
 

 

 

Утвърдил:.................... 

Директор/И.Христова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

 ДГ №9”Ален мак” със специални групи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2021 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

          Стратегията за развитието на ДГ №9 ”Ален мак” 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 ДГ 9”Ален мак” 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№ 9  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 заведение трябва да бъде един изпреварващ модел 

на предстоящия му пълноценен граждански живот.  

 

ІІ. МИСИЯ 

1.Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна 

дейност в детското заведение, които да осигурят максимално развитие на детския 

личностен потенциал. 

2.Създаване на  възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие 

на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  Поставяне  основите в 

личностното развитие на всяко дете - личности рационални, с критическо мислене и 

творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, 

компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

3.Превръщане на ДГ 9 „Ален мак” в желано и любимо място за деца и родители, в 

ценено място за интеграция   и подпомагане на личностното развитие на ДСОП, 

сътрудничество и просперитет на семействата и колектива. 

 

 

ІІІ. ВИЗИЯ 

 
Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като модерна 

гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-
културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като 
съмишленик и партньор на деца, родители и учители.  

 
За нас е важно : 

        - осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, 

физическо и творческо развитие на децата от 2 до 7 годишна възраст;  

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - 

образователен процес  за цялостно развитие на детето и опазване на физическото и 

психическото му здраве. 

 -  ще отговорим на изискванията за създаване на приобщаваща и подкрепяща 

среда, ще осигурим екип от специалисти за допълнителна подкрепа на деца , имащи 

необходимост от приобщаване и социализация. 



 - създаване общност от хора , които обичат децата, професията си, поддържат и 

надграждат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация. 

        - водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите, 

сътрудничество  в името на децата. 

 

 

IV.ЦЕННОСТ 

1.Единна държавно образователна политика за осигуряване на предучилищно 

образование. 

2.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация , запазване и развитие на 

българската образователна традиция. 

3. Индивидуалното стимулиране и подпомагане на всяко дете от екип от специалисти на 

базата на оценка на потенциала и интересите му. 

4.Прозрачност на управлението  и предвидимост на развитието на ДГ 

5.Ангажираност и диалог на всички заинтересовани страни имащи отношение към 

въпросите на образованието.. 

6. Съвременно менажиране, съобразно потребностите на новото време, изисквания и 

тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

7.  Дейността на детската градина  да  е насочена към  придобиване  на съвкупност от 

компетентности по всички образователни направления, необходими за успешно 

училищно образование. . 

8.Педагогическо взаимодействие под формата на игра, в основни и допълнителни форми. 

 

V.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Интелектуално, емоционално, социално, духовно нравствено и физическо развитие  и 

подкрепа на всяко дете в съответствие възрастта , потребностите и интересите му. 

Придобиване на компетентности  необходими за успешна личностна и професионална 

реализация в съвременното общество. 

 

 

VI.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДГ 

1.Интелектуално , емоционално , социално , духовно нравствено  и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете. 

2.Придобиване на компетентности , необходими за успешна личностна и  професионална 

реализация . 

3.Откриване, насърчаване, развитие и реализация на  заложбите и способностите  

на всяко дете. 

4.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на  принципите за 

демокрацията, човешките права и свободи, гражданското участие и отговорност. 

5.Формиране на толерантност и уважение към различията, към правата на децата и  хората 

с увреждания. 

6. Създаване на предпоставки за изграждане на европейски климат и нови инициативи 

във възпитаването и обучението на децата.  

7.Насочване на всички усилия за творческото развитие на децата чрез играта, познанието 

и позитивна образователна среда. 

8.Активно включване на родителите като сътрудници и партньори  

9.Осигуряване на подкрепа за личностното развитие на ДСОП, равен шанс и достъп до  

приобщаващо образование. 

 



VII.ВОДИЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Ориентираност към личността - Важната задача за нас, е успехът на отделната 

личност. 

 2. Равен достъп - Всяко дете постъпило в детското заведение има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.  

3. Сътрудничество  и партньоство - Успешната образователна и възпитателна политика  

се основава на широко участие в сътрудничество и партньорство с други институции.  

4. Отговорност - Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 

персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, 

осъществявана в детската градина, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 

дългосрочно въздействие. 

 5. Гъвкавост - Образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и да предоставя възможности за свободен избор 

на децата. 

 6. Новаторство - Административното ръководство и педагогическият екип са отворени 

за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати в 

работата им. 

 7. Отчетност - Всички участници в образователната и възпитателната дейности 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност 

и резултатност. 

