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Стратегия за развитие 

на  ДГ „ Пролет“ 

 за периода 2020 - 2024 г. 

 

 

Мисия на детската градина  

Изграждане на адекватна среда за пълноценна социализация и реализация на 

потенциала на всяко дете. Полагане основите за учене през целия живот чрез 

осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно- нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки  предвд 

значението  на играта в процеса на педагогическото взаимодействие  и осигурявайки 

равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище. 

        Детската градина   да осигури възможност на всяко дете в реални условия да прояви 

своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до 

удовлетвореност, ще подпомогнат ранната му социализация   и ще положат основите за 

учене през целия живот. 

        Възпитаване на свободно, уверено в себе си дете с активна жизнена позиция, 

стремящо се към творчески подход при решаване на различни жизнени ситуации, имащо 

свое мнение което  умее да  защитава. 

 

Визия на детската градина 

Иновативен професионален екип на детската градина , работещо партньорство със 

семействата на децата за пълноценно обгрижване и образование на всяко дете, съобразно 

личните му потребности и интереси. 

Детската градина да се превърне в място, където детето ще се чувства защитено, 

разбирано и подкрепяно. Предпочитана среда за 2 -7 – годишните деца където се 

гарантира тяхното физическо, познавателно, емоционално, социално, личностно и 

творческо развитие. 

           Детското заведение да бъде център за родители- търсещи и намиращи подкрепа, 

сътрудничество, съгласие, обединени от общата идея децата ни да бъдат щастливи; 

http://dg-prolet.idwebbg.com/main_bg/6296_za_roditelite.html?reload_menu=1
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средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната 

уникалност и удовлетворяват основните им потребности, като организират съдържателен 

възпитателно-образователен процес. 

 

Глобална цел 

Качествено предучилищно образование за всяко дете. 

 

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете според възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете  и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

4. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация  за учене през целия живот; 

5. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

6. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с 

увреждания;  

7. Активно приобщаване в системата на предучилищното образование на деца от 

уязвими групи. 

 

 

 

Подцели 

Модернизиране на управлението на детската  градина за адекватни отговори на 

постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните обществени очаквания 

към предучилищното образование. 

Утвърждаване на система от педагогически дейности в най- добър интерес на детето 

и неговия успех. 

Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели. 

 

Задачи 

1. Екип за иновационнен опит в детската градина /квалификационна система/ 

2.  Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина 

Eкипът на ДГ „Пролет” да се мултиплицират в различна вариантност и това да е крачка 

напред за повишаване качеството на работа в цялата градина.- ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ 

УСПЕХ 

3.  Създаване на условия и възможности за избор и включване в дейности, значими за 

детето и адресирани към индивидуалните му потребности /кътове, материална база, 

работнта среда , работно поле за изява/ 

4. Стил на управление /ръководсктво/ - търсене на “образвателни ниши” и 

приспособяване на ДГ към постоянно изменящите среда /реакция на успехите и 

неуспехите/Утвърждаване на директора като мениджър,реагиращ адекватно на 

динамичните обществени промени. 

5. Интегриране на децата със специални образователни потребности  и 

“нестандартни  деца” -  агресивни нагласи и прояви, даровите дете, трудни деца. 

6.Оптимизиране на сътрудничеството с родителите. 

7. Разработване и участие в проекти и проектни дейности свързани с приобщаването на 

деца  от уязвими групи към системата от предучилищно образование. 
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Водещи принципи и споделени ценности  

Позитивизъм и доверие 

Добронамереност и подкрепа 

Хуманност и демократичност 

Екипност 

Споделена отговорност 

 

I. Актуални тенденции. Анализ на техните съдържателни характеристики  

 

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда  

1.1. Деца 

В ДГ „ Пролет“ се приемат деца на възраст 2-7 години. Групите са сформирани на  

възрастовия  принцип. Обхват на децата 32 деца , в т.ч. задължително подлежащи на 

предучилищно образование 11 деца  

 

Силни страни Слаби страни 

 Възможности родителите да избират 

организацията на предучилищното 

образование. 

 Механизъм за безпроблемна адаптация 

на децата в условията на детската 

среда. 

 Модули за допълнително изучаване на 

български език. 

 Програма за гражданско, здравно, 

интеркултурно и екологично  развитие 

на децата. 

 

 Работа в смесени възрастови групи. 

 Недостатъчна ангажираност на 

родителите. 

