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Настоящата стратегия представлява дългосрочна програма за развитие на ДГ № 6 

„ПАЛЕЧКО" за периода 2020-2024 година. Тя се основава на принципите на ЗПУО и е в 

съответствие с държавните образователни стандарти и други нормативни документи на МОН, 

приоритетите на МОН и РУО - гр.Варна, както и на спецификата на развитие на ДГ№6. 

Идеята на стратегията е чрез реализиране на система от управленски, административни и 

педагогически действия, залегнали в нея и съобразени с традициите, социално - икономическите 

условия и съвременните образователни идеи, да доведе до утвърждаване на авторитета на 

детското заведение като институция, отговаряща на потребностите на обществото и европейските 

образователни стандарти. 

І.  ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията на ДГ№6 „Палечко―  е комплекс от педагогически идеи, управленски и 

административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение 

като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Дългосрочното планиране ще 

повиши ефективността на управленските процеси в детската градина. Тя ще даде възможност да се 

утвърдят в практиката на градината всички нови тенденции и виждания за развитието на 

предучилищното възпитание, за да се постигне гъвкавост, динамичност и адаптивност в процеса 

на взаимодействие с детето. 

Стратегията съхранява добрите традиции и достойнства на ДГ №6 „ Палечко" , очертава 

бъдещите посоки на действия и резултати, търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. 

Стратегията анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми за реализирането й. 

Затова тя е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, цели, принципи, дейности, определящи 

нейната структура и съдържание. 

II. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

Световната икономическа криза намира своето отражение и у нас. Тя води до снижаване 

качеството на живот във всички сфери. От там миграционния поток на млади хора навън. 

Наблюдава се занижаване качеството на образование. Причините са повече от ясни- можещите, 

способни и креативни млади специалисти от всички сфери са потърсили адекватно заплащане на 

своя труд в други страни. С намаляване на качествените кадри се понижава и качеството в 

образованието. Социалният статус на учителската професия е тревожно нисък. Въпреки опитите 

на правителството с повишаване заплащането на труда на учителя да направи професията по-

привлекателна за младите хора, за сега опитите са неуспешни. В ежедневието си, младият учител 

очаква да работи с децата, да твори и съзидава, но всъщност се среща с куп административни 

натоварености, високи, често пъти неоснователни претенции на родители, правила, които се 

спазват, главно от учителите, учителят човекът, които е на показ и „сочен с пръст―.Бавно 

професионално развитие, постоянни нормативни промени, често пъти все по-усложняващи 

педагогическата дейност и това кара младите хора бързо да се отказват от професията, за да 



намерят по-спокойно място за развитие и бързо кариерно израстване. От друга страна членството 

на България в Европейския съюз има за цел изравняване стандарта и подобряване качеството на 

живот. Това с пълна сила важи и за качеството на образованието. Ето защо образователната 

политика на държавата е изцяло отворена за европейските образователни норми, което да направи 

съпоставимо нашето образование с европейското. 

Всички градини малко или много се сблъскват с проблеми, произтичащи от демографската 

криза и конкуренцията с подготвителните групи в училищата. Но проблемите на детските градини 

би следвало да разглеждаме като част от проблемите на нашето общество. Преодоляването на 

трудностите зависи от диалога и консенсуса между институциите, от които зависи развитието на 

предучилищното образование. 
 

 

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО, ДЕЙНОСТТА НА ДГ №6 „ ПАЛЕЧКО" И МЯСТОТО Й 

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР.ВАРНА. 

ДГ №6 „ Палечко" се намира в район Одесос със седалище ул.―Тодор Влайков― №71 

Сградата е собственост на бившата фабрика ―Хр. Ботев―.  Започва своята история през 1947 г. като 

лятна детска градина №3 "М.Тасева" в  сграда на фабрика "Хр. Ботев". Тържествено се открива 

специално построена за детска градина нова сграда през 1950 г., а от 1952 г. детското заведение е 

обявено за седмична ДГ. Името  Обединено детско заведение № 6 „Палечко‖ получава през 

пролетта на 1992 г. Дълги години детското заведение подържало  нощуващи групи. 

 Сградата е съобразена с всички санитарно - хигиенни изисквания и условия за правилно 

отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на цялостен, качествен и пълноценен 

педагогически процес. Сградата се намира сред обширен и много добре поддържан двор със 

засадени дървета, храсти и цветя, с изглед към Варненското езеро, какъвто другите детски 

градини нямат. Обособени са площадки за всяка група, които са снабдени със съоръжения за игра, 

пясъчник, но същите се нуждаят от осъвременяване.  В двора има опитно поле, където децата от 

големите групи садят билки и зеленчуци. Грижейки се за тях, децата се учат на труд. На есен с 

удоволствие си хапват от собственото  производство.  

Детското заведение е с централно парно отопление и самостоятелна кухня –майка. 

В детската градина има сформирани 6 групи от деца – 5 градински и 1 яслена. Подредбата 

на МТБ и цветовото оформяне на помещенията са съобразени с ергономичните норми и правилата 

за охрана на труда и са дело на екипа на съответната група. Всички помещения в детската градина 

са в добро състояние - естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален 

комфорт на децата и персонала. 

ДГ № 6 „Палечко― има изградена символика – емблема, лого, химн, знаме. 
 

 
Химн  на ДГ № 6 „Палечко“ 

 
1. Ние малките деца обичаме 
чудни приказки да слушаме. 

За добри и храбри силни юнаци. 
За нежни, чаровни принцеси. 

Но от всички приказки слушам, 
Слушам с интерес моята любима 

приказка за Палечко. 
 

Припев: Моята градина  
се нарича Палечко. 



В  нея аз живея  
също като приказка.    

 
2.Тук ме чакат с трепет куклички добри, 

кубчета и топки, бързите коли. 
Моите рисунки всички веселят. 

Пея и танцувам пак с усмивка аз. 
И раста на воля с приятели добри, 

весело живеем тук при нашите игри. 
  

Припев: Моята градина  
се нарича Палечко. 

В  нея аз живея  
също като приказка. 

 
 

1. ДЕЦА 
 

ДГ № 6"Палечко" функционира с 6 групи от деца на възраст от 1,5  до 7 години. За 

учебната 2020/2021 г. са приети 170 деца, разпределени както следва: 

 1,5 - 3 години - 32 деца 

 3 - 4 годишни - 34 деца 

 4 - 5 годишни - 45 деца 

 5 - 6 годишни - 26 деца 

 6 - 7 годишни - 30 деца 

В ДГ децата се приемат по желание на родителите/ съгласно ЗПУО/, изразено с писмено 

заявление, вписано в електронен регистър на Община Варна. Групите се сформират по възрастов 

признак. Приемът се осъществява по Наредба на Общински съвет град Варна  за прием на деца в 

общинските детски градини на територията на гр. Варна.  

Групите са сформирани по възрастов признак и носят собствени имена. 

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

Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република 

България. 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

-Равен шанс на всяко дете при приема. 

-Детската  градина работи  с пълен капацитет 

групи. 

-Децата са физически и психически 

здрави и правилно развити. 

- Преместване на децата има само при 

промяна    на    местоживеенето на 

семейството. 

-Има  приемственост   между детска ясла-

детска градина- начално училище. 

-Осигурено е здравно обслужване и 

здравна профилактика. 

-Сътрудничество, лична култура, висока 

степен на етичност и коректност в  и между 

екипите и във взаимоотношенията с 

обществени и културни институции, 

партньори  и родителите. 

-Допускане   на   посещаемост над 

определената норма, което предполага по-

голямо напрежение за учителите.                     -

- Неблагоприятни социални фактори-

нарастваща агресивност сред децата, много   

семейства   са   засегнати от финансовата 

криза и безработица. 



-Детската градина е носител на много купи, 

 отличия и грамоти за участие в конкурси и 

творчески      изяви      на   неговите 

възпитаници. 

-Уникален климат и позитивизъм в детската 

градина. 

-Утвърдена екипност на различни равнища. 

-Значително подобрение и модернизиране на 

МТБ. 

-Нарастване престижа и авторитета на 

детската градина, като образователна 

институция.  

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

• Разчитане на творческия заряд, креативност, любознателност и висока сензитивност 

на децата. 

• Поощряване на позитивното общуване между децата и стимулиране на 

познавателната активност. 

• Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на напрежението, 

агресията и негативните прояви. 

• Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуалното развитие и 

диференцирани грижи. 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
 

Хората са основния и най-ценен потенциал. Детската градина - това са хората, които 

работят в нея. Те са нейното лице. 

В нашата детска градина работи дееспособен педагогически екип, основаващ работата си на 

професионализма, на традиционните морални норми, съчетани с новаторски идеи и висока 

отговорност. 

При назначаване на учителски кадри е спазена  Инструкция №2 за изискванията за заемане 

на длъжността „учител" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и 

правоспособност. 

1.Численост : 

Общата численост на персонала в ДГ № 6„ Палечко" е 22,5.  

Педагогически персонал - 11, както следва: 

 

№ Длъжност Брой 

ОКС ПКС 

Магис

тър 

Бакал

авър 

Профе

с. 

бакал

авър 

I II III IV 

V 

1. Директор 1 1   1 
 

   

2. Ст. учител     5 2 1 1     3  

3. Учител 5  5       

Непедагогически персонал – 11,5, както следва: 



 

№ Длъжност Брой 

Образование/ допълнителна квалификация 

Висше / 

бакалавър 

или 

магистър/ 

Полувисше 

Средно 

/общо/ 

специално/ 

Основно 

1. Гл.счетоводител 0,5 1    

2. ЗАС 1   1  

3. Пом. възпитател 8   6 2 

4. Огняр 1    1 

5. Раб. подръжка 1   1  

Възрастов състав на персонала в ДГ №6 „ Палечко" : 

 до 35 години - 4 

 35 - 45 години - 0 

 46 - 55 години – 4 

 Над  55 години - 3  

В ДГ №6"Палечко" цари атмосфера на жизнерадост, добронамереност, неподправена 

любов към всяко дете. Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане 

правата на всяко дете, независимо от социален и етнически произход. В повечето от групите в 

годините са изградени добри екипи между учителките и помощник-възпитателя в групата. Между 

педагогическия и непедагогическия персонал има отношение на взаимно уважение, доверие, 

подкрепа, взаимопомощ, уважение личността и отговорностите на другия. 

Диалогът между ръководството на детската градина и синдикалното ръководство е на 

много добро ниво. 
 

Силни страни Затрудняващи моменти 

-Квалифициран педагогически персонал с 

опит и стаж. -Професионално- личностни 

умения: 

• обичат децата; 

• предприемчиви и амбициозни, с висока 

комуникативност; 

• притежават високо чувство за отговорност; 

• имат излъчване; 

• емоционално устойчиви; 

• толерантни      и     етични в отношенията     

с останалите членове на колектива; 

• придържат   се   към екипния модел на 

работа; 

-Много         добра методическа квалификация, 

съдействаща развитие на творческите 

интереси и новаторско отношение към 

педагогическия труд. 

 -Създадени условия за лична изява и 

професионална удовлетвореност. 

 -Работа  в  екип  на  различни нива- 

педагогически и непедагогически персонал. 

- Подготовката на бъдещите детски учители 

във ВУЗ е недостатъчна по отношение на 

практическата им реализация, което налага 

сериозна и отговорна промяна на 

изискванията. Липсват им умения по 

отношение, както на  планиращата дейност, 

така и организацията на целия възпитателен 

процес 

- Дефицитът е голям на кадри в 

предучилищното образование, което до много 

голяма степен не води до никаква 

конкуренция при провеждане на конкурси за 

подбор на детски учители. 

-Прекалена административна натовареност на 

директора. 

 -Недостатъчна мотивация, както за 

придобиване   на професионална 

квалификация и кариерно развитие,   така  и за 

преквалификация във ВУЗ-ове за нови 

специалности,    езиково обучение, 

магистратура и др. 



-Участие в семинари и квалификации към 

ДИПКУ и РУО-Варна.  

 -Дългогодишна съвместна работа.  

-Възможност директора съвместно с екип от 

педагогически специалисти да извършва 

подбор при назначаване на персонала. 

 -Осигурена здравна профилактика от фирма 

за трудова медицина. 

-Професионална умора и демотивация за 

усвояване на иновативни практики и 

високотехнологични продукти от старши 

учителите. 

-Учителите не виждат ефект и смисъл в 

продължаваща и надграждаща квалификация. 