 8. Ефективност – Изразява се в динамично управление, реализация и обвързване на 

ресурсите с постигнати конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие.  

9.Законосъобразност - Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия да 

съответстват на законите и нормативните актове. 

 10.. Принцип на конкурентноспособността на детското заведение - чрез предлаганите 

подходящи дейности детското заведение да си осигури предимства в действащата мрежа 

от подобни на територията на общината.  

6. Принцип на комуникативно взаимодействие - между детското заведение и родителите. 

В условията на пазара и конкуренцията, информацията от детското заведение към 

родителите, трябва да бъде достатъчно активна и актуална. Обратната връзка също.  

7. Принцип на хуманизъм, толерантност, равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация при осъществяване на предучилищното образование.  

 

  

VIII.ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

 

 

1.Утвърждаване на ДГ като институция  с високо качество на грижите за опазване 

здравето и живота на детето, защита  правата му , хуманно и отговорно отношение към 

индивидуалните потребности на детската личност . 

2. .Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна , уютна 

интерактивна материална среда и грижовен висококвалифициран екип.  

3. Действена възпитателна и образователна  среда предразполагаща всички деца и  

подпомагаща ДСОП към разкриване и развитие на възможностите  си. Удоволетворяване 

на потребностите на деца със СОП чрез осигуряване на подкрепяща среда, 

специализирана помощ и  адекватна корекционна  работа. 

4.Усъвършенстване системата за квалификация и преквалификация на кадрите 



5..Повишаване на качеството и ефективността на ПУО и подготовка- на система за оценка 

и самооценка на институцията . 

6.Взаимодействие и сътрудничество с родители, общественост, НПО и органи по чл.2,ал.2 

от ЗПУО 

7.Развитие и подобряване на външна и вътрешна среда 

8.Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия за тяхната 

публична изява 

9.Участие в програми и проекти 

10.Имиджова политика на ДГ –  е-политика,  работа с медии и др. звена изграждащи 

имиджа на институцията 

11..Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към 

постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и 

неуспехите и оцеляване на ДГ при кризи и извънредни ситуации. 

12.Активизиране работата на родителската общност, ОС за реализиране на крайната цел-

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца и  оптимизиране на възможностите на ДГ да 

се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен 

продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене.  

 

 

  

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТА ИМ 

 

1.Поддържане на висок професионален имидж на институцията ДГ 

 голяма предпочитаност при избора на ДГ от родителите/ДСОП и ДХЗ /  

 пълен капацитет и списъчен състав 

 търсене на професионалните и специални услуги за деца 

 множество изяви на различни нива и чрез разнообразни методи и средства 

 запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към ДГ 

и екипа ни. 

 

2.Повишаване и поддържане на съществуващата  мотивация на учителите и 

непедагогическия състав, непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадрите. 

 брой квалификационни кредити и участия на педагогическите  специалисти в 

различни квалификационни форми 

 кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС 

 „Мотивираният учител е успешният учител!„  

 

3.Възпитаване и обучение чрез  създаване на  учеща среда и емоционален комфорт 

за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства 

 поддържане и непрекъснато обогатяване на МТБ  в крак с новите изисквания 

 голямо разнообразие от различни и желани от децата дейности чрез свободен избор 

и достъп за всяко дете 

 осигуряване на качествен и интерактивен УВП от професионалисти с ново мислене 

и готовност за непрекъснато професионално и личностно развитие. 

 

4.Развитие и усъвършенстване  на партньорските отношения на ДГ със семейството  

и другите социални  фактори – Обществен съвет, УН, НО и други. 



 разнообразни, системни, интересни и полезни партньорства осъществявани чрез 

различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и др.форми на 

взаимодействие и доверие.  

 

5.Ефективен мониторинг, отчетност, прозрачност и докладване по изпълнението на 

всички дейности на стратегията 

 

6.План за иновационни политики и управление на процесите – разработване и 

внедряване на нови методи и техники за развитие на ДГ с оглед постигане на максимални 

резултати: 

 Стратегия за работа с хора- работа в екип, техники за успех, уникалност на всеки 

един от екипа, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, 

взаимопомощ и подкрепа в екипа. 

