Стара Загора и от град Казанлък. Помощник-възпитателите са местни.

Във всяка градинска група работят две учителки и един помощник-възпитател. 
Учителите работят на първа и втора смяна, като всеки ден редуват смените си, за да се 
проследява взаимодействието с децата и тяхното състояние. Три учителки са местни, 
две пътуват от град Стара Загора, две от град Казанлък, една от село Тулово. Местните 
помощник-възпитатели са трима и работят на първа и втора смяна по график. Един 
помощник-възпитател пътува от село Тулово и работи на редовна смяна.

В кухненски блок готвачът и помощник-готвачът работят първа смяна.
В административна част директорът работи на редовна смяна, при необходимост и 

на ненормирано работно време. ЗАС работи на редовна смяна, медицинския специалист 
на детската градина -  на редовна смяна.

В котелно помещение служителят изпълнява длъжност огняр и общ работник и 
работи с различно работно време през отоплителния и неотоплителния сезон.

Възможностите за оптимизиране на професионалното на работещите се изразяват в 
умението гъвкаво да се преструктурира работа с деца и персонал при отсъствието на 
даден служител, като се създадат условия за спокойно, нормално и ефективно 
протичане на образователно-възпитателната работа и опазване живота и здрвето на 
децата.

Материална база и техническа осигуреност:
Детска градина „Камбанка“ е открита през 1975 г. Състои се от една основна сграда, 
разположена в централната част на град Мъглиж в непосредствена близост до 
основното училище в града.
През 2014-2015 година е санирана детската градина с подменена дограма, ремонтиран 
покрив, поставен нов котел за отопление с пилети, ремонт на кухненския блок -  
облицовка на стени, под, шкафове, готварска печка; ремонтирани са петте занимални, 
като на градинските занимални на първия етаж са подменени леглата за спане на 
децата, част от дидактичните шкафове в големите занимални и гардеробите в 
складовите помещения.
Детската градина разполага с пет функциониращи занимални, към всяка от които има 
голяма занималия, малка занималия, тераса, санитарен възел, кухненски офис, склад; 
яслена група е отделена от градинските групи и има самостоятелен вход. Две от 
градинските групи са на втория етаж, останалите на първия.
Кухненски блок, първи етаж - обособени складови и подготвитени помещения за 
хранителните продукти, санитарен възел. Необходимо е изграждане на вентилационна 
система в кухненски блок.
Административна част, първи етаж - кабинет на директора, медицински кабинет, 
канцелария на ЗАС, учителска стая с методична литаратура.
Котелно помещение -  първи етаж: котелно, стая за огняра; втори етаж: склад за 
костюми на децата, складове на ЗАС, склад за пилети.
Свободна занималия, със сменена дограма, неремонтирана - с голяма и малка 
занималия, санитарен възел, офис, склад. Има възможност да се ремонтира и изгради 
като физкултурен салон, с площадка по БДП, зала за осъществяване на допълнителни 
форми на педагогическо взаимодействие с децата.
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Двата вътрешни двора на детската градина са с подменени плочки, единият има 
затревена площ. В него има изградена беседка и детска кът с клатушка от спечелен 
проект на детската градина „Обичам природата - и аз участвам“ през 2015 година. 
Дворовете се използвата за провеждане на утринно раздвижване на децата, подвижни 
игри, закаляване, празници, свободни игри.
Във външния двор на детската градина няма съоръжения за игра на децата, плочките 
стари, начупени и разбити, на места няма тревна площ, не са обособени детски 
площадки. През пролетта и лятото от разбитите места избуява растителност, която 
много трудно се премахва. Единствено има отлети бетонни основи за изграждане на пет 
площадки за игра. Дворът няма естетически добър вид и не е безопасно място за игра и 
двигателна активност на децата.

Маркетингова политика на детската градина, комуникация и взаимодействие 
с факторите на социалната среда; представяне и популяризиране на постиженията на 
децата и постиженията на учителите; авторитет на детската градина:
От проведеното анкетно проучване сред родителите, става ясно, че детската градина 
има добър авторитет в града и е желано мястото за отглеждане, възпитание, 
социализация и обучение на децата. Тя е единствена детска градина в града и на нея 
разчитат родителите /в по-голяма степен на децата от етничските малцинства/ за 
отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата. В основното училище в 
града имама смесена подготвителна група от 5 и 6 годишни деца за задължителна 
предучилищна подготовка. Поради по-високия процент на деца от етническите 
малцинства, родители на деца с майчин език български предпочитат да ги записват в 
детски градини в град Казанлък, тъй като разстоянието не е голямо, а на работещите в 
града им е по-удобно за разпределение на времето. Родителите, които работят в близки 
предприятия до град Мъглиж разчитат на детската градина за приемане на децата и 
нейното работно време от 06.00 часа до 18.00 часа.
Децата, записани в детската градина, имат възможност да се включат във всички 
общински и местни инициативи за представяне на своите възможности и постижения. 
Детската градина участва с поздрави в празника на града, инициативи на местното 
читалище, дневният център за възрастни хора и пенсионерският клуб. Осъществяват се 
посещения в основното училище за приемственост към училищното образование и 
формиране на представи за новата социална роля на децата от подготвителните групи -  
бъдещ първокласник. Също така се популяризират постиженията на децата чрез 
участие в конкурси за детски рисунки, организирани от различни обществени 
институции.

