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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 2020 – 2024 ГОДИНА 

 

 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата стратегия определя целите за  развитие на ДГ“Здравец“ Горна Оряховица за 

периода 2020/2024 година.  

 

Стратегията се  определя от съвкупност от педагогически идеи за задоволяване на 

настоящите, актуални и бъдещи нужди на децата.  

Тя се основава на: 

1. Закон за предучилищно и училищно образование и всички държавни образователни 

стандарти към него 

2. Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование,  

3. Закон за закрила на детето 

4. Закон за защита от дискриминация 

5. Общинската стратегия за развитието на образованието в общината  

6. Нуждите, потребностите и спецификата на ДГ“Здравец“ 

Насочена  е към непрекъснато развитие на децата, да добият умения с които да се 

адаптират лесно във всички направления на заобикалящия ги свят. Да научат 

общочовешките ценности и да съхраним уникалността на всяко дете. Да се утвърди 

авторитета на детското заведение като институция, отговаряща на потребностите на 

обществото и европейските образователни изисквания. 

Нашата водеща теза е „Щастливи деца, доволни родители, професионална 

удовлетвореност“. 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Анализът подпомага определянето на  посоката на стратегията и е  база за 

формулиране на приоритетите, специфичните цели и мерки/дейности през 

следващия 4-годишен период 

 

 

1.ДЕЦА 

 

В ДГ ”Здравец” се приемат деца от 3 до 7 годишна  възраст, а по преценка на 

родителите, както и при наличие на свободни места в детската градини се приемат и 

деца, навършили две години към началото на учебната година (съгласно Закона за 

предучилищно и училищно образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование).  

Приемът на деца 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 сформират по възрастов признак .Те носят собствени имена - „Слънце”, 

„Звездички”, ”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 

1. Детското заведение работи с пълен капацитет от 4 групи  
2. В детската градина са осигурени условия, гарантиращи физическо и психическо 

здраве и развитие на децата. 

3. Осигурено интегриране на деца със СОП и хронични заболявания. Условия за равен 

старт на всички деца. 

4. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика. 

5. Осигурени са условия за здравословно  хранене.  

6. Осъществена е приемственост детска градина – училище. 

7. Децата билингви овладяват във висока степен българския език – Организирани 

допълнителни занимания с деца по проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“  . 

8. Осигурени са специалисти за прилагане на адекватна корекционна дейност на 

нуждаещите се деца – логопед, психолог, ресурсен учител, сензорен терапевт. 

 

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ: 

1. Спада на раждаемостта в града ще създаде затруднения и рискове за 

организацията с приема на деца и сформиране на групите следващите години. 

2. Нараства броят на децата със специфични поведенчески и образователни 

проблеми, както и с агресивни нагласи и прояви. 

 

2.КАДРОВИ РЕСУРСИ 
       

       ДГ”Здравец”,  разполага с квалифициран персонал – 18  бройки,  

от които 9 – педагогически : 1 директор, 1- главен учител, 4 – старши учители и 2 – 
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учители, с  ОКС„магистър” и „бакалавър” и  

9  – непедагогически персонал.  

       Професионално квалификационна структура – от колегията 1 с III ПКС; 2-ма с ІV 

ПКС, 4 с V ПКС; 3-ма  с втора специалност НУП.  

        Пътуващи учители - 2 

      Непедагогически персонал: 

 Административен  - Счетоводител; Касиер-домакин 

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

огняр 

 Медицинското обслужване в детската градина се осъществява от медицинска сестра 

Детската градина ползва логопед, психолог, ресурсен учител, сензорен терапевт  от 

външни институции. 

СИЛНИ СТРАНИ 

1. Квалифициран педагогически персонал с педагогически опит.  

2. Създадени условия за лична изява и професионална удовлетвореност.  

3. Утвърдена екипност на различни равнища. 

4. Осигурени условия за външна и вътрешна поддържаща квалификация. В 

последните 3 години всички учители и директора преминаха обучения по проекти и 

обучения, финансирани от бюджета . 

5. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, 

прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез 

диференцирано заплащане.  

6. Въведена система на Кариерно развитие за последователно заемане на учителски 

длъжности. 

 

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ: 

 Учителите нямат достатъчна мотивация за придобиване на по-високи 

професионално-квалификационни степени.  