 Стратегия за насърчаване на учителите- техники за успех, награди и признания, 

насърчаване чрез стимули, сътрудничество в екипа, регламентирано време за 

комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане 

лични празници на всеки един от екипа, оценка на всеки един от екипа пред 

останалите, подържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство- режим 

на труд и почивка, зачитане на личния живот, политика на отворени врати 

 Стратегия за позитивна общност- техники за успех, среда за надграждане на 

компетенциите, признаване на културни различия, справедливо справяне с всеки 

казус, човек или проблем 

 Стратегия за осигуряване на ресурси и материали- осигуряване на спокойна и 

обезпечена работна среда, материали според нуждите и идеите на екипа с цел 

прилагане на нови или различни техники на работа с децата 

 Стратегия за въвеждане на иновации в обучението- свободен избор на техника, 

метод, средства. Положителна подкрепа за различните стилове на работа, 

гарантиране на разнообразието и творчеството в работата с децата. 

 

 

 

Стратегически анализ на микро и макро средата 

 
    Силни страни                                                                                   Трудности 

1.Няма силно очертан демографски срив и 

липса на деца 

2.Голям наплив от деца желаещи да 

посещават ДГ/масов прием и деца с 

проблеми/ 

3.Осигурено е здравно и медицинско 

обслужване и здравна профилактика 

Ограничен капацитет, много деца с 

недиагностицирани заболявания и 

поведенчески проблеми 

Многоспектърен и различен брой 

заболявания , които създават трудности 

при ежедневното обслужване и контрол от 

всички равнища/лекар, учители, помощен 

персонал/ 

                                                     Вътрешен потенциал: 
1.Използване на творческия заряд , изобретателност , висока сензитивност на детската 

природа. 

2.Стимулиране на познавателната активност на всяко дете и позитивно развитие 

3.Туширане на напрежението , агресивността, тревожността  

4.Диагностициране на  проблемите в развитието на всяко дете и създаване на адекватни 

условия за преодоляването им./ екип от профилирани специалисти/ 



1.2.Кадрови ресурси: 

Брой педагогически персонал -26.5 

Образование –висше/бакалавър-  13учители   ; магистър-13  

Възрастов състав- до 30 г-2;  до 40 г.-8  ;    до 50г - 4      ;  над 50 г.-10          ;           ; 

II ПКС-4      IV ПКС -4      VПКС-5 

В ДГ няма главен учител, има 7 учители  и  18 старши учители 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Възпитателно-образователен процес  

Наличие на Програмна система, стратегия , документация  и  помагала.  

Прилагане на допълнителни програми и дидактична литература.  

Изпълнение на държавните образователни стандарти.  

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата. 

 

                       Силни страни 

 
                       Трудности 

1.Недостатъчно прилагане и използване на 

подходи и дейности от превантивната и 

              Силни страни 

1.Покриване на ДОС  по ОН на децата от 

масовите групи. 

2.Добра система на поддържаща 

квалификация и наличие на 

квалифицирана педагогическата .колегия. 

3.Отделяне на средства и усилия за 

вътрешно методическа и педагогическа 

квалификация от тесните специалисти в 

ДГ 

4.Много добра МТС 

5.Формирани са многобройни комисии за 

подпомагане на дейността на ДГ 

6.Наличие  на  финансови  условия  за  

изпълнение  на    задължителните за ДО 

елементи.                             

7.  Осигурени  здравна  профилактика за 

децата и мониторинг на   работното място 

от лицензирана фирма.                  

8.   Добри  умения  за  презентиране . 

 

 

 

 

 

                      Трудности 

1. Липсва национален инструментариум 
за диагностика.  

2.Недостатъчна мотивация за повишаване 

на квалификацията и придобиване на ПКС 

3.Не носи ли облаги , квалификацията не е 

приоритет за действащите учители. 

4.Нужни са много средства извън бюджета 

за поддържане и подобряване на 

дидактичната и материална среда/ 

спонсори/ 

5.Неефективна работа на комисиите , 

нямат спецефичните знания по СФУК, не 

познават нормативната уредба, нежелание 

да носят отговорности извън преките си 

задължения. 

6.Липса на възможност за допълнително 

материално стимулиране на най добрите. 

 

8.Участие на едни и същи учители във 

всички отговорни проекти  и програми. 

Недостатъчни умения за работа в авторови 

програми. 

• 9. Недостатъчна финансова осигуреност 
на цялостния процес в детската градина –
хигиенни нужди, квалификация, 
съвременна образователна и здравословна 
среда и др.  



1.Създадени са условия за „равен старт“ на 

всички деца          

2.  Наличие     на  възможности       за  

допълнителни     педагогика,    както    и    

ателиета и школи 

3.   Популяризиране,     изява   и   

презентиране      на  творчеството   на   

децата   –портфолиа,       изложби,     

концерти, базари,  и др.                                    

4.  Приобщаване      на   децата    към   

националните      ценности и традиции.                                         

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ 

равностойност на трите основни дейности: 

игра–възпитание-обучение.              

