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VIII.План за действие /Приложение 1/ 
IX. Иновативна Програмна система за развитие на детето 
/Приложение 2/ 

1. Философия 
2.  Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 
3. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие 
4. Тематично разпределение за всяка възрастова група с методи и 

форми за проследяване постиженията на децата 
5. Механизъм на взаимодействие между участниците в 

предучилищното образование, от гледна точка на образователно-
възпитателния процес. 

X. Заключение 
XI. Приложения 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия определя актуалните цели и перспективи в 
развитието на ДГ „Единство Творчество Красота” град Враца за периода 
2016- 2019 година. Тя се основава на: 

 Закон за предучилищното и училищното образование / Обн., 
ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г./ 

 Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование 
/Обн., ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г./ 

 
 Конвенция на ООН за правата на детето 

 Работна програма „Образование и обучение 2020” 

 Лисабонска стратегия на ЕС 

 Национална стратегия за детето /2008-2018 г. ДВ.бр.14 от 
12.02.2008 г./ 

 Национална стратегия за учене през целия живот2014- 
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2020 г. 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 
2014– 2020 г. 

 Национална стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в 
образованието и науката 2015-2017 г. 

 Национална стратегия за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образователната система  

2013 – 2020 г. 

 Национална стратегия за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства  

2015 – 2020 г. 

 Спецификата на развитие на ДГ„Единство Творчество 
Красота”. 

 
Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, 
които очертават перспективното развитие на детската градина. 
Изпълнението ѝ  гарантира утвърждаването на детскатаградина като 
модерна, достъпна и качествена обществена институция. 
Дългосрочното планиране повишава ефективността на управленските 
процеси в образователната институция. 
Стратегията дава  възможност да се утвърдят в практиката на 
детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на 
предучилищното образование, за да се постигне гъвкавост, 
динамичност и адаптивност в процеса на взаимодействие с детето. 
 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  

II. 1.Деца 
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ДГ „Единство Творчество Красота” се състои  от основнасграда и 
допълнителна сграда на филиал в с. Тишевица. В основна сграда 
функционират 5 градински групи и 1 яслена група с музикален 
салон, физкултурен салон, логопедичен кабинет, кабинет по 
чуждоезиково обучение, медицински кабинет, кухненски блок и 
административни помещения. Извършено е цялостно реновиране и 
осъвременяваневътрешното пространство на сградата.Занималните и 
спалните са разделени с алуминиева дограма, естетически и 
функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за 
децата. Дворът е обширен , обособен с площадки за всяка група, 
съобразно възрастовите особености. Детската градина разполага с 
открит плувен басейн, с вътрешен двор, съобразени с хигиенно-
педагогическите и функционални изисквания.  

През учебната 2016/2017 година са приети 211деца, разпределени 
както следва: 

 Детска ясла – 1 група- 30 деца; 

 Детска градина – 181деца, от които подлежащи на 
задължително предучилищно образование–34 деца5 
годишни и 54 деца-  6 годишни. 

Предучилищнотообразование в ДГ “ЕТК” е организирано в 4 групи 
според възрастта на децата и 2 разновъзрастови групи, от които една във 
филиал с. Тишевица, съгласно ЗПУО.  

Зачита се  Конвенцията за правата на детето, Закон за закрила на 
детето и Конституцията на Република България.  

ДГ „Единство Творчество Красота” е с изградена символика – 
елементи на униформено облекло, знаме и химн. 
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1. Педагогическо взаимодействие 

В ДГпредучилищното образование се осъществява по иновативна 
програмна система изработена от педагогическите специалисти на групите, 
която съответства на интересите, възможностите и възрастовите 
характеристики на децата и отчита спецификата на детската 
градина.Тематичното разпределениеосигурява ритмичното и балансирано 
разпределяне на съдържанието по образователните направления. Включва 
темите за постигане на отделните компетентности като очаквани резултати 

Силни страни Слаби страни 
- Детската градина работи с максимална 
пълняемост на групите; 
 - Преместване на децата има само при промяна 
местоживеенето на семейството; 
- Осигурено е здравно обслужване и здравна 
профилактика; 
- Сътрудничество и взаимопомощ с обществени 
и културни институции и родителите на групите; 
- Разположена в екологично чист район; 
- Много добра материално-дидактична база; 
- Има утвърден социален престиж. 