 Все по-тежката административна натовареност на директора и учителите ги 

обременява с редица несвойствени задължения. Това от своя страна създава 

напрежение и в много случаи пречи на качественото изпълнение на задълженията 

им.  

 Недостатъчни умения и желание за работа по европейски проекти. 

 Липса на   желание за презентиране и популяризиране на собствен педагогически 

опит. 

 

 
3. ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ПРОЦЕС 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

1. Създадени са условия за „равен старт" на всички деца. 

2. Личността на детето, поставена в центъра на педагогическото взаимодействие. 

3. Използване на играта като основна дейност за позитивно изживяване, самопознание 

и себереализация на детето 

4. Създадени условия за гарантиране правата на детето и защита от дискриминация. 

5. Осигурени условия за осъществяване на задължителната предучилищна подготовка 

на 5 и 6 годишните деца.  

6. Осигурена подкрепа за личностно развитие на децата, наличие на подкрепяща среда 
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за тяхното обучение и отлично сработване със специалистите от РЦПППО 

7. Ежегодно се актуализира Програмната система на детската градина, като цялостна 

концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо 

взаимодействие. 

8. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции. 

9. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра-

обучение - труд. 

10. Популяризиране на художествено-творческите способности у децата- участие в 

конкурси на общинско,областно и национално равнище, в концерти, изложби и др. 

11. Спечелени  грамоти и награди от децата от участие в национални конкурси. 

12. Приемащите училища дават отлични отзиви за качеството на училищната готовност 

на децата. 

С цел осъществяването на приемственост между детската градина и началното 

училище и по-безболезнена адаптация на децата в първи клас, планираме и 

осъществяваме съвместни дейности с началните учители по  Национална програма 

„Заедно в грижата за ученика“ 

13. Организирани са допълнителни педагогически услуги за провеждане на дейности  

извън задължителните за детската градина по желание на родителите и децата. 

 

 

 

1. Недостатъчно пространство в занималните,  

2. Образователното пространство е ограничено, най вече в група“Червена 

шапчица“ и няма технически начини за разширяване. 

3. ДГ не разполага с физкултурен салон.Това затруднява провеждането на 

ситуациите по физическа култура и други двигателни дейности 

 

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 

 

1. Обновен, саниран сграден фонд. 

2. Детската градина е изцяло компютризирана. 

 С компютри, високоскоростен интернет и мултифункционални устройства са 

оборудвани кабинетите на директор, счетоводител и касиер-домакин. 

 Всички групи са оборудвани с музикални плеъри, интерактивни дъски и 

мултимедийни проектори, настолни компютри, високоскоростен интернет,  

Програмируеми играчки, също и лаптопи, осигурени по НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

3. Подобрено отопление, следствие на монтирани окачени тавани във всички спални и 
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занимални.  

4. Изграден и оборудван е Кабинет за ресурсно подпомагане.  

5. Закритата тераса на детската градина, оборудвана с пързалка , масички и пейки, 

клатушка, дава възможност за игри на открито при дъждовно време. 

6. Обновен е дворът на детската градина през изминалия период:  

 Бяха отстранени стари метални уреди и са монтирани съвременни, красиви и 

безопасни уреди 

 Изградихме  открита сцена,покрита с цветна ударопоглъщаща настилка с фигура за 

игра-дама по Проект „Спортуваме, танцуваме и пеем и природата да пазим умеем“  

–   в рамките на национална кампания „За чиста околна среда  2017 “  „Обичам 

природата и аз участвам“. Откритата сцена е място за провеждане на образователни 

занимания с децата, на гимнастика, спортни игри, състезания, и сцена за празнични 

изяви на децата на открито. 

 

7. Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат , специализирана педагогическа 

и психологическа литература, утвърдени учебни помагала, ръководства и други. 

 

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ: 

1. Липсата на физкултурен салон, затруднява провеждането на ситуациите по 

физическа култура и други двигателни дейности. 

2. Амортизирано кухненското  оборудване. 

 

 

5.ФИНАНСИРАНЕ 

 

 ДГ прилага системата на делегиран бюджет и се финансира според единните 

стандарти за издръжка на дете, както от държавния, така и от общинския бюджет. 

 До момента ръководството на детската градина не е допуснато организацията да има 

неразплатени или просрочени задължения.  