6.  Утвърждаване       на   личностно    

ориентиран и позитивен подход на 

възпитание.                       

 

 

рехабилитационна педагогика .Невладеене 

на компенсаторни педагогически 

механизми от позитивната педагогика. 

2.Недостатъчно противодействие на 
детската и родителска хиперактивност. 
Увеличаващи се прояви на агресивни 
нагласи в предучилищна възраст.  

 

3.Неизползване на всички педагогически 

похвати в унисон със  спецификата на ДГ 

4.Разностранна, не подредена 

диагностична процедура, не винаги 

съобразена с възрастовите особености на 

децата. 

5. Липса на апробирани , приложими и 

популяризирани интерактивни методи за 

взаимодействие в детската група. 

Вътрешен потенциал 

 

  Овладяване  принципите  и  методите  на  позитивното  възпитание  чрез  

самоподготовка ,  вътрешна и външна квалификация.  

• Повишаване      на  квалификацията       (посещаване    на   курсове,   тренинги,    

обучение    или  самообучение).  

• Компетентен и критичен подбор на програми и помагала, работни групи за 

изработване на адекватна диагностика по възрастови групи 

 

 

1.4. Учебно-техническа и материална база  

Достатъчен  сграден  фонд,  специално  проектиран  и  построен  за  детска  градина:    

спални,   занимални,    кабинети  за цялата администрация и тесни специалисти,  дворни  

площадки,  без игрови съоръжения, ,  здравен кабинет, липса на  методичен кабинет.  

Достатъчни  УТС  –  технически  средства,  подпомагащи  педагогическия  процес  –  

компютри,  принтери, камера,фотоапарат, DVD .  

Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени 

помагала и  др.  

 

 

 

                       Силни страни 

 

1. . Обособени помещения за всяка група.                       

2.Голям двор с пространство за игра и 

възможност за обособяване на площадки с 

игрови съоръжения. 

3.  Наличие  на   технически  средства,  

необходими  за     педагогическия процес                                       

3. Наличие на  собствена кухня.  

4.Собствена отоплителна система.                        

                       Трудности 

1.Остарeлия   сграден фонд изисква много 

средства за подръжка.  
2.Издръжката на басейна е много висока 

3.Липса  на  уреди за игра  на двора.  

6.Липса на достатъчен брой компютри за 
всяка група, , копирна машина и др.  

7. Липса на механизъм за включване в 

национални и европейски фондове и 



5.Наличие  на  собствен  сайт  и  отделни  

сайтове  на групите.          

 

 

програми за благоустройство на сградата 

и двора на детското заведение 

Вътрешен потенциал 

• Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности.  

• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на 

МТБ.  

Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции. 

 

 

 

1.5. Финансиране  

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.   

Заплатите на персонала, издръжката на медицинския кабинет и подготвителните за 
училище групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се 
осигуряват от фонд „Държавни дейности“.  

Детската градина е на делегиран бюджет.  

В детското заведение има разработени и утвърдени  ВПРЗ.  

Съществуват други алтернативи за финансиране от проекти, дарения и спонсорство 

Силни страни:  Трудности:  

1.Делегиран бюджет, управляван от директора, 
по приоритетите на градината. .  

2.Безплатни допълнителни закуски за ППД.  

3.Привличане на дарения от родителите.  

4.Приходи от собствена дейност – наем от школи 
по интереси, благотворителни базари. 

5. Действащи комисии за подпомагане дейността 
на ДГ и  на офертите по ремонти, услуги и 
доставки.  

6.Функционираща и действаща комисия по отчет 
и контрол на даренията. 

 7..Наличие на вътрешни правила за труд и 
работна заплата.  

8.Въвеждане на системата за финансово 

управление и контрол и оценка на риска. 

9.Процедури и стратегии за всички дейности в 

помощ на управлението  

1Липса на средства за основни 
ремонти, за реконструкция на двора, 
за изграждане на Монтесори кабинет.  

2.Недостиг на целеви средства .  

3.Липса на средства за заместници 
при отсъствие на титулярите.  

4.Недостатъчно активизиране на 
родителите за участие в 
благоустройството и обогатяването на 
материалната база.  

  

 

Вътрешен потенциал:  

• Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.  

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.  

• Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към 

бюджета.  

Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране. 



 

 

 

1.6. Външни фактори  

Семейна общност и родителите на децата   

Връзки с неправителствени организации   и сдружения 

Общински структури и културни институции  

  

Силни страни:  Трудности:  

 

1. Наличие на  допълнителни за спонсориране 
инициативи на детската градината.  

