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С Т Р А Т Е Г И Я   З А   Р А З В И Т И Е 

 
НА  

 ДЕТСКА ГРАДИНА”ЗДРАВЕЦ”  

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата стратегия представлява дългосрочна програма за развитие на  

ДГ“Здравец“ Горна Оряховица за периода 2016/2020г.  

Тя  е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е 

детето. Всяка идея в стратегията за развитие на ДГ”Здравец” – Горна Оряховица е 

осмислена през призмата на тази ценност.  

 
Стратегията ще даде 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.  

Стратегията е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия. Нашите 

приоритети отчитат специфичните особености и традиции и представят нашите 

виждания за  развитие на детското заведение и за изграждане на детската личност. 

 

Нашият екип поема отговорност да провежда   политика, в която водеща роля имат 

възпитанието, социализацията  и обучението на  децата от тригодишна възраст до 

постъпването им в I клас,като  се ангажира с постигането на планираните резултати при 

пълна прозрачност и отчетност на управлението. 

 

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 
 

Стратегията  за развитие на ДГ”Здравец”се основава на приоритетите, целите и 

стандартите, заложени в следните документи: 

1. Закон за предучилищно и училищно образование 
2. Наредба №5 от 3 юни 2016г. за предучилищно образование / в сила от 01.08.2016г. 

Издадена от МОН, обн. ДВ. бр. 46 от 17 юни 2016г.; 

3. Нуждите, потребностите и спецификата на ДГ“Здравец“ 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Анализът е необходимо условие за определяне посоката на стратегията, база за 

формулиране на приоритетите, специфичните цели и мерки/дейности 

 

 

1..ДЕЦА 

 

В ДГ”Здравец” се премат деца от от 3 до 7 годишна  възраст. Приемът за деца на 3 

годишна възраст или навършващи ги в календарната година се осъществява от 01 юни,  

за останалите възрастови групи приемът е целогодишен, при наличие на свободни 

места. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. 

Групите са сформирани по възрастов признак .Те носят собствени имена - „Слънце”, 

„Здвездички”, ”Маргаритка” и „Червена шапчица”.Към постоянните имена се прибавя 

наименованието Първа възрастова група;  Втора възрастова група; Подготвителна 

група (5) годишни и Подготвителна група (6) годишни 
 

                                                                                                                     

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.  Към  момента няма очертан 

демографски срив и липса на деца. 

2. В детската градина са осигурени 

условия, гарантиращи физическо и 

психическо здраве и развитие на 

децата. 

3. Осигурено е здравно обслужване 

4. Осигурени са условия за здравословно  

хранене.  

5. Осъществена е приемственост детска 

градина – училище. 

6. Децата билингви овладяват във висока 

степен българския език 

7. Диагностицира се изоставането или 

избързването в развитието и се 

създават  адекватни условия за 

индивидуално прогресивно развитие. 

8. С децата работи логопед за 

отстраняване езиково-говорни 

проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

1. Допускане на прием деца над 

определената норма, което предполага 

по-голямо натоварване на учителите и 

намалява възможността  за 

индивидуална работа. 

2. Увеличаващи се прояви на агресивни 

нагласи сред децата 

3. Затруднена идентификация на деца 

със специални потребности и 

невъзможност от прилагане на 

адекватна корекционна дейност. 
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2.КАДРОВИ РЕСУРСИ 

       

       ДГ”Здравец”,  разполага с квалифициран персонал – 18,5  бройки, от които 9,5 – 

педагогически – 1 директор, 1- главен учител, 4 – старши учители и 3 – учители, 

 0,5 учител музика,  ОКС„магистър” и „бакалавър” и 9  – непедагогически.  

       Професионално квалификационна структура – от колегията 2-ма с ІV ПКС, 3-ма  с 

втора специалност НУП.  

        Пътуващи учители - 2 

       Медицинското обслужване в детската градина се осъществява от медицинска 

сестра. 

      Непедагогически персонал: 

 Административен  - Счетоводител; ЗАС 

 Помощно обслужващ – 4 помощник възпитатели; готвач и помощник готвач; 

огняр 

  

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ И ПРОБЛЕМИ 

- Квалифициран педагогически персонал с 

педагогически опит.  

-Създадени условия за лична изява и 

професионална удовлетвореност.  

- Утвърдена екипност на различни равнища. 

-Участие в курсове за поддържаща 

квалификация  

 

- Увеличена натовареност  на 

учителите в някои от групите, поради 

по-високата посещаемост, ,   

-Недостатъчна мотивация за 

придобиване и повишаване на ПКС.  

