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СТРАТЕГИЯ  
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”  ГР. ЯМБОЛ 

ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА 

 
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската 

градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя  се основава на 
принципите и насоките от ЗПУО и  на спецификата на детската градина.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови 
състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ „Червената шапчица”. Тя се 
опира на миналия опит, начертава бъдещи действия по посока на очакван резултат, търси 
вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, 
очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство. 

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, 
дейности, цел и подцели. 

ДГ "Червената шапчица“ е социално-образователна система със своя структура, функции и с 
множество връзки и отношения. 

 
І. МИСИЯ 

Мисията на   ДГ  „Червената шапчица” е: 
• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; 
• да създава благоприятна, позитивна и функционална среда за неговото развитие;  
• да мотивира учителите да развиват и реализират в най-висока степен уменията си; 
• да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и 

необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 
 

 
Ние вярваме, че всички деца са способни да учат играейки, търсейки, изследвайки и лично 

участвайки в процесите и дейностите на база техните възрастови и индивидуални 
възможности. 

 
ІІ. ВИЗИЯ 

 
Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия: 
ДГ „Червената шапчица” да бъде: 
1. Привлекателно място за ранно детско развитие, където детето се чувства защитено, 

разбирано, подкрепяно и щастливо.  ВОП в ДГ – обърнат към нуждите на всяко едно 
дете и възпитание в общочовешки ценности. 

2. Място за  подготовка на детето за училище, което гарантира емоционално, 
познавателно, социално,  личностно и физическо развитие на всяко дете чрез: 

− Изграждане на емоционална интелигентност,  формиране на общочовешки, духовни и 
социални ценности чрез подходящи за възрастта форми; 
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− Придобиване от децата на необходимите за възрастта им знания, умения и 
компетентности за  да бъдат готови за следващия етап в своето развитие; 

− Обучение според държавните образователни стандарти ; 

− Използване на нови и модерни педагогически технологии и методики  в процеса на 
възпитание и обучение ; поставяне на детето в активна позиция по отношение на 
знанията ; 

3. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, 
педагогическа информация. 

4. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си 
на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са 
удовлетворени от работата си.  

5. Утвърждаване положителния облик на детската градина и чувството за принадлежност 
към нея на деца, родители, служители 

 
ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Постигане на качествено възпитание и обучение за развитие на детската личност– 

равен старт, обърнат към нуждите на всяко едно дете и възпитание в общочовешки 

и национални ценности 

 Съхранение и развитие на знанието в институцията. 
 Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър интерес на детето 

и неговия успех   

 Модернизиране на управлението на детското заведение  в съответствие с 
актуалните обществени очаквания към предучилищното възпитание и подготовка . 

 Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели 
 

Оперативни цели: 

 Ефективно планиране и управление, основано на стратегията за развитие на детската 

градина 

 Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите на детската градина 

 Изграждане на силен екип за повишаване на качеството на предлаганата услуга. 

Мултиплициране на добрия педагогически опит с цел успешна методическа работа и 

повишаване качеството на работа в ДГ – ориентация към успех 

 Утвърждаване на условия и възможности за избор на организацията, методите и 

средствата на обучение за осигуряване на качествено образование, в т.ч. и прилагане на 

иновативни практики   

 Иницииране на стил на управление за участие в образователни програми и проекти, за  
търсене и намиране на „образователни ниши“, за адекватни отговори на  постоянно 
променящата се среда  

 Допълнителна подкрепа - интегриране на децата със специални образователни 
потребности. Обща подкрепа, откриване и превенция на обучителни  трудности . 

 Активизиране работата на родителската общност. 
 

 
Работа с кадрите: 
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Развитие на човешкия ресурс : Кадрите са движещата сила за развитие на системата, 
носителите на идеи и реализирането им. Правата, задълженията и отговорностите им, техния 
подбор, квалификация и оценка са нормативно определени от КТ, новия ЗПУО, ДОС, Наредби, 
ПМС и др. 