 Нередовна посещаемост.  

 Висока забаляваемост на децата. 

 

Затруднения:  

Траен демографски срив и липса на деца. 

Затруднения при сформирането на групите и редовната посещаемост на децата. 

Възможности и перспективи: 

Механизъм за безпроблемна адаптация на децата в условията на детската среда. 

Програма за здравно развитие на децата. 

 

1.2. Педагогическо взаимодействие: 

Силни страни Слаби страни 

 Възможности учителите да избират 

форми, методи и средства. 

 Възможности учителите да избират 

 Голям брой деца, чийто майчин език 

не е български. 
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познавателни книжки и учебни 

помагала. 

  Добри умения у учителите за 

прилагане на интерактивни методи и 

технологии. 

Възможности и перспективи: 

 Програмна система на детската градина и тематично разпределение за всяка 

възрастова група. 

 Модули за допълнително изучаване на български език. 

 

1.3. Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти: 

Силни страни Слаби страни 

 Наличие на високо квалифицирани 

учители. 

 Наличие на методическа помощ и 

подкрепа от страна на РУО. 

 Желание у учителите за участие в 

квалификационни дейности. 

 Система за повишаване на 

педагогическите компетентности на 

непедагогическия персонал. 

 Голям брой учители в 

предпенсионна възраст. 

Затруднения: 

 Липса на заместващи учители. 

Възможности и перспективи: 

 Правила за участие в квалификационни дейности. 

 Обратна връзка след всяка реализирана квалификация. 

 Контрол и оценка на резултатите от реализираните квалификацинни форми. 

 

1.4. Организация на човешките ресурси: 

Силни страни Слаби страни 

 Квалифицирани учители  

Директор – образователно 

квалификационна степен 

Магистър, ПКС-  II 

Учител - образователно 

квалификационна степен Магистър 

Двама старши учители - 

образователно квалификационна 

степен  Бакалавър  

 Помощник – възпитатели с 

квалификация – Двама  

 Трима учители без ПКС 
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Затруднения:  

Възможности и перспективи: 

 Механизми за поощряване и награждаване на педагогическите специалисти. 

 Атестиране на педагогическите специалисти. 

 

1.5. Организация на физическа среда и материално-дидактичната база: 

Силни страни Слаби страни 

ДГ „ Пролет“ отговаля на всички 

съвременни изисквания за мадерно и 

съвременно детско заведение. Сградата на 

детската градина е двуетажнна – 

самостоятелни занимални и спални за 

всяка група, физкултурен и музикален 

салон.   В двете занимални са  осигурени 

съвременни дидактични средства – 

компютри и смарт телевизори , а ПГ 

разполага и с интерактивна дъска. 

ДГ разполага с площадка по БДП  

 

Няма обособени площадки за двете 

групи в двора на ДГ. 

 

Затруднения: недостиг на средства 

Възможности и перспективи: Работа с обществения съвет и дарители 

 

1.6. Партньорства и взаимодействия на детската градина със семейството и 

останалите представители на социалната среда: 

Силни страни Слаби страни 

Много добро партньорство с Обществен 

съвет, родители , Община , РУО 

Няма 

Затруднения: няма  

Възможности и перспективи:  

 

2. Възможности за справяне: 

Автономия на детската градина в условията на държавна регулация. 

 

3. Дейности за постигане на целите и разпределение на ресурсите  

4.1. За модернизиране на управлението на детската градина:  

Следене и запознаване  на всички новости в нормативната документация 

4.2. За развитие на кадровия потенциал: 
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Разработване на система от обективни критерии и показатели за атестация на 

учителите, засилване на конкуренцията между учителите и мотивацията за работа, 

усъвршенстване на системата за диференцирано заплащане на труда на 

педагогическия и непедагогическия персонал Доразвиване и усувършенстване на 

системата за награждаване – морани и материални награди, за образцово 

изпълнение на задълженията си. 

 

4.3. За подобряването на финансовото състояние:  

Приходи от дарения от физически и юредически лица. Участие в проекти. 

 

4.4. За усъвършенстване и обогатяване на материалната база:  

Учаситие в проекти. 

 

4.5. За осигуряване на широка обществена подкрепа:  

Работа с Неправителствени организации, Обществения съвет към ДГ и родители 

 

3.6. За високо качество на педагогическото взаимодействие в детската градина: 

Положителен психоклимат. Пълноправно и пълноценно партньорство между 

колегите в екипа. Доразвиване и усъвършенстване на умения за изграждане на 

позитивни нагласи и доверие в детската градина  

 

 

Концептуални идеи за предучилищното образование на децата: 

 

1.Утвърждаване на ДГ като институция. 