1. Достъп на родителите  до  прекия 
образователно-възпитателен процес.  

2. Установени са традиции в 
приемствеността с училища.   

3. Създадени са ползотворни връзки с 
обществени организации  и  институции: 
 детски градини и сдружения.  

4. Налице е добра връзка с местните медии 

за популяризиране дейността на детската 

градина. 

1. Недостатъчно е 
включването на родителите  в 
живота и образователните 
инициативи и  програми на 
детската градина.  

2. Неефективни са връзките и 
контактите с неправителствени 
организации.  

3. Недостатъчно е прилагането 

на разнообразни инициативи за 

повишаване активността на 

родителите.  

4. 4 .Незаинтересованост и 
неглижиране от родителите на  

деца с проблеми , хиперактивност , 
обучителни трудности и липса на 
адекватна корекционна дейност и 
неприемане професионалното 
мнение на специалистите. /няма 
регламентиран законов инструмент 
за защита на  останалите деца в 
групите 

5. 5 .Проблеми с някои родителите – 
неразбиране целите на детското 
заведение, разминаване на 
критериите за развитие на децата, 
свръхпретенции и др.  

 



Вътрешен потенциал:  

• На базата на досегашен опит може  са създадени нов тип отношения на 
сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени 
врати. „ Днес аз ще Ви уча“ 

• Създаване на система за външна изява на деца и учители.  

• Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, диск.  

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и 

училището.  

 

 

2. Идентификация на проблемите  

2.1. Общи  проблеми:  

• Липсва национален инструментариум за диагностика.  

• Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина –хигиенни 
нужди, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.  

• Липса на национална стратегия за спорта при най-малките.  

2.2. Специфични проблеми:  

• Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст.  

• Незаинтересованост и неглижиране от родителите на  деца с проблеми , хиперактивност , 
обучителни трудности и липса на адекватна корекционна дейност и неприемане 
професионалното мнение на специалистите.  

• Проблеми с някои родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване 
на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др. 

•  Липса на съвместна (със семейството) закалителна  и хранително –здравословна 
програма за децата. 

 

 

 

 

IX.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Всички дейности за реализиране на настоящата стратегия ще се насочат към: 

 осигуряване на равен достъп до качествена педагогическа услуга за всяко дете 

 подобряване на психичното и физическо здраве на всяко дете 

 даване на знания, умения и възможности на всяко дете  за реализиране на неговите  

права и отговорности 

 оказване на необходима и поискана помощ от родителите с цел подобряване на 

уменията за родителство, консултиране, оказване на подкрепа, популяризиране на 

различни форми, методи и услуги за работа със семействата  

 обучение за родители, осигуряване на достъпни услуги за родители и деца, които 

да улеснят поддържането на близки взаимоотношения в полза на децата 

 включване на децата със СОП в живота на ДГ чрез осигуряването на достъпна 

архитектурна и подкрепяща среда  и обучени и квалифицирани за целта кадри 

 оптимизиране броя на екипа съобразно броя и потребностите на децата 

 осигуряване на финансови механизми за качествена образователна услуга 



 прилагане на индивидуален подход в обучението и възпитанието на децата, 

осигуряване на близка до семейната среда, предлагане на иновационни техники и 

методи за общуване 

 качествено здравно обслужване и здравна информация 

 повишаване  здравната и педагогическа култура на родителите 

 здравно образование на всеки педагог, дете и родител, насочено към даване на 

знания и придобиване на умения за здравословен начин на живот - чрез 

нац.програми за хранене и други методи и средства, изграждане на знания за 

безопасно поведение и действие при рискови ситуации 

 повишаване на физическата активност чрез спортни  и дейности по интереси, 

подобряване и разширяване на спортната база, 100% участие на децата в спортни 

изяви и мероприятия 

 консултиране на родителите за интересите и способностите на детето и 

подпомагане на избора им при записване на училище 

 възпитаване на децата и семействата им в дух на толерантност, недискриминация 

на основание пол, религия, етнос чрез обучение на кадрите и семействата и 

прилагане на добри практики 

 повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и прилагане на 

интерактивни методи на обучение чрез КИТ и др.иновации 

 включване на децата в конкурси, форуми, програми за развитие на детското 

творчество и таланти, основани на свободния им избор и професионална 

педагогическа подкрепа 

 осигуряване на адекватни и превантивни мерки при защита правата на децата- 

защита от насилие, форми на взаимодействие със семействата на деца в риск, 

незабавно сигнализиране при забелязване на насилие, забрана за прилагане на 

всякакви унизителни за детето методи на възпитание в ДГ и семейството- обида, 

физическо малтретиране, наказания и др. 