Педагогическите специалисти в ДГ изпълняват функции, свързани с обучението, 
възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата. 
Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на 
кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален 
профил. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата са основа 
за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на 
самооценката на педагогическите специалисти.  

Във връзка с предстоящия динамичен процес в педагогическия състав на ДГ „Червената 
шапчица“ поради пенсиониране на учители, назначаване на учители с малък педагогически 
опит, преориентиране на учители към работа в училищата и др. , към  подбора, 
квалификацията, социалното осигуряване и стимулиране на кадрите, си поставяме следните 
цели: 

1. При подбора на кадрите, директорът да прилага гъвкав подход , като планира 
перспектива и създава условия за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти. 

2. Да се създават условията за кариерно развитие на педагогическите специалисти, за 
придобиване на професионално-квалификационни степени и системата от 
квалификационни кредити  

3. Да се организира и контролира вътрешно-квалификационната дейност като създаваме 
богата библиотека, възможност за споделяне на добър педагогически опит и се 
използва световната интернет информационна система. 

4. Да се търсят допълнителни средства и форми за отдих и релаксация на учителите. 
5. Да се създаде добре структурирана система за оценяване и атестиране на учителите, 

като се подберат най-подходящите критерии и методи. 
 
 
ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Развитие  на професионална и организационна култура, ориентирана към утвърждаване 

на ценности и просперитет  

2. Развитие на добър педагогически екип с основна задача професионално израстване на 

учителите. Нарастване изискванията към професията на детския учител , към 

компетентността и личността на учителя към социално-психологическата му 

интегрираност в общността  и обществото 

3. Създаване на добри партньорски взаимоотношения с родителите изградени на взаимно 

уважение и доверие. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на 

сътрудничеството 

4. Организационна атмосфера – спокойна, свобода за добри практики и идеи, 

неформална, сплотеност и съпричастност между колегите. 

 

 

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда  
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1.1. Деца 

В ДГ „Червената шапчица”  се приемат деца на възраст 3–7 години, по желание на родителите 
(съгласно ЗПУО), като групите се оформят по реда на подадените молби и по възрастов признак. 
Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг 
диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на 
детето и Конституцията на Република България. 

 

Силни страни 
 
 

Затрудняващи моменти: 

1. Пълен капацитет на групите в 
основна сграда и редовна 
посещаемост на децата в ПГ. 

2. Децата се адаптират добре в 
условията на детската среда. 

3. Мотивиран педагогически екип. 
4. Гъвкава организация на формите и 

дейностите по всички образователни 
направления. 

5. Много добро хранене и санитарно 
хигиенно поддържане. 

6. Добра функционална среда. 
7. Много добра подготовка за училище. 
8. Осъществена е приемственост 

детска градина –       училище. 
9. Осигурено е здравно обслужване и 

здравна профилактика. 
11. Детската градина работи по проект 

 на МОН „Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие“ за откривоне на 

индикации и превенция на обучителни 

трудности при децата. 

1. Допускане на посещаемост над 
определената норма, което предполага 
по-голямо напрежение и трудности за 
индивидуална работа. 
2. Затруднения при сформирането на 
групите и редовната посещаемост на 
децата  във втора сграда, поради 
ограничения жилищен район. 
3. Вероятност за изтичането на деца от 
ПГ-5. и ПГ-6. вследствие възможността 
подготвителните групи да се 
организират и в училище. 
4. Нарастване броя на децата с 
неадаптирано и социално неприемливо 
поведение, отхвърлящи традиционни 
педагогически въздействия. 
5.Ограничен сграден  фонд в основната 

сграда и липса на кабинети за работа на 

психолога, логопеда и ресурсния учител 

6. Траен демографски срив и намаляващ 

брой родени деца, както и наличие на още 

две ДГ в района 

7. Нужда от подобряване физическата и 
образователна среда във втора сграда. 

Вътрешен потенциал: 
• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между 

децата. Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока 
сензитивност на децата  

• Туширане напрежението, тревожността, агресивните прояви, както и стимулиране на 
положителните страни на децата чрез планиране и развитие на дейности за обща 
подкрепа на личностното развитие на децата 

• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на 
адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие. 

