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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията на ДГ „Първи юни” е комплекс от педагогически идеи, управленски и 

административни  действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското 

заведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхранява 

добрите традиции и достойнства на детската градина, начертава бъдещите посоки на 

действия и резултати, търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. 

Стратегията анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми за 

реализирането й. Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, принципи, 

дейности и цели, определящи нейната структура и съдържание. 

Разработването на стратегията е продиктувано от новата динамика на социално-

икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на 

образователната и възпитателна дейност.  

Разработката е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на 

образованието, Закона за предучилищното и училищно образование, Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното образование,  Проектите и Програмите за развитието 

на образованието в Община Две могили. 

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите ценности, 

произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, 

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., Стратегия за намаляване 

дела на преждевременно напусналите образователната система / 2013 - 2020г и 

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.  

Педагогическият съвет /ПС/ приема стратегията за развитието на детската градина  и 

План за нейното изпълнение.  

Стратегията подлежи на актуализация при промяна на нормативната база и при 

необходимост. 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ВЪНШНАТА 

СРЕДА 

Детска градина „Първи юни”  се намира в с. Баниска, община Две могили. Отрита  е 

през 1966 г.  като временна детска градина, но продължава да работи и през 1967 г. 

преминава в Целодневна детска градина.  В детското заведение има две групи:  

І- ва група за деца от 3 до 5- годишна възраст и подготвителна група за деца на 5 и 6- 

годишна възраст. 

ДГ „Първи юни” има  филиал: „Детелина” в с. Бъзовец със сборна група за деца от 3 до 

6- годишна възраст. 

Занималните помещения в детската градина и филиала са в добро състояние, извършват 

се частични ремонти при необходимост.  

Дворът на ДГ „Първи юни” е с обособена площадка за игра, която е изградена по 

проект на Националната кампания „За чиста околна среда- 2015” на МОСВ и ПУДООС.  

Дворът на филиала също разполага с площадка, но съоръженията са морално остарели 

и амортизирани.  



 

 

 

1. ДЕЦА 

ДГ “Първи юни” функционира с три групи- две в основната сграда и една във филиала.  

За учебната 2016/2017 г. са приети 66 деца. 

Групите се оформят по възрастов признак в ДГ с. Баниска. Във филиала групата е 

разновъзрастова. Приемът се осъществява с подаване на заявление и придружаващи 

документи до директора на детската градина. Зачитат се Конвенцията за правата на 

детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Децата са физически и психически 

здрави и правилно развити. 

Приемат се и деца СОП, като за тях 

са осигурени грижи съобразно 

потребностите.  

 Няма поставени ограничения за 

приемане на деца в ДГ. 

 98 % обхват на децата в 

подготвителна група 6-г. 95 % 

обхват на децата в подготвителна 

група 5-г.                                  

Осигурено е здравно обслужване и 

здравна профилактика. 
 Сътрудничество и взаимопомощ с 

обществени и културни 

институции и родителите на 

децата. 

 Малък процент, но наличие на 

необхванати деца, поради нисък 

социален статус и безработица на 

родителите. 

 Текучество при децата, поради 

промяна на местоживеенето на 

родителите и напускане на 

страната. 

 Безработни родители, невъзможност 

да заплащат такси и учебни помагала 

за децата и оттам- ниска 

посещаемост на децата, които не 

подлежат на задължително 

предучилищно образование.  

 

 

  

 

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

Численост: 

Общата численост на персонала в ДГ и филиалите: 

Педагогически персонал‐ 7, от тях: 

*1 директор; 

*6 детски учители, от които 3 старши учители, 3  учители (от тях 1 неотговарящ на 

изискванията); 

Непедагогически персонал – 8;   

 Медицински специалист – 1. 

Образователен ценз: 

Педагогически персонал: 

*с висше образование, с образователно ‐ квалификационна степен ‐магистър ‐ 2;  

*с висше образование, с образователно ‐ квалификационна степен ‐ бакалавър‐ 2; 

*с образователно‐ квалификационна степен –специалист/проф.бакалавър – 2; 

*със средно образование- 1. 