-Недостатъчни умения на учителите за работа 

по европейски проекти. 

-Рутинност и липса на мотивация за 

усъвършенстване по посока на нови 

технологии и най-вече дигитални такива у 

средното поколение учители. 

-Огромно количество писмена работа за 

учителя и изисквания за регистрация на много 

и еднакви факти в много на брой документи, 

дублиране на информацията в два документо 

носителя-електронен и хартиен. 

-Липса на качествена оценка на подготовката 

на учителите в системата на висшето 

образование. 

-Липсва система за качествена оценка на 

труда на помощник възпитателите в ДГ. 

-Липса на критерии и показатели за оценка на 

труда на всички длъжности от категорията на 

непедагогическия персонал; 

-Липса на система на оценка качеството на 

квалификационната дейност на 

регистрираните обучаващи институции. 

-Липса на средства зам.директор или 

педагогически съветник, ресурсен учител, 

психолог, помощник учители, помощник. В 

ситуацията на епидемична обстановка се 

установи, че са необходими помощник 

възпитатели за всяка възрастова група по 2-ма, 

съответно един първа и един втора смяна. 

 
 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

• На основание план за квалификация и плановете за тематична и цялостна проверка се 

провежда вътрешна открита практика. 

• Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да станат 

достояние на всички чрез различни форми. 
 

 



3. ВЪЗПИТАТЕЛНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

Развитието   потенциала   на   всяко   дете,   успешната   му реализация, изграждането му 

като личност и подготовката му за училище са в основата на цялостната дейност на ДГ№6 

"Палечко". С решение на Педагогическия съвет ДГ работи по две Програми одобрени от 

МОН: 

- „Активността на детето в детската градина" за децата от 3 до 6 годишна възраст, 

изработена от проф. Витанова и екип. 

- „Програма за подготвителна група в детската градина" 

С решение на педагогическия съвет за учебната 2020/24год. учителите избраха 

познавателните книжки на издателство „Бит и техника― и  „Изкуства― 

Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с Програмната система и ДОС - по 

образователни направления и ядра. Учителите са много добре запознати с Програмите, които са 

избрали и работят. Избора на Програми и учебни помагала, пособия и дидактически материали 

към тях, ръководени от образователната стратегия на детската градина са в основата на 

ежедневната и отговорна работа на целия екип. 

В процеса на възпитателно - образователната работа се прилагат различни педагогически 

подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. Спазват се принципите за 

научност, обективност, конкретност, комплексност и системност. У децата се формират знания, 

умения, отношение и социална мотивация за „ролята" ученик. 

Целенасочено и отговорно е планирана за отделните възрастови групи работата по БДП. 

В групите е създадена динамична, възпитаваща, естетически издържана и съобразена с 

възрастта на децата и сезоните среда. Оформени са различни кътове, които дават свобода и 

желание у децата за самостоятелна творческа дейност. 

В зависимост от темата и задачите се наблюдават и трите типа педагогическо 

взаимодействие - фронтален, групов и индивидуален. Широко застъпен е груповият тип 

педагогическо взаимодействие. Децата и учителката са партньори във всяка ситуация. 

Използват се разнообразни нагледни и действени методи, средства, похвати. С цел 

подпомагане интерактивното обучение се използват и основните подходи на педагогическо 

взаимодействие- игрови, личностен, индивидуален, комплексен, ситуационен, интегрален. 

Всяка година, във всяка група се представят открити моменти пред и със участието на 

родителите. 

Пълноценно се използват възможностите на утринното раздвижване, подвижните игри и 

заниманията по физическа култура за опазване здравето на децата, каляването им и изграждането 

на двигателна култура. 

Празниците и развлеченията са желани за децата. Те им носят радостни преживявания, 

възпитават у тях редица добродетели, родолюбиви и патриотични чувства. Продължава добрата 

традиция за отпразнуване началото на учебната година. 

В ДГ се провеждат редица мероприятия с децата. 

- Есенно тържество-с изложба, развлекателно щоу и карнавал. 

- Под мотото" Аз и моето семейство" с картички, стихове и песни, тържества пред 

родителите, отбелязваме Деня на християнското семейство. 

- Куклени и развлекателни постановки, тематично свързани с учебния процес на теми 

безопасност на движението по пътищата, екологосъобразно поведение, сезони, Коледа, Баба 

Марта, приказен свят. 

- Изработване и изложба на сурвакници от децата, с помощта на родителите. 



- Посрещане на Дядо Коледа и съвместно с родители, бивши деца от ДГ „Палечко, 

ученици в СУ „Ел.Пелин―-коледуване. 

- По случай 3-ти март под надслов "Аз съм българче"-изложба, стихове, песни за 

България, Левски и Ботев. 

- „Празник на баба и дядо". 

- „Седмица на бащата― 

- По случай 8-ми март- сутрешно матине или тържество 

- Провежда се седмица на гората - почистване на групите, подреждане на екологична 

тематика, спасяване на дървета, работа в опитното поле. 

- Провежда се седмица на детската книга- изложба на рисунки с приказна тематика. 

Четене на приказки от представители на Варненската библиотека ―Маратон на четящите хора― . 

Драматизации съвместно с деца от ОДК. 

- Фестивал „Великденската магията на българското яйце― – с изложба и танц „Гергьовски 

люлки―- съвместна работа с родителите- боядисване на яйца и великденска украса. 

Възпитаването на децата да са добри, човечно отдадени и съпричастни е основен приоритет 

за нашата детска градина. В последните години се превърна в традиция подпомагането на 

различни каузи и провеждането на ежегодните концерти с благотворителност. 

-Изнасяне на концерт и подаряване мартеници на възрастните хора от хоспис „Света 

Марина―. 

- Изработване на новогодишна украса и картички за болните деца от детско отделение в 

МБАЛ―Света Ана―  

- Конкурс „Моята плюшена играчка― 

Участие във Дните на Вапцаровата поезия. 

- Деца, родители и персонал се включиха в инициативата „ Аз вярвам и помагам― за 

закупуване на медицинска апаратура за неонатологичните отделения на СБАГ―Проф. Д-р Д. 

Стаматов― – Варна и МБАЛ „Св. Анна― – Варна 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

-Създадени  са условия  за „ равен старт" на 

всички деца. 

 -Наличие     на     възможности за 

допълнителни дейности по интереси -

обучение     по     английски език, народни            

танци, , бойни изкуства, християнски 

ценности. Графикът за провеждане на 

образователните     дейности извън стандарта 

е съобразен със седмичното разписание,     

психо- физическите особености       на       

децата и натовареността   на   програмата за 

съответния ден. 

-Популяризиране на художествено -

творческите способности у децата — 

конкурси , концерти и др. 

 -Приобщаване     на     децата към 

общочовешките   ценности и национални 

 

- Желанието на родителите децата им да 

участват в повече нестандартни дейности до 

голяма степен затруднява провеждането    на 

задължителните регламентирани дейности.  

-Работа с деца невладеещи български език 

-Работа с деца със СОП 



традиции.  

-Гъвкав дневен  режим, осигуряващ 

равностойност   на   трите основни дейности : 

игра - обучение- труд. 

 -Утвърждаване        на личностно ориентиран 

и позитивен подход на възпитание. 

-Създадени са условия за стимулиране на      

креативното      мислене и въображение у 

децата. 

  

В традиция се превръща и провеждането на благотворителни кулинарни изложби - базари , 

на които родители и персонал приготвят кулинарни вълшебства. 

• Овладяване на принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, 

вътрешна и външна квалификация. 

• Повишаване на  квалификацията / посещаване на курсове, тренинги, обучение и 

самообучение/. 

•  Компетентен и критичен подбор на учебни програми и помагала. 

 

4. УЧЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Детската градина се състои се от една сграда, голям двор с  детски площадки, опитно поле. 

Сградата разполага с физкултурен салон, кухненски блок, котелно помещение, 6 

занимални,  сервизни помещения, кабинет на директор, кабинет на ЗАС, кабинет на главния 

счетоводител, 1 здравен кабинет, 1 манипулационна, методичен кабинет, музикален кабинет, 

кабинет за работа с деца СОП. 

Сервизните помещения са с подменен фаянс, теракот, автомати за течен сапун. Всички 

помещения са с PVC дограма и ламинат. Всички занимални са с ново обзавеждане, мебели, легла. 

Поставени са нови гардеробчета, фоае втори етаж е обновено, яслената група напълно 

ремонтирана и обзаведена, както и учителска стая. Отремонтиран, обзаведен физкултурен салон, 

сменени кожусите на всички радиатори, обезопасяване на стълбището с нови парапети. Офисите 

на помощник възпитателите на втори етаж също са ремонтирани и обзаведени. Обзавеждане 

кабинет СОП и ЗАС, предстои изграждане на нова стая за събиране на таксите в епидемична 

обстановка на първи етаж и архив. Закупено е постелъчно и спално бельо, завивки, килими, 

покривки, поставени са щори за всички групи. Сградата е с локална парна инсталация, климатик 

във всяко помещение, но е необходимо саниране за цялата сграда и конструкционно укрепване . 

Базата отговаря на изискванията на Наредба 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания 

към детските градини. 

Детската градина разполага с богат методичен кабинет. Закупени са почти всички нови 

дидактични материали (табла, пособия, дидактични игри), материали Монтесори, които се 

предлагат на пазара. Много богат е и гардероба с костюми за различните концерти и празници, 

които организира градината. Междинните коридори са превърнати в места за отдих, моменти за 

свободно изразяване и допълнителни форми на взаимодействие. Монтирани са големи „смарт― 

телевизори свързани с интернет, което помага и за прилагането на иновативни практики и 

използване на ИКТ в педагогическата дейност.  

Не по-малко богата е библиотеката в градината от методики, учебни помагала 

педагогическа литература. Продължава създадената традиция да се извършва ежегоден абонамент 

за "Дом, дете, детска градина", "Организация и управление на училището и детската градина"., 



„Бърборино―, Училищен счетоводител, „Обществено осигуряване―, редовно закупуване на 

дискове с нормативните изисквания и  правила, планове, издадени от „РААБЕ― 

Материално-техническата и дидактическа база в детската градина е добра. Детската 

градина разполага всяка група с 8 лаптопа,  интерактивна дъска, 6 касетофона, 2 компютъра,  

пиано, DVD-та, 6 принтер и ксерокс оборудване. 

Убеждението за възпитаващото въздействие на средата е водещо при обогатяване и 

поддържане на наличната база. Разбира се, не бива да подценяваме факта, че най-добрата 

материална среда не би означавала нищо, ако го няма добрият учител, който да и вдъхне живот, 

идея, смисъл. Усилията на колектива са насочени към подобряване на интериора и екстериора на 

детското заведение, за да стане той още по-функционален и естетически издържан. 

Материалната база се поддържа и обновява с общински средства и от дарения. 

В детската градина се води цялата задължителна документация по Наредба №8 от 11 

август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование: 

- Списък-образец 2 с приложени към него правилник за организация дейността на 

детската градина; правилник за вътрешния трудов ред; правилник за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на възпитание, обучение и труд; годишен комплексен план. 

- Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията; 

- Книга за регистриране заповедите на директора; 

- Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените 

проверки; 

- Книга за регистриране проверките на контролните органи на МОН; 

- Дневник за входяща кореспонденция и класьор с кореспонденцията; 

- Дневник за изходяща кореспонденция и класьор с кореспонденцията; 

- Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелствата за даренията; 

- Летописна книга; 

- Книга за заповедите за храна; 

- Дневници на група/ подготвителна група; 

- Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие; 

- Книга за санитарното състояние; 

- Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години; 

- Книга за издадените удостоверения; 

- Служебни досиета на персонала; 

- Касови и счетоводни книги. 

Разработени са също така План за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

Противопожарна инструкция и евакуационен план; Програма за оценка на риска на работните 

места и мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и работа в 

епидемична обстановка; Програми за провеждане на различни видове инструктаж .В градината 

има действаща КУТ и комисия по БДП. Градината се охранява със СОД и охранителни камери за 

видеонаблюдение. Пропускателния режим е организиран със заповед на директора и се 

осъществява от персонала на градината. 
 

Силни страни Затрудняващи моменти 

-Обособени помещения за всяка група. 

 -Наличие на необходимите учебно -

- Неоходимо е саниране   на   зградата . 

-  Оборудване      на  двора детските площадки 



технически средства.  

-ДГ разполага с методичен кабинет, кабинет 

по дейности,   кабинет СОП, физкултурен 

салон, мини Еко център. 