  
 
 
 

Затруднения: 
 

Възможности и перспективи: 
1.Насърчаване и развитие на любознателност, креативност и висока 
сензитивност на децата. 
2.Стимулиране  позитивното общуване между децата и  познавателната 
активност. 
3. Включване в дейности, провокиращи щастливо детство на всяко дете, 
както и изграждане на увереност в собствените му възможности. 
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от обучението както и методите и формите за проследяване на 
постиженията на децата.  

Силни страни  Слаби страни 
• Създадени условия за всеобхватно и качествено 

обучение, съобразено с индивидуалния темп на 
развитие на всяко дете. 

• Планиране на образователното съдържание, 
съобразно ДОС; 

• Прилагане на игрови, хуманно-личностен,  
комуникативно-експресивен, рефлексивен и 
ценностно- ориентиран подход; 

• Откриване и подкрепа на талантливи деца; 
/мажоретен състав, вокална група/ 

• Насърчаване на доброволческа дейност между 
студенти от специалността „Предучилищна и 
начална училищна педагогика” от ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”  - В. Търново и детската 
градина за работа с изявени деца по ОН 
„Изобразително изкуство”; 

• Високо ниво на приемственост между ясла, 
детска градина и начално училище; 

• Психолого-педагогическа подкрепана деца и  
родители; 

• График за функционално използване на 
кабинетите в детската градина; 

• Допълнителни компетентности по 
чуждоезиково обучение /английски език/; 

• Педагогически дейности, коитонеса дейност на 
ДГ /диско-балет, народни танци, футбол/; 

• Осигуряване на познавателни книжки за децата, 
подлежащи на ЗПО– 3 и 4 подготвителна група. 

Недостатъчен 
брой 
реализирани 
разходки и 
излети извън 
ДГ. 

Затруднения: 
1.Умения за работа със съвременни софтуерни продукти. 
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2. Квалификационно – методическа дейност 

 

3. Организация на човешките ресурси 

Възможности и перспективи: 
1.Подобряване на учителските компетентности за създаване и 
обработване на дигитални данни. 

Силни страни Слаби страни 
1.Осигуряване на допълнителни възможности за 
продължаваща квалификация за надграждане на 
ключови професионални компетентности. 
2. Използване на наставничеството, като форма 
на подкрепа и усъвършенстване 
професионалните компетентности на младите 
учители в детската градина. 
3.Задоволяване  на професионалните интереси на 
педагогическите специалисти за тяхното 
кариерно развитие. 
4.Включване на всички учители в организирани 
форми за повишаване на квалификацията – 
тренинги, семинари, практикуми, конференции и 
др. 
5.Внедряване, съхранение и популяризиране на 
иновативни педагогически практики. 

Използване на казуси 
като форма на 
вътрешно-
квалификационна 
дейност на 
педагогическия екип. 

 

 
Възможности и перспективи: 

1. Стимулиране професионалното развитие на новоназначени учители. 
2. Включване на наставничеството като форма на подкрепа за развитие 

на определени професионални знания и умения от младите 
специалисти. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ: 

 

Длъжност Брой ОКС ПКС 

  Магис- 

тър 

Бакала- 

вър 

Проф. 

