
Приложение 1 
Към Стратегията за развитие на ДГ „Червената шапчица“ 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
за реализиране целите на СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ гр. Ямбол 

2016 – 2020 година 
 

 
Оперативна цел: Ефективно планиране и управление, основано на стратегията за развитие на детската градина 
 

Подцели /очаквани 
резултати от 
дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 
изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговарящ/и за 
изпълнението 

Актуализиране на 
нормативната база в 
ДГ съгласно 
изискванията на 
нормативните 
документи по новия 
Закон за 
предучилищно и 
училищно 
образование от 2016 
г. 

− Организационното устройство на 
детското заведение да се приспо-
соби към промяната в задачите, 
отразени в стратегията.  

Не са 
необходими 

средства 

2017г и при 
нужда 

Актуализиране и 
привеждане вътрешната 
документация в ДГ 
според изискванията на 
новите нормативни 
документи 

Директор, 
председатели 
на раб. 
комисии 

− Линейно-функционалната 
структура на управление 
постепенно ще се заменя с 
дейността на 
многофункционални екипи.  

− Постоянно действащи и 
временни екипи в 
организационно-управленската 
структура на детското заведение 

Изграждане на 
модерна, ефективна 
и обективна система 
за контрол и оценка 
на качеството, 

− Изграждане комисия 
самооценяване 

Не са 
необходими 
средства 

 Степен на участие на 
учителите, при : 

 - формулиране и 
изпълнение целите на 
детското заведение; 

- лична отговорност за -
постигнатите резултати; 
-  самоорганизация, 

 



самоконтрол, 
самооценяване;  
- удовлетворяване на 
потребностите от 
образование и 
квалификация 

Оптимизиране на 
приема и обхвата на 
децата 

Определяне на броя на децата в 
групите и свободните места в 
рамките на максималния брой 
деца, определен в съответствие с 
разпоредбите на ЗПУО  

Не са 
необходими 
средства 

В съответствие с 
Наредбата на 
ОбС за прием на 
деца 
 
 

Брой на децата в групите Директор  
 
 
 
 

Контрол на посещаемостта в 
подготвителните групи 

Не са 
необходими 
средства 

Ежедневно, 
ежеседмично, 
ежемесечно 

Посещаемост, отсъствия 
по уважителни и 
неуважителни причини, 
мерки за обхват  

Директор, 
учители на 
групите, 
представител 
на ДГ в екипа за 
обхват 

Осигуряване на автобусен превоз за 
децата от кв.Бенковски 

Бюджет ДГ Ежегодно през 
учебно време 

Сключване на договор с 
фирма превозвач 

Директор 
Счетоводител 
 

Участие в проекти и 
програми (общински, 
регионални, 
национални, 
международни). 

Подготвяне на проектни 
предложения за финансиране по 
НП на МОН и европейски програми 
за развитие 
 

Бюджет ДГ   Директор 
Работни групи 

Популяризиране на 
дейността на ДГ 

− Поддържане  на интернет 
страница 

Бюджет на 
детската 
градина 

ежегодно  Директор 
Учители 

− Участие в педагогически форуми 
на регионално и национално 
ниво за споделяне на добри 
практики 

− издаване на вестник; бюлетин    Работна група 

– създаване на вътрешни проекти и 
програми за развитие на 
образователната работа; 

   Директор 
Учители 
Работни групи 



-Участие в общински, регионални, 
национални инициативи, конкурси 
и др. 

   Директор 
Учители 

– създаване на информационна 
банка в детското заведение 
- Участие на местни медии в 
отразяване постиженията на деца и 
учители 

   Директор 
Учители 

Стимулиране и 
мотивиране изяви на 
деца и учители 
 

Организиране на празници, 
тържества и др. с участие на 
родители, общественост 

Бюджет на 
детската 
градина 
 
Доброволни 
дарения 

 Утвърждаване авторитета 
на ДГ като образователна 
институция 
 
Задържане броя на 
децата в ДГ 

Директор, 
Учители по 
групи 
Ръководители 
школи ДПУ 

Своевременно 
попълване 
учителския състав 

Провеждане на конкурсни 
процедури 

 2016г. - 2020 
 

Привличане на успешни 
млади учители към 
педагогическия състав 

Директор 
Главен учител 

Изграждане на 
иновативна система 
за работа със 
семейството на база 
минал опит. 

Създаване на обществен съвет   2017 г. 
2020 г 

Приобщена и мотивирана 
родителска общност към 
дейностите в ДГ 

Директор 

Създаване на програма „Подкрепа в 
родителството“- Участие на 
специалисти 

Бюджет ДГ 2017 – 2020 г. Провеждане на тренинги, 
срещи по актуални теми 
Привличане на родители 
в общи дейности с децата 

Директор 
Раб. Група 
Учители 

 
Оперативна цел: Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите на детската градина 
 

Подцели /очаквани 
резултати от 
дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 
изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговарящ/и за 
изпълнението 

Развитие и 
поддържане на 
съвременна 
материално-
техническа база, 
съответстваща на 

Извършване на необходимите 
ремонти за поддържане, 
възстановяване и обновяване на 
материално-техническата база: 
Втора сграда - подмяна на дограма 
в групите – по една група всяка 

Бюджет на 
детската 
градина 
 
Средства от 
капиталови 

 
 
 
 
2017 г.-2020 г. 