-ДГ има обширен , озеленен двор, 

спортни  площадки с необходимите 

съоръжения и уреди за всяка група, опитно 

поле. 

-ДГ разполага с отделни котелно помещение, 

кухненски блок; 

-Наличие на обособена площадка по БДП с 

необходимите реквизити за обучението и 

възпитанието на децата. 

- Наличие на собствен сайт. 

с нови безопасни уреди за игра, както и 

подходяща безопасна настилка. 

- Подмяна на фаянс и теракот в  умивалня  на 

една от групите на първи етаж. 

- Ремонт на коридор и фоае – сваляне на 

ламперия по възможност, при влизане в 

сградата. 

-Изграждане на стая за събиране на такси в 

епидемична обстановка във фоае първи етаж, 

до входа. 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

• Приоритет в дейността на  Обществения съвет е подпомагане развитието на ДГ и 

граждански контрол на управлението й. 

• Кандидатстване по национални и  международни програми и проекти за 

благоустройството на ДГ и обогатяване на МТБ. 

 

5. ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането на детската градина е смесено - от държавата и от общината. ДГ №6  

„Палечко" е на делегиран бюджет. В ДГ има разработени и утвърдени ВПРЗ. 
 

Силни страни Затрудняващи моменти 

-Делегиран  бюджет,  управляван от 

директора,    по    приоритетите на градината. 

-Въведена система за СФУК. 

 -Допълнителни средства за помагала на 

ПГДГ. 

-Привличане      на      дарения от родителите. 

-Функционираща и действаща комисия по 

отчет и контрол на даренията. 

-Наличие  на   вътрешни  правила за работна 

заплата. 

 -Приходи от отдаване помещения под наем  -  

от  образователни дейности извън стандарта. 

 

-Неправилно разпределение на финансовите 

средства по параграфи и нецелесъобразно 

разходване на същите. 

- Недостиг на деца от дадена възраст. 

- Липса на средства за заместници, при 

отсъствие на титулярите, за психолог или 

логопед, за заместник директор или 

педагогически съветник, за помощник 

възпитатели и помощник на учителя. 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 Кандидатстване за включване в различни проекти и програми за финансиране.  

 Реализиране на благотворителни изложби, базари, концерти и др., с помощта на 

Обществения съвет. 



 Допълнително финансиране от различни  инициативи. 
 

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
 

Семейната общност и родителите на децата. 

Връзки с неправителствени организации. 

Общински структури и културни институции. 
 

Силни страни Затрудняващи моменти 

-Педагогическият екип работи в тясно 

сътрудничество   и   партньорство с 

Обществения   съвет. 

-Участия в общински мероприятия. 

-Установени традиции в приемствеността с 

началните училища в кметство « Одесос». 

-Създадени са ползотворни връзки с 

обществени организации и институции-   

читалище   « Христо Ботев», Държавен куклен 

театър –Варна  

-Театрална група « Трик трак» и др. 

-Съвместен проект за сътрудничество и 

взаимопомощ със СО „Ел.Пелин―  

-Ненавременна реакция  на някои 

управленски структури в йерархията. 

 

 

 

III. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
 

                                                       

 

                                                          1.     МИСИЯ 

 

„Да се научим да живеем заедно, да създаваме заедно, да се обучаваме заедно, като 

споделяме наученото за света и за себе си с околните, за да посрещнем заедно 

предизвикателствата на съвременния свят‖  

Целият колектив ще работи за устойчиво образование, което въплъщава няколко основни 

принципа: 

 уча, за да знам; 

 уча, за да правя; 

 уча, за да живеем заедно; 

 уча, за да бъда. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Възможности  Заплахи 

-Висок авторитет на детската градина, 

климат на доверие и сътрудничество 

между учители и родители, между детска 

градина и общественост; -Ефективно 

взаимодействие   

„учители-семейство-родители‖ в 

организирани кампании за 

подобряване  материалните условия  

в двора и  

помещенията;  

-Положителни нагласи за 

благотворителност;  

-Готовност от Обществения съвет за 

подкрепа на ДГ във всеки един момент; -

Продължаване на подобренията на МТБ; 

Разработване на система за оценка на  

качеството и управление на качеството в 

ДГ;  

-Разработване на система за оценка на  

труда на помощник възпитателите;  

-технологично оборудване с нови средства 

и технологии;  

-Качествен подбор на кадри – отговорност 

на директора за качествен екип;  

-Намаляване на броя на децата в ДГ; -

макар, че последните години има повече 

деца, предпочитащи детска ясла и градина 

„Палечко―. Влошаване качеството на 

подготовката  на учителите в системата на 

висшето образование;  

-Нисък социален статус на учителя, а от  там 

– липса на престиж на професията; -Липса 

на млади методически и технологично 

компетентни хора;  

-Липса на гратисен период за  

постепенно въвеждане на нови 

изисквания и наредби; набързо въведени  

стандарти и наредби, нуждаещи се от 

промяна още  в момента на влизане в 

сила, огромна  динамика на промените и 

изцяло нова  концептуална визия за 

образованието и  в частност ПУО;  

-Не особено гладка комуникация между 

институциите в системата на образование то 

и органите за неговото управление, а също и 

между институциите и местни  

те власти;  

-Недостатъчни бюджетни средства за  

издръжка на дете;  

-Дефицит на институционален и личностен  

-Постепенно освобождаване на учители в 

пенсионна възраст;  

-Висока степен на отговорност на  

учителите за качеството на образователния 

резултат;  

-Участие в проекти с цел модернизиране на 

закритата материална база;  

-Устойчивост на вътрешен проект  

„Нашето плодородно опитно поле‖.  

 потенциал на системата;  

-Не се вижда разликата между работата на 

учители и директори от  училищната и 

предучилищна система на образованието. 

Всички административни изисквания са 

еднакви, а натовареността на един директор 

в ДГ, който няма заместник, педагогически 

съветник, психолог и т.н е много голяма. ДГ 

няма ваканция това натоварва учителите, 

помощник възпитатели и директорите, 

които не могат да ползват отпуските си, 

няма средства за заместници и често това 

усложнява климата в детските заведения. 

  

  

  

 



 Очаквани резултати: 

Да гарантира спокойствието на родителите в динамичното ежедневие и напрегнатата трудова 

дейност;  

Да подготвя децата за прехода от семейна към училищна среда, формирайки подходящи  

нагласи;  

Да осигурява базисна образователна подготовка за всички деца,  да формира начални способи за 

учене и нагласи за учене през целия живот;  

Да дава подкрепа на личностното развитие и съхранява индивидуалността на всяко дете;  

Да ориентира децата в общочовешките ценности;  

Да формира у децата социални умения за работа в екип и способност за адаптация в бързо 

променяща се среда.  

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

- овладяване на ДОС за предучилищна възраст и стандартите на ЕС;  

- усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура; 

- ориентираност към интереса и към мотивацията на детето  , към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика; 

- осигуряване равен достъп до качествено образование и приобщаване на 

всяко дете; 

- духовно, физическо и социално израстване и развитие; 

- хуманизъм и толерантност; 

- учене за знания и компетенции; 

- прозрачност на управлението  ; 

- ангажираност на всички заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на 

образованието; 

                                                                          2. ВИЗИЯ 
 

Досегашната визия на Детското заведение го характеризира  като ключов, образователно - 

възпитателен център с дългогодишна история в който основна стратегическа ценност е високото 

качество на овладените знания, умения и отношения. 

ДГ № 6 „Палечко" е конкурентно способна детска градина в град Варна с утвърден престиж 

и авторитет, собствен облик и традиции в областта на образованието. Това се дължи на 

професионалните достойнства и качества на сформирания екип на детското заведение. Детската 

градина е функционираща, гъвкава, отворена система гарантираща постоянен конструктивен 

диалог, доверие и подкрепа от родителите. Родителите са най-ценните ни партньори. 

Детската градина осигурява условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за 

училище, но тази подготовка е разглеждана през призмата на индивидуалните потребности и 

интереси на отделното дете и обвързана с готовността за живот в обществото: детето да усвоява 



система от знания, норми и ценности, които ще му бъдат необходими , за да бъде добър , успешен 

човек и добър гражданин. 

            Целия екип на ДГ „Палечко“ се стреми със своята образователно  

възпитателна  дейност да допринесе за изграждане на нова съвременна визия  

на едно пребъдило 75 години детско заведение и тази визия  да отговаря на  

обществените търсения и очаквания: 

        Детска градина „Палечко” да бъде нова, желана и значима за детето и 

родителите образователна среда, ориентирана към детето, към неговите 

потребности, интереси, способности и култура.  

       Детска градина „Палечко” да бъде съвременен образователен център, територия 

и пространство за развитие на уменията, компетентностите и ценностите на всяко 

дете – инициативност, креативност, усвояване на знания и развиване на умения и 

нагласи за информирани решения в полза на себе си и другите, мотивация за усвояване 

на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие през целия 

живот и непрекъснато самоусъвършенстване. Детска градина „Палечко” да бъде 

уютно, привлекателно, престижно и любимо място за децата, място, където се 

формират първите знания, умения, отношения  и нагласи:  

• Нагласи за сътрудничество;  

• Нагласи за саморазвитие и самоконтрол;  

• Умения за критично мислене;  

• Способност за самостоятелно учене;  

• Проектно и изследователско учене и мислене;  

• Предприемчивост и самоинициатива;  

• Умения за работа в екип;  

• Комуникативни умения;  

• Умения за събиране и преработване на  информацията;  

• Отговорно отношение към ученето и мотивация за учене през целия живот;  

• Чувство за принадлежност и общностен интегритет.  

      Детска градина „Палечко” да бъде модерен образователен център, който 

развива нови, актуални компетентности у своите учители и тяхната  нова 

професионална и социална роля на учител - учител, който стои не „пред”, а 

„редом” с детето и е негов сътрудник, медиатор, съиграч, приятел, интелектуален 

и социален партньор - консултиращ, стимулиращ, улесняващ, подкрепящ, 

провокиращ, диалогичен и справедлив, лидер на промяната, която всички, 

участващи в обучението и възпитанието на децата очакваме и сме призвани да 

извършим: учители, родители, деца, администрация и управление на 

образованието.   

          Детска градина „Палечко” да бъде образователен център, интегриращ усилията и 

интересите на местната власт, родителите, НПО и другите партньори от социалната 

среда. Детска градина, имаща разбиране и подкрепа от родителите  и  образователните 

институции, имаща ангажираността на родителите за качеството, ефективността и 

резултатността на учебния и възпитателния процес, която да води учителите до 

мотивация, чувство за увереност и желание за прилагане на творчески подходи.  

   

 



Главна цел  

Няма движение и развитие без цел и без логика в действията. С настоящата стратегия преследваме 

реализирането на следната основна цел: 

 

Повишаване на качеството в отглеждането, възпитанието и обучението на 

децата, стимулиране техните заложби и качества, личностна себеизява. 

Изграждане на позитивна образователна среда, осигуряваща условия за равен 

достъп и качествено образование на детето, формиране на стойностна ценностна 

система и готовност за училище.  

 

Подцели  

Повишаване качеството и ефективността на взаимодействието с децата, формиране на 

трайни нагласи за учебен труд и продължаващо образование през целия живот. Отлична 

образователна готовност за училищно обучение и повишаване на качеството на 

социалната и психологическата готовност на детето за преход от семейна, към училищна 

среда и приемане с радост на новата социална роля на ученик.  

Мотивиране на учителите за самообразование и кариерно развитие, за усвояване на нови 

ИКТ и тяхното приложение в ежедневната възпитателна практика.  Изграждане на 

Eкипи за творчество и иновации,  за разработване и споделяне на добри практики.  

Оптимизиране работата със семейството и родителската общност. Повишаване 

мотивацията за сътрудничество и подкрепа на всички инициативи на детската градина – 

учебни, възпитателни и стопански.  

Усъвършенстване на системата на управление и ръководство, повишаване на 

организационните компетентности и ефективно координиране и управление на 

ресурсите в детската градина.    

Оперативни цели: 

1. Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на 

икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие 

на учителите. 

2. Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд. 

3. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските 

способности. 

4. Равен шанс и достъп до образование. 

5. Общуване с децата със СОП да възпитаваме качества като толерантност, 

сътрудничество, помощ, диалог, което е действие в името на доброто на другите, в преодоляване 

на изолираността на собствения „аз". 