-Някои от учителите не са готови да 

прилагат съвременни технологии и 

похвати в учебния процес 

 

 

3. ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ПРОЦЕС 

 

Осигурени Програмна документация и помагала. 

Възпитателно - образователната работа се осъществява съобразно избраните от 

учителите на групите програмни системи и Програмата за подготвителна група. 

Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОИ, с възрастовите особености на 

децата, индивидуалното им развитие и   потребности.  

В процеса на възпитателно-образователната работа се прилагат иновативни методи и 

подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. 

Осъществяваме интегриране на ИКТ в обучението на децата . 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ И ПРОБЛЕМИ 

 

- Разработени годишни тематични 

разпределения във всяка група, които са 

съобразени със спецификата на детската 

група 

-ВОП се основава на личностнно-

ориентирания  подход.  

 

Недостатъчно пространство в 

занималните, най вече в група“Червена 

шапчица“ 

  

 



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 

Стратегия за развитие 2016-2020 година 

 

 
4 

-Създадена е оптимална образователна 

среда, осигуряваща активно участие на  

децата в различните дейности и 

способстваща за пълноценна реализация 

на детските възможности.  

- Интегрираме  ИКТ в обучението на 

децата, с което  целим: 

 подобряване на обучението; 

 прилагане на интерактивни методи и 

стратегии на преподаване и учене; 

 усъвършенстване на учебния процес 

чрез прилагане на динамични 

мултимедийни разработки. 

-Осигуряваме емоционален комфорт за 

създаване на позитивна мотивация у 

децата.  

-Стимулираме  активната позиция на 

детето в процеса на общуването на всички 

нива.  

-Създадени са условия за стимулиране на 

креативното мислене и въображение у 

децата.  

- Запазени и развити традиции по 

възпитаване в национални и 

общочовешки ценности, добър 

социокултурен опит - ежегодни празници, 

участия в общински изяви, открити 

практики пред родителите 

-Популяризиране на художествено-

творческите способности у децата- 

участие в конкурси на общинско,областно 

и национално равнище, в концерти, 

изложби и др.  

- Спечелени  грамоти и награди от децата 

от участие в национални конкурси 

- Организирани са допълнителни 

педагогически услуги за провеждане на 

дейности  извън задължителните за 

детската градина по желание на 

родителите  

 Мажоретен състав 

 Футбол 

 Английски език, 

в които дейности с децата работят 

специалисти. 

-Ежегодно получаваме високи  оценки от 

началните учители, относно подготовката 

която осъществяваме на децата за 

училище. 

По-високият брой деца в групата 

затруднява пълноценното използване на 

ситуационния, игровия и действено-

практическия подход. 
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4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

                              Сградата е пригодена за детска градина през 1951 година. Постоянно 

обновявана през годините и реновирана – през  2012година. Всяка група разполага със 

занималня и  спалня; гардеробна; сервизни помещения в двете крила на детската 

градина, столова, кухненски блок, методичен кабинет, стаи за почивка на помощния 

персонал, кабинет на директора, кабинет на счетоводител и ЗАС, медицински кабинет, 

дворни площадки с уреди за игра. 

     Извършва се постоянно обогатяване и обновяване на учебно-техническата и 

материалната база 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ И ПРОБЛЕМИ 

 

- Обновен саниран сграден фонд.  

През изминалия период учебно-

техническата и материалната база на 

детската градина са обновени в голяма 

степен. 

- Всяка група  разполага с компютърна 

конфигурация и високоскоростен 

интернет, музикална уредба, 

мултифункционални устройства. 

- В три от групите са монтирани 

интерактивни дъски и мултимедийни 

проектори. 

- Закупени са Програмируеми играчки  

- 2 от групите са ооборудвани с детски 

модулни масички. 

- Всяка група разполага с нови 

родителски и показни табла. 

- Гардеробните са оборудвани с нови 

детски шкафчета 

- Постелъчния инвентар във всички 

гардеробни е изцяло подменен. 

- Закупено е ново спално бельо 

-  Площадките на двора за всяка група са 

оборудвани с нови уреди. 

- Закритата тераса на детската градина е 

оборудвана с пързалка , масички и пейки 

за игри на открито при дъждовно време. 

- Обновяват се детските кътове в групите 

- Кабинета на гл.счетоводител и ЗАС е 

оборудван с  компютърни конфигурации; 

осигурен е високоскоростен интернет. 

- Достатъчен библиотечен фонд – 

периодичен печат , специализирана 

педагогическа и психологическа 

литература, утвърдени учебни помагала, 

- Височината на помещенията – спалня и 

занималня в две от групите, затрудняват 

отоплението в тях 

- Липсата на физкултурен салон, 

затруднява провеждането на ситуациите 

по физическа култура. 