Съответствие с 
нормативните изисквания 

Директор 
Комисия: 
Домакин и 
външен експерт 



променящите се 
условия 

година 
-Втора сграда – ремонт медицински 
кабинет, занималня в група, 
коридори 
-Втора сграда – закупуване на 
съвременно дидактично 
обзавеждане на две от групите 
Първа сграда – ремонт вътрешен 
двор 

разходи 
Община  

– основно преустройство на 
дворното пространство 

Проект МОСВ 
„За чиста 
околна среда“ 
Бюджет на 
детската 
градина 

 
2017 г- 2020 
. 

 
Нови съоръжения за игра 

Директор  
Екип изготвяне 
проект 

- Осигуряване достатъчен брой 
компютри, мултимедийни 
устройства, интерактивни дъски 

Бюджет ДГ 
НП на МОН 
„ИКТ в 
образованието“ 

поетапно Използване на 
образователни 
компютърни програми в 
работата с  децата от 
всички групи 

Директор 
Учители 

обогатяване на игровата и 
дидактичната база. 

Бюджет на  ДГ 
Спонсорство 

2017 
2020 

 Директор 
Учители 

Контрол за правилно 
разпределение на 
финансовите 
средства 

Спазване на Системата за 
финансово управление и контрол в 
ДГ 
  
 

Не са 
необходими 

През периода Съответствие с 
нормативните изисквания 
и правилата за ФУК на 
Община 

Директор 
Счетоводител 

Осигуряване на 
медицински и 
здравен мониторинг 
на персонала 

Сключване на договор с фирма за 
провеждане здравно 
профилактични прегледи на 
персонала. 

Бюджет ДГ Всяка година Съответствие с 
нормативните изисквания 

Директор 

Организиране на 
различни 
„антистрес“ 
програми. 

Организиране на Тийм билдинги, 
походи, спорт, културни дейности, 
екскурзии и др. 

 Всяка година  Директор 
Учители 



 
Оперативна цел:   Качествено възпитание и обучение за развитие на детската личност 
 

Подцели /очаквани 
резултати от 
дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 
изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговарящ/и за 
изпълнението 

Избор на 
организацията, 
методите и 
средствата на 
обучение в т.ч. и 
прилагане на 
иновативни практики  
при отчитане 
разпорежданията на 
Наредба № 5 за ПУО 
и системата от ДОС. 

Изработване Програмна система на 
ДГ 

Не е 
приложимо 

2016 Систематизиране, 
надграждане , 
разширяване и 
устойчивост на 
образователното 
съдържание. 
Съчетаване и единство на 
образователни и 
възпитателни цели. 
 
Осигурени  учебни 
помагала и книжки за 
всички групи. 
Осигурен дидактичен 
материал за всички групи. 
 

Директор 
Учители 

Подготовка на тематични 
разпределения 

Не е 
приложимо 

Годишно 
актуализиране 

Учители 

Постигане на ДОС по ОН Не е 
приложимо 

Постоянно Учители 

Проучване предложените учебни 
помагала – избор на приложимите 
съобразно спецификата на групата 

Не е 
приложимо 

Учители 

Системно и перспективно месечно 
планиране 

Не е 
приложимо 

Учители 

Точно и акуратно водене на 
документацията по планиране на 
обр. съдържание 
 

Не е 
приложимо 

Учители 

Използване 
възможностите на 
информационните и 
комуникационни 
технологии и 
механизми и 
приложението им в 
образователния 
процес –
интерактивни 
методи, компютърни 

Проучване и използване на 
иновативни, ефективни, авторски 
методи на обучение и възпитание и  
подходи за развитие .  

Не е 
приложимо 

Постоянно Засилване интереса и 
мотивацията на децата за 
познавателна дейност 
Обогатяване на МБ с авто- 
дидактични игри,  
компютърни програми  
и материали.  
 

Директор 
Учители 



програми и др.. 

Реализиране на 
педагогическо 
взаимодействие 
насочено към 
личностно 
ориентиран резултат 

Осигуряване възможност децата да 
прилагат и упражняват придобитите 
знания, да развиват мотивация за 
самостоятелно мислене и творческо 
действие.   
 

Не е 
приложимо 

Постоянно Преносимост  на усвоени 
компетентности  към 
практическия жизнен 
опит на децата 

Учители 

Създаване на 
условия и 
възможности за 
избор и включване в 
значими дейности, 
адресирани към 
индивидуалните 
потребности на 
децата (материална 
база, кътове, 
дейности, ателиета, 
школи и др.) 