6. Единодействие и сътрудничество с родителите при осъществяване процеса на 

възпитание и развитие на децата. 

7. Акцентиране върху овладяване на книжовен български език. 

8. Привличане на финансови и човешки ресурси отвън за подпомагане дейностите и 



подобряване МТБ на детската градина . 

9. Реализиране на принципа за екипност в работата на персонала - съвместно вземане на 

решения, взаимна комуникация и други. 

10. Утвърждаване на Обществен съвет като орган за подпомагане на развитието на 

детската градина и за граждански контрол на управлението. 

11. Контрол върху фиктивното записване и присъствие на децата. 

Приоритети  

-Съхраняване на живота, здравето и емоционалността на всяко дете.  

-Равен старт на всички, приемане, подкрепа, разбиране и отдадена топлина към 

различните деца.  

-Формиране на положително отношение и изграждане на специална,  мотивационна, 

волева и нравствена готовност на децата за училище;  

-Педагогическата квалификация -  път за кариерно  развитие на учителите и средство  за  

повишаване на  професионалната им компетентност и практически възможности;  

-Ефективно управление на финансови, човешки и материални ресурси за  обогатяване на 

цялостната дейност в ДГ и утвърждаване на конкурентно способността й.  -

Утвърждаване на Настоятелството и Обществения съвет като органи за партньорство на  

дейността и привличане на родителската общност за приобщаване и активно  участие в 

живота на децата в ДГ. Утвърждаване ролята и мястото на Обществения съвет като 

партньор на управлението, в съответствие с концептуалната същност на ЗПУО и 

отредената му в него функция.  

-Изграждане на ефективна система за закаляване и оптимизиране на двигателния режим 

на децата. Чрез системни и ефективни форми на физическа култура изграждане на 

трайни и устойчиви нагласи и потребности на децата от движение и повишаване на 

тяхната физическа култура.  

-Повишаване качеството на обучението, поддържане на интереса и мотивацията на 

децата чрез използване на ИК технологии, нови и модерни средства за работа. -

Усвояване на трайни знания за ценността на човешкия живот и безопасността на хората, 

усвояване на модели на поведение при аварии, природни и обществени бедствия. 

Повишаване на културата за безопасно движение и поведение на пътя. Оптимизиране на 

взаимодействието с родителите и семейството за тяхната подкрепа при утвърждаване на 

общочовешки и национални ценности, съхраняване и продължаване на българската 

традиция и празнично-обредна система. Възпитаване на респект и толерантност към 

културното многообразие и различните култури в глобализиращия се свят.   

-Целенасочено естетизиране на средата. Постепенно подновяване на съществуващата, 

модернизиране на материалната  дидактична, игрова и спорта база.   

- Обезпечаване на учебния процес с електронни устройства и специализиран 

софтуер за стимулиране на детската познавателна и творческа активност в 

реалната учебна и възпитателна практика в детската градина.  



- Съблюдаване на толерантност, подкрепа, отзивчивост и взаимно приемане между 

участниците в образователно-възпитателния процес.  

-                                           

 

 

 

                                                     3.Ценности  
 

- Животът и здравето на децата.   

- Здраве и сигурност, уют и спокойствие за всички – деца, учители, родители, 

персонал.  

- Здравословно хранене и закаляване на децата. Балансиран режим на 

интелектуална и физическа активност.  

- Детето и детството – единствено, неповторимо и ценно. Най-щастливият период 

от човешкия живот. Да превърнем всеки миг от детството в незабравимо щастие. 

Да помогнем на детето да получи най-доброто от него! Да преведем детето през 

духовните пространства и да го предадем щастливо и обогатено на училището.    

- Детската градина – незаменима детска среда, територия на радост, приятелства, 

празници и щастливи емоции. При нас се случва детството!  

- Приемане на различията и различните деца. Равен шанс и равен достъп за всяко 

дете в условията на приобщаващо образование и личностна подкрепа. Всяко дете 

има право на щастие!  

- Възпитаване на толерантност и приемане на различията като ценност – 

етнически, културни, религиозни, физически, расови. Различията между децата – 

основа на взаимното разбирателство и културно сътрудничество, обогатяване на 

детския познавателен и творчески опит, емоции и култура.  

- Въвеждане в националните ценности, традиции, ритуали и култура. Съхраняване 

на националната идентичност, възпитаване на национална гордост от 

принадлежността към българската нация, език, култура и славянска писменост.   

- Възпитаване на патриотична гордост от примера на нашите национални герои,  в 

контекста на общоевропейското глобално сътрудничество.   



- Възпитаване на любов към уникалната българска природа, морето-нашето най-

голямо, непосредствено близко съкровище и Планетата земя с нейните ресурси и 

биоразнообразие, като нашият единствен общ дом. Изграждане на трайни и 

устойчиви нагласи и модели на поведение за тяхното съхранение, опазване и 

предаване на поколенията след нас! Формиране от най-ранна възраст на нагласи 

и желание за хармонизиране на взаимоотношенията с природата, за изграждане 

на устойчива връзка „Човек-природа‖, трайно екологосъобразно поведение и 

превръщането му в начин на живот.  

- Човешките отношения – доброта, сътрудничество, емпатия, взаимопомощ, 

приемане на различията, обич и състрадание – единствените, вечни  и  неизменни 

човешки ценности след живота и здравето.  

Главни цели на Стратегията  

Осигуряване на управленски, организационни, технологични и материални условия за 

повишаване качеството и ефективността на обучението и възпитанието в детската 

градина.  

Обединяване взаимните усилия на екипа, родителската общност, Обществения съвет 

и другите социално-педагогически партньори за постигане на целите и задачите, 

които детската градина си поставя.  

Стратегически подцели  

1. Повишаване качеството на образователния процес, резултатно обучение и 

отлична подготовка на децата за училище. Възпитаване в единство на 

национални и общочовешки ценности  в светлината на глобализиращият се свят 

и в духа на реформите в българската образователна практика.   

2. Оптимизиране на системата за квалификация на педагогическите и 

непедагогическите специалисти. Повишаване културата и уменията на учителите 

в използването на ИКТ с оглед динамиката на развитие на технологиите и 

потребностите на времето.  

3. Развитие на управленските функции и умения, ефективно управление на 

ресурсите с цел реализация на основните и задачи. Децентрализация на 

управлението, развиване на отговорност и личностен капацитет на учителя.  

4. Продължаващо развитие на имиджа на детската градина и утвърждаването й чрез 

системно, ежедневно доказване на качество. Целенасочено отразяване и 

популяризиране на дейността й с динамични, модерни средства.   

5. Тясна връзка с Обществения съвет – широка платформа за конструктивен  

диалог, демократизация и сътрудничество, за просперитета на детската градина и 

успеха на нейните възпитаници.  

 Конкретни задачи. Декомпозиране на целите и подцелите.  



1. Разработване, утвърждаване и развитие на система за управление на качеството – 

гаранция за усъвършенстване и реализация на промяната в образователната 

практика. Развитие на организационната култура.  

2. Повишаване на качеството и ефективността на обучението и подготовката на 

децата за училище. Равен шанс за всяко дете. Личностна подкрепа на всички 

деца, съобразно състоянието им, възможностите, потребностите, интересите и 

образователното им равнище.   

3. Оптимизиране системата за квалификационна дейност. Търсене на ефективни 

форми за мотивиране на иновационна активност и творчество на учителите, 

използване на модерни ИК технологии. Развиване на екипи за прилагане на 

иновативни политики и дейности..  

4. Утвърждаване на екологичното образование, реализиране на разнообразни 

инициативи, придобиване на приз „ЕКОУЧИЛИЩЕ” и „ЗЕЛЕН ФЛАГ”.  

5. Търсене и намиране на нови, ефективни средства и форми за взаимодействие с 

родителската общност, семейството и другите социални партньори с цел 

постигане на сътрудничество в името на личностното и ценностното развитие на 

детето.  

6. Подновяване и модернизиране на съществуващата закрита и открита база.   

7. Затвърждаване авторитета на ДГ в конкурентна среда и при условията на бързо 

развиващите се технологии и социални медии.  

 

                              4. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и управленската дейност. 

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и 

ненасилието. 

3. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално 

обезпечаване на дейността на детската градина съобразно новите потребности, изисквания и 

тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

4. Подкрепа на децата и техните семейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІV. ДЕЙНОСТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МИСИЯТА И 

ДОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ ЧРЕЗ РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

И РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 

 

1. Задача:  

Разработване, утвърждаване и развитие на система за управление на качеството – 

гаранция за усъвършенстване и реализация на реална промяна в образователната 

практика. Развитие на организационната култура.  

  

Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

-Извършване на  

самооценка на качеството 

на предоставяното 

образование от ДГ. 

Продължаваща 

квалификация на членовете 

на работната група.  

  

-Разработване на система 

от дейности, процедури, 

критерии, показатели и 

инструменти за 

самооценяване на 

качеството на 

предоставяното 

образование в ДГ.  

  

-Периодично актуализиране 

на разработената  стратегия. 

Отчети за изпълнението на 

стратегията. 

Програмна  система,  

Годишни разпределения на 

учебното съдържание, 

Планове и Правилници – 

единна система  от 

документи за нормиране 

дейността на ДГ.  

  

Извършване на самооценка 

на 2 годишен период.  

  

  

  

  

  

  

Спазване на нормативните 

изисквания при управление 

на качеството.  

  

  

  

  

  

  

Логически структурирани 

планове и тематични  

разпределения,  

съответстващи на 

основните принципи на 

планиращата дейност, 

възрастта и опита на 

децата.  

  

Повишаване на 

организационната и 

педагогическата култура, 

познанията и чувството за 

отговорност на 

задължените лица.  

  

  

Степен на съответствие на 

предоставените  

образователни услуги с   

Нормативните изисквания, 

очакванията на 

потребителите / ученици, 

родители, директори/ и др. 

заинтересовани страни.   

  

  

Резултатно обучение, 

водещо до ефект в 

цялостния образователен 

процес.  

  

  

  

  

  



-Разширяване на 

отговорностите и 

демократичното начало. 

Възлагане на отговорности 

и права по категории 

персонал и направления – 

работни групи.  

  

  

-Изслушване и обсъждане 

на всички мнения по важни 

въпроси. Допитване до  

всички категории персонал  

  

-Разработване на система 

за оценка на труда на 

непедагогическия персонал 

и диференциране на 

стимулите в съответствие с 

показаните резултати.  

  

-Прецизиране на 

критериите за назначаване 

на педагогически и 

непедагогически персонал.  

  

-Оптимизиране на 

системата от контролни 

дейности на директора. 

Възлагане на контролни 

функции на всички 

категории служители; 

Координиране.  

  

- Повишаване  на  

обучаващо-регулативната 

функция на контрола на 

директора, особено в 

планиращата дейност, като 

основа на обучението - 

повече време и др. ресурси.  

  

  

Отговорни действия на 

всеки, във всеки един 

момент. Смелост, 

решителност и енергия за 

самостоятелно или групово 

поемане на отговорности.  

  

  

  

Спокойни служители, 

отведено напрежение, 

повишена самооценка на 

всеки.  

  

Разработена критериална 

система за оценка с ясни и 

прости и лесно измерими 

показатели.  

  

  

  

Млади, мотивирани и 

компетентни служители.  

  

  

  

Снижаване на 

субективизма при 

оценката.  

  

  

  

  

  

Ефективно балансиране на 

отговорностите между 

различните работни групи; 

децентрализация.  

Относително по-сериозна 

тежест на контролната 

дейност на директора за 

сметка на останалите 

дейности.  

Повишаване личната 

отговорност и развитие на 

капацитет за вземане на 

решения и тяхното по-

нататъшно изпълнение до 

край. Повишаване 

организационната култура 

на персонала.  

  

Развитие на колективна 

отговорност и 

демократично начало в 

управлението.  

  

Премахване на 

уровниловката, водеща до 

демотивация. Повишаване 

на отговорността и 

качеството.  

  

  

Ефект в работата на ДГ по 

посока на по-добро 

качество.  

  

  

Повишаване на 

мотивацията и личната 

отговорност за 

качеството.  

  

  

  

  

  

Повишаване 

професионалната 

компетентност на млади и 

новоназначени учители по 

отношение на планирането 

и реализацията на 

конкретните цели на 

педагогическото 

взаимодействие.  

   

2.Задача:  

Повишаване на качеството и ефективността на обучението и подготовката на децата за 

училище. Равен шанс за всяко дете. Личностна подкрепа на всички деца, съобразно 



състоянието им, възможностите, потребностите, интересите и образователното им 

равнище.   

Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

-Прецизиране на дейностите 

за обща подкрепа на децата.  

Доразвиване и 

усъвършенстване на 

системата за допълнителна 

подкрепа на нуждаещите се 

деца в съответствие с ДОС.   

  

-Работа със социалните 

асистенти за начална 

педагогическа култура.  

  

  

  

  

  

-Прецизиране и балансиране 

на програмната система на 

ДГ и хорариума от дейности 

и свързаното с тях 

разпределение на учебното 

съдържание, съобразно 

ДОС.  

  

-Прилагане на интерактивни 

методи и технологии в 

ежедневната образователна 

практика.  

  

  

-Целенасочено използване 

на ИКТ в образователния 

процес за стимулиране на 

детския познавателен опит и 

постигане на динамичен и 

образователен процес.  

  

-Усъвършенстване на 

системата за диагностика на 

образователно 

възпитателните постижения 

в съответствие с новите ДОС 

за ПУО. /раб.група/  

  

Разработени дейности и 

процедури по всеки един 

от елементите на обща 

подкрепа.   

  

  

  

  

Подобряване отношението 

на асистентите и активно 

участие в дейностите с 

децата.  

  

  

  

  

Гарантирано усвояване на 

една тема, от основните 

направления, в трите 
надграждащи степени   

/обучаваща-игрово-

познавателна- практическа/ 

ситуация.   

  

  

  

Интерес и мотивация на 

децата за учебна дейност.  

Социални умения на 

високо ниво, както на 

отделни деца, така и на 

групата като цяло.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обхващане на всички 

нуждаещи се деца от 

подкрепа. Отбелязване от 

децата прогрес по 

отношение на себе си и на 

ДОС.  

  

  

Психологически и 

емоционален комфорт на 

детето, ускоряване на 

темпа на развитие, 

отбелязване на прогрес по 

отношение на себе си и на 

ДОС за съответната 

възраст.  

  

Постигане на ДОС над  

80% от всички деца.  

Подобряване и 

усъвършенстване на 

планиращите умения на 

всички учители.  

  

  

  

Широк обем на знанието. 

Траен интерес и мотивация 

за учене.  

  

  

  

Стимулиране на детския 

интерес; динамичен и 

образователен процес; 

развити умения на децата 

за боравене с електронни 

средства за обучение.  

  

Качествена диагностика 

като основа за ефективен 

образователен процес.  

  

  



 

 

 

 

 

 



-Целенасочено търсене в 

обучението на баланс 

между: форми на 

организация – фронтална, 

групова, индивидуална 

организация; класическите 

или модерните средства и 

ИКТ; обучението или 

видовете игри; статични 

или динамични 

/двигателни/ моменти; 

нагледни, словесни и 

практически методи, 

средства и похвати; 

дидактичната игра 

/упражнение/ или 

познавателната книжка 

/раб. тетрадка/.  

  

-Целенасочена подготовка 

за училищно ограмотяване 

в ПГ: развитие на речта, 

умение да разказват, 

преразказват и съставят 

кратки лит.форми; 

запознаване със звука и 

буквата;  

-развитие до степен 

автоматизация на 

фонематичен слух – 

определяне на дума, брой 

срички, брой звукове и 

мястото им, осмисляне 

смислоразличителната роля 

на звуковете в думата.  

  

-Формиране на отношение 

към живота и здравето като 

ценност – здравословно 

хранене, богатство и баланс 

на храните.  

  

  

  

-Разработване и 

целенасочено налагане на 

система за закаляване на 

децата.  

  

  

  

Активност  

климат.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОС  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Промяна стойностите в 

заболеваемостта;  

 

  

  

  

  

 Балансиран  и  

съдържателен 

познавателен процес; 

широк обем информация; 

трайни знания.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Активност и отлични 

резултати на изходно 

равнище и в училище.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Теоретични познания и 

практически умения в 

съответствие с възрастта.  

  

  

  

Повишаване 

съпротивителните сили на 

децата и устойчивост на 

инфекциите.  

  

  

  

 



  

   

 



-Оптимизиране  на 

двигателния режим и 

повишаване на двигателната 

култура на децата.   

  

  

-Целенасочено обучение по 

БДП и безопасно поведение 

при злополуки, бедствия, 

аварии, пожари, природни 

бедствия, масово поражение 

върху хора и др.  

-Осмисляне на живота като 

висша ценност и мерките за 

неговото опазване.  

  

-Психологическа и социална 

готовност за училище за 

преодоляване на синдрома  

„Първи клас‖.   

  

  

-Развитие на емоционална 

отзивчивост и култура, на 

български език от деца 

билингви посредством 

музиката, празниците  и 

развлеченията. 

Утвърждаване на национални 

традиции и общочовешки 

ценности.  

  

Осигуряване на балансиран 

спектър от допълнителни 

образователни дейности за 

децата. Прецизиране на 

формите и съдържанието им.  

Да се провеждат всички 

форми на физическа 
култура, с необходимата  

продължителност  и 

дозировка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

След първоначалното 

желание-траен интерес и 

развити социални умения за 

справяне с новите 

реалности в училище.  

  

Интерес и желание за 

участие на децата.  

  

  

  

  

  

  

Интерес  и  желание 

 за участие.  

  

  

  

Високо ниво на двигателни 

умения и физически 

качества.  

  

  

  

  

Формиране  на  трайни 

знания  и  умения 

 за самосъхранение.  

  

  

  

  

  

  

Осмисляне на новата 

социална роля и задачи при 

прехода към училищна 

среда и обучение в у-ще; 

трайна мотивация за учене.  

  

  

Позитивен  климат,   

щастливи  емоции  и  

незабравими преживявания 

от детската градина.  

  

  

Интересно, съдържателно и 

динамично ежедневие.  

  

  

 

3.Задача:  

Оптимизиране и усъвършенстване на системата за квалификация на педагогическите и 

непедагогическите специалисти. Повишаване културата и уменията на учителите в 

използването на ИКТ с оглед динамиката на развитие на технологиите и потребностите 

на децата.  

 

 



Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

-Определяне на екипи.   

  

  

-Квалификация за работа с  

  

  

  

За млади, новоназначени и  

Повишаване  

иновационната активност на 

учителите.  

Динамична  интерактивна  

нови  и  електронни  

технологии.  

Мултиплициране на опита.  

  

  

  

  

-Разработване на система 

за наставничество на млади 

и новоназначени учители.  

  

за всички-усвояване на 

знания и технологични 

умения, свободно боравене 

с интерактивната дъска от 

всички учители, различен 

образователен софтуер и 

различни електронни 

устройства.  

  

Ефективно работеща 

система на подкрепа и 

помощ при нужда.  

работа с децата.  

  

  

  

  

  

  

Повишаване 

педагогическата култура на 

млади учители.  

  

4.Задача:  

Утвърждаване  на  екологичното  образование,  реализиране  на  разнообразни 

инициативи, придобиване на приз „ЕКОУЧИЛИЩЕ” и „ЗЕЛЕН ФЛАГ”.  

Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

 

-Устойчиво развитие на 

проектна работа по групи. 

Документиране.  

  

  

-Устойчиво развитие на 

Проект „Нашето 

плодородно опитно поле― 

естетизиране и 

обогатяване.  

  

  

-Активно участие в проекта 

по програма „Син флаг―- 

„Големия лов на растения―. 

  

-Включване и участие в 

инициативи на НПО, 

занимаващи се с глобални 

и регионални проблеми на 

екологията-залесяване на 

храсти и плодни дръвчета, 

оформяне на алеии, 

градинки в двора на ДГ.  

 

Резултатно реализиране, на 

задачите по проектите.  

  

  

  

Богата реколта от 

зеленчуци, подправки и 

цветя.  

  

  

  

  

Работа по проекти на ПП.  

  

  

  

Резултати и постижения на 

деца и учители.  

  

  

  

  

 

 

Трайни знания и нагласи на 

децата за участие и 

извършване на екологични 

дейности с регионално и 

глобално значение.  

  

  

Професионална  

удовлетвореност на 

учители, радост и 

удовлетвореност на деца, 

познания по ботаника и 

зоология, интегрирано 

знание с др. образователни 

направления.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



-Поставяне на табели с 

наименованието на 

дървесните видове, 

насажденията.  

-Създаване на розариум. 

  

-Участие в кампании с 

благотворителна цел – 

„Участвам и помагам‖ и 

др., свързани и с 

екологията.  

-Родители и деца се 

включват да почистват 

плажната ивица. 

  

 

 

 

 

 

 

Закупена  и  дарена 

апаратура.  

 

 

 

 

 

 

Удовлетвореност на 

учители и деца, 

възпитаване на 

състрадание и нагласи за 

взаимопомощ.  

 

 5.Задача:  

Търсене и намиране на нови, ефективни средства и форми за взаимодействие с 

родителската общност, семейството и другите социални партньори с цел модернизиране 

на материалните условия и постигане на общностен интегритет в името на личностното 

и ценностното развитие на детето.  

Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

-По-нататъшно развиване 

на традиционно доброто 

взаимодействие с  

Обществения съвет. 

Търсене на нови форми за 

сътрудничество.   

  

Благотворителни 

финансови, екологични и 

трудови кампании за 

подобряване на вътрешната 

и дворна база.   

  

Развиване и разширяване 

взаимодействието с НПО, 

привличане на средства 

чрез проектна работа.  

  

Отзивчивост  към  

инициативите, 

добронамерено отношение, 

разбиране и подкрепа от 

страна на родителите.  

  

  

Активно участие на  

семействата на децата 

посещаващи детското 

заведение.  

  

  

  

Работа по проекти на НПО;  

Взаимодействие /и 

обратно/ чрез съвместни 

инициативи.  

Висок авторитет и доверие 

от страна на родители и 

общественост.  

  

  

  

  

Обновяване и естетизиране 

на открита и закрита 

материална, игрова, 

дидактична база.  

  

  

Материално благополучие 

по посока естетизиране и 

модернизиране на средата 

за децата.  

  

6.Задача:  

Подновяване и модернизиране на съществуващата закрита и открита база.  

 



Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

-Осъществяване на ремонт 

на фоае – 1 етаж. 

-Изграждане на стая на 

първи етаж за събиране на 

такси по време на 

епидемична обстановка. 

-Мебелиране на кабинет 

ЗАС; 

-Организиране и 

изграждане на архива.  

- ремонт на настилката  на 

площадките. 

.  

 -Подмяна тротоарни плочи 

по алеите.  

  

-Озеленяване около 

оградата и поставяне на 

мрежа.  

  

 

-Пребоядисване на стена и 

възстановяване на паното  

около аквариума. 

  

-Частична подмяна на 

балатум във физкултурен 

салон.  

  

-Изработване на игри и 

рисунки, фигури от 

автомобилни гуми на 

площадките по групи. 

  

-Изработване на нови лехи 

в  опитното поле, 

засаждане на трайни 

насаждения-ягоди, малини, 

годжи бери, арония, 

плодни дръвчета. 

  

-Изработване на втори вход 

и портални двойни врати  

за бърза евакуация на 

децата, персонала и за 

снабдяване с гориво.   

 

 

  

 Организиране на 

физическата среда. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Привличане на родителите, 

като сътрудници и 

партньори за 

осъществяване на по- добра 

ергономична и естетическа 

среда. 

 

 

 

 

 

 

 

Преговори със 

собствениците ЕАД 

„Хр.Ботев― 



 

 

 

Модернизиране  на  

съществуващ  

интерактивен кабинет – 2 

етаж /интерактивна дъска, 

проектор, лаптоп/.  

  

  

 Снабдяване децата с 

таблети 

 

Иновации и дигитализация 

в образователната среда 

 

  

7.Задача:  

Затвърждаване имиджа на ДГ в конкурентна среда и при условията на бързо 

развиващите се технологии и социални медии.  

Дейности  Критерии за измерване  Очаквани резултати  

  

-Изработване на стена на 

славата  /наши 

възпитаници,постижения 

на педагози/.  

-Развитие и обновяване на 

сайта; „фейсбук― 

страницата на ДГ. 

-Целенасочено управление 

на  Фейсбук-групите 

 за родители и 

„вайбър― групите. 

Страницата на детската 

градина; 

 Платформа class rum, tims. 

-Медийно отразяване на 

събития  и постижения;  

 Резултати и постижения на 

деца и учители.  