Непедагогически персонал: 

*с висше икономическо образование- 1; 

*средно специално образование- 2; 

* средно общо ‐3; 

*основно образование ‐2. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 



 

 

 Учителите имат необходимата 

професионална квалификация; 

 Учителите притежават 

професионален опит и стаж; 

 Всяка година педагозите се 

включват в поне една форма /курс, 

тренинг, семинар/ за повишаване 

на квалификацията; 

 Наличие на медицински 

специалист; 

 Работа в екип на различни 

нива‐педагогически и обслужващ 

персонал; 

 Дългогодишна съвместна работа на 

основната група от педагогически 

специалисти; 

 Осигурена здравна профилактика и 

мониторинг на работното място от 

лицензирана фирма. 

 Липса на заместник за отпуските; 

 Липса на охрана; 

 При включване на учителите в 

курсове за квалификация водещ 

мотив за избор е материалната 

страна; 

 Недостатъчна мотивация за 

придобиване и повишаване на 

ПКС; 

 Наличие на неправоспособен 

учител; 

 Трудности при подбор на кадри;  

 Недостатъчни умения на учителите 

за работа по европейски проекти. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

В детското заведение възпитателно ‐ образователната работа се осъществява по 

утвърдена Програмна система на ДГ „Първи юни” и познавателните книжки 

„Приказни пътечки” на издателство БУЛВЕСТ 2000 за 3-4 годишните деца и „Вики и 

Ники” на издателство „Анубис- Булвест” за подготвителните групи 5- и 6- годишни. 

Планирането е гъвкаво, съобразено с ДОС ‐ по образователни направления и ядра. 

След предварително проучване на програмата за съответната възрастова група и 

необходимите познавателни книжки, пособия и дидактични материали към нея, 

учителите прилагат образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите 

особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. В 

процеса на възпитателно‐образователната работа се прилагат различни педагогически 

подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Целодневен режим на обучението; 

 ПС приема в началото на учебната 

година планове и актуализира 

правилници; 

 В края на всяка учебна година ПС 

анализира образователно- 

възпитателния процес и 

резултатите от него; 

 Стриктно спазване на седмичното 

разписание по образователни 

направления; 

 Творчество и вариативност на 

педагогическите специалисти при 

работа с децата; 

 Традициите са неразделна част 

като въздействащо възпитателно 

средство. Празниците и ритуалите 

 Липса на интерес и 

заинтересованост на някои от 

родителите; 

 Недостатъчно използване от 

учителите на нагледни материали и 

учебно- технически средства; 

 Недостатъчна индивидуална 

работа с по- трудно успяващи деца; 

 Работа в смесени групи. 



 

 

в детската градина; 

 100 % осигуреност с учебна и 

задължителна документация. 

 

4. УЧЕБНО- ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Необходимо е да бъдат предприети редица мерки  за подобряване и на стария сграден 

фонд- за  енергийна ефективност, подмяна на дограма и подобрения на пристройките и 

др. Необходимо е цялостно обновяване на материално- техническата база и 

извършване на основен ремонт, а не на частични подобрения.  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Светли и просторни помещения; 

 Отопление с климатици и камини; 

 Широки площадки за игри на 

открито със затревени площи; 

 Наличие на CD- уредби, 

телевизори, 2 компютъра, лаптоп, 

мултифункционално устройство и 

принтер. 

 

 Спални и занимални са в едно 

помещение в ДГ и филиала; 

 Липсват площадки за обучение по 

БДП; 

 Остаряла материална база по 

отношение на обзавеждане;  

 Не се извършват редовни ремонтни 

дейности за поддръжка на 

сградите; 

 Липса на качествено оборудване за 

провеждане на физическа култура; 

 Недостатъчно костюми и аксесоари 

за провеждане на тържества, както 

и на естетически издържана украса 

за цялостния  интериор. 

 

5. ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането на детското заведение е смесено:  делегирани ”Държавни дейности” и 

“ Местни дейности”. Използват се и други алтернативи за финансиране- от проекти, 

спонсорство. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Детската градина е общинска с 

права на второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити; 

 Обективност, публичност и 

достъпност при разработване на 

бюджета; 

 С възможност за допълнителни 

приходи от дарения и проекти. 