бакалавър 

I II III IV V 

Директор 1 1    1    

Главен учител 1 1    1    

Старши учител 8 7  1  4  3  

Учител 3 2  1    1  

Старши учител музика 1 1       1 

Педагог 1  1       

Логопед 1 1        

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ: 

№ 

по 
ред 

Длъжност Брой Образование 

1. Счетоводител 1 Висше-магистър 

2. Касиер-Домакин 1 ССИ 



ДГ”ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 

11 

ДГ”ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 

3. Помощник-възпитател 8 Средно 

4. Готвач 1 Средно 

5. Работник-поддръжка 1 СТ 

 

 

 

4. Организация на материалните ресурси 

Силни страни Слаби страни 
• квалифициран педагогически персонал с опит и 

стаж. 
• утвърдена екипност на различни равнища- 

педагогически и обслужващ персонал. 
• Лична изява и професионална удовлетвореност. 
• Внедрена  система за управление, мониторинг и 

контрол. 
• Осигурена здравна профилактика и мониторинг на 

работното място от лицензирана фирма. 

 

Затруднения: 
Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните” 
деца. 
Възможности и перспективи: 
Утвърждаване  имиджа на детската градина. 

Силни страни  Слаби страни 
 ДГ с привлекателен външен вид и камери 

за видеонаблюдение. 
 Обезопасен и функционален вътрешен 

двор. 
 Открит плувен басейн. 

- цялостно саниране 
на сградния фонд 

- липса на площадка за 
безопасно движение  
-оборудване на 
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6.Взаимодействие с родителите и останалите партньори от социалната 
среда 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската 
градина  се осъществяват чрез различни форми:инфоформи, образователни 
форми, форми на пряко участие в образователния процес, дарителски 
форми. 

 Всяка група има индивидуален облик, 
отговарящ на възрастовите особености и 
потребности на децата. 

 Многофункционални тематични кътове за 
игра с маркирани символи. 

 Помещенията за прием на децата са с 
изчерпателна информация за родителите, 
като част от взаимодействието между 
участниците в предучилищното 
образование. 

 Функциониращи кабинети свързани с 
разнообразни дейности – ЧЕО, музика, 
физкултура и спорт, логопедичен кабинет. 

 Интернет достъп в кабинетите и детските 
групи. 

кабинет по ЧЕО 
- дообогатяване на 
физкултурния кабинет 
с уреди и пособия. 
- внедряване на нови 
технологии  в ОВП 
 

Затруднения: 
1. Поставяне антипаник брави на входовете. 
2. Поставяне на аудио домофонна система на входовете. 

Възможности и перспективи: 
1. Включване в общинска програма за ремонти и реконструкции. 
2. Търсене на възможности за включване на нови спонсори в 

различни дейности. 
3. Мотивиране на родителите на децата за спонсорствосвързано с 

обновяване на МТБ. 

Силни страни Слаби страни 
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III. ПРОЕКТИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО 

1.МИСИЯ 

„Да бъдем единни, да творим красота” 

 Родителите са участници и партньори в 
предучилищното образование заедно с 
децата, учителите, директор и другите 
педагогическиспециалисти. 

 Активна помощ и сътрудничество на 
родителите при съвместни мероприятия 
– празници, развлечения, родителски 
срещи, ежедневни разговори препоръки. 

 Системна връзка с родителите с цел 
преодоляване на всяка тревожност у тях, 
относно престоя на детето в детската 
градина. 

 Организиране на „отворени дни” . 
 Привличане на спонсори и дарители от 

родители и общественост за обогатяване 
на МТБ. 

 Приемственост с началните училища от 
района. 

 Налице е добра връзка с местните 
общински структури. 

Обогатяване формите 
на работа с родителите.  
 

Затруднения: 
Задълбочаване контактите с обществени организации и институции, 
отворени към проблемите на детската градина. 
Възможности и перспективи: 
Създаване на нов тип отношения на сътрудничество със семейството 
чрез обособяване на „Училище за родители” / актуално за екипа и 
родителите на децата във филиал с Тишевица/. 
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ДГ „ Единство Творчество Красота” осигурява:  
 възпитание, социализация, обучение и оглежданена децата; 
 положени основи за учене през целия живот с осигурено физическо, 

познавателно, езиково,духовно-нравствено, социално, емоционално 
и творческо развитиена децата;  

 осигурени условия за подкрепа и активно участие в игрови дейности 
– гарантиращи щастливо детство в детската градина 

 придобити  езикови компетентности /овладяване на книжовен 
български език и развитие на речта/ като базови за училищно 
обучение,в това число и чуждоезикови компетентности по английски 
език. 
 