Взаимодействие, 

сътрудничество и 

партньорства с различни 

патриотични и културни 

организации и институции. 

 

Иновации и дигитализация 

в образователната среда.  

 

 

 

Активно участие на  

семействата на децата 

посещаващи детското 

заведение и подкрепа при 

обучение в електронна 

среда. 

 

Затвърждаване на 

авторитета.  

Трайно медийно 

присъствие на детската 

градина.  

  



 

                                     ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  

/съгласно ЗПУО, чл.263, ал.3/ 

за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ №6 „Палечко“/с яслена група/,  

за периода 2020-2024г.  

 

 

 

Стратегическ

и цели  

Вид дейност  Финансиране, източници, срок  Индикатори 

1. 

Повишаване 

качеството и 

ефективностт

а на ОВ 

процес чрез 

ориентация 

към 

личностно – 

центрирания 

подход и 

стимулиране 

на развитието 

творческите 

заложби и 

потенциала 

на всяко дете 

1.1.Интелектуално, емоционално, социално, морално 

и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в 

съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му чрез прилагане на 

личностно ориентирани модели на педагогическо 

взаимодействие. 

1.2.Създаване на уникална и иновативна среда във 

всяка стая, стимулираща и насърчаваща развитието и 

реализацията на силните страни и заложбите на всяко 

дете. 

 

 

1.3.Придобиване на компетентности от детето, 

необходими за успешна личностна реализация и 

активен граждански живот в съвременното общество-

превръщане на ДГ в център за личностно развитие на 

детето. 

1.4.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за 

учене в подготвителните групи. 

 

 

1.5.Формиране на национално и гражданско 

самосъзнание и на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозна идентичност на всеки гражданин. 

1.6.Запознаване с националните, европейските и 

глобалните културни ценности, традиции и създаване 

на усилия за участие на децата в местни национални и 

международни форуми и инициативи. 

 

1.7.Популяризиране на постижения на деца и учители, 

участие в конкурси и мероприятия. 

 

1.8.Сътрудничество с родителите 

 

 

Не са необходими.  

Срок: 2020-2024г. 

 

 

 

 

Не са необходими.  

Срок:2020-2024г. 

 

 

 

 

Не са необходими. 

 Срок: Постоянен 

 

 

Не са необходими.  

Срок: Ежегодно 

 

 

 

Не са необходими.  

Срок:2020-2024г. 

 

 

От бюджета на ДГ  

Срок:2020-2024г. 

 

 

 

От бюджета на ДГ  

Срок:2020-2024г. 

 

Не са необходими.  

Срок:2020-2024г. 

 

 

Позитивна 

педагогическа 

среда.Задържане броя на  

деца и учители в ДГ. 

Издигане на авторитета 

на 

 ДГ. 

Позитивна 

педагогическа 

среда.Задържане броя на  

деца и учители в 

ДГ.Всяко  

дете да се чувства 

желано и обичано. 

Придобити 

компетентности.Резулта

ти от диагностични 

процедури. 

 

Добри резултати от 

диагностични 

процедури, преди 

постъпване в първи клас 

Придобити 

компетентности.Резулта

ти от диагностични 

процедури. 

 

Брой участия. 

 

 

 

 

Брой изяви, спечелени 

награди и грамоти. 

 

Брой съвместни 

инициативи 



2. 

Усъвършенст

ване 

системата за 

квалификаци

я и 

перманентно 

обучение на 

кадрите 

2.1.Провеждане на системна продължаваща 

квалификация на педагогическите специалисти 

 

2.2.Участия в обучения с оторизирани преподаватели 

за придобиване на кредити 

2.3.Улесняване на достъпа на новоназначени учители 

до обучения, с цел да се подобрят техните 

професионални умения и възможности за израстване 

в кариерата. 

 

2.4.Мотивиране на учителите за придобиване на по 

високи ПКС и допълнителни специализации. 

 

2.5.Обмяна на опит по актуални проблеми в ДГ и 

извън нея. 

От бюджета на ДГ  

Срок:2021-2024г. 

 

От бюджета на ДГ  

Срок:2021-2024г. 

 

От бюджета на ДГ 

 Срок:2021-2024г. 

 

 

Лично участие.  

Срок:2021-2024г. 

 

Не са необходими.  

Срок:2021-2024г. 

 

Брой участници в 

проведени обучения 

 

Брой учители, брой 

кредити 

 

Брой обучени учители 

 

 

Брой обучени учители 

 

 

3.Повишаване 

ефективностт

а на 

управлението 

на ДГ 

3.1.Децентрализация на управлението и 

правомощията- делегиране на права и задължения на 

членове на колектива. 

 

 

3.2.Привличане на млади педагогически кадри. 

 

 

3.3.Повишаване ролята на обществения съвет за 

управление на детското заведение. 

 

3.4.Търсене на пътища за по-голяма ефективност при 

популяризиране на дейността на детската градина. 

 

3.5.Организиране на различни антистрес дейности за 

екипа на ДГ- спорт, културни дейности и др. 

 

 

 

Не са необходими.  

Срок:2021-2024г. 

 

Не са необходими. 

 Срок:2020-2024г. 

 

 

Не са необходими. Срок 

2021-2024г. 

 

От бюджета на ДГ 

Срок:2021-2024г. 

 

 

От бюджета на ДГ  

Срок:2021-2024г. 

 

 

 

 

Брой новоназначени 

млади специалисти 

Брой проведени срещи 

 

Брой осъществени 

дейности 

Брой осъществени 

дейности, антистрес 

програма на ДГ. 

4.Развитие 

системата за 

финансиране 

и 

дофинансира

не на 

детското 

заведение и 

опазване на 

имуществото  

4.1.Осигуряване на ритмично и сигурно 

финансиране ДГ и разпределянето на финансовия 

ресурс. 

 

4.2.Изграждане на капацитет за разработване на 

проекти и участие в европейски и национални 

програми за развитие на образованието. 

 

4.3.Привличане на партньори за участие в проекти. 

От бюджета на ДГ  

Срок:2020-2024г. 

 

Не са необходими 

Срок:2021-2024г. 

 

 

Не са необходими  

Срок:2021-2024г. 

 

Добри резултати и 

обезпечаване на добро 

финансиране 

 

Брой разработени 

проекти 

 

 

Брой участия във 

форуми за 

партньорства/привлича

не на партньори/ 

5.По-висока 

материална 

5.1.Използване на съвременни методи и подходи за 

работа- интерактивни методи, компютърни програми 

От бюджета на ДГ  

Срок:2021-2024г. 

Брой осигурени 

компютърни 



и 

технологичн

а 

обезпеченост 

на 

образователн

ия процес. 

Създаване на 

условия за 

ползване на 

новите 

технологии в 

ДГ. 

и др. 

 

5.2.Оборудване на занималните с подходящи за 

педагогическа работа електронни устройства. 

 

5.3.Включване на учители в обучителни програми за 

работа с ИКТ и прилагане на иновации в 

обучителния процес. 

 

5.4.Осигуряване на интернет връзка във цялата 

сграда на ДГ. 

 

 

Средства от програми. 

 

От бюджета на ДГ  

Срок:2020-2024г. 

 

От бюджета на ДГ 

Срок:2021-2024г. 

 

 

От бюджета на ДГ  

Срок:2021-2024г. 

 

конфигурации  

 

Закупени ИКТ 

средства, таблети за 

децата. 

 

Брой обучени учители 

 

 

Осигурена мрежа. 

6.Осигурява

не на 

условия и 

предпоставк

и за 

отговорно 

участие на 

семейството 

в живота на 

детската 

градина за 

постигане на 

стратегическ

ите цели 

6.1.Участие на родители в съвместни педагогически 

ситуации и допълнителни форми. 

 

6.2.Съвместни мероприятия с родителите свързани с 

празничния календар на детската градина, както и с 

традиционни инициативи и практики. 

 

6.3.Участие на родителите в управлението на 

детското заведение-чрез ОС, родителски активи. 

Не са необходими  

Срок:2020-2024г. 

 

 

Не са необходими  

Срок:2020-2024г. 

 

 

Не са необходими  

Срок:2020-2024г 

Брой ситуации 

7.Подобрява

не на МТБ 

-Осъществяване на ремонт на фоае – 1 етаж. 

 

 

-Изграждане на стая на първи етаж за събиране на 

такси по време на епидемична обстановка. 

 

-Мебелиране на кабинет ЗАС; 

 

 

-Организиране и изграждане на архива.  

 

 

- Ремонт на настилката  на площадките. 

  

 

 -Подмяна на счупени тротоарни плочи по алеите.  

  

 -Озеленяване около оградата и поставяне на мрежа.  

  

 

-Пребоядисване на стена и възстановяване на      

паното  около аквариума. 

Бюджет ДГ. Срок 

2020-2024г 

 

Бюджет ДГ.  

Срок м.10. 2020г. 

 

Бюджет ДГ.  

Срок м.11. 2020г. 

Бюджет ДГ.  

Срок м.12. 2020г 

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-21г 

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-21г 

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-21г 

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-24г 



  

-Частична подмяна на балатум във физкултурен 

салон.  

  

-Изработване на игри и рисунки, фигури от 

автомобилни гуми на площадките по групи. 

  

-Изработване на нови лехи в  опитното поле, 

засаждане на трайни насаждения-ягоди, малини, 

годжи бери, арония, плодни дръвчета. 

  

-Изработване на втори вход и портални двойни врати  

за бърза евакуация на децата, персонала и за 

снабдяване с гориво .   

--Изработване екокът 2 етаж, по проект.  

  

-Изработване на стена на славата  /наши 

възпитаници/.  

 

-Развитие и обновяване на сайта;  

-Платформа  class rum, tims. 

 

-Целенасочено управление на Фейсбук-групите  за 

родители и Страницата на детската градина;  

 

-Медийно отразяване на събития  и постижения; -- 

 

-Модернизиране  на  

съществуващ  интерактивен кабинет – 2 етаж 

/интерактивна дъска, проектор, лаптоп/.  

  

 -Снабдяване децата с таблети 

 

 

 

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-24г 

 

 

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-24г  
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Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-24г  

 

Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-24г   

 

 

 

Бюджет ДГ.  
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Бюджет ДГ.  

Срок. 2020-24г 

 

Участие в национален проект ИКТ 

 

 

Участие в национален проект ИКТ 

 

 

 

 

Стратегията за развитие на Детска градина № 6 „ Палечко" за периода 2020/ 2024 г. е приета на 

заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 на 14.09.2020г. и е утвърдена със заповед № 21 

/ 15.09.2020 г. на директора на детската градина. 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       Директор: 

                /Р.Велева / 

                                 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 

1.Педагодическа дейност.  

1.1. Цялостната организация на ОВД да е 

основа за ефективно обучение, за 

овладяване на достъпни знания, развитие 

на познавателната дейност и умение за 

учене, за развитие на социално 

поведение и художествено -творческо 

изразяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Осигуряване единство на обучение, 

възпитание и развитие на всяко дете при 

овладяване минимума от знания, 

съобразно ДОС. 

Срок: постоянен  

Отг.: Директор,  екип от учители 

1,2..Избор  на програма  за работа и 

помагала. 

1,3.Изготвяне на Програмна система- 

годишно тематично разпределение на 

всички възрастови групи. 

1,4.Иновативен подход, добра 

предварителна подготовка , системност. 

1,5.Пълноценно използване на наличната 

база. 

1,6.Прилагане на интересни идеи и 

практики за по-пълноценно запознаване 

на детето с живота (наблюдения, 

екскурзии). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Осигуряване на задължителна 

подготовка на 5-7 годишните за 

училище,съобразена с ДОС 

 

 

 

1.3.Равен достъп на малцинствата до 

обучение    и възпитание в детската 

градина 

 

 

1.4.Мотивация    на родителите, че ДГ е 

първо и много важно звено на 

образователната система 

 

 

 

 

 

1.5.Интегрирано     обучение на деца със 

СОП, като се акцентира на     

потенциала, а не върху дефицита. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1,7.Играта е водеща и е в основата на 

целия ОВД. 

1,8.Изграждане на хигиенни навици. 

1,9.Развитие на говорната 

компетентност. 

1,10.Изграждане на вътрешна мотивация, 

определяща  ценността и 

самоинициативата за учене и 

безопастност на движението. 

1,11.Формиране на личностно 

самосъзнание, чувство за отговорност и 

самодисциплина.  

1,12. Изграждане на умения за работа в 

екип на базата на толерантност и 

приемане на различията. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

                        Гл. учител,екип от учители 

1.2.Ежегодно      сформиране на 

подготвителни групи. 