 Недостатъчни финансови средства 

и дофинансиране от Община Две 

могили за заплати и осигуровки-

„Държавни дейности”; 

 Закъснения при плащанията; 

 Липса на средства за основни 

ремонти, за реконструкция на 

двора, за енергийна ефективност на 

сградата. 

 

 

 

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Връзки с неправителствени организации – не 

Общински структури и институции – Община Две могили , РУО- Русе. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Участие на родителите в живота 

на детската градина; 

 Активна помощ и съдействие при 

 Противообществени прояви в 

районите на ДГ и филиала в 

извънработно време; 



 

 

решаване на възникнали проблеми 

от страна на местната власт- 

Кметства  и Община Две могили; 

 Приемственост в работата между 

детската градина и  училище. 

 Трудности при поддържане на 

двора в добро санитарно- хигиенно 

състояние и на уредите за игра във 

филиала  в безопасно състояние; 

 Липса на трайни контакти с фирми 

и спомоществователи. 

 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ 

„ПЪРВИ ЮНИ” 

 

1. МИСИЯ 

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно ‐ образователна 

дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен 

потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на 

способностите в процеса на възпитание и обучение. 
 

2. ВИЗИЯ 

В общественото пространство детското заведение да се утвърди като гъвкава, 

конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за възпитание, 

социализация и  обучение, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, 

родители и учители: 

- осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, 

физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст; 

- съдействаща за личностно‐ориентиран и резултативно обоснован възпитателно‐ 
образователен процес в педагогическото взаимодействие; 

- гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на 

родителите в името на децата и за децата. 
 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

3.1.Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското 

заведение, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено 

предучилищно възпитание и образование на всички деца.  

3.2. Завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността. 

3.3. Повишаване на  качеството и ефективността на образователната и възпитателна 

работа.  

3.4. Създаване на  условия за перманентно повишаване квалификацията на учителите  с 

оглед на новите изисквания, които се поставят пред предучилищното образование.  

3.5. Участие в общински, национални и международни програми и проекти на 

Европейския съюз и тяхното реализиране на практика.  

 

4. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

1. Провеждане на гъвкава и динамична управленска и педагогическа дейност, 

осмислена от факторите за иновативност и устойчиво развитие на детската градина. 

2. Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и 

подготовка.  

3. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение на 

педагогическите специалисти.  

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и 

нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с 

емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности.  



 

 

5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в детската градина.  

6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с 

общественост и органи.  

7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на детската градина.  

8. Участие в национални програми и проекти.  

 

ІV.  ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Цел 1 : Провеждане на гъвкава и динамична управленска и педагогическа 

дейност, осмислена от факторите за иновативност и устойчиво развитие на 

детската градина. 

Основни задачи  Средства Очаквани резултати  

1. Да се прилагат и 

изпълняват ДОС, нормативни 

и поднормативни актове. 

Непрекъснат обмен на 

информация. Ефективни 

управленски решения. 

Законосъобразност на 

дейностите.  

2. Научна организация на 

управлението- предпоставка 

и условие за 

усъвършенстване на 

възпитателната и 

квалификационната дейност.  

Педагогически съвети и 

съвещания. 

 

Психологически комфорт 

за работа в екип и 

повишено качеството на 

образователния процес. 

 

3. Анализ на социално- 

психологическото състояние 

на екипа. Организационно-

управленска страна.  

 

 

 

Определяне на 

потенциалните 

възможности на всеки 

член от колектива и 

помощно-управленски 

екипи. 

Повишени резултати от 

дейността на управленския 

и помощно-управленските 

органи и конкретни 

отговорности. 

4. Доброволно участие на 

всеки учител в 

квалификационни дейности. 

Система на 

квалификационна дейност.  

Квалифицирани учители и 

кариерно развитие. 

5. Доброволно участие в 

провеждането на дейности с 

децата в клубове по 

интереси.  

 

Клубове по интереси  Обща култура, 

професионализъм, 

общуване, социална 

компетентност. 

6. Обсъждане на резултатите 

от дейността на детската 

градина и изработване на 

колективни решения.  

Педагогически съвети  Законосъобразни и 

целесъобразни решения на 

педагогическия съвет.  

7. Разработване на кадровата 

политика на ДГ.  