2. ВИЗИЯ 
 

 Осигурени условия за социален и емоционален комфорт, 
психическо, физическо и творческо развитие на децата до 
постъпването им в първи клас. 

 Повишено качество на обучение и възпитание в образователна среда 
провокираща активност и изпълнена с креативно съдържание. 

 Действена, гъвкава ,отворена система спостоянен конструктивен 
диалог на доверие и подкрепа между участниците в предучилищното 
образование в името на детето. 

 Внедрени професионални творчески компетентности  на 
педагогическите специалисти. 

 Функционална иновативна програмна система за овладяване на 
езикови компетентности и цялостното развитие на детската личност. 
 
 
3. ЦЕННОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА 
 

 Подкрепа за личностно развитие на детето. 
 Изграждане на позитивна образователна среда, подчинена на целта 

за осигуряване на щастливо детство на всяко дете. 
 Ранно откриване и провокиране на детските заложби и способности. 
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 Насърчаване на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 
живот. 

 Подкрепа на толерантността и уважение към правата на детето и 
хората с увреждания; уважение към етническата, националната, 
културната, езиковата идентичност. 

 Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения на загриженост между всички участници в процеса на 
образование 

 Хармонизиране на образователната система с европейските 
измерения. 

 
4. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 
 
Насърчаване и стимулиране цялостно развитие на детската личност, 

в това число и чуждоезикови компетентности към успешно преминаване 
на детето към училищно образование. 

 
 

5.ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА НА ДГ 

В съвременната социална реалност ключовите компетенции се 
утвърждават като основна ценност, цел и резултат на образованието. Те са 
важен фактор за усъвършенстване развитието на личността на детето, 
заповишаване мотивацията и мобилността му и показват степента на 
адаптивността му по отношение изискванията на училищното обучение. 
 
5.1. Гарантиране на качествено предучилищно образование чрез 
разширяване и обогатяване на езиковите компетентности, съобразно 
Европейската референтна рамка. 

5.2. Осигуряване на условия за развитие и самоусъвършенстване на 
педагогическите кадри чрез участие  в квалификационни курсове за 
качествени професионални  компетенции. 
 
5.3. Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд. 
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5.4.Утвърждаване и функциониране на Обществения съвет като орган 
подпомагащ развитието на детската градина и граждански контрол на 
управлението ѝ. 

 

 

 

IV.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Административно-управленска дейност  
 

1.1. Търсене на нови контакти с институции, фондации и организации за 
подпомагане дейността на детската градина.  
1.2. Поддържане на сайт на детската градина.  
1.3. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, 
международни). 1.4. Насърчаване и популяризиране постижениятана деца 
и учители. 
1.5. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.  
 
2. Образователно-възпитателна дейност  
 
2.1. Създаване на иновативна програмна система за развитие на 
компетентности, определени с държавния образователен стандарт за 
предучилищното образование в това число и чуждоезикови компетенции. 
2.2. Усъвършенстване процесите на планиране и реализиране на 
съдържателен образователен  процес. 
2.3. Използване на съвременни образователни технологии. 
2.4. Ефективна организация и  прилагане на основна и допълнителни 
форми на педагогическо взаимодействие. 
2.5. Създаване на допълнителни условия за безплатно допълнително 
обучение по български език за децата, чиито български език не е майчин. 
2.6. Педагогически дейности, извън дейността на ДГ:диско-балет, народни 
танци, футбол. 
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3. Квалификационна дейност  
3.1. Равнопоставеност на учителите за включване в различни 
квалификационните форми (вътрешни и външни). 
3.2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 
съобразно системата от квалификационни кредити, определени с ДОС за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 
3.3. Включване на учителите в курсове за придобиване на ПКС. 
3.4.Осигуряване на необходими средства за инвестиции в квалификацията 
на педагогическия персонал. 
 
4. Социално-битова и финансова дейност 
 
4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база. 