Организиране на образователната 
среда и пространството на детската 
активност спрямо: 
-възрастовите характеристики  на 
децата,  
-разширяване на техните интереси 
-възможност за организиране в 
малки групи 
-осигуряване възможност за 
общуване помежду си   

 Постоянно възможност за избор на 
дейност, мобилност, 
тематичност, 
самостоятелна дейност 
или работа и игра в екип 
Изграждане на социално-
активно и приемливо 
поведение 

Директор 
Учители 

 
Създаване на ателиета по интереси 

Бюджет ДГ 2017 г. Ателиета: „Спорт“; 
„Традиции“;“Моите 
права“ „Здраве“ 
„Изкуство“; „Театър“ 

Директор 
Екипи за 
организация 

Усвояване правила и 
норми на социален 
живот и 
общочовешки 
ценности 

Широко използване възможностите 
на художествената литература и 
изкуства за деца за развитие на 
емоционална интелигентност, 

 Постоянно  
Осъзнаване на „Аз“ 
образа в контекста на 
развитие на 
възможностите за 
емпатия на децата 

Учители 

Възпитание в обич 
към семейство, 
роден край, 
национална гордост, 
общочовешки 
ценности 

Запознаване с местни и национални 
традиции, обреди и ритуали, 
песенен,словесен и танцов фолклор  

 Постоянно Усещане за 
принадлежност към 
семейство, род 
 

Учители 



Обогатяване 
системата на 
диагностика като 
задължи 
телна практика 

Обективна оценка на постижения 
та на децата за осигуряване на 
подходяща подкрепа за всяко дете 
 

 Постоянно Възможност за 
проследяване 
индивидуалните 
постижения на децата 

Учители 

 
Оперативна цел: Изграждане на силен екип за повишаване на качеството на предлаганата услуга  
 

Подцели /очаквани 
резултати от 
дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 
изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговарящ/и за 
изпълнението 

Създаване условия  
за повишаване на 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти  по 
приоритетите на ДГ и 
нуждите за личното 
им професионално 
им израстване  

Проучване интересите на учителите 
от професионалните области . 

От бюджета на 
ДГ 
Програми на 
МОН 

Всяко година Обогатяване на компетен- 
циите  на работещите в ДГ 
за работа с деца и 
прилагането им на 
практика 
 
 
 
Дипломи, Удостоверения 
Сертификати 
 

Директор 
Гл.учител 

Ориентиране към проучване и 
прилагане на авторови 
педагогически системи – Монтесори 
и др. 

2017 г. 
2018г. 

Развитие възможностите за 
себепознание и професионално-
педагогическо общуване 

 

Умения за прилагане на скрининг-
тест и работа с деца със СОП 

Включване в обучителни програми 
за работа с мултимедия и 
педагогически иновации 

Да се създават 
условията за 
кариерно развитие 
на педагогическите 
специалисти,  

Придобиване на професионално-
квалификационни степени  

Лични 
средства 

Периодично 
 

Участия, удостоверения, 
кредити 

 

Директор 

системата от квалификационни 
кредити . 
 

Бюджет ДГ 

Създаване на 
информационна 
банка – библиотечен, 

Закупуване на методическа и 
психологическа специализирана 
литература 

Бюджет ДГ Периодично 
При нужда 

Осигурена методическа 
литература за учителите. 
 

Директор 



мултимедиен фонд, 
портфолиа по 
проблемни области. 
 

използване световната интернет 
информационна система 

вътрешно-
квалификационната 
дейност  
 

споделяне на добър педагогически 
опит – провеждане на открита 
практика с колеги 
 

Бюджет ДГ Всяка година Получаване на взаимна 
увереност в свободното и 
творческо развитие на 
педагогическите 
технологии 

Директор 
Главен учител 

 
Оперативна цел: Финансиране на дейностите за изпълнение на стратегията 
 

Подцели /очаквани 
резултати от 
дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 
изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговарящ/и за 
изпълнението 

 
Финансиране 

 

 
Финансиране от държавния и 
общинския бюджет 

 

 Постоянен Планово изпълнение на 
заложените дейности 
Спечелени проекти 
Включени родители 
 

Директор 
Счетоводител 

Разработване на проекти с 
външно финансиране. 

 

  Директор 
Работни групи 

Привличане на спонсори. 
 

  Директор 
Учители 

Реализиране на 
благотворителни кампании – 
концерти, изложби, 
работилнички 

  

 

Бюджет ДГ 
Спонсорство 

При поводи от 
традиционната 
обредност или 
др. чествания 

Директор 
Учители 

Доброволен собствен труд на 
служители на детската градина 

 

  Директор 
Учители 

Организиране на трудови дни с 
участието на екипа и родители 

 

Бюджет ДГ 
Спонсорство 

Всяка година 
през пролетта 

Директор 
Учители 
Род. комитети 

 
Изготвил: Л. Балахурова- директор ДГ „Червената шапчица“……………………… 
 
Планът за действие е дългосрочен и е инструмент за извеждане на основните дейности по изпълнението на всяка от стратегическите 
цели и финансовата осигуреност на изпълнението им. 