- Не разполагаме с отделни помещения за 

провеждане на допълнителни дейности  

- Кухненското  оборудване е 

амортизирано   
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ръководства и други. 

 

 

5.ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Детската  градина е на делегиран бюджет.  

Дейностите се финансират със средства от държавния бюджет и от бюджета на община 

Горна Оряховица. 

Средствата се определят на база ЕРС за едно дете.  

Предоставят се целеви средства  държавни дейности за: 

 закупуване учебни помагала за децата от подготвителните групи 

 подпомагане храненето на децата в подготвителните групи 

 подпомагане на физическото възпитание и спорт на децата 

 компенсиране част от разходите за транспорт на педагогическия персонал 

 

Съществуват други алтернативи, допускани от Закона за предучилищно и училищно 

образование -  финансиране  от проекти, програми, дарения и спонсорства.  

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ И ПРОБЛЕМИ 

 

1. Финансова самостоятелност на 

детското заведение-второстепенен 

разпоредител с бюджет и изграден 

опит за издръжка на делегиран 

бюджет  

2. Функционираща и действаща Система 

за  финансово управление и контрол 

3. Утвърдени Вътрешни правила за 

работната заплата 

4. Утвърдени правила за получаване, 

отчет и контрол на даренията от 

Комисия по даренията 

5. Възможности за осъществяване на 

текущи ремонти от бюджета на 

детската градина 

6. Ежегодно детската градина 

кандидатства и прилага схемите 

"Училищен плод" и "Училищно 

мляко", финансирани от Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието. 

 

1. Разминаване между действителни и 

необходими разходи за издръжка на 

едно дете.  

За осигуряването на по-добра  

финансова обезпеченост, поради; 

ниския ЕРС за дете,  най-вече 

Държавна дейност се налага прием на 

по-голям брой деца 

2. Средствата по единен държавен 

стандарт са недостатъчни за 

назначаване на специалисти - логопед 

и психолог,  

3. Липса на достатъчно средства за 

мотивиране на учителите в 

квалификационна дейност и 

професионално израстване. 

 

 

6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

Семейна общност и родителите на децата  

Връзки с неправителствени организации  

Общински структури и културни институции 
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СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ И ПРОБЛЕМИ 

 

1. Педагогическите  екипи работят в 

тясно сътрудничество и партньорство 

с родителските комитети на групите  и 

родителите. 

2. Участия в мероприятия на различни 

институции: община, университет, 

библиотека, неправителствена 

организация и др..  

3. Установени традиции в 

приемствеността с началните 

общообразователни училища 

4. Налице е добра връзка с местните 

медии за популяризиране дейността на 

детската градина. 

 

1. Детската градина няма изградено 

Училищно настоятелство 

2. Липса на трайни контакти с фирми и 

спомоществователи.  

3. Недостатъчно прилагане на 

разнообразни инициативи за 

повишаване активността на 

родителите.  

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, 

дейности, цел и подцели. 

 

МИСИЯ 

          Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за 

най-важните  аспекти в педагогическата работа. 

Мисията на Детска градина „Здравец” е: 

Със своята дейност да  полага основите за учене през целия живот, като осигурява 

физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на 

играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 

 

ВИЗИЯ 

 

Детското заведение е с дългогодишна история, конкурентно способно, с утвърден 

престиж и авторитет , собствен облик и традиции в областта на предучилищното 

образование. 

Детска градина „Здравец“ е: 

 привлекателно детско заведение, осигуряващо среда, гарантираща 

холистичното развитие на личността на детето чрез игра, свобода, доверие и 

сигурност; 

 място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и 

подкрепяно. 

 функционираща, гъвкава , отворена система гарантираща постоянен 

конструктивен диалог, доверие,сътрудничество и подкрепа от родителите. 
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        Анализът  на състоянието на детската градина и външната среда ни дава възможност 

да определим водещите принципи и приоритети за бъдещото развитие на детската 

градина. 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

 

 

  

Ориентираност към личността* 

Цялостната дейност на детската градина е 

насочена към личностното развитие на 

детето, придобиването на компетентности 

и подготовката му за училище.  

Равен достъп* 

Всяко дете постъпило в детската градина 

има право да получи качествено 

образование, което отговаря на нуждите и 

способностите му и недопускане на 

дискриминация. 

Партньорство   

Успешната образователна и възпитателна 

политика се основава на широко участие и 

в партньорство с родителите и други 

институции. 

Отговорност* 

Всички участници в отглеждането, 

възпитанието, обучението и 

социализацията на децата, носят 

отговорност за гарантирано ценностно 

отношение към детето и детството и  

осъществяването на пълноценна 

предучилищна подготовка.  