2.Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата. 

3.Повишаване качеството и ефективността на възпитателно –образователния процес. 

4.Усъвършенстване системата за квалификация на педагогическите кадри. 

5.Подобряване на работата  в смесени групи и мултиетническа и културна среда. 

6. Взаимодействие с родителската общност. 

 

 

Подходи на педагогическо взаимодействие в детска градина  

 

 хуманно-личностен 

 системно-структурен 

 Ситуационен 

 дейностен – субективно ориентирана организация и управление на детската дейност. 

 комплексно интегрален 

 игрови 

 краеведчески 

 

 

Форми на педагогическо взаимодействие: 

Основни и допълнителни  
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Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, 

която протича предимно под формата на игра. Педагогически ситуации се провеждат само в 

учебно време и осигуряват постигането на компетентности ,съобразно държавните 

образователни стандарти по образователни направления: 

 български език и литература 

 Математика 

 Околен свят 

 Изобразително изкуство 

 Музика 

 Физическа култура 

 Конструиране и технологии 

 

   2.Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по 

преценка на учителя.Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности по 

ДОС,които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота на децата в 

детската градина.Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие представляват 

голямо разнообразие на дейности, които се реализират във двете групи на детската градина. 

 Утринна гимнастика 

 Различни видове игри – фолклорни, театрализирани, ролеви, дидактични, подвижни, 

музикални, спортно – подготвителни 

 Посещение на театър 

 Празници на групата – рожденни дни, пред родителите 

 Разглеждане на художествени  и други произведения на изкуството и културата. 

 Състезание  

 Подреждане и разглеждане на изложби от детско творчество 

 Изработване на украси за различни празници и поводи 

 Ателиета и клубове по интереси. 

 Подреждане на обстановката в групата, грижа за реда в групата. 

 

образователни 

 ориентири 

       

обезпечаване на 

емоционално благополу 

чие на децата 

 

условия за формиране 

на доброжелателно и 

внимателно отношение 

на децата към другите 

1.развитие на детските 

способности чрез 

участие в различни 

дейности 

2.развитие на детската 

самостоятелност 
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Методи  за реализиране формите на педагогическо взаимодействие 

 словесни методи –разказ,обяснение,беседа,анализ на ситуацията,диалог,игрова 

мотивация и др. 

 нагледни методи- илюстрация ,демонстрация,наблюдение, показ 

 практически методи –упражнение,технически и творчески действия 

 проблемни методи - проблемна ситуация,експеримент,познавателно проблемно 

изложение  

 

 

Съотношение между „основните и допълнителни форми“: добре балансирано 

І.Брой педагогически ситуации седмично по възрастови групи: 

І- ва възрастова група  - 11 

ІІ-ра възрастова група -  13 

ІІІ-та възрастова група – 15 

ІV-та възрастова група – 17 

ІІ.Брой допълнителни форми на педагогическо взаимодействие седмично: 

 Ателие  „ Вкусни приключения” 1 път седмично в Разновъзрастова група „Мики 

Маус – 2-4 годишни. 

 Ателие  „Зелени приключения” 1 път седмично в Разновъзрастова група „Мики Маус 

– 2-4 годишни. 

 Клуб „ Весели ноти” 1 път седмично в Подготвителна група „Слънчеви усмивки” – 5 

и 6 годишни 

 Клуб „Арт  приключения” 1 път седмично в Подготвителна група „Слънчеви 

усмивки” – 5 и 6 годишни 

 разходки – ежедневно 

 развлечения – 2 месечно 

 игри – ежедневно 

 БДП 

 Програма по Български език 

 Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

на децата  

 

 

Организация на учебния ден: 

 Организация на учебния ден през учебно време на учебната година; 

 Организация на учебния ден през неучебното време на учебната година 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ – 2 и 4 годишни 

В УЧЕБНО ВРЕМЕ от 15.09.2021 г. до 31.05.2022 г                             
 

 
часови 

интервал 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

6.30 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор; допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие /Утринно раздвижване/;   

8.30 – 9.00  Сутрешна закуска 

9.00 – 10.00 Педагогически ситуации и игри 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска - плод 

10.30– 11.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 

Индивидуални занимания с децата.  