7.1. Установяване на нуждата 

от кадри.  

7.2. Подготовка за               

дългосрочна прогноза, 

съобразно целите на ДГ.  

7.3. Развитие на кадрите.  

Разчет на педагогическите 

специалисти, помощник-

възпитателите и 

помощния персонал.  

Система за квалификация.  

Образователен ценз.  

Конкурентност.  

Мотивираност на 

педагогическата колегия.  

 

8. Прилагане на ефективна 

система от критерии и 

показатели за отчитане на 

резултатите от 

образователната и 

Оценяване на 

педагогическата дейност 

на учителите.  

Оценяване труда на 

директора.  

Подобряване качеството 

на образование.  

Самоусъвършенстване.  



 

 

управленската дейност.  Самооценка. 

9. Усъвършенстване на 

контрола  

Контролна дейност Обективност, 

компетентност, 

индивидуален подход. 

10. Финансова опезпеченост 

на ДГ чрез:  

- Прилагане на система на 

делегиран бюджет;  

- Алтернативно финансиране.  

 

Изпълнение на 

делегирания бюджет.  

Разработване и прилагане 

на система за финансово 

управление и контрол.  

Връзки с институциите, с 

Обществения съвет и 

родителите. 

Участие в проекти.  

Законосъобразност и 

целесъобразност при 

изпълнение на бюджета.  

Утвърждаване на система 

в сътрудничеството с 

обществените 

организации, НПО и 

институции. 

 

 

 

 

 

 

Цел 2: Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното 

образование и подготовка.  

Основни задачи  Средства Очаквани резултати  

1.  Засилване на 

възпитателната работа с 

децата с оглед пълноценно 

личностно развитие.  

 

Различни форми на 

педагогическо 

взаимодействие 

Осъществяване на 

допълнителна работа с 

децата. Откриване на 

заложбите на всяко дете и 

насочване на развитието му 

в област, в която то ще 

изяви най-добре своя 

потенциал. Развиване и 

подобряване на 

индивидуалната и 

диференцирана работа с 

децата. 

2.  Разширяване и 

стимулиране на формите за 

обучение и възпитание в 

дух на демократично 

гражданство и 

патриотизъм, здравно и 

екологично възпитание, 

потребителска култура, 

физическа активност и 

спорт.  

Различни форми на 

педагогическо 

взаимодействие 

Прилагане от учителите  на 

подходи, основани на 

демократични принципи и 

развити образователни 

модели. 

3. Постигане на 

положително отношение 

към детската градина, 

училището и 

образованието като цяло.  

 

Различни форми на 

педагогическо 

взаимодействие 

Реализиране на 

положителна атмосфера, 

влияеща благоприятно 

върху развитието на 

децата.   

Засилване положителното 



 

 

отношение към детската 

градина като институция от 

страна на деца   и 

родители. Съпричастност.   

Привличане на родителите 

при подготовка на всички 

празници чрез конкретни 

задачи. 

4. По-широко навлизане на 

нови методи на 

преподаване 

(интерактивност).  

 

 Поставяне на децата в 

активна позиция по 

отношения на усвояването 

на нови знания и 

практическата им  

приложимост. Използване 

на иновативни педагогични 

методи и форми за 

обучение. Ефективна 

диференцирана работа с 

децата със затруднения и с 

напредналите деца. 

 

Цел 3: Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение на 

педагогическите специалисти.  

Основни задачи  Средства   Очаквани резултати  

1. Да се изгради система за 

вътрешно-

квалификационна дейност 

на принципите на:  

- доброволност;  

- интерактивност;  

- изборност; 

- индивидуализация. 

Квалификации на ниво:  

- регионално;  

- общинско;  

- локално. 

 

 

 

 

 

 

Оптимално съчетаване на 

потребности и интереси. 

2. Приложение на 

разнообразие от 

квалификационни методи и 

техники  

 

Казуси, дискусии, 

тренинги 

Експерименти 

Ситуационни игри 

„Мозъчна атака“. 

 -  мобилност;  

- повишаване качеството на 

образователната дейност с 

децата;  

- интерактивност;  

- инвариативност;  

- екипна работа. 