Новаторство* 

Административното ръководство и 

педагогическата колегия демонстрират 

възможности за възприемане на нови 

подходи и философии с цел постигане на 

по-добри резултати. 

Автономност* 

Детската градина, като част от  системата 

на образованието ползва автономия да 

провежда собствена политика   в 

съответствие със законите на страната.   

Отчетност* 
Прозрачност на управлението и дейността 

на детската градина 

Ефективност * 

Динамично  управление, реализация и 

обвързване на ресурсите с постигнати 

конкретни резултати, оценка на миналия 

опит и бъдещото въздействие. 

Законосъобразност* 

Всички цели, приоритети, мерки и 

конкретни действия съответстват на 

българското законодателство 
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ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ“ЗДРАВЕЦ“ 

 

          

    НАШАТА ЦЕЛ Е  да положим основите за учене през целия живот, като 

предоставим качествено и отговарящо на европейските тенденции за 

предучилищно образование и възпитание, което да  запазва и развива таланта 

на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови 

знания и умения в съвременни условия и да израства като самостоятелна, 

мислеща и социално отговорна личност. 

   
 

Приоритетно 

направление I. 

Ефикасност, ефективност и прозрачност в  управлението 

на детската градина   

 

Приоритетно 

направление II. 

Осигуряване  на висококачествена предучилищна 

подготовка 

Приоритетно 

направление III. 

Усъвършенстване системата за квалификация, 

перманентно обучение и изпълнение на Национална 

стратегия за „Учене през целия живот”.. 

Приоритетно 

направление IV. 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

детската градина 

Приоритетно 

направление V. 

Партньорство, координация и сътрудничеството с 

родители, родителски активи, институции и обществени 

организации. 

Приоритетно 

направление VI. 

Осигуряване на широк спектър от допълнителни 

дейности на децата и създаване на условия за тяхната 

публична изява, инициатива и творчество 

Приоритетно 

направление VII. 

Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на 

детското заведение 

Приоритетно 

направление IХ. Участие в програми и проекти (национални и европейски) 

Приоритетно 

направление Х. 

 

Е-политика на детската градина 
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ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДГ“ЗДРАВЕЦ“ 

 

 

Приоритетно направление I. Ефикасност, ефективност и прозрачност в  

управлението на детската градина   

 

ЦЕЛИ: Повишаване  на качеството на предоставяното образование; подобряване на 

индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите образователни 

резултати и  организационно развитие на детската градина. 

 

1. Ангажираност, сътрудничество и ясно разпределение на отговорностите за постигане 

на целите на детската градина между участниците в процеса – учители, деца, родители 

2. Непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление. 

 

ДЕЙСТВИЯ СРОК/ ОТГОВОРНИК 

 

1. Създаване на система от определени нива на 

управление с ясно откроени функции, отговорности 

и компетенции 

2016/2017 

Уч.година 

Директор 

 

2. Създаване на ясни механизми и процедури за 

делегиране на права и пълномощия, които 

осигуряват ефективност на дейността на 

организацията. 

2016/2017 

Уч.година 

 

Директор 

 

3. Включване на  всички заинтересовани групи, 

съобразно нивото на тяхната компетентност и 

правомощия, чрез открити  и прозрачни Процедури 

и механизми за вземане на управленски решения. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Директор 

 

4.  Контролната дейност в детската градина ще се 

планирана и се реализира чрез прозрачен и 

адекватен на спецификата на институцията 

инструментариум за мониторинг и оценка на 

дейността на всички звена в детската градина.   

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

 

 

Директор 

5. Създаване и прилагане на  механизъм за вътрешна 

оценка на дейността на детската градина  

(самооценка) включваща мненията на родители, 

педагогически и непедагогически персонал. 

Резултатите от самооценяването  ще  определят 

мерките за внасяне на подобрения в работата на 

детската  градина 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Работна група; 

ПС 
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6. Създаване на Обществен съвет - орган за 

подпомагане на развитието на детската 

градина и за граждански контрол на управлението. 

Участие на  обществения съвет  при определяне 

цялостната политика на детската градина. 

 

 

2016/2017 

 

Директор 

7. Целесъобразно  и законосъобразно разходване 

бюджета на детската градина 

 

 Директор и  

счетоводител 

 

8. Публикуване на интернет сайта на детската 

градина: Стратегията за развитие, Правилници  на 

детската градина, Наредби, Бюджет, Отчети и други 

документи, касаещи дейността. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Директор и 

администратор 

 

 

Приоритетно направление II. Осигуряване  на висококачествена предучилищна 

подготовка : 

 

ЦЕЛИ:   

1. Издигане качеството на обучението и повишаване нивото на познавателните умения, 

адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното 

съдържание и овладяване на компетентности. 