 осигуряване на децата правото да изказват мнение, да зачитат мнението на другия 

- иновативен подход- създаване на кът за изслушване, споделяне, консултиране 

 подобряване координацията между институциите, отговорни за отглеждането и 

възпитанието на децата - прилагане на общи политики и практики, по-голямо 

сътрудничество на всички нива, основано на доверие, взаимопомощ и грижа за 

всяко дете. 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЦЕЛИ 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ СРОКОВЕ ФИНАНСИ

РАНЕ 

размер 

източници 

1.Провеждане на 

гъвкава , 

иновативна 

,динамична 

педагогическа, 

възпитателна и 

управленска 

дейност. 

1.Непрекъснат обмен на 

информация, на ефективни 

управленски решения 

Директор 

ЗДАСД 

психолог 

постоянен Бюджет на 

ДГ 

2.Осигуряване единство на 

обучение , възпитание и 

развитие на всяко дете и 

овладяване  на знания , 

умения  съобразно  ДОС 

Педагози, 

помощен 

персонал, 

специалисти 

постоянен Бюджет  



3.Изготвяне на годишно 

разпределение на 

учеб.съдържание по ОН. 

Избор на програма за 

работа и помагала 

Учители, 

директор, ОС 

Месец 

август 2017 

г. 

 

 4.Изграждане на умения за 

работа в екип на базата за 

толерантност, приемане на 

различията и  вкл.  

приобщаващо образование 

за ДСОП. 

Психолог, 

директор 

постоянен  

 5.Формиране на 

потребности, интереси  и 

нагласи за обучение и 

самоусъвършенстване през 

целия живот на деца и 

служители. 

директор постоянен  

 6.Усъвършенстване 

процесите на планиране, 

диагностициране, 

организиране и провеждане  

на съдържателен 

педагогически процес за 

всички деца /ДСОП/ 

Директор 

Учители, 

спец. педагози 

постоянен Бюджет на 

ДГ 

 7.Усъвършенстване на 

кадровата политика и 

набелязване на дългосрочна 

прогноза , съобразно целите 

на ДГ.  

директор 2018г  

 8.Обновяване системата за 

квалификация с цел бързо 

кариерно израстване на 

учителите 

Директор 

ЗДАСД 

постоянен  

 9.Изграждане , 

функциониране, 

поддържане  на модерна 

информационна система в 

помощ на персонала и 

родителите 

директор 2017г  

 10.Прилагане на ефективна 

система от критерии и 

показатели за отчитане на 

показателите от 

образователната и 

управленска дейност. 

директор До края на 

2017г 

 

 11. Финансова 

обезпеченост на ДГ чрез 

система на разумен 

делегиран бюджет и 

алтернативно финансиране. 

Директор 

 

постоянен Законосъоб

разност  и 

целесъобра

зност при 

изпълнение 



на 

бюджета. 

Дарения. 

 12.Създаване на постоянно 

действащи и временни 

екипи  и комисии в помощ 

на организационно 

управленската дейност в 

ДГ. Делегиране на 

правомощия и 

отговорности 

директор При 

необходимо

ст 

 

2.Създаване на 

позитивен 

микроклимат за 

всеки работещ , с 

възможност за 

професионално 

развитие ,себеизява 

чрез система за 

квалификация. 

1.Изграждане на развиваща 

и обновяваща се система за 

квалификационна дейност 

на принципа на  

-доброволност, , 

интерактивност,индивидуал

изация. 

2.Включване на обучения за 

поддържаща и 

надграждаща квалификация 

за успешна личностна и 

професионална реализация. 

Директор 

ЗДАСД 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЗДАСД 

учители 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

При 

необходимо

ст и в края 

на всяко 

полугодие 

 

 

 

Бюджет на 

ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

ДГ 

 3.Усвояване от всички 

участници в педагогическия 

процес на интерактивни 

технологии, подходящи за 

прилагане във ВОП. 

Директор 

психолог 

постоянен Бюджет на 

ДГ 

 4.близки и ефективни 

връзки с университетите и 

др.педагогически структури 

като банка за кадри 

подготвени и мотивирани. 

 

   

 5.Въвеждане на 

мотивационни инструменти 

и техники за стимулиране 

на кадрите-  развитие, ДТВ, 

финансови стимули, 

награди, повишаване на 

трудови възнаграждения, 

подобряване на условията 

на труд, обогатяване на 

базата, спазване на 

вътрешните правила за ОРЗ 

 

Директор  

Комисия  

В края на 

всяка учебна 

година 

Бюджет на 

ДГ 



 6.Непрекъснато 

усъвършенстване моделът 

на прогнозиране и 

планиране на 

квалификационните 

дейности. 