 Екипна работа със специалистите – логопед, психолог и ресурсен учител, назначени  
по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ 
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 Подобряване конкурентоспособността на ДГ чрез търсене и прилагане на иновативни 
форми и подходи с деца и родители 

 Организиране на автобусен превоз за привличане на деца от други квартали 
 

1.2. Кадрови ресурси 
Брой на педагогическия персонал – 22 души.  
Възрастов състав – ср.възраст 48 години 
Образование на педагогическия персонал – 16 учители с ВО, 6 учители с ПвО 
Професионално квалификационна структура – от колегията 6 души са с с 2. ПКС, 1 с ІV 
ПКС, 2 с V ПКС.  
От педагогическия персонал –1 е с втора специалност.  
В детската градина има главен учител. 
В детската градина има 17 старши учители , 3 учител, 1 мл. учител 

 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Наличие на квалифицирана 
педагогическа колегия. Умения да се 
използват ефективно постиженията на 
предучилилищната практика. 
2. Наличие на възможности за вътрешно 
финансиране на текуща педагогическа 
квалификация. 
3.  Навлизане на млади учители със 
съвременен мироглед и отношение 
5. Утвърдена екипност на различни 
равнища. 
6. Умения за презентиране и 
популяризиране на собствен опит. 
7. Участие на представители на 
педагогическата колегия в подбора на 
учители. 
8. Осигурени здравна профилактика и 
мониторинг на работното място от 
лицензирана фирма. 

1. Недостатъчен финансов ресурс по ЕРС за 
материално стимулиране на учителите, с 
висока атестационна оценка . 
2. Младите учителите, които завършват 
образование нямат необходимите 
практически умения 
3.Предстоящо пенсиониране през 
следващите 4 години на 9 старши учители и 
назначаване на учители с без практически 
опит или с малък такъв 
2. Недостатъчна квалификация на 
учителите по отношение интегрирането 
на деца със специални образователни 
потребности и на т.нар. „трудни“ деца. 
3. Недостатъчна мотивация за придобиване 
и повишавате на ПКС. 
4. Бързо и едновременно навлизане на много 
нови нормативни документи – липса на 
време и възможност за пълноценното им 
въвеждане 
5. Недостатъчни умения за работа по 
европейски проекти. 
6. Липса на методист педагог за 
целенасочена педагогическа работа. 

Вътрешен потенциал 
 
1. Мониториг и контрол при изпълняване изискванията на Наредба 15 за статута и 
професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти 
2.Развитие на иновативни педагогически технологии и възможност за споделяне на добър 
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педагогически опит 
3.Наличие на допълнителни специалисти психолог, логопед и ресурсен учител и 
възможност за екипни срещи и дейности за развитие на психолого-педагогическите 
компетенции на учителите 

1.3. Възпитателно-образователен процес 
Наличие на Програмна система и учебни помагала 
Спазване изискванията на Наредба №5 за ПУО,  

Прилагане на доказани положителни елементи от допълнителни авторови програми. 
Изпълнение на държавните образователни стандарти. 
Търсене и прилагане на съвременни педагогически подходи, осигуряващи комфорта на 
децата. 
 
 
 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Създадени са условия за „равен старт“ 
на всички деца – много добра организация 
на образователната среда и 
информационното осигуряване на 
децата; 
2. Усвояване и покриване на ДОС . 
3.Изградена система в ДГ за 
многостранно развитие  интересите на 
децата – празничен календар, ателиета, 
школи и въвеждането им в обществено-
културата среда на града: АО, музеи, 
галерии и др. 
4. Популяризиране, изява и презентиране 
на творчеството на децата – изложби, 
концерти, празници, базари, собствени 
дискове и др. 
5. Приобщаване на децата към 
националните ценности и традиции. 
6. Гъвкав дневен режим, осигуряващ 
равностойност на трите основни 
дейности: игра–обучение–труд. 
7. Утвърждаване на личностно 
ориентиран и позитивен подход на 
възпитание. 
8. Спортен календар - стремеж за 
противодействие на хиподинамиката 
при децата. 
9. Конструктивно общуване и 
сътрудничество между ДГ, семейство – 
учители, деца, родители. 