2. Засилване на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно личностно развитие. 

3. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в посока  здравно и 

екологично възпитание,  култура, физическа активност и спорт. 

4. Осигуряване готовност на децата за училище.  

5. Привличане  на семейството като активен участник в предучилищната подготовка 

чрез прилагане на цялостен подход за тясно сътрудничество между дома и детската 

градина.  

 

ДЕЙСТВИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Изготвяне на програмна система  за всяка учебна 

година, със спираловидно и постъпателно 

въздействие за реализиране на физическото, 

познавателно, езиково, емоционално, социално-

нравствено и творческо развитие на децата в 

условията на доминираща игрова дейност. 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Директор 

Работна група 

2. Използване на играта като  ефективна технология за 

усвояване на знания и умения, и развиване 

креативността у децата в педагогическото 

взаимодействие. 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители  

 

3. Прилагане  на интерактивни методи и стратегии в 

образователния процес, чрез интегрирането на ИКТ и 

Уч.години 

2016/2017  

Учители 
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работа с интерактивна дъска 2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

4. Създаване на необходимата материална  и 

образователна среда 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители 

5. Създаването на условия за формиране на 

положително отношение към училището и мотивация 

за учене - важни фактори за успех в подготвителна 

група и в училище.  

Провеждане на инициативи за насърчаване на 

интереса към четенето и грамотността сред децата 

още от ранна детска възраст. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители 

6. Развиване на интерес и потребност у децата за 

занимания с физическа култура и спорт 

 Спортни празници 

 Предлагане на допълнителна спортна 

дейност.  

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Учители 

7. Реализиране на гражданско, здравно, екологичното и 

интеркултурното образование 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители 

8. Осигуряване  на подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие на потенциала на 

всяко дете 

 Подкрепа за уязвими групи в неравностойно 

положение за обучение на децата от 3годишна 

възраст с оглед ранната им социализация 

 Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца 

от подготвителните групи за преодоляване на 

обучителни трудности 

 Осигуряване на подкрепяща среда за 

обучението на деца със специални 

образователни потребности, и за обучението на 

деца, чийто майчин език е различен от 

българския 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

 

Директор 

Учители  

 

9. Диагностициране  и представяне на резултатите  от 

предучилищната подготовка за всички възрастови 

групи 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители 

Гл.учител 

10. Изготвяне на портфолио на всяко дете Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

Учители 
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2018/2019 

2019/2020 

11. 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. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители 

12. Стриктно спазване на изискванията:  

 за здравословни и безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд и наредби, 

свързани с образованието, опазване на живота и 

здравето на децата; 

 на заложените основни принципи в „Етичен 

кодекс за работа с деца”; 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Директор 

Учители 

Непедагогически 

персонал 

13. Засилване взаимодействието с родителите  Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители 

 

   

 

Приоритетно направление ІIІ. Развиване на системата за квалификация, 

перманентно обучение и контрол: 

 

  ЦЕЛИ: 

1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите. 

2. Повишаване на педагогическата и методическа подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

3. Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности. 
  
     

ДЕЙСТВИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Усъвършенстване на създадената  система за 

квалификация.  Създаване условия за продължаваща  

квалификация на педагогическата колегия, 

административен  и помощно-обслужващ персонал. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Гл.учител 

2. Използване на разнообразни форми на квалификационна 

работа – открити практики, тренинг, семинар, дискусия, 

участие в научна-практическа конференция,  интернет. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Гл.учител 

3. Включване в програми и проекти на МОН за 

Квалификация на педагогическите кадри 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

Гл.учител 

Директор 
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2019/2020 

4. Предоставяне на възможности за квалификация, 

съобразно установените дефицити . 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Гл.учител 

Директор 

5. Създаване на възможност за придобиване и повишаване 

на  професионално-квалификационна степен за всеки 

член на педагогическата колегия 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Директор 

6. Обвързване на постигната професионално-

квалификационна степен с допълнително материалното 

стимулиране предвидено във вътрешните правила за 

работна заплата. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Директор 

7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с 

приложни компютърни програми и изготвяне на 

продукти, предполагащи интегрирането на отделни 

области и междупредметни връзки чрез интерактивни 

методи на преподаване и информационните технологи 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Гл.учител 

8. Квалификация на учителите за работа с деца в риск и 

със специфични образователни потребности 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Гл.учител 

9. Организиране  и координиране на обмяната на добри 

практики в детската градина, ориентирани към 

повишаване качеството на обучение и прилагането на 

интерактивни методи за работа с децата 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Гл.учител 

10. Отразяване на постигнатите професионални 

компетентности от всеки педагогически специалист в 

професионално портфолио. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители 

11. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. 