Празници и развлечения за децата  

 

11.00-11.30 

Разходки и игри на открито; Дейности по избор на децата; 

Занимания по интереси. 

Допълнителни двигателни и приложнти дейности. 

11.30 – 12.45 Обяд 

12.45 – 15.15 Следобеден сън 

15.15 – 15.30 Подвижни игри.  

15.30 – 15.45 Подкрепителна закуска 

15.45 – 16.15 Педагогически ситуации и/ или Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие;Индивидуални занимания с децата. 

Работа с малки групи деца. 

16.15-18.30 Игри, Дейности по избор на детето; изпращане на децата 

                           

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – 2 и 4 

годишни 

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 01.06.2022г. до 14.09.2022 г 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

6.30 – 8.30 Прием и дейност по избор; Утринно раздвижване. 

8.30 – 9.00 Закуска. 

9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска. 

10.30– 12.00 Игри, Дейности по избор на децата. 

12.00 – 13.00 Обяд. 

13.00 – 15.30 Следобеден сън 

15.30 – 16.00 Подвижни игри 



Стратегия за развитие на детската градина 

16.00 – 16.20 Следобедна закуска 

16.20 – 17.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

17.00 – 18.30 Игри, Дейности по избор на децата;  Изпращане 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ” 

-5 и 6 годишни 

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 ДО 31.05.2022 г. 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30 Прием и дейност по избор; Утринна гимнастика.   

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 10.00 Педагогически ситуации. 

10.00 – 10.15 Подкрепителна закуска. 

10.15– 10.45 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.Индивидуални занимания с децата. 

Празници и развлечения за децата. 

 

11.00-12.00 

  

Разходки и игра на открито; Дейности по избор на децата. Занимания по интереси. Допълнителни 

двигателни и приложни дейности. 

12.00 – 13.00 Обяд. 

13.00 – 15.15 Следобеден сън. 

15.15 – 15.40 Подвижни игри.  

15.40 – 16.00  Следобедна закуска. 

16.00 – 17.00 Педагогическа ситуация и/ или Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие.Индивидуални заничания с децата. Работа с малки групи деца. 

17.00 - 18.30 Игри, Дейност по избор на детето; Изпращане на децата. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – 5 и 6 

годишни 

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 01.06.2022 г. до 14.09.2022 г 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30 Прием и дейност по избор; Утринно раздвижване. 

8.30 – 9.00 Закуска. 

9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска. 

10.30– 12.00 Игри, Дейности по избор на децата. 

12.00 – 13.00 Обяд. 

13.00 – 15.30 Следобеден сън 

15.30 – 16.00 Подвижни игри 



Стратегия за развитие на детската градина 

16.00 – 16.20 Следобедна закуска 

16.20 – 17.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

17.00 – 18.30 Игри, Дейности по избор на децата;  Изпращане 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – 6 и 7 

годишни 

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 ДО 31.05.20202г. 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор;  утринна гимнастика;   

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 10.00 Педагогически ситуации 

10.00 – 10.15 Подкрепителна закуска 

10.15– 10.45 Педагогическа ситуация 

10.45-12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и свободни игри; 

Индивидуални занимания с децата . Празници и развлечения за децата. Занимания по интереси. 

Разходки и игри на открито. Допълнителни двигателни и приложни дейности. 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.15 Следобеден сън 

15.15 – 15.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /Подвижни игри/ 

15.30 – 15.45 Подкрепителна закуска 

15.45 – 16.45 Педагогически ситуации и/ или Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 

Индивидуални занимания с деца. Работа с малки групи деца. 

16.45-18.30 Игри, Дейности по избор на детето; изпращане на децата 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – 6 и 7 

годишни 

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 01.06.2022 г. до 14.09.2022 г 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; Утринно раздвижване; 

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 10.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 Игри, Дейности по избор на децата;  

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.30 Следобеден сън 

15.30 – 15.45 Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие /Подвижни игри/ 



Стратегия за развитие на детската градина 

15.45 – 16.00 Подкрепителна закуска 

16.00 – 16.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

16.30 – 18.30 Игри, Дейности по избор на децата;  Изпращане 

 

 

 

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие: 

 Определяне на брой педагогически ситуации по образователни направления 

 Седмично разпределение нa педагогическите ситуации по образователни 

направления за всяка група 

 

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  на  

2-4 годишни деца 

Разновъзрастова група „ Мики Маус” 