Предоставят се целеви средства  държавни дейности за: 

 осигуряване на учебни помагала за децата от подготвителните групи 

 подпомагане храненето на децата в подготвителните групи 

 подпомагане на физическото възпитание и спорт на децата 

 компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал 

 

Детската градина използва и други алтернативи, допускани от Закона за предучилищно 

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

През изминалия 4-годишен период, детската градина е използвала финансиране от: 

1. Схема „Училищен плод и училищно мляко“, финансирани със средства от ЕС – 

подпомагане храненето на децата 

2. НП„Оптимизиране на вътрешната структура на институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование“ - осигуряване на необходимия 

финансов ресурс за изплащане на обезщетения на персонала, свързани с 

прекратяването на трудовите правоотношения. 

3. НП „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в детската градина“ – осигуряване 

на необходимия финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на заместващи 

учители в групите за задължителна предучилищна подготовка. 

4. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – осигурени средства за обновяване 
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на компютърната техника в детското заведение. 

 

5. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“  - осигуряване средства за квалификации на педагогическите 

специалисти 

6. Проект „Спортуваме, танцуваме и пеем и природата да пазим умеем“  –   в рамките 

на национална кампания „За чиста околна среда  2017 “  „Обичам природата и аз 

участвам“. – осигурени средства за изграждане на открита сцена- площадка за 

дейности на открито 

7. НП“От безработица към заетост“ на МТСП, чрез Агенция по заетостта ,Дирекция 

Бюро по труда - назначаване на помощник -възпитател  и осигуряване на 

необходимия финансов ресурс за изплащане на възнаграждения  

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ: 

Годишната издръжката под формата на единен разходен стандарт е недостатъчна – нито 

за държавните, нито за местните дейности. Това принуждава ръководството да приема 

повече деца, за да може да се обезпечи нормален процес на работа на организацията. 

 

6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Родители, институции, общественост 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

1. В детската градина има изграден Обществен съвет 

2. Педагогическите  екипи работят в тясно сътрудничество и партньорство с 

родителските комитети на групите  и родителите. 

3. ДГ редовно участва в живота на града , представяйки се на различни празници, 

творчески работилници и др.  

4. Установени традиции в приемствеността с началните общообразователни училища 

– ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“; СУ“Вичо Грънчаров“ 

5. В групите има постигнати резултати по отношение на разнообразяване на формите 

на взаимодействието със семействата. Налице е все по-редовно и активно участие 

на родителите в живота на детската градина. Оказват помощ, включват се в 

различни инициативи на ДГ, Изложби, базари, конкурси за детско творчество под 

ръководството на учителите, участват в празнични събития на ДГ,участват в 

тренинги и др. 

6. Ръководството на ДГ прави постиженията и проблемите в управлението прозрачни 

и да ги споделя с родителите и заинтерисованите лица чрез сайта на ДГ - 

http://www.zdravets1.com/, където публикува необходимата и допустима 

информация за детското заведение. 

7. Учителите навременно споделят съобщения и информация от ежедневието с 

родителите на  фейсбук страниците на групите.  

 

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ: 

1. Не се оценява от обществеността адекватно и се неглижира отговорния и 

квалифициран труд на учителите. 

2. Задълбочава се тенденцията семействата да прехвърлят собствените си родителски 

отговорности върху детската градина и работещите в нея, разминаване на 

критериите за развитие на децата и  свръх претенции. 

 

http://www.zdravets1.com/
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        Анализът  на състоянието на детската градина и външната среда ни дава възможност 

да определим мисията и визията на детската градина, водещите принципи и приоритети за 

бъдещото развитие на детското заведение. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

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

дейности и цели. 

 

МИСИЯ 

          Мисията на Детска градина „Здравец” е: 

Да  подкреnя потенциалните вьзможности на всяко дете; да създава благоприятна 

позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко 

дете един желан свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт. 

Да  мотивира работещите в детската градина да реализират в най-висока степен 

уменията си, като им осигурява възможност за професионално-творческа изява и 

подкрепа. 

Да  осигyрява за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на 

децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за 

пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 

За всички, които ни партнират - да преоткрият късче от собственото си детство и 

да бъдат с нас.  

Нека всички заедно да вървим напред в името на най - святото - ДЕТЕТО!   