2. Проучване на оферти за 

специализирани звена и 

институти за квалификация  

 

Обучения за 

поддържаща 

квалификация:  

- участия в НПК;  

- публикации.  

 

 Успешна личностна и 

професионална реализация 



 

 

3. Развитие на 

квалификационните 

структури  

 

Работа в екипи   Мобилност  

Повишаване качеството на 

образователната дейност с 

децата  

Интерактивност  

Инвариативност  

Екипна работа 

5. Създаване на условия за 

позитивен микроклимат  

 

Организация на живота 

в ДГ  

Управленски умения на 

директора  

Признание, подкрепа, 

мотивиране, включване 

 Социална компетентност.  

Развиване на умение за 

съвместна работа. 

 

Цел 4: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и 

нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с 

емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни 

потребности.  

Основни задачи  Средства  Очаквани резултати  

1. Разработване на 

програмна система за 

обучение, възпитание и 

социализация на детето  

 

Варианти на програмна 

система  

 

Достъпност  

Реализуемост в 

съответствие с ДОС и за 

развитие на ДГ  

2. Приоритет на 

личностно-ориентиран 

модел на възпитание.  

 

Диагностика на личния 

статус на детето в групата  

Работа за личностно 

развитие на децата  

Прилагане на съвременни 

подходи и методи за 

индивидуално-личностно 

развитие  

Индивидуален подход  

3. Гъвкав и вариативен 

дневен технологичен 

процес на обучение и 

възпитание.  

 

Многообразие на формите 

на педагогическо 

взаимодействие  

Индивидуализиране на 

дейностите  

Достъпност  

Емоционален статус  

Развитие на видовете 

детски активности  

4. Здраве и двигателна 

активност.  

 

Основни форми  

Периодични форми  

Диагностика на 

физическата дееспособност  

Развиване на здравословен 

и физически статус на 

децата.  

5. Проучване на 

комуникативните и 

емоционално-волевите 

характеристики на 

общуването и 

междуличностните 

взаимоотношения. 

 

Ситуации  

Диагностики  

Игри  

Допълнителни форми на 

взаимодействие  

Индивидуална подкрепа в 

съответствие с възрастта, 

потребностите и 

интересите на децата.  

6. Ориентиране в 

общочовешките ценности 

за образование в 

интегрираната и 

мултикултурна среда.  

Планирани и непланирани 

педагогически ситуации  

Проблемни ситуации  

Индивидуални и групови 

форми на работа  

Приобщаващо образование  



 

 

 

 

Цел 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в детската градина.  

Основни задачи  Средства  Очаквани резултати  

1. Провеждане на 

дългосрочни действия, 

касаещи здравното 

образование, физическата 

култура, гражданските 

права и творческите 

дейности на 

подрастващите, отнасящи 

се до непосредствената 

сигурност и безопасност на 

децата в детската градина. 

 

Годишно планиране Ежегодно актуализирани 

планове за безопасни 

условия на възпитание, 

обучение и труд. 

Включени дейности в 

годишния комплексен план 

на детската градина във 

връзка със здравното, 

гражданското образование 

и развитие на физическата 

култура.  

2. Реализиране на 

конкретни мерки, 

основаващи се на 

принципите на 

превантивен контрол и 

дейности за ограничаване и 

преодоляване на 

опасностите.  

Планирани и непланирани 

педагогически ситуации  

Проблемни ситуации  

Индивидуални и групови 

форми на работа 

Спазване на Правилника за 

осигуряване на 

здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд 

в детската градина.  

Формирани начални  

умения и поведение у 

децата за действие при 

кризи и екстремни 

ситуации. Проведени  

практически обучения – 

проиграване на основни 

бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, 

пожар, производствена 

авария, терористичен акт).  

3. Създаване на устойчиви 

механизми и инструменти 

за гарантиране на 

сигурността и здравето на 

децата.  

 

Основни форми  

Периодични форми  

 

Адекватно медицинско 

обслужване на децата. 

Здравословно хранене на 

децата.  

Качествено обучение по 

БДП, за защита при 

бедствия. 

 

Цел 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки 

с общественост и органи.  

Основни задачи  Средства  Очаквани резултати  

1. Осъществяване процеса 

на подготовка, обучение и 

възпитание на учениците 

във взаимодействие и 

сътрудничество с 

родителите им.  