комисия В края на 

всяка учебна 

година 

Бюджет на 

ДГ 

     

3.Осигуряване на 

емоционален, 

здравословен,социа

лен и  физически 

комфорт  на всяко 

дете и ДСОП, 

осмислено от 

факторите за 

съдържателна, 

развиваща и  

подкрепяща де 

тското развитие 

дейност .  

1.Осигуряване на 

здравословна  жизнена 

среда , качествено 

образование и личностно 

ориентиран модел на 

възпитание за всяко дете 

според възможностите и 

потребностите му. 

Медицински 

екип. 

Директор 

учители 

 

 

 

 

постоянен  

2.Прилагане на гъвкав и 

вариативен дневен процес 

на обучение , възпитание , 

игра. 

Директор 

УЧИТЕЛИ 

 

 

 

 

  

3.Усъвършенстване на 

уменията за работа в екип 

на базата на толерантност, 

професионална 

съпричастност,  приемане и 

съобразяване с различията 

и особеностите на децата. 

Директор ,  

Психолог, 

логопеди,  

Специални 

.педагози 

  

4.Стимулиране на общите и 

специални способности 

чрез включване в  различни 

форми на педагогическо 

взаимодействие 

Психолог 

Учители 

ЕПЛР 

  

 5.Обогатяване системата на 
диагностиката като 
задължителна практика. 

Създаване на набор от 
апробирани тестове за всяка 
група.  

Учители 

комисия 

Начало на 

новата 

учебна 

година 

2017/2018г 

 

 6.Да се включат децата със 

СОП в дейности за 

личностно развитие и 

подкрепа. 

Директор 

Психолог 

ЕПЛР 

  

 7.Синхронизиране и 

ефективно взаимодействие 

с психолог, логопед , 

ресурсен учител и 

др.специалисти в 

ежедневието за повишаване 

Директор  

 психолог, 

логопед , 

ресурсен 

учител 

  



качеството на 

образователния процес 

 8. Създаване на авторова 
програма за използването 
на добрия опит в 
интеграцията наДСОП в 
детската градина.  

 

Директор 

Специални 

педагози, 

психолог  

п 

До 2020г 

поетапно 

 

4.Ефективно 

партньорство с ОС, 

УН, родителски 

активи  н 

неправителствени 

организации 

1.Включване на родителите 

в действени, активни 

съвместни дейности за 

издигане авторитета на ДГ  

и подкрепа . 

Директор 

учители 

постоянен  

 2.Психологическа и 

педагогическа подкрепа на 

родители с проблемни деца. 

Психолог 

Логопед 

Специални 

педагози 

Постоянен и 

при 

необходимо

ст 

 

 3.Привличане и използване 

ресурсите на 

неправителствените 

организации и институции 

имащи отношение към 

проблемите на детското 

развитие  и стимулиране на 

деца таланти . 

директор При наличие 

на такива 

деца 

 

 4.Методически срещи , 

тренинги , обучения , 

семинари за родители .  

Учители 

Психолог, 

други 

специалисти 

При 

необходимо

ст 

постоянен 

 

 5.Привличане на 

обществеността, спонсори  

и фирми за мултипликация 

на устойчивото развитие на 

ДГ 

Директор 

ОС 

постоянен  

     

5 Осигуряване  

единство  на 

външни и 

вътрешни 

взаимодействия, 

гарантиращи 

комфорта  и 

пълноценния живот 

на деца , учители  

служители в 

детското заведение 

1.Непрекъснато обновяване 

и поддръжка на 

материалната и дидактична 

база в крак с европейските 

и съвременни изисквания  

-ремонти по план и 

предписание на контролни 

органи/  

 

директор постоянен Бюджет на 

ДГ 

 2.Преструктуриране на 

вътрешното пространство  

директор 2018г Бюджет на 

ДГ 



и оформяне на монтесори 

кът за деца. 

 3.Изграждане на дворни 

игрови площадки за децата 

по проект 

 До 2020г  

 4.Създаване и обновяване 

на 

нагледноинформационната 

трибуна за родители /сайт , 

табла ,  

учители До края на 

2017г 

 

 5.Обновяване на интериора 

и екстериора,  

Директор 

родители 

постоянен Бюджет на 

ДГ 

спонсори 

 6.Създаване на 
информационна банка – 
библиотечен, мултимедиен 
фонд, портфолиа по 
проблемни области.  