 

 

ВИЗИЯ 

 

Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските 

образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на 

личностния потенциал, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите. 

 

Ние искаме най-доброто за децата, нека го постигаме заедно! 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА: 

1. Партньорство – възможно най-широко участие, сътрудничество и взаимодействие 

между участниците в Предучилищното образование на ниво детска градина, институции 

на национално, регионално, областно и общинско равнище, детски градини, училища, 

граждански организации и др. Спазването на принципа на партньорство ще допринесе за 

ефективното изпълнение на стратегията и повишаване на капацитета за развитие на 

предприетите мерки и дейности. 

2. Концентрация – усилията при изпълнението на стратегията ще бъдат съсредоточени в 

конкретни области, свързани с интелектуално, емоционално, социално, духовно-

нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му. 

3. 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. 
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4. Всеобхватност – създаване на широка среда, в която ще бъдат създадени условия и 

реализирани дейности в изпълнение на целите. Дейностите в стратегията кореспондират с 

основни политики, очертани в други стратегически документи и национални програми.  

5. Законосъобразност – целите, приоритетите, мерки и конкретни действия се реализират в  

съответствие с българското законодателство. 

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ:  Предоставяне  на качествено и отговарящо на европейските тенденции 

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. Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно образование на всички деца. 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

1. Прилагане демократичен стил на работа и адекватно и гъвкаво управление, 

осигуряващи ефективност, свобода при вземане на решения, залагащи на 

предприемчивостта, инициативността и експеримента за издигане авторитета на детското 

заведение. 

2. Осигуряване на качествен образователен процес, съчетаващ добрите традиции и 

иновациите в европейската педагогическа наука и практика. Създаване на условия за 

изява на детските способности и индивидуалност. Гарантиране равен шанс и достъп до 

образование.  

3. Утвърждаване на политика за непрекъсната квалификация на кадрите, осигуряваща 

адекватно и качествено обучение в полза на образователния процес в детската градина. 

4. Подобряване материалната и технологична обезпеченост на образователния процес. 

5. Партньорство, координация и сътрудничеството с родители, родителски активи, 

институции и обществени организации. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 

Дейности за постигане на цел 1. Прилагане на демократичен стил на работа и 

адекватно и гъвкаво управление, осигуряващи ефективност, свобода при вземане на 

решения, залагащи на предприемчивостта, инициативността и експеримента за 

издигане авторитета на детското заведение. 

1.1.  Децентрализация на правомощията – делегиране на права и отговорности на 

учителите в сферата на управлението, в изработването на вътрешно нормативната база, 

водене на задължителната документация, финансирането и дофинансирането на детското 

заведение и др. Участие в подбора на кадри.  

1.3. Делегиране на правомощия в управлението и качеството на ВОП - избор на 

програмно съдържание, учебни помагала , техники и технологии. 

1.4. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане 

дейността на детската градина. 

1.5. Поддържане сайта на детската градина с актуална информация.. 

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

1.7. Управление на принципа на консенсуса. Екипен принцип при решаването на 

проблеми. 

1.8. Планиране и реализиране на контролната дейност чрез прозрачен и адекватен на 

спецификата на институцията инструментариум за мониторинг и оценка на дейността на 

всички звена в детската градина. 
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1.9. Популяризиране на постижения на деца и учители 

1.10. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 

1.11. Участие на  обществения съвет  при определяне цялостната политика на детската 

градина. 

 

 

Дейности за постигане на цел 2. Осигуряване на качествен образователен процес, 

съчетаващ добрите традиции и иновациите в европейската педагогическа наука и 

практика. Създаване на условия за изява на детските способности и 

индивидуалност. Гарантиране равен шанс и достъп до образование. 

2.1. Изготвяне на програмна система  за всяка учебна година, съобразена със спецификите 

на децата и групите. 

2.2. Полагане основите за учене през целия живот, като се осигурява познавателното, 

езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата, отчитайки значението на 

играта в процеса на ученето.  

2.3.Използване на ИКТ и дигитални технологии в образователния процес  
 

2.4. 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 ;  

2.5. Създаване на необходимата материална и образователна среда, в която детето да бъде 

изследовател, свой собствен учител. Среда, която осигурява възможност за: 

стимулиране на реални ситуации, намиране на решения от реалния свят; създаване на умения 

за работа в екип, работа по вътрешни проекти. 