3, Социално-икономически анализ:
С въведената задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпване в 
първи клас е повишена посещаемостта на децата в детската градина и особено в 
подготвителните групи. Повишава се процентът на децата от етническите малцинства, 
който към началото на учебната 2016/2017 е близо 70 % с преобладаващо ромско 
присъствие. Засилва се неграмотността сред родителите от етническите малцинства, 
като по-често възрастните имат по-високо образование или завършен клас, а някои 
родители даже да не посещавали училище, от което липсват умения за четене и писане.
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Наблюдава се значително нарастване на социалните и ценностните различия, както 
между родителите от български и етнически произход, така и между самите родители 
от малцинствата. Родителите от етническите малцинства с по-големи финансови 
емигрират в чужбина поради трудова заетост, децата ги придружават и биват записвани 
в образователна институция. По-бедните родители често емигрират сами, оставят 
децата си на по-възрастните родители, които не гарантират присъствието им в детската 
градина.
Сред родителите битува мисленето, че предучилищното образование не е важно и 
детската градина е място за прибиране и хранене на децата.
Детската градина е третостепенен разпоредител на бюдженти кредити. Финансирането 
от община Мъглиж е добро. Осигурено е здравословно столово хранене на децата и 
топла кухня според нормативните документи и изисквания на РЗИ, медицинско 
обслужване от медицински фелдшер и оборудван медицински кабинет, редовно 
изплащане на заплатите на персонала. Увеличават се своевременно заплатите на 
персонала с приети анекси и постановления на МС, спазват се разпоредбите на КТД за 
образованието на национално и местно ниво. Всички педагогически специалисти 
участват в НП „Диференцирано заплащане“.

III. Концепция за развитие на детската градина
1. Мисия на детската градина:

Устойчиво и активно управление на образователно-възпитателния процес в посока 
формирането на ключови компетенции у подрастващите още от най-ранно детство, 
като се засили необходимостта да се подобри процесът на овладяването им, чрез 
йерархиризиране на основополагащите способности на индивидуалността.

2. Визия на детската градина:
Желаният бъдещ вид на детската градина:

Към 2020 година детската градина е образователна институция, осъществяваща 
качествено предучилищно образование, което създава условия за творческо и 
пълноценно развитие на всички деца и осигурява успешно интегриране на децата от 
етническите малцинства.

3. Стратегически цели и оперативни цели
Главна цел в Стратегията за развитие на детската градина е:
Развиване на дейности, осигуряващи равен статус и активно участие на всички деца в 
мултикултурна образователна среда.

1. Осигуряване на условия за пълноценно развитие на всяко дете.
1.1. Равен достъп до качествено предучилищно образование за всички деца и плавен 

преход към училищно образование.
1.2. Опазване живота и здравето на децата.
1.3. Позитивна и подкрепяща среда за всяко дете.
1.4. Образователна интеграция на децата от различен етнически произход.

2. Модернизиране на предлаганото предучилищното образование.
2.1. Подобряване резултатите от предучилищното образование чрез проследяване 
индивидуалните постижения на всяко дете.
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2.2. Стимулиране квалификацията на педагогическите специалисти за работа в 
мултикултурна образователна среда.
2.3. Утвърждаване на интеркултурното образование.
2.4. Прилагане на интерактивни методи и представени добри практики за подобряване 
на педагогическото взаимодействие.
2.5. Създаване на условия за професионални изяви.

3. Ефективно управление на ресурсите за качествено предучилищно образование.
3.1. Мотивация на педагогическия и непедагогическия персонал за работа в 
мултикултурна образователна среда.
3.2. Сътрудничество и взаимодействие между участниците в предучилищното 
образование.
3.3. Управление на материално-техническите ресурси.
3.4. Управление на финансовите ресурси.

4. Изграждане на привлекателен безопасен двор.
4.1. Осигуряване на двигателна активност за всички деца е цел хармонично личностно 
развитие.
4.2. Привличане вниманието на родители, община и неправителствени организации към 
нуждата от оборудване на двора.
4.3. Разработване на проект на МОСВ „Обичам природата -  и аз участвам“.
4.4. Подпомагане дейността на община Мъглиж за обновяване двора на детската 
градина.