1. Липса на умения у учителите за прилагане 
на интерактивни методи и технологии. 

2. Работа в смесени възрастови групи. 
Недостатъчна ангажираност на родителите. 
3.Трудоемка диагностика, неотговаряща на 

възрастовите особености на съответната 
група. 

4. Липса на апробирани, описани и  
популяризирани интерактивни методи за 
взаимодействия за детски градини. 

5. Липса на умения у учителите за използване 
и работа с интерактивни и комуникационни 
технологии 

6. Недостатъчност в прилагането на 
превантивна и рехабилитационна 
педагогика, както и невладеене на 
компенсаторни педагогически механизми 

7. След прекратяване на проекта „Подкрепа 
за равен достъп и личностно развитие“ чрез 
бюджета на ДГ няма възможност да се 
назначат психолог, логопед и ресурсен 
учител 

8. ДГ е с 10 групи в две сгради, но няма 
възможност за назначаване на 
зам.директор, за подпомагане 
организацията и контрола на 
педагогическата дейност в ДГ 

Вътрешен потенциал: 
• Повишаване на професионалната образованост на учителите  – система от комплексни, 
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общонаучни, специални, теоретични и приложни знания, възгледи, представи и 
убеждения и интелектуални умения. 

• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез издигане на 
професионалната култура и професионалното самосъзнание. 

 • Компетентен и критичен подбор на програми и помагала. Умение да се оценяват 
компетентно новостите и предложенията , да се отличава полезното. 

 Развитие в ДГ на система на дейности и мероприятия за обща личностна подкрепа на 
децата 

 Създаване на работни групи по приоритети за подпомагане организационната и 
реализационна ефективност.  

1.4. Учебно-техническа и материална база 
Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: две 
сгради,всяка със свой двор, общо 10 занимални със спални,   стая за почивка, здравни 
кабинети, методичен кабинет, физкултурни салони в двете сгради, театрален салон. 
Наличие на УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, 
принтери, копирни машини, . 
Обновяващ се библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени 
помагала и др. 
Добре оборудван двор за дейности на открито. 
Наличие на стопански двор – опитно поле 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Обособени помещения за всяка група, 
като в първа сграда е създадена много 
добра образователна среда във всички 
групи 
2. Площадка по БДП 
3. Игрови площадки на двора за всяка група 
с необходимите съоръжения и уреди. 
4. Разполагаме с технически средства, 
необходими за педагогическия процес – 
компютри за  учителите, интернет, 
копирна машина и др. 
5. Собствена отоплителна система. 
6. Собствена кухня 
7. Използване рационално средствата по 
ПМС 129 за физкултурна дейност 
8. Салон за спорт и тържества 
9. Реновирана основна сграда – дограма и 
изолация 
 
 

1. Остарял сграден фонд и нужда от основни 
ремонти и обзавеждане във втора сграда  
2. Липса на помещения за провеждане на 
допълнителни дейности – ателиета, школи 
по интереси,  
3. Липса на помещения в основна сграда за 
работа на специалистите – психолог, 
логопед, ресурсен учител 
3. Морално остарели уреди на двора. 
4. Недостатъчни технически средства за 
всяка група 

Вътрешен потенциал: 
• Търсене на възможности за включване на допълнително финансиране на различните 
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дейности. 
• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ. 
• Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции. 
• Участия в публично-частни партньорства. 

 Системно планиране на средства от бюджета по издръжката на ДГ за ремонти, 
обновяване на ИКТ, обновяване на игрово-дидактичната среда 

• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на 
сградата и двора на детското заведение. 