2.6. Обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение, две години преди 

постъпване в първи клас. Равен достъп на всички децата до образованието, независимо от 

тяхното местоживеене, произход или друг признак 

2.7. Превенция и работа с изоставащите деца с оглед осигуряване на равен шанс за успех в 

училище. 

2.8. Осигуряване на подкрепяща среда и обучение  на деца със специални образователни 

потребности, и обучението на деца, чийто майчин език е различен от българския 

2.9. Осигуряване корекционна работа на логопед и психолог в детската градина. 

2.10. Осигуряване на адекватни и превантивни мерки при защита правата на децата – 

защита от насилие, деца в риск, незабавно сигнализиране при забелязване на насилие. 

2.11. Разработване на проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорт. 

2.12. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание; 

2.13. Създаване на условия за формиране на положително отношение към училище и 

мотивация за учене - Провеждане на инициативи за насърчаване на интереса към 

четенето и грамотността сред децата още от ранна детска възраст. 

2.14. Организиране на допълнителни форми, които са извън дневната организация на 

детската градина по желание на родителите, без и със заплащане от тяхна страна -

чуждоезиково обучение, йога, танцово изкуство, футбол, мажоретен състав, клуб 

Екология и др. и създаване условия за тяхната публична изява. 

2.15. Насърчаване на самочувствието, себеутвърждаването и изявите на децата  

- участие в национални и международни конкурси за детско творчество;  в различни 

общински празници, събития, форуми, концерти, състезания, изложби и др. 

       -привличане на семействата като партньори в различни събития; 

       -популяризиране на успехите на децата. 
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Дейности за постигане на цел 3. Утвърждаване на политика за непрекъсната 

квалификация на кадрите, осигуряваща адекватно и качествено обучение в полза 

на образователния процес в детската градина. 

3.1.Повишаване   квалификацията   на   педагогическите специалисти   в   отговор на 

променените  индивидуални  нужди  и  изисквания  към  квалификация,  налагани  

от съвременното образование. 

3.2.Включване в програми и проекти на МОН за Квалификация на педагогическите 

кадри 

3.3.Измерване на повишената квалификация чрез система от квалификационни кредити, 

разработени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на педагогическите специалисти. 

3.4. Атестиране на педагогическите специалисти. Разработване на система от обективни 

критерии и показатели за атестация на учителите. 

3.5. Създаване на възможност за придобиване и повишаване на  професионално-

квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия 

3.6.Ежегодно актуализиране  на професионалното портфолио от всички педагогически 

специалисти с включени материали, доказващи участието им в реализирането на 

политиката на детската градина, професионалните им изяви, професионалното им 

усъвършенстване и кариерното им израстване, както и постигнатите резултати с 

децата. 

3.7.  Споделяне на добри практики между учителите. 

3.8. Участие на педагогически специалисти в конференции, кръгли маси, открити 

практики, форуми на различни нива; 

3.9. Утвърждаване на Правила за номиниране и присъждане на морални и материални 

награди за високи постижения в предучилищното образование  

 

 

 

 

Дейности за постигане на цел 4. Подобряване материалната и технологична 

обезпеченост на образователния процес. 

4.1. Подобряване състоянието на външната и вътрешна среда. 

 Подмяна на уредите  на площадките за игра в двора на детската градина 

 Поетапна подмяна на настилката на алеите в дворното пространство  

 Оформяне на спортна площадка в северния двор на детската градина 

  

4.2. Подобрения във вътрешната среда: 

 Поддържане на модерна ИКТ среда: 

 Подмяна на интерактивна дъска и мултимедиен проектор за групите 

„Слънце“ и „Звездички“ 

 Осигуряване на интерактивни дидактически средства в обучението 

на децата 

 Въвеждане на електронни дневници. 

 Поддържане високо скоростен интернет. 

  

 Разширяване на е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти 

осигуряващи финансовата дейност на организацията . 

 Обогатяване на МБ за двигателни дейности с преносими физкултурни 



 ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 

Стратегия за развитие 2020-2024година 

 

 
11 

уреди и пособия с цел изнасяне на двигателните дейности на открито  

 Подобряване на игровата база за СРИ;КИгри 

 Поетапна подмяна на матраците на леглата в спалните на групите. 