5. Превенция срещу отпадане от образователната система.
5.1 Пълен обхват на децата две години преди постъпването им в първи клас и 
утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка.
5.2. Сътрудничество със семействата на децата и обществени организации.

4. Стратегически приоритети на детската градина:
Приоритетно направление 1: Утвърждаване на детската градина като

образователна институция, средище на културно многообразие и приобщаване чрез 
българския език.

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 
детската градина.

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на 
предучилищното образование и подготовка.

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата на квалификация и 
обучение на педагогическия и непедагогическия персонал.

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни 
потребности на децата. Подобряване на работата с деца е емоционални и 
интелектуални затруднения и специални образователни потребности.

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, НПО и 
участници в образователния процес.

Приоритетно направление 1: Развитие и подобрения във вътрешната и външната 
среда на детската градина.
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Приоритетно направление 8: Осигуряване на условия за публична изява на децата, 
инициатива и творчество.

Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти (национални и 
вътрешни).

Приоритетно направление 10: Утвърждаване имиджа на детската градина.

V. Дейности на детската градина за реализиране на мисията и достигане на 
стратегически цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните 
преимущества

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Стратегическа
цел

Оперативна
цел

Дейност Ресурси Индика
тор за 
изпълне 
ние

Отг. лице

1 .Осигуряване 
на условия за 
пълноценно 
развитие на 
всяко дете

Равен достъп 
до качествено 
предучилищ
но
образование 
за всички 
деца и плавен 
преход към 
училищно 
образование.

ЕРазработване на 
Прогр. с-ма като 
част от Стратегията 
за развитие на ДГ.
2.Приемане на 
тематични 
разпределения по 
възр. групи.
3.Седмично 
разпределение по 
ОН.
4. Разработване 
портфолио на 
детската група.

Всяка
учебна
година

Приета
Прогр.
с-ма

Директор,
педагогич
ески
съвет

Опазване 
живота и 
здравето на 
децата.

ЕПремане План за 
здравното обучение 
на персонала и 
закаляване на 
децата.
2.Пълноценно 
хранене на децата.
3.Ефективен 
филтър и 
профилактика на 
детското здраве.

Всяка
учебна
година

Приети
планове

Мед.
специалис
т
ПС,
директор
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4.Оценяване на 
физическата 
дееспособност на 
децата.
5.Ефективна 
дейност на 
Комисията по 
хигиена.

Позитивна и 
подкрепяща 
среда за всяко 
дете.

1 .Създаване на 
процедура за 
адаптиране 
новопостъпили 
деца в ДГ.
2.Приемане на 
Етичен кодекс в 
ДГ, правила на 
поведение в 
детската група и 
общи правила.
3.Самооценка на 
учителите-ниво на 
ПВ с децата.
4.Създаване на 
ателиета по детски 
групи.

Уч.
2016/2017
г.
Уч.
2017/2018
г.

Приета
проце
дура,
етичен
кодекс,
брой
ателиета

Мед.
сестри,
Учители,
ПС

Образова
телна
интеграция на 
децата от 
различен 
етнически 
произход.

1 .Допълнителен 
модул по БЕЛ за 
деца невладеещи 
бълг. език. 
2.Допълнително 
обучение по БЕЛ за 
деца от 
етнническите 
малцинства.

Всяка
учебна
година

Брой
вкл.
деца

Директор,
учители

2.Модернизи
ране на 
предлаганото 
предучилищно 
то образование.

Подобряване 
резултатите 
от предучи
лищното 
образование 
чрез
проследяване 
индивиду
алните 
постижения 
на всяко дете.

ЕСистема за 
текущо и 
периодично 
проследяване 
постиженията на 
децата.
2.Работа в малки 
групи за
подобряване на ПВ.
3.Публични изяви и 
участия на децата в 
състезания и 
конкурси.
4.Създаване на 
портфолио на всяко 
дете, портфолио на

Всяка
учебна
година

Прогр.
с-ма

Учители,
ПС
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детската група.
Стимулиране 
квалифика
цията на 
педагоги
ческите 
специалисти 
за работа в 
мултикул- 
турна 
образова
телна среда.

1 .Обучение на 
педагогическия и 
непедагогическия 
персонал за работа 
в мултикултурна 
образователна 
среда.

Уч.
2016/2017
г.

Брой
обучени
учители

директор

Утвържда
ване на 
интеркул- 
турното 
образование 
като
неотменна 
част от 
процеса на 
модернизация 
на
българската
образователна
система.

1 .Приемане на план 
за гражданско, 
здравно, 
екологично и 
интеркултурно 
образование.
2. Честване 
празниците от 
екологичния 
календар.