Разнообразни форми за 

взаимодействие с 

родителската общност 

Нагласи за конструктивно 

решаване на проблемни 

ситуации.  

Повишени  умения за 

работа с родители.  

 

2. Избор на Обществен Родителски срещи Учреден Обществен съвет 



 

 

съвет, стартиране и 

развитие на дейността му.  

Събрания но Обществения 

съвет 

към ДГ „Първи юни”. 

3. Развиване на 

конструктивна 

комуникация във 

взаимоотношенията в 

съответствие със ЗПУО.  

 

Разнообразни форми за 

взаимодействие с 

родителската общност, с 

първостепенен 

разпоредител и други 

организации 

Педагогическата колегия 

периодично и 

своевременно предоставя 

информация:  

- за успеха и развитието на 

децата в образователно-

възпитателния процес;  

- за уменията на децата за 

общуване с връстниците и 

учителите и за 

интегрирането им в 

образователната среда;  

- за отсъствията на децата 

от подготвителните групи;  

- консултира родителите за 

възможностите и формите 

за допълнителна работа с 

децата с оглед максимално 

развитие на заложбите им, 

както и за възможностите 

за оказване на 

педагогическа и 

психологическа подкрепа 

от специалист, когато това 

се налага;  

- редовно информиране за 

напредъка и проблеми на 

децата им. 

Детската градина 

реализира сътрудничество 

и поддържа активни връзки 

по различни въпроси на 

образователно-

възпитателния процес с:  

-  РУО и МОН;  

-  Общинска управа;  

-  общински съветници;  

-  Общинска 

администрация Две 

могили;  

-  Център за обществена 

подкрепа към Община Две 

могили; 

-  местна общественост;  

-  културни и 

образователни институции.  

 

Цел 7:  Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на детската 

градина.  



 

 

Основни задачи  Средства  Очаквани резултати  

1. Създаване на условия за 

активна образователно- 

възпитателна дейност с 

децата. 

Програми и проекти Участие в капиталови 

програми и проекти на 

Община Две могили за 

оптимизация на сградата на 

детската градина и 

филиала и на дворните 

пространства.  

2. Подобряване 

състоянието на външната и 

вътрешната среда. 

Планове за ремонтни 

дейности 

Доброволен труд на 

персонала на детската 

градина и филиала 

Всеки учител, с помощта 

на ръководството, 

реализира дейности за 

подобряване на интериора 

на работната среда.  

Планирани  дейности за 

подобряване на средата, в 

която се работи – 

занимални, коридори и 

санитарни помещения. 

Поддържани площадки за 

игра. 

3. Естетизация на околната 

среда. 

Планове за ремонтни 

дейности 

Доброволен труд на 

персонала на детската 

градина и филиала 

Взискателност у всеки член 

на колектива към 

работната среда. 

 

Цел 8: Участие в национални програми и проекти.  

Основни задачи  Средства  Очаквани резултати  

1. Участие на детската 

градина в  проекти и 

национални програми, 

покриващи наши 

потребности.  

 

Национални програми и 

проекти 

Реализирано участие в: 

- НП „Развитие на 

педагогическите кадри” . 

Програмата осигурява 

допълнителни 

възможности за 

продължаваща 

квалификация и за 

надграждане на ключови 

професионални 

компетентности на 

педагогическите кадри; 

-"Осигуряване на закуска 

и/или плод, и/или мляко 

(чай), включително 

млечно-кисели продукти на 

децата от ПГ”; 

- Подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта на децата  по реда 

на ПМС №129/11.07.2000 

г.; 

- Схеми „Училищен плод”, 



 

 

„Училищно мляко”; 

- други. 

 

 

V. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

1. Средства от бюджета на детската градина  

2. Дарения 

3. Собствен труд и труд на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти 

и естетизиране на помещенията 

4. Финансиране от спечелени проекти и програми  

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 Срок за изпълнение на тази стратегия са учебните 2016- 2020 години.  Стратегията се 

актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на значителни промени в 

организацията на работа в детската градина  или на нормативните актове за сферата на  

образованието.  

Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол № 1 от 15. 09.2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 И 2017/ 2018 ГОДИНА 

 

 

 

 

№ Дейност Финансиране Ангажирани 

лица и срок 

Индикатори 

1 Изработване и 

утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане 

на образователния процес 

– програмна система и 

програми, правилници,  

Етичен кодекс и др. 

Делегиран 

бюджет 

Директор, 

Началото на 

всяка учебна 

година 

Изготвени и 

утвърдени 

документи, 

съгласно ЗПУО 

2 Създаване на актуална 

вътрешна нормативна 

уредба за изпълнение на 

дейностите 

Делегиран 

бюджет 

Директор, 

Началото на 

всяка учебна 

година 

Създадени и 

актуализирани 

вътрешни 

нормативни 

актове 

3 Изграждане на 

вътрешноинституционална 

Делегиран 

бюджет 

Директор, 

М. март 2017 

Изградена 

система за 



 

 

система за качество г. качество на 

образованието 

4 Разработване на общи и 

специфични стандарти за 

качество 

Делегиран 

бюджет 

Директор, 

Комисия по 

качество, м. 

март 2017 г. 

Разработен и 

утвърден 

стандарт за 

качество на 

образованието 

5 Изготвяне на план за 

контрол и инспектиране 

Без 

финансиране 

Директор, м. 

октомври 

2016 г. и 2017 

г. 

План за 

контролната 

дейност, 

индикатори за 

контрол 

6 Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната 

дейност на 

педагогическите 

специалисти.  

0,8 % от 

бюджета 

Директор, в 

началото на 

всяка учебна 

година 

-Брой 

педагогически 

специалисти, 

участвали в 

обучения; 

-Брой проведени 

обучения   - от 

квалификационни 

институции и на 

вътрешно ниво. 

7 Споделяне на 

педагогически практики 

Без 

финансиране 

Всеки 

педагогически 

специалист, 

постоянен 

Брой учители, 

споделили своята 

педагогическа 

практика. 

8 Изграждане на система за 

видеонаблюдение 

Общинско 

финансиране 

Директор, м. 

октомври 

2016 г. 

Изградена 

система за 

видеонаблюдение 

9 Обновяване и оборудване 

на занималните, ремонтни 

дейности 

Общинско 

финансиране 

Директор, 

септември 

2016 г. и 

септември 

2017 г. 

Брой обновени 

помещения. 

Брой закупено 

ново 

обзавеждане. 

10 Саниране на сградата на 

детската градина 

Външно 

финансиране 

Директор, 

2017- 2018 г. 

Санирана сграда 

на детската 

градина 

11 Разработване и 

утвърждаване на 

тематични разпределения 

по групи 

Без 

финансиране 

Всички 

учители, до 

началото на 

всяка учебна 

година 

Брой разработени 

и утвърдени 

годишни 

разпределения 

12 Установяване на 

дефицитите във входното 

и изходно равнище на 

децата и предприемане на 

мерки за преодоляването 

им. 

Без 

финансиране 

Всички 

учители, 

постоянен 

Изготвени 

анализи от 

учителите 

13 Доразвиване на 

традициите за честване на 

празници 

Смесено 

финансиране 

Всички 

учители, 

постоянен 

Брой проведени 

мероприятия 



 

 

14 Работа по проекти и 

програми 

МЗХ, МОН, 

фондове на 

Европейския 

съюз 

Директор, 

учители, 

постоянен 

Брой реализирани 

проекти и 

програми 

15 Формиране на нагласа у 

родителите за 

партньорство и 

сътрудничество чрез 

организиране на 

родителски срещи  

Без 

финансиране 

Директор, 

учители, 

постоянен 

Брой реализирани 

родителски 

срещи  

16 Учредяване на Обществен 

съвет 

Без 

финансиране 

Директор, 

декември 

2016 г. 

Брой заседания 

на Обществения 

съвет 

17 Взаимодействие с 

институциите в системата 

на образованието, 

местната власт,  

Без 

финансиране 

Директор, 

Обществен 

съвет, 

постоянен 

Получена реално 

подкрепа от 

Община, РУО 

18 Взаимодействие с 

органите за закрила на 

детето 

Без 

финансиране 

Директор, 

Обществен 

съвет, 

постоянен 

Брой срещи 

 