 Педагогическия екип на всяка група с помощта на ръководство на детската 

градина, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда. 

 Поетапна подмяна на кухненско оборудване 

  

 
 

 

Дейности за постигане на цел 5. Партньорство, координация и сътрудничеството с 

родители, родителски активи, институции и обществени организации. 
 

5.1. Подобряване информираността на родителите за цялостната дейност на детската 

градина - поддържане на сайт на ДГ; фейсбук-групите; информационните табла; 

съобщения,  публикации 

5.2.  Предоставяне на  информация за постиженията на детето  

5.3.  Повишаване на педагогическата компетентност на родителите -  оказване на 

необходима и навременна помощ на родителите с цел подобряване на уменията за 

родителство  - срещи и разговори (групови, индивидуални); педагогически консултации; 

тренинги; проучвания; образователни материали - сайт на ДГ, секция „За Вас Родители“  

5.4. Организиране и насърчаване на родителите за по-голяма активност в живота на ДГ - 

провеждане на съвместни празници, излети, вечери, развлечения; съвместна работа по 

проекти; съвместно участие в различни обществени мероприятия, каузи, изложби, 

работилници; дни на „отворените врати“, открити занимания по групи 

5.5. Организиране редовни заседания на Обществения съвет  

 

5.6. Активно взаимодействие на детската градина с други институции и организации:  

 ползотворно взаимодействие с общинските власти и РУО 

 Съвместни срещи, празници, съвместни проекти с училищата в Г.Оряховица 

 Взаимодействие с културни институции – читалище „Напредък-1869“, читалище 

„Братя Грънчарови“, Младежки дом, театрални и музикални формации, общинска 

библиотека и др; 

 Взаимодействие с общини, читалища, НПО, асоциации с цел изява на децата чрез 

различни конкурси, фестивали. 

 
 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Чрез възможностите на финансиране от държавния и общинския бюджет ще се 

осъществява  ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на 

средствата за обучение, издръжка и др. заплащане по посока делегирани държавни и 

местни дейности. 

2. Делегираният бюджет да се утвърди все повече като основен източник за 

прилагането на финансови механизми при финансирането на различните дейности 

по стратегията. 

3. Като допълнителен източник за финансиране ще се ползва и включването на екипа в 

разработване на проекти с външно финансиране по различни програми от 

Структурните фондове на ЕС, Оперативни програми на различни нива, дарения и др. 
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 Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“ 

 Проект  „Образование за утрешния ден“ 

 НП "Без свободен час", модул  "Без свободен час в детската градина" 

 НП„ИКТ  в системата на предучилищното и училищното образование" 

 Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

 Национална кампания „Чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – аз 

участвам“  

 Проект по реда на ПМС №129  

 И други 

 

 
ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ 

 

1. По отношение на средата: гъвкавост и вариативност; модерност и адекватност. 

2. По отношение на децата: успешна адаптация  и социализация на децата;  

емоционален комфорт; чувство за приобщеност и благополучие. 

3. По отношение на родителите: приобщаване и педагогизиране на родителската 

общност. 

4. По отношение на педагогическия екип: професионално развитие; решаване на 

проблеми; промяна в мотивите и нагласите на педагогическите специалисти, 

използване на нови педагогически технологии, повишена квалификация, кариерно 

израстване. 

5. По отношение на управлението: Мобилност на управленските функции на 

директора, делегиране на отговорности 

6. По отношение на външната среда: пълноценна комуникация на детската градина с 

другите социални и обществени фактори. 

 
МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТТА 

Оценка на напредъка според очакваните резултати. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Програмна система с приложени тематични разпределения по образователни 

направления за възрастова група. 

2. План за изпълнението на стратегията с финасов план. 

  

Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина. 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е края на учебната 2024год. 

Стратегията е приета с Решение №1 от Протокол № 1 на Педагогически съвет, проведен 

на 14.09.2020г. 

Предвидените в стратегията дейности, се детайлизират ежегодно в Годишен план за 

дейността на Детска градина „Здравец“ с конкретни срокове и отговорници. 

Стратегията има отворен характер и търпи развитие, в зависимост от промяна на 

условията, нормативната база или нуждите на практиката. 

 

 

 