Всяка
учебна
година

Брой
инициа
тиви

ПС,
учители

Съхраняване 
и развитие у 
децата на 
етнически-те 
им
особености, 
култура, език 
чрез
представяне 
на елементи 
от тяхната 
история и 
култура.

1.Приемане на 
празничен каледар 
на ДГ.
2.“Приказни деца“- 
фестивал на 
приказките от 
различни етноси.

Всяка
учебна
година

Брой
празниц
и

Учители

Прилагане на 
интерактив
ни методи и 
добри
практики за 
подобрява-не 
на ПВ

1 .Обучение на 
педагогическите 
специалисти за 
работа с
интерактивна дъска 
и мултимедия.
2.План за работа на 
МО.

Уч.
2016/2017
г.
Уч.
2017/2018
г.

Брой
обучени
учители

директор

Създаване на 
условия за 
професио-

1. Провеждане на 
открита практика 
на ниво община

Уч.
2017/2018
г.

брой
набл.
учители

Директор,
учители
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нални изяви.

3.Ефективно 
управление на 
ресурсите за 
качествено 
предучилищно 
образование.

Човешки
ресурси

1 .Подбор и 
мотивация на 
персонала.
2.План за 
квалификация на 
персонала.

Уч.
2018/2019
г.

С-ма за 
подбор, 
приет 
план

Директор,
ПС

Сътрудни
чество и 
взаимодейст
вие между 
участниците в 
ПУ
образование

1 .Планове за работа 
с родителите по 
възрастови групи.
2.Взаимодействия с 
началното 
училище.
3.Партньорство с 
община, читалище, 
клуб на 
пенсионера.

Всяка
учебна
година

Брой
инициа
тиви

Учители,
директор

Управление 
на материал
но-техничес
ките ресурси.

1 .Анализиране 
състоянието на 
мат.-техн. база.
2.Справка за 
извършени ремонти 
и подобрения.

Всяка
учебна
година

Брой
подбре-
ния

директор

Управление
на
финансовите
ресурси.

1.Спазване
принципите за
законосъобразност
и контрол на
използваните
финансови
средства

Всяка
учебна
година

Съгласу
вани
заявки

Директор,
ЗАС

4.Изграждане 
на
привлекателен 
безопасен двор

Привличане 
вниманието 
на родители, 
общественост 
и др. към 
нуждата от 
оборудване на 
двора.

1 .Провеждане на 
анкета сред 
родителите за 
качеството на 
предоставяното 
образование. 
2.Изготване на 
доклади до община 
Мъглиж

Уч.
2016/2017 
г., при 
необходи 
мост

Брой
анкети

Учители,
директор

Разработване 
на проект на 
МОСВ 
„Обичам 
природата -  и 
аз участвам“

1 .Кандидатстване 
по проект на 
МОСВ или в 
партньорство с 
община Мъглиж.

Уч.
2017/2018
г.

Разрабо
тен
проект

Директор

Осигуряване 
на двигателна |

Кандидатст-ване по 
ПМС №129

Всяка
учебна

Разрабо
тен

Директор
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активност за 
всички деца с 
цел
хармотично
личностно
развитие

/11.07.2000 г.
2.Ежедневно 
провеждане на 
ДФПВ по ОН ФК.
3.Занимални на 
открито през 
неучебно време.

година проект

5.Превенция 
срещу отпадане 
от
образователна
та система

Пълен обхват 
на децата две 
години преди 
постъпването 
им в първи 
клас

1.Изготвяне на 
ежемесечна 
справка за 
посещаемастта в 
ПГ през учебно 
време.
2.Разговори с 
родителите и 
посещения по 
домовете.

Всяка
учебна
година

Списъци 
от ГРАО 
на подл. 
деца на
зпп

Директор

Сътрудни
чество и 
взаимодей
ствие със 
семействата 
на децата, 
обществени 
организации, 
здравни 
медиатори

1 .Анализ на 
дейността на 
работата с 
родителите.
2.Включване на 
родителите в 
активи, клубове за 
повишаване на 
родителската 
компетентност.

Всяка
учебна
година

Изгот
вен
анализ,
брой
активи,
клубове

Директор

Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи:
• началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента;
• в случай на промени в организацията на дейността на детската градина;
• при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до 

предучилищното образование.
На основата на тази стратегия всяка година се разработва годишен план за 

дейността на детската градина, с посочени конкретните отговорници и срокове за 
изпълнение.

Стратегията за развитие на ДГ „Камбанка“ е приета на заседание на 
Педагогическия съвет -  Протокол № 9/10.09.2016 г. и е утвърдена със заповед № 
212/13.09.2016 г. на директора на детската градина.