Повишаване на изискванията към работата на учителя, 

чрез засилване на вътрешната контролна дейност. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Директор  

12.Изграждане на ефективна и обективна система за 

контрол и оценка на качеството 

2016/2018  

 

 

13. Провеждане схема на диференцирано заплащане, 

обвързана с резултатите от учебния процес и дейности с 

децата. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 
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2019/2020 

14. Въвеждане на стимули за учителите, работещи с деца 

със специфични образователни потребности 

При 

наличие 

на деца 

със СОП 

 

15. Подкрепа и стимулиране на учители, работещи с 

надарени деца и учители показали висок 

професионализъм в работата  

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

 

 

Приоритетно направление IV Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

детската градина 

 

 ЦЕЛИ: 

1. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на 

сигурността и здравето на децата . 

2. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен 

контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 

 

  

ДЕЙСТВИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Изпълнение на Правилника за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на обучение и труд 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Директор; 

Учители 

2. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с 

осигуряване безопасни условия на обучение, дейността 

на комисиите по безопасност на движението, 

противопожарна охрана. 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Директор  

3. Адекватно здравно обслужване в детската градина.  

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Директор  

Мед.сестра 

4. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в 

детска възраст 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители  

 

5. Прилагане на схема "Училищен плод" и схема 

„Училищно мляко“. 

Провеждане на педагогически мерки. 

2016 -

2020 г. 

Директор  

 

Учители   
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6. Възпитаване на умения и поведение при кризи и 

екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, 

провеждане на практическо обучение – проиграване на 

основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, 

пожар, производствена авария, терористичен акт).  

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители   

7. Провеждане на обучение  по безопасност на 

движението. 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители   

8. Превенция на агресията сред децата. 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители  

9. Проектиране и изграждане на система за 

видеонаблюдение в детската градина. 

 

 

2017 год. 

 

Директор  

Счетоводител  

 

 

Приоритетно направление V. Партньорство, координация и сътрудничеството с 

родители, родителски активи, институции и обществени организации. 

 

   ЦEЛИ 

1. Изграждане  на отношения на пълноценно сътрудничество  с родителите, като 

пълноправен  партньор на детската градина в процеса на образование и възпитание  

2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията.    

 

 

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Създаване на условия и предпоставки за отговорно 

участие на семейството в живота на детската градина и 

сътрудничество.  

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Директор  

Учители   

2. Развиване на способностите и нагласите у 

педагогическата колегия за конструктивно решаване на 

проблемни ситуации. 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители   

3. Педагогическата колегия своевременно  

 ще предоставя информация за постиженията на 

детето 

 ще консултира родителите за възможностите и 

формите за допълнителна работа с оглед 

максимално развитие   заложбите на детето, 

както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Учители   
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специалист, когато това се налага; 

4. Въвеждане на дни за консултации на родителите. 2016/2017 Директор  

5. Детската градина ще предоставя възможност и ще 

оказва необходимото съдействие на родителите: 

 за срещи с учителите на детето, извън ежедневните; 

 за участие в родителските срещи; 

 за изразяване на мнения и правене на  предложения 

за развитие на детското заведение; 

 

   

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Директор; 

Учители 

6. Планиране и осъществяване на съвместни дейности с 

родителите 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Учители   

7. Поддържане на съдържателни родителски кътове по 

групи 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители   

8. Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността 

си работа с подрастващи 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители  

9. Съвместна работа с училище Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Учители  на ПГ 

10. Детската градина ще търси сътрудничество и ще 

поддържа активни връзки по различни въпроси с: 

 РУО Велико Търново; 

 Общинска управа; 

 местна общественост; 

 неправителствени организации,  

 дарители и спонсори; 

 културни и образователни институции  

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

 

Директор 

Учители   

 

 

Приоритетно направление VI. Осигуряване на допълнителни дейности  съобразно 

интересите и потребностите на децата и предпочитанията на родителите 

 

     ЦЕЛИ 

1.  Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към  самоизява и създаване 

условия за развиване заложбите у децата. 

  2. Популяризиране постиженията на децата и  учителите. 
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ДЕЙСТВИЯ 

 

СРОК ОТГОВОРНИК 

1. 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.  