Срок: м. Юни 

Отг.: Директор, 

Гл. учител,ЗАС 

 

1,3..Приемът на децата да става без оглед 

на пол, език, култура, вероизповедание. 

Срок: постоянен 

Отг. Директор, 

ЗАС 

1.4 Непрекъснат диалог и активни 

взаимоотношения(срещи,разяснения)с 

родителите на основата   на взаимно 

уважение. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

Гл. Учител 

екип от учители 

1.5.Осигуряване на ресурсен 

учител. 

Срок: при нужда 

Отг.: Директор, 

1.6.Обучение на персонала за работа 

с деца със СОП 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

     Гл.учител 

Учители 

1,7.Подпомагане децата за участие в 

различни общински и национални 

конкурси и създаване условия за работа с 

надарени деца 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.ДГ да отговаря  на интересите на 

децата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Условия за развитие на децата. 

2.1.Осигуряване на здравословна 

жизнена среда в сградата и двора наДГ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,8.Популяризиране резултатите от тези 

конкурси 

1,9.Участие в подходящи програми за 

обучение на деца с различни интереси, 

потребности и социален статус.  

Срок: постоянен 

 Отг.: учителките 

1.6. Създаване на емоционален комфорт 

у децата чрез внимателно отношение и 

обич, зачитане на  интереси 

1,7,.Осигуряване   на преподаватели  по     

различните дейности според интересите    

и    потребностите на децата и 

родителите. 

Отг.директор  

1,8.Съхраняване и насърчаване на 

детската индивидуалност към самоизява 

и създаване условия за работа с надарени 

деца. 

Срок: ежегодно Отг.: Директор 

1,9Превръщането на ДГ в желано място 

и притегателен център за децата. 

               Срок: постоянен Отг.: 

учителките  

1,10.Участие в подходящи програми за 

обучение на деца с различни 

интереси,потребности и социален статус. 

Срок: постоянен Отг.: Директор  

1,11, Организиране на изложби с творби 

на децата.  

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

гл. учител, 

учителките 

2.1 .Добра профилактика поддържане на 

висока хигиена. 

Срок: постоянен 

 Отг. мед.сестра 

2.2. Изграждане на екологична култура у 

децата 

Срок: постоянен 

Отг. учителки 

2,3,. Спазване на правилника за 

безопасни условия на възпитание 

обучение и труд. 

Срок: постоянен 

Отг. всички 



 
 
 
 
2.2.Осигуряване   безопасност при 

престоя на децата в ДГ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Охрана на детското заведение. 

 

 

 

 

2.4.Осигуряване безопасност на 

децата   при   движение извън 

градината. 

 

 

 

2.5.Ефективно действащи здравни 

кабинети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Развитие интерес и потребност у 

децата за занимание с физическа култура 

и спорт. 

 

 

 

2,4,.Спазване предписанията на 

РИОКОЗ. 

Срок: постоянен 

Отг.: мед.сестра, 

пом.персонал 

2.2.Системен контрол за безопасното 

състояние на МТБ в ДГ.Своевременно 

отстраняване на повреди с цел опазване 

живота и здравето на децата и персонала. 

Срок:постоянен 

Отг.  ЗАС 

2.3.Запознаване на децата и родителите с 

плана за евакуация и проиграването му с 

децата един път годишно. 

Срок:постоянен 

Отг.: Директор, 

Гл.учител 

2.4.Провеждане на ситуациите по темите 

от плана   за действия при БАК. 

Срок: ежегодно 

Отг.:учителките 

2.5.Спазване предписанията на РУПБС. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

всички служители 

2.3. Осигуряване пропускателен режим 

със заповед на директора.  

Срок: постоянен 

Отг.Директор, 

2.4.Учителките  не  извеждат сами 

децата извън градината и без подпис 

удостоверяващ съгласието на родителя. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор,, 

учителките 

2.5 .Организиране и провеждане 

тренинги     за здравето  на децата, 

осъществяване медицинско обслужване, 

извършване антропометрични 

измервания, регистриране здравното 

състояние нa децата,организиране и 

контролиране рационалното хранене на 

децата. 

Срок: постоянен 

Отг.: лекар и мед.сестри 

2.6.Провеждане на спортни празници 

един път в годината.Запознаване с 

повече  спортове  под  формата на 

предлагани  допълнителни дейности по 

спорт и в рамките на ежегодните проекти 

за предоставяне средства за подпомагане          

на физическото възпитание  и спорта в 

детската градина. 



 

 

 

2.7.Функциониране на детското 

заведение в   

 

 

 

 

 

3. Развитие на екипа. 

Оптимизиране и усъвършенстване на 

системата за квалификация на 

педагогическите и непедагогическите 

специалисти. Повишаване културата и 

уменията на учителите в използването на 

ИКТ с оглед динамиката на развитие на 

технологиите и потребностите на децата. 

 

 

3.1.Повишаване на квалификационната 

степен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Ефективно взаимодействие и 

синхронизиране работата на учителките 

с психолога. 

 

 

 

 

3.3.Учителят- педагогически консултант 

на семейството. 

 

 

 

 

 

 

3.4.Повишаване качеството  на 

възпитателния процес. 

 

 

 

 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

учителки 

2.7.Разработване и спазване на мерки и 

вътрешни правила за работа при 

епидемична обстановка 

Срок: постоянен 

                                            Отг.: Директор 

                                      лекар и мед.сестри 

                          учители, пом.възпитатели 

                                             родители; 

3.1.Пълноценно усвояване на средствата 

за квалификация. 

3.2.Включване в плана за квалификация 

на теми по избор на педагозите. 

3.3. Участие на учителите във вътрешни  

и външни квалификационни форми. 

3.4.Използване възможностите за 

квалификация предоставяни от МОН по 

различни програми . 

3.5.Включване на екипа в проекти. 

Срок: постоянен 

                            Отг.: Директор,учителки 

3.2.Обсъждане с психолога 

постиженията на децата, проблеми, 

търсене начини за решаването им, 

използване компетенциите му при 

организиране срещи с родителите. 

Срок: постоянен 

                            Отг.: Директор,учителки 

3.3.Провеждане на съвместна 

квалификация/ тематични родителски 

срещи, тренинги, консултации и др. 

съвместно с родителите по подходящи 

теми. 

Срок:постоянен 

Отг.: Директор, 

 

3.4.Организиране на нови форми на 

квалификация след проучване 

индивидуалните професионални 

интереси на педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

Срок:постоянен Отг.Директор, 

3.5.Взаимно уважение, партньорство, 

толерантност и кооперативна рефлексия 

в отношенията. 

3.6.Организиране културна 

програма   и съвместно честване на 

празници с колектива. 

Срок:постоянен 

Отг.Директор, 

учители,пом.възпитатели 



3.5.Подобряване и поддържане добър 

психологически климат в детската 

градина. 

 

 

 

 

 

4.Управление на детската градина. 

4.1 .Демократизиране на управлението. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Заздравяване на работния климат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Изграждане   на колектив от 

професионалисти. 

 

 

 

 

 

 

4.4.Равномерно разпределение между 

членовете на колектива на гласуваната 

самостоятелност в управлението. 

 

 

5.МТБ и финансиране. 

Дейностите в детската градина се 

финансират на две нива: 

-   от   държавния бюджет—заплати, 

капиталови разходи; 

-   от общинския бюджет— издръжка на 

дете и на ДГ. 

-   от дейности и родителски дарения 

5.1. Създаване    на условия за нормална 

дейност в ДГ 

 

 

 

 

4.1.Делегиране на права и отговорности 

на учителите и обвързването степента на 

справяне с тези права и отговорности с 

кариерното развитие и резултатите при 

оценка постиженията на учителите през 

учебната година. 

Срок: постоянен 

Отг.Директор 

4.2.Непрекъсната комуникация с хората, 

създаване на спокойна атмосфера, 

благоприятстваща навременното 

преодоляване на конфликти. Точно и 

обективно оценяване качествата и 

постиженията на хората, работещи в 

градината. 

Срок: постоянен 

Отг.Директор, 

4.3. Допитване до мнението на колектива 

при назначаване на нови учители. 

Срок: при нужда 

Отг.: Директор 

4.4.Ефикасен контрол 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

 

4.4.Постоянен диалог и партньорство със 

СБУ. 

Срок:постоянен 

Отг.:Директор,представител на СО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Намиране на спонсорства и други 

форми за обогатяване на базата. 

5.2.Ефективно     сътрудничество с 

родителите в тази посока. 

5.3.Оформя не и поддържане на 

разнообразни по съдържание кътове. 

5.4.Почистване на двора. 

5.5.Ежегодно планиране на ремонтните 

дейности. 

Срок: постоянен 

                           Отг.: Директор, учителки 

5.2.Подмяна на изсъхналите насаждения. 

Срок: м. Ноември – м. Март на тек.год. 

Отг. :Учителки, директор, 

родители 



 

 

 

 

 

5.2.Организация на интериора и 

екстериора.  

 

6.Отношения   с родителите и 

местната общественост 

6.1.Работа с родителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Взаимодействие на ДГ с други 

организации и културни институции. 

 

 

 

6.1 .Съвместна работа с Обществения 

съвет на ДГ. Планиране и осъществяване 

на дейностите 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

Преде, на Обществен съвет 

6.2.Включване на родителите във всички 

дейности на детската градина: 

- Празнуване на рожден ден на ДГ; 

- Мартенска изложба; 

- Сутрешно матине с мама; 

- Великденски базар; 

-Включване в седмицата за приказката; 

-Участие в дните  за почистване на 

района    на ДГ и екскурзиите на децата; 

-Организиране деня на детето и др.; 

-Почистване  в  дните  „За красива 

Варна". 

Срок: постоянен 

                            Отг.:Директор, учителки 

6.3.Ежедневна информация за детето. 

Срок: постоянен 

                           Отг.: директор, учителки 

6.2.Приемане  на  детски театрални 

постановки 

Срок: всеки месец 

Отг.:Директор, 

6.3.Участие в конкурси, изложби. 

Срок: постоянен 

                            Отг:.Директор, учителки 

6.4.Участие в общоградски тържествени 

чествания по повод различни празници. 

                   Срок: постоянен 

Отг.: Директор, учителки 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 

1.Педагодическа дейност.  

1.1. Цялостната организация на ОВД да е 

основа за ефективно обучение, за 

овладяване на достъпни знания, развитие 

на познавателната дейност и умение за 

учене, за развитие на социално 

поведение и художествено -творческо 

изразяване 

 

1.1.Осигуряване единство на обучение, 

възпитание и развитие на всяко дете при 

овладяване минимума от знания, 

съобразно ДОС. 

Срок: постоянен  

Отг.: Директор,  екип от учители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Осигуряване на задължителна 

подготовка на 5-7 годишните за 

училище,съобразена с ДОС 

 

 

 

1.3.Равен достъп на малцинствата до 

обучение    и възпитание в детската 

градина 

 

 

1.4.Мотивация    на родителите, че ДГ е 

първо и много важно звено на 

образователната система 

 

 

 

 

1,2..Избор  на програма  за работа и 

помагала. 

1,3.Изготвяне на Програмна система- 

годишно тематично разпределение на 

всички възрастови групи. 

1,4.Иновативен подход, добра 

предварителна подготовка , системност. 

1,5.Пълноценно използване на наличната 

база. 

1,6.Прилагане на интересни идеи и 

практики за по-пълноценно запознаване 

на детето с живота (наблюдения, 

екскурзии). 

1,7.Играта е водеща и е в основата на 

целия ОВД. 

1,8.Изграждане на хигиенни навици. 

1,9.Развитие на говорната 

компетентност. 

1,10.Изграждане на вътрешна мотивация, 

определяща  ценността и 

самоинициативата за учене и 

безопастност на движението. 

1,11.Формиране на личностно 

самосъзнание, чувство за отговорност и 

самодисциплина.  

1,12. Изграждане на умения за работа в 

екип на базата на толерантност и 

приемане на различията. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

                        Гл. учител,екип от учители 

1.2.Ежегодно      сформиране на 

подготвителни групи. 

Срок: м. Юни 

Отг.: Директор, 

Гл. учител,ЗАС 

 

1,3..Приемът на децата да става без оглед 

на пол, език, култура, вероизповедание. 