 
Брой на педагогическите ситуации по образователни направления за 2-3 

годишни 

 

Годишно разпределение на педагогическите ситуации  на 2 - 3 годишни 

деца  

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БРОЙ 

Български език и литература 1 

Математика 1 

Околен свят 1 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

ОБЩ БРОЙ 11 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  на 2 - 3 годишни 

деца  

 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Околен свят  Български 

език и 

Изобрадител

но изкуство 

Математика Изобрадител

но изкуство 
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литература 

Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура 

  Констуиране 

и 

технологии 

  

 

 

 

 

 

 

Брой на педагогическите ситуации по образователни направления за  4 

годишни 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БРОЙ 

Български език и литература 2 

Математика 1 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

ОБЩ БРОЙ 13 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации  на  4 годишни деца  

 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Околен свят Български 

език и 

литература 

Изобразител

но  

изкуство 

Математика  Изобрадител

но изкуство 

Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура 

  Констуиране 

и 

технологии 

Български 

език и 

литература 

Околен свят 

 
 

 



Стратегия за развитие на детската градина 

Тематично разпределение за всяка възрастова група: 

  Разновъзрастова  група: 

 

 Подготвителна възрастова група. 

 

Тематичните разпределения се вписват по месеци в дневниците на 

детските групи 

 

4.7. За подкрепа на личностното развитие на всяко дете:  

 Утвърждаване на толерантност, недискреминация на основание пол, религия, етнос, 

защита от насилие, зачитане правата на децата, осигуряване на децата правото да изказват 

мнение и да зачитат мнението на другия. 

 

4.8. За документацията и информационната осигуреност на детската градина:  

  Сайт на ДГ „ Пролет“  http://dg-prolet.idwebbg.com 

Фейсбук група на ДГ „ Пролет“ 

Информационно табло за родителите 

Родителски срещи  

Индивидуални срещи и консултации с родителите  

 

 

VІ. Очаквани резултати: 

 Модерно управление. 

 Добра организационна култура. 

 Споделени ценности. 

 Ефективна и резултатна квалификационна дейност. 

 Работещи партньорства и взаимодействия на детската градина. 

 Гарантиране на равен шанс на всяко дете при постъпване в училище. 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Чрез възможностите на финансиране от държавния и общинския бюджет да 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 да се ползва и включването на екипа 

в разработване на проекти с външно финансиране по различни програми от 

http://dg-prolet.idwebbg.com/main_bg/6296_za_roditelite.html?reload_menu=1


Стратегия за развитие на детската градина 

Структурните фондове на ЕС, Оперативни програми на различни нива, дарения и 

др. 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

1. Дейности за подбор и развитие на кадрите: 

1.1. качествен подбор – прилагане на ясни вътрешни правила при назначаване и 

освобождаване на кадрите; 

1.2. работещи взаимодействия с университетите и други педагогически структури; 

1.3. мотивиране на екипа за участия в обучения с цел повишаване на 

квалификацията, чрез спазване на изработените правила за квалификация в 

детската градина; 

1.4. въвеждане на мотивационни инструменти и техники за стимулиране на 

кадрите- кариерно развитие – диференцирано заплащане, атестиране, 

финансови стимули, награди, подобряване на условията на труд, обогатяване 

на материалната базата  

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. 

ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

1. Отчетите за изпълнение на годишните планове на ДГ „ Пролет“ 

2. Изпълнението на бюджетните планове за всяка календарна година. 

3. Анализ на контролната дейност на директора. 

4. Обратни връзка – потребители на услугата: родители; начални училища. 



Стратегия за развитие на детската градина 

5. Споделяне на добри практики – участие в педагогически форуми и публикации на 

учителите. 

6. Резултати от мониторинг и инспектиране на образователната институция. 

7. Анализ на изпълнението на Стратегията и насоки за бъдещо развитие. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Програмна система за всяка учебна година. 

2. План за изпълнението на стратегията с финасов план. 

Стратегията за развитие на детска градина „ Пролет.“ е приета на заседание на 

Педагогическия съвет с Решение, взето с Протокол № 1/10. 09.2021 г. и е утвърдена със 

Заповед № 120/15. 09.2021 г. на директора на детската градина след прието становище на 

Обществения съвет към  ДГ „Пролет“ с Протокол № 1 от 10.09.2021г.  

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

 /Кремена Георгиева/ 

 

 

 

 

 

 