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители   

2. Организиране, поощряване и 

своевременно информиране за участие в 

детски   конкурси от регионален, 

национален и международен характер  

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

Учители   

3. Участие в  дейности  по Националния 

календар за извънучилищни дейности    

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учители   

4. Разширяване дейността на формацията: 

Мажоретен състав на ДГ 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Валентина Маркова 

5. При заявено желание на родителите и 

срещу заплащане детската градина ще 

осигури условия на територията си за 

организиране на педагогически 

дейности, които не са дейност на 

детската градина  

 Танци 

 Английски език 

 Футбол и др. 

 

 

Ежегодно, при 

желание на 

родителите 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

Приоритетно направление VII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна 

среда на детската градина 

 

     ЦЕЛИ 

1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с децата. 

2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

3.     Естетизация на околната среда. 
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ДЕЙСТВИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Подобрения във външната среда: 

1.1.Поставяне на допълнителни уреди на 

площадките за игра в двора на детската 

градина 

1.2. Пребоядисване уредите за игра на 

двора 

1.3. Ремонт и пребоядисване на оградата 

на детската градина. 

1.4.Подмяна на настилката на алеите в 

дворното пространство 

1.5.Оформяне на спортна площадка в 

северния двор на детската градина 

1.5.Поставяне на видеонаблюдение  

 

 

 

2019 год. 

 

ежегодно 

 

 

2019год. 

 

2019год.. 

2019год. 

 

2017год 

 

 

 

Директор  

2. Подобрения във вътрешната среда: 

2.1.Поставяне на окачени тавани в 

занималните и спалните на група 

„Слънце” и група „Маргаритка” 

2.2.Оборудване на гардеробните на 

група“Маргаритка и група „Слънце“ с 

детски шкафчета за обувки 

2.3.Промяна облика на централното и 

южното  фоайе, както и части от 

дворното пространство 

2.4.Педагогическия екип на всяка група с 

помощта на ръководство на детската 

градина, реализира дейности за 

подобряване на интериора  на 

работната среда. 

2.5.Закупуване на ново кухненско 

оборудване 

2.6. Закупуване на ново оборудване 

За  медицинския кабинет 

3. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

3.1.Закупуване на интерактивна дъска и 

мултимедиен проектор за група 

„Маргаритка“  

3.2.Закупуване лаптопи за всички групи 

3.3.Поддържане високо скоростен 

интернет. 

3.4.Поддържане на безжичната 

инфраструктура (тип Wi-Fi 

свързаност) на територията на 

детската градина. 

 

 

 

2019 год. 

 

 

2017год. 

 

 

2017год. 

 

 

2016-2020год. 

 

 

 

2019год. 

 

 

2018год. 

 

 

 

2017год. 

 

2018год.. 

 

2016-2020год. 

 

 

2016-2020год. 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

Анелия Георгиева 

 

 

Учители  

 

 

Директор 

 

 

Община Г.Оряховица, 

чрез Мед.сестра 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

Директор 
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Приоритетно направление VIII. Участие в национални програми и проекти: 

   

ЦЕЛИ 

1. Участие на детската градина във всички проекти и национални програми обявени от 

МОН и покриващи наши потребности. 

2. Участие в европейски програми  

3.  Развитие на конкурентно-способността на детското заведение.       

 

 

ДЕЙСТВИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

Участие в националните програми: 

 

1. Националната програма „Развитие 

на педагогическите специалисти“ 

Целта на програмата е осигуряване на 

допълнителни възможности за 

продължаваща квалификация и за 

надграждане на ключови професионални 

компетентности  

2. Националната програма 

„Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) 

в системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

Целта на програмата е Подпомагане на 

системата на предучилищното 

образование чрез внедряване на 

модерни средства за обучение, 

квалификация на педагогически 

специалисти, развитие на електронно 

съдържание 

3. Националната програма 

„Оптимизация на училищната 

мрежа” Модул„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

училищата, детските градини и 

самостоятелните общежития“ 

 

 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор/ 

Гл.учител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор/ 

Гл.счетоводител 

Осигуряване на  учебни помагала за децата 

от подготвителните групи 

Ежегодно  Директор/ 

Гл.счетоводител 

Разработване на проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорт. 

Ежегодно   

Диана Пенева 
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Приоритетно направление IХ. Е-политика, работа с медии и външни звена 

изграждащи имидж на детското заведение  
 

ЦЕЛИ: 

 

ДЕЙСТВИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Продължаващо модернизиране и 

развитие на материално-техническата 

база на детската градина в сферата на 

информатизацията (компютърна и друга 

техника, интернет свързаност); 

 

2016-2020 год. 