• осигуряване на интерактивна дъска и образователни компютърни 
програми по възрастови  групи;  

• реновиране и осъвременяване  на останалата част от дворното 
пространствос детски площадки, отговарящи на съвременните 
стандарти. 

• поставяне на система за видеонаблюдение  в интериора на детската 
градина. 

• дообогатяване на игровата и дидактичната база.  
4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.  
4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.  
 
5. Осигуряване на оптимална психолого - педагогическа подкрепа на 
децата и родителите 
5.1. Грижа в съответствие с потребностите и интересите на детето. 
5.2. Откриване и  развитие на деца с изявени дарби. 
5.3. Организиране на различни  „антистрес” дейности с деца и родители – 
спорт, културни мероприятия и др. 
5.4. Психолого-педагогическо консултиране на нуждаещите се родители, 
насочено към опознаване и  стимулиране на духовно-нравствени ценности 
/ у себе си и децата/. 
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5.5. Медийна политика: 
• Презентиране на ДГ на регионално и национално ниво чрез медиите 

/ телевизионни, печатни и електронни издания/ и сайта на ДГ. 
• Медийна политика за отстояване  и утвърждаване  на позиции в 

публичното пространство чрез участиев педагогически форуми на 
различни нива. 

 
 

V. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Утвърждаване на демократичен стил на ръководство, осигуряващ 
ефективност и свобода при вземане на решения. 
2. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява 
изява на детските способности .  
3. Равен шанс и достъп до образование.  
4. Акцентиране върху овладяване на книжовен български език.  
5. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството 
между ДГ , семейството и институциите. 

 
 
 

VI. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

• Мобилност на мениджърските и управленските функции на 
директора. 
• Добра система за контрол. 
• Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия екип. 
• Екипен принцип при решаване на проблеми. 
• Ефективна и резултатна квалификационна дейност. 
•  Равен шанс на всяко дете за успешно преминаване към училищно 
образование. 
• Емоционален комфорт и социализация на децата. 
• Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.  
• Творческо развитие. 
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•  Ползотворни контакти на детската градина с другите социални и 
обществени фактори.  
• Педагогизирана родителската общност. 
• Работещо партньорство със социалната среда. 
• Споделени отговорности. 
 
 

VII. ФИНАНСИРАНЕ 
 

От  2013 г. ДГ „ЕТК” е на делегиран бюджет. Финансирането на ДГ е 
общинско.  Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – 
диференцирано заплащане, кариерно развитие и други. Използват се и 
други алтернативи, допускани от Закона за предучилищното и училищното 
образование, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство. 

Силни страни Слаби страни 
 Делегирания бюджет е управляван 

от директора по приоритети; 
 Приходи от дарение на дейността, 

която провежда обществения съвет 
в подкрепа на дейността на ДГ – 
благотворителни концерти, базари 
и др. 

 Функционираща и действаща 
система по финансово управление 
и контрол, относно вътрешни 
правила за разглеждане на 
офертите по различни видове 
услуги, доставки, работни заплати 
и други; 

 Функционираща и действаща 
комисия по отчет и контрол на 
даренията; 

 Отделени достатъчно средства за 
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VIII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – Приложение 1 
 

IX. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА – 
Приложение 2 

 
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Стратегията е базисен документ, за развитие посоката на 
детската градина. 

2. Стратегията се приема с решение на педагогическия съвет. 
3. Изпълнението на стратегията се конкретизира в годишните 

планове за дейността на детската градина. 
4. Стратегията се актуализира при възникнала необходимост. 

Познаването и работата по изпълнение на стратегията е задължение на 
работещите в детската градина и гаранция за развитие и утвърждаване на 
институцията. 

инвестиции в квалификацията на 
педагогическия персонал. 

Затруднения: 
  Прилагане на разнообразни инициативи за повишаване на активността на 

родителите във филиал с. Тишевица 

Възможности и перспективи: 
Създаване на система за обмен на информация със семейството, детската 
градина, училището във филиал с. Тишевица 
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