 

1.5. Финансиране  
Детската градина е на делегиран бюджет. 
Финансирането е смесено – чрез държавен бюджет и  общински бюджет.  
Трудовите възнаграждения, издръжката на медицинския кабинет и подготвителните за 
училище групи (учебни помагала, храна,) се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. 
Останалата издръжка се осигурява от общински бюджет. 
Трудовите възнаграждения на учителите са обвързани с национални програми – 
диференцирано заплащане, кариерно развитие, външно оценяване и др. 
Съществуват други алтернативи, допускани от Закона за народната просвета, за 
финансиране от проекти, дарения и спонсорство. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Делегиран бюджет, управляван от 
директора, по приоритетите на 
градината. 
2. Прозрачност много добро управление 
на бюджета чрез изградена системата за 
финансово управление и контрол 
3. Целеви средства за учебни помагала за 
ПГ. 
4. Средства за подкрепителна закуска за 
деца от  ПГ. Средства по Фонд 
„Земеделие“ за плодова закуска 
5. Привличане на дарения  
6. Конструирана и действаща комисия за 
разглеждане на офертите по ремонти, 
услуги и доставки. 
7. Целеви средства за медицински 
кабинет 

1. Недостатъчна издръжка по ЕРС : При 
намаляване броя на децата се явява недостиг 
на средства по ФРЗ, което  натоварва 
групите с голям брой деца . 
2. Липса на средства за основни ремонти, за 
реконструкция на двора, за енергийна 
ефективност на втора сграда. 
3. Липса на достатъчно средства за 
заместници на учителите при отсъствие на 
титулярите. 
4.. Липса на достатъчно целеви средства за 
текуща и постоянна квалификация на 
помощник-възпитателите. 
5. Недостатъчно активизиране на 
родителите за участие в благоус-
тройството 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. 
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1.6. Външни фактори 
Семейна общност и родителите на децата от ДГ  „Червената шапчица” 
Връзки с неправителствени организации. 
Общински структури и културни институции  

 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Наличие на допълнителни за 
спонсориране инициативи на детската 
градината. 
2. Включване на децата в инициативи на 
Община Ямбол, ОДК и др.. 
3. Установени са традиции в 
приемствеността с училища.  
4. Създадени са ползотворни връзки за 
взаимодействие с културни и 
обществени организации и институции: 
Музеи, Художествена галерия, 
Астрономическа обсерватория, 
Читалища, Театър и др. 
5. Установено е трайно сътрудничество с 
научни институции – университети, 
съюзи, и др.  
6. Създадени са трайни връзки за обмяна 
на опит с водещи детски градини в 
системата и др. 
7. Налице е добра връзка с местните 
медии за популяризиране дейността на 
детската градина. 

1. Недостатъчно е включването на 
родителите в образователни 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. 

Вътрешен потенциал: 
• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество 

със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, обособяване  на 
библиотека за родителите, клуб на родителя, „Поща“. 

• 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 държавна стратегия за продължителна и повишаваща квалификация на 

педагогическите кадри. 
• Липсва национален инструментариум за диагностика. 
• Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – 

закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др. 

 Недостатъчна финансова осигуреност за целогодишна пълноценна работа на ДГ 
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• Липса на национална стратегия за спорта при най-малките. 
 
 
2.2. Специфични проблеми: 
• Демографски срив и затруднение при попълване на групите от втората сграда, която е в 
края на града. 

 Липса на постоянни средства за назначаване към ДГ на специалисти „психолог“, 
„логопед“, „ресурсен учител“ за работа с деца с обучителни трудности за адекватна 
корекционна дейност и за допълнителна подкрепа при деца със СОП. 

 Липса на квалифицирани и мотивирани млади учители 
• Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на 

критериите за развитие на децата, свръхпретенции или незаинтересованост и  др. 
• Липса на съвместна (със семейството) закалителна програма за децата. 
• Трудно се иновира материалната и дидактична база.  
 
VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Административно-управленска дейност 

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 приспособи към промяната в 
задачите, отразени в стратегията. 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 
 

1.1 Създаване на нови организационни форми, които да позволяват оптимизирането на 
образователните услуги;  
1.2. Изграждане на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на 
качеството, която отчита: 

 Степен на участие на учителите, при формулиране и изпълнение целите на детското 
заведение; 

 Степен на информационно осигуряване;  

 Степен на лична отговорност за постигнатите резултати; 

 Степен на лично участие в решаването на проблемите, за които са компетентни 
отделните личности; 

 Степен на познаване значимостта на личния труд,  както на педагогическия, така и на 
непедагогическия персонал; 

 Степен на признаване на личния принос; 

 Степен на самоорганизация, самоконтрол, самооценяване;  

 Степен на удовлетворяване на потребностите от образование и квалификация. 
1.3. Поддържане  на интернет страница. 
1.4. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни). 
1.5. Популяризиране на постижения на деца и учители: 

– издаване на вестник; бюлетин 
– създаване на вътрешни проекти и програми за развитие на образователната работа; 
– създаване на информационна банка в детското заведение. 

1.6. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 
1.7. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите. 
1.8. Планиране на средства за обновяване и развитие на материално-техническата база 
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1.9. Актуализиране работата с родителската общност 
 

2. Образователно-възпитателна дейност 
2.1. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на 

съдържателен педагогически процес, при отчитане разпорежданията на Наредба № 5 за ПУО и 
системата от ДОС. 

2.2. Проучване и използване на иновативни, ефективни, авторски методи на обучение и 
възпитание и  подходи за развитие . Опознаване възможностите на информационните и 
комуникационни технологии и механизмите за приложението им в образователния процес –
интерактивни методи, компютърни програми и др. 

2.3.Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ: 
екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти: скрининг тест при деца 
от 3г до 3г 6м; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
изготвяне на индивидуални програми за развитие при децата със СОП; занимания по интереси 
и изяви по интереси. 

2.4. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Насърчаване на 
постиженията или оказване на необходимата подкрепа за развитие. Разработване на техники и 
методи за оценяване, приложими в образователното направление.  

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

2.6. Широко използване възможностите на художествената литература и изкуства за деца за 
развитие на емоционална интелигентност, усвояване правила и норми на социален живот и 
общочовешки ценности. 

2.6. Сформиране на школи по интереси – вътрешни под формата на ателиета и такива 
заплащане от родителите: 

– за децата – рисуване, английски език, приложни техники, театър, здраве и др.; 
– за родителите – „Пътешествие в родителството“. 

 
3. Квалификационна дейност 
3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа по 

проблемни области. 
3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.  
3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области. 
3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС. 
3.5. Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и педагогически 

иновации. 
 
4. Социално-битова и финансова дейност 
4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: 

–  осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи; 
–  осъвременяване на интериора на всички занимални; 
–  основно преустройство на дворното пространство; 
–  обогатяване на игровата и дидактичната база. 

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства. 
4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 
4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности, 

екскурзии и др. 
 
5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 
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5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет. 
5.2. Разработване на проекти с външно финансиране. 
5.3. Привличане на спонсори. 
5.4. Реализиране на благотворителни кампании. 
5.5. Собствен труд на служители на детската градина. 
5.6. Организиране на трудодни с участието на учителската и родителската общност. 
5.7. Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения „Приятели на децата и 

екипа“ – форма на помощ „Пробация“. 
 
VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Привеждане дейността на ДГ според изискванията на новите нормативни документи.  
Гъвкавост и вариативност при организиране дейността на ДГ. 

2. Творческо развитие. 
3. Качествено и ефективно удовлетворяване на потребностите на деца, родители, детска 

градина, общество. 
4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическите специалисти. 
5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за 

приобщеност към социалната среда. 
6. Използване на нови ефикасни педагогически технологии. 
7. Мобилност на управленските функции на директора. 
8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и 

обществени фактори. 
9. Педагогизиране на родителската общност. 
 
VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина. 
2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията се отчита 

пред Педагогическия съвет. 
3. Стратегията се актуализира на 4 години; при промяна на нормативната уредба;  при 

нужда. 
 
 