 

 

Директор 

2. Продължаващо внедряване в 

образователния процес на новите 

информационни и комуникационни 

технологии с цел повишаване на 

ефективността на образователно-

възпитателния процес; 

Уч.години 

2016/2017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 

Учителите по групи 

3. Поддържане и развитие интернет сайта 

на детската градина 

2016-2020год. Директор и 

администратор 

4. Повишаване имиджа на детската 

градина чрез различни  е-инструменти 

сайта на детската градина като: 

предоставяне на актуална информация 

на родителите, местната общност; 

предоставяне на електронната поща на 

родители и евентуални бъдещи 

потребители за въпроси и мнения от 

тяхна страна; визуални методи като 

фотографски снимки, клипове. 

 

 

2016-2020год. 

 

Директор и 

администратор 

5. Публикуване на интернет сайта: 

Стратегията за развитие, правилниците  

на детската градина, Наредби и други 

документи, касаещи дейността. 

 

2016-2020год. 

 

Директор  

6. Въвеждане на е-финансовата отчетност, 

чрез програмни продукти осигуряващи 

финансовата дейност на организацията 

(движение на средства, обработване на 

заплатите и финансови отчети).  

 

2017год. 

 

 

Директор/ 

Гл.счетоводител 

7. Публикуване на информация за 

бюджета и периодичното му отчитане в 

сайта на детската градина 

 

2016-2020год. 

 

Директор 

8. Развитие на видео маркетинг 

(публикуване на видео материали от 

реализираното в детската градина  в 

интернет пространството). 

Поддържане Фейсбук  страниците на 

групите 

 

 

2016-2020год. 

 

 

Администратор / 

Учителите по групи 

9. За всяка провеждана дейност да се   
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създава снимков материал и 

обяснителен текст от учителите, с цел 

предоставяне на администратора за 

публикуване в сайта 

2016-2020год. Администратор / 

Учителите по групи 

10. Използване  на възможностите на 

медиите за пропагандиране 

постиженията на детската градина 

 

 

 

2016-2020год. 

 

Анелия Георгиева 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на 

финансовите ресурси в системата на предучилищно и училищното образование, е 

положителна стъпка за нашата детска градина. 

Дейностите се финансират със средства от държавния бюджет и бюджета на общината, 

които се планират ежегодно. 

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на образователната 

политика на ДГ“Здравец“.  

През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното 

увеличение на финансовите средства. 

Увеличението на финансовите средства ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху 

резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване 

финансирането на детската градина с  резултатите от обучението и оценката от 

инспектирането.  

Размерът на финансиране ще продължи да зависи от броя на децата. 

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за: 

- учебни помагала за подготвителните групи; 

- здравен кабинет; 

- капиталови разходи; 

- спорт; 

- средствата по национални програми за развитие на образованието; 

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение. 

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма 

„Квалификация") са включени в единните разходни стандарти. 

 

Заплащането на труда на учителите и служителите в детската градина, ще се извършва 

съгласно вътрешните правила за работна заплата. 

Нашите усилия ще бъдат насочени към: 

Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво детска градина. 

 

Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в 

управленската и финансовата дейност на детската градина.  

Бюджетът и изпълнението му ще се публикува на интернет страницата на детската 

градина. 

Детската  градина оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна 

стратегия за развитие (с права, делегирани от общината в областта на бюджета, човешките 
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ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки 

учител и на резултатите постигнати от децата. 

 

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ 

 

Реализирането на целите на настоящата стратегия се очаква да доведе до: 

          1. Развитие и обогатяване на материалната база в детското заведение;. 

          2. Постигане на високо творческо развитие и мотивация за работа на служителите 

чрез използване на нови педагогически технологии на взаимодействие и приложение на 

педагогическото майсторство и енергия в реална форма; 

          3. Създаване на емоционален комфорт  и подходящ микроклимат в групите и в 

Детската  градина  като цяло, което да допринесе за  активното социално-личностно 

развитие и израстване на децата;  

          4. Поддържане на постоянен стремеж за усъвършенстване на учебно-възпитателната 

работа и постигане на високи резултати от обучението по всяко образователно 

направление в отделните възрастови групи 

          5. Гарантиране на пълноценна готовност на децата за училище и създаване на 

условия за бързата им и успешна интеграция в новата социална „роля” - ученик; 

          6. Чрез осъществяване на постоянна информираност и сътрудничество с родителите 

да се засилят обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането, да се 

постигне създаване на общност – деца, учители, родители, чрез ползотворното 

взаимодействие на която да бъдат постигнати целите, поставени в настоящата стратегия. 

  

 

Настоящата Стратегия за развитие на Детска градина „Здравец“ през периода 2016 – 2020 

година е приета с Решение №1 от Протокол № 1 от заседание на педагогическия съвет 

проведено на 16 септември  2016 година. 

 

град Горна Оряховица 

 

 