учители поетапно  

 7.Закупуване на нови 

технологии и софтуерни 

продукти за деца и учители 

директор постоянен Бюджет на 

ДГ 

спонсори 

 8.Планирани ремонти 

дейности за опазване 

живота и здравето на деца и 

служители . 

директор При 

необходимо

ст 

Бюджет на 

ДГ 

Проекти  

дарения 

 

 

 

X.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТА ИМ 

 

1.Поддържане на висок професионален имидж на институцията ДГ 

 голяма предпочитаност при избора на ДГ от родителите/ДСОП и ДХЗ /  

 пълен капацитет и списъчен състав 

 търсене на професионалните и специални услуги за деца 

 множество изяви на различни нива и чрез разнообразни методи и средства 

 запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към ДГ 

и екипа ни. 

 

2.Повишаване и поддържане на съществуващата  мотивация на учителите и 

непедагогическия състав, непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадрите. 

 брой квалификационни кредити и участия на педагогическите  специалисти в 

различни квалификационни форми 

 кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС 

 „Мотивираният учител е успешният учител!„  

 

3.Възпитаване и обучение чрез  създаване на  учеща среда и емоционален комфорт 

за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства 

 поддържане и непрекъснато обогатяване на МТБ  в крак с новите изисквания 



 голямо разнообразие от различни и желани от децата дейности чрез свободен избор 

и достъп за всяко дете 

 осигуряване на качествен и интерактивен УВП от професионалисти с ново мислене 

и готовност за непрекъснато професионално и личностно развитие. 

 

4.Развитие и усъвършенстване  на партньорските отношения на ДГ със семейството  

и другите социални  фактори – Обществен съвет, УН, НО и други. 

 разнообразни, системни, интересни и полезни партньорства осъществявани чрез 

различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и др.форми на 

взаимодействие и доверие.  

 

5.Ефективен мониторинг, отчетност, прозрачност и докладване по изпълнението на 

всички дейности на стратегията 

 

6.План за иновационни политики и управление на процесите – разработване и 

внедряване на нови методи и техники за развитие на ДГ с оглед постигане на максимални 

резултати: 

 Стратегия за работа с хора- работа в екип, техники за успех, уникалност на всеки 

един от екипа, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, 

взаимопомощ и подкрепа в екипа. 

 Стратегия за насърчаване на учителите- техники за успех, награди и признания, 

насърчаване чрез стимули, сътрудничество в екипа, регламентирано време за 

комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане 

лични празници на всеки един от екипа, оценка на всеки един от екипа пред 

останалите, подържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство- режим 

на труд и почивка, зачитане на личния живот, политика на отворени врати 

 Стратегия за позитивна общност- техники за успех, среда за надграждане на 

компетенциите, признаване на културни различия, справедливо справяне с всеки 

казус, човек или проблем 

 Стратегия за осигуряване на ресурси и материали- осигуряване на спокойна и 

обезпечена работна среда, материали според нуждите и идеите на екипа с цел 

прилагане на нови или различни техники на работа с децата 

 Стратегия за въвеждане на иновации в обучението- свободен избор на техника, 

метод, средства. Положителна подкрепа за различните стилове на работа, 

гарантиране на разнообразието и творчеството в работата с децата. 
 

  

XI.ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ 

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 

2. Творческо развитие. 

3. Решаване на проблемите. 

4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив. 

5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „ 

6. Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на     
чувство за приобщеност към социалната среда. 

7. Използване на нови педагогически технологии. 
8. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 
9. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и 
обществени фактори. 



10. Педагогизиране на родителската общност -,съпричастност, активност 
към дейностите на ДГ. 
 

XII.КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Междинният контрол върху изпълнението на плана се провежда за всяка конкретна 
дейност и заложените срокове. В края на всяка година се оценяват крайните 
резултати-анализира се степента на постигане на конкретните резултати, успехите, 
неуспехите и причините за това .Този анализ ще е в основата на обща преценка за 
посоката на изпълнение на стратегическия план и необходимостта от корекции. 
Добре е оценката да бъде по посока –оценка на процесите и оценка на резултатите. 

 
 

 

  

XІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Стратегията е основен документ, който  е опит за реагиране и управление на 
динамичните процеси в областта на предучилищното образование и възпитание и 
регламентираните  дейностти на детската градина.  

2.Стратегията е  приета  на Педагогически съвет №……./07.02.2017г. Изпълнението 
на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.  

3.Стратегията се актуализира на 4 години.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