Срок: постоянен 

Отг. Директор, 

ЗАС 

1.4 Непрекъснат диалог и активни 

взаимоотношения(срещи,разяснения)с 

родителите на основата   на взаимно 

уважение. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

Гл. Учител 



 

1.5.Интегрирано     обучение на деца със 

СОП, като се акцентира на     

потенциала, а не върху дефицита. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.ДГ да отговаря  на интересите на 

децата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Условия за развитие на децата. 

2.1.Осигуряване на здравословна 

екип от учители 

1.5.Осигуряване на ресурсен 

учител. 

Срок: при нужда 

Отг.: Директор, 

1.6.Обучение на персонала за работа 

с деца със СОП 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

     Гл.учител 

Учители 

1,7.Подпомагане децата за участие в 

различни общински и национални 

конкурси и създаване условия за работа с 

надарени деца 

1,8.Популяризиране резултатите от тези 

конкурси 

1,9.Участие в подходящи програми за 

обучение на деца с различни интереси, 

потребности и социален статус.  

Срок: постоянен 

 Отг.: учителките 

1.6. Създаване на емоционален комфорт 

у децата чрез внимателно отношение и 

обич, зачитане на  интереси 

1.7.Осигуряване   на преподаватели  по     

различните дейности според интересите    

и    потребностите на децата и родителите. 

Отг.:директор  

1.8.Съхраняване и насърчаване на 

детската индивидуалност към самоизява 

и създаване условия за работа с надарени 

деца. 

Срок: ежегодно Отг.: Директор 

1.9Превръщането на ДГ в желано място 

и притегателен център за децата. 

               Срок: постоянен Отг.: учителките  

1.10.Участие в подходящи програми за 

обучение на деца с различни интереси, 

потребности и социален статус. 

Срок: постоянен Отг.: Директор  

1.11. Организиране на изложби с творби 

на децата.  

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

гл. учител, 

учителките 

2.1.Добра профилактика поддържане на 



жизнена среда в сградата и двора наДГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Осигуряване   безопасност при 

престоя на децата в ДГ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.Охрана на детското заведение. 

 

 

 

 

2.4.Осигуряване безопасност на 

децата   при   движение извън 

градината. 

 

 

 

2.5.Ефективно действащи здравни 

кабинети. 

 

 

висока хигиена. 

Срок: постоянен 

 Отг. мед.сестра 

2.3. Изграждане на екологична култура у 

децата 

Срок: постоянен 

Отг. учителки 

2.3. Спазване на правилника за 

безопасни условия на възпитание 

обучение и труд. 

Срок: постоянен 
Отг. :всички 

2,4,.Спазване предписанията на 

РИОКОЗ. 

Срок: постоянен 

Отг.: мед.сестра, 

пом.персонал 

2.2.Системен контрол за безопасното 

състояние на МТБ в ДГ. Своевременно 

отстраняване на повреди с цел опазване 

живота и здравето на децата и персонала. 

Срок: постоянен 

Отг.  ЗАС 

2.3.Запознаване на децата и родителите с 

плана за евакуация и проиграването му с 

децата един път годишно. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

2.4.Провеждане на ситуациите по темите 

от плана   за действия при БАК. 

Срок: ежегодно 

Отг.:учителките 

2.5.Спазване предписанията на РУПБС. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

всички служители 

2.3. Осигуряване пропускателен режим 

със заповед на директора.  

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

2.4.Учителките  не  извеждат сами 

децата извън градината и без подпис 

удостоверяващ съгласието на родителя. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

учителките 

2.5.Организиране и провеждане тренинги     

за здравето  на децата, осъществяване 

медицинско обслужване, извършване 

антропометрични измервания, 

регистриране здравното състояние нa 

децата, организиране и контролиране 



 

 

 

 

 

 

2.6.Развитие интерес и потребност у 

децата за занимание с физическа култура 

и спорт. 

 

 

 

 

 

 

2.7.Функциониране на детското 

заведение в   

 

 

 

 

 

3. Развитие на екипа. 

Оптимизиране и усъвършенстване на 

системата за квалификация на 

педагогическите и непедагогическите 

специалисти. Повишаване културата и 

уменията на учителите в използването на 

ИКТ с оглед динамиката на развитие на 

технологиите и потребностите на децата. 

 

 

3.1.Повишаване на квалификационната 

степен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Ефективно взаимодействие и 

синхронизиране работата на учителките 

с психолога. 

 

 

 

 

3.3.Учителят- педагогически консултант 

на семейството. 

рационалното хранене на децата. 

Срок: постоянен 

Отг.: лекар и мед.сестри 

2.6.Провеждане на спортни празници 

един път в годината. Запознаване с 

повече  спортове  под  формата на 

предлагани  допълнителни дейности по 

спорт и в рамките на ежегодните проекти 

за предоставяне средства за подпомагане          

на физическото възпитание  и спорта в 

детската градина. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

учителки 

2.7.Разработване и спазване на мерки и 

вътрешни правила за работа при 

епидемична обстановка 

Срок: постоянен 

                                            Отг.: Директор 

                                      лекар и мед.сестри 

                          учители, пом.възпитатели 

                                             родители; 

3.1.Пълноценно усвояване на средствата 

за квалификация. 

3.2.Включване в плана за квалификация 

на теми по избор на педагозите. 

3.3. Участие на учителите във вътрешни  

и външни квалификационни форми. 

3.4.Използване възможностите за 

квалификация предоставяни от МОН по 

различни програми . 

3.5.Включване на екипа в проекти. 

Срок: постоянен 

                            Отг.: Директор,учителки 

3.2.Обсъждане с психолога 

постиженията на децата, проблеми, 

търсене начини за решаването им, 

използване компетенциите му при 

организиране срещи с родителите. 

Срок: постоянен 

                           Отг.: Директор, учителки 

3.3.Провеждане на съвместна 

квалификация/ тематични родителски 

срещи, тренинги, консултации и др. 

съвместно с родителите по подходящи 

теми. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

 

3.4.Организиране на нови форми на 

квалификация след проучване 

индивидуалните професионални 

интереси на педагогическия и 



 

 

 

 

 

 

3.4.Повишаване качеството  на 

възпитателния процес. 

 

 

 

 

3.5.Подобряване и поддържане добър 

психологически климат в детската 

градина. 

 

 

 

 

 

4.Управление на детската градина. 

4.1 .Демократизиране на управлението. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Заздравяване на работния климат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Изграждане   на колектив от 

професионалисти. 

 

 

 

 

 

 

4.4.Равномерно разпределение между 

членовете на колектива на гласуваната 

самостоятелност в управлението. 

 

 

5.МТБ и финансиране. 

Дейностите в детската градина се 

непедагогическия персонал. 

Срок: постоянен Отг.:Директор, 

3.5.Взаимно уважение, партньорство, 

толерантност и кооперативна рефлексия 

в отношенията. 

3.6.Организиране културна 

програма   и съвместно честване на 

празници с колектива. 

Срок: постоянен 

Отг.:Директор, 

учители, пом.възпитатели 

4.1.Делегиране на права и отговорности 

на учителите и обвързването степента 

на справяне с тези права и 

отговорности с кариерното развитие 

и резултатите при оценка 

постиженията на учителите през 

учебната година. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

4.2.Непрекъсната комуникация с хората, 

създаване на спокойна атмосфера, 

благоприятстваща навременното 

преодоляване на конфликти. Точно и 

обективно оценяване качествата и 

постиженията на хората, работещи в 

градината. 

Срок: постоянен 

Отг.:Директор, 

4.3. Допитване до мнението на колектива 

при назначаване на нови учители. 

Срок: при нужда 

Отг.: Директор 

4.4.Ефикасен контрол 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

 

4.4.Постоянен диалог и партньорство със 

СБУ. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, представител на СО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Намиране на спонсорства и други 

форми за обогатяване на базата. 

5.2.Ефективно     сътрудничество с 



финансират на две нива: 

-   от   държавния бюджет—заплати, 

капиталови разходи; 

-   от общинския бюджет— издръжка на 

дете и на ДГ. 

-   от дейности и родителски дарения 

5.1. Създаване    на условия за нормална 

дейност в ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Организация на интериора и 

екстериора.  

 

6.Отношения   с родителите и 

местната общественост 

6.1.Работа с родителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Взаимодействие на ДГ с други 

организации и културни институции. 

 

 

родителите в тази посока. 

5.3.Оформя не и поддържане на 

разнообразни по съдържание кътове. 

5.4.Почистване на двора. 

5.5.Ежегодно планиране на ремонтните 

дейности. 

Срок: постоянен 

                           Отг.: Директор, учителки 

5.2.Подмяна на изсъхналите насаждения. 

Срок: м. Ноември – м. Март на тек.год. 

Отг. :Учителки, директор, 

родители 

 

6.1 .Съвместна работа с Обществения 

съвет на ДГ. Планиране и осъществяване 

на дейностите 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор, 

Преде, на Обществен съвет 

6.2.Включване на родителите във всички 

дейности на детската градина: 

- Празнуване на рожден ден на ДГ; 

- Мартенска изложба; 

- Сутрешно матине с мама; 

- Великденски базар; 

-Включване в седмицата за приказката; 

-Участие в дните  за почистване на 

района    на ДГ и екскурзиите на децата; 

-Организиране деня на детето и др.; 

-Почистване  в  дните  „За красива 

Варна". 

Срок: постоянен 

                            Отг.:Директор, учителки 

6.3.Ежедневна информация за детето. 

Срок: постоянен 

                           Отг.: директор, учителки 

6.2.Приемане  на  детски театрални 

постановки 

Срок: всеки месец 

Отг.:Директор, 

6.3.Участие в конкурси, изложби. 

Срок: постоянен 

                           Отг.: Директор, учителки 

6.4.Участие в общоградски тържествени 

чествания по повод различни празници. 

Срок: постоянен 

Отг.:Директор,у чителки 

 

 

V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  



 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

 

№ Дейност  Финансиране Срок 

1. 
Отстраняване на ламперията в 

коридора на първия етаж 

Делигиран 

бюджет 
31.08.2017г. 

2. Саниране  на  ДГ. 
Общинско 

финансиране 
31.08 2017г. 

3. 
Изграждане на модернизирана БДП 

площадка 

Делегиран бюджет 

спонсори 
31.08.2018 г. 

4. 

Ремонт и подмяна на теракот и 

фаянс в умивалнята на градинска 

група първи етаж. 

Делигиран 

бюджет 
31.08.2017г. 

5. 
Участие в квалификационни форми 

на педагогическия състав 
Делегиран бюджет по план 

6. 
Разработване и реализиране на 

национални и европейски проекти 
Фондове на ЕС Община постоянен 

7. 

Продължение на работата по 

програми « Училищен плод» и « 

Училищно мляко» 

Министерство на 

земеделието и МОН 
постоянен 

8. 

Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари 

 Ръководство на ДГ постоянен 

9. 

Провеждане на традиционен 

спортен празник , участие в 

районни и общински спортни 

състезания 

Делегиран бюджет, ПМС 

42 
постоянен 

 

Стратегията за развитие на Детска градина № 6 „ Палечко" за периода 2020/ 2024 г. е 

приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 на 14.09.2020 г. и е утвърдена със 

заповед № 21/ 15.09.2016 г. на директора на детската градина. 

 

 

 

Директор: 

                /Росица Велева / 

 

 

 

 

 

V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  



 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

 

№ Дейност  Финансиране Срок 

1. 
Извършване на цялостен ремонт на 

ясленна група 

Делегиран 

бюджет 
31.08.2018г. 

2. 
Ремонт и поставяне на гардеробчета 

във централно фоае ІІ етаж 

Делегиран 

бюджет 
31.08 2018г. 

3. 
Коридори-ремонт, мебели и 

организиране на ателиета 
Делегиран бюджет  31.08.2018 г. 

4. 

Ремонт умивални на І етаж –

подмяна кран и смесителни 

батерии. 

Делегиран 

бюджет 
31.08.2018г. 

5. Изграждане на домофона система Делегиран бюджет постоянен 

6. 
Разработване, участие и 

реализиране на проекти 

Фондове на ЕС Община 

ПМС 129 
постоянен 

7. 

Продължение на работата по 

програми « Училищен плод» и « 

Училищно мляко» 

Министерство на 

земеделието и МОН 
постоянен 

8. 

Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари 

 Ръководство на ДГ постоянен 

9. 
Участие в квалификационни форми 

на педагогическия състав 
Делегиран бюджет  

Постоянен и по 

план 

10. 

Провеждане  и участие в празници, 

конкурси, изложби ,традиционен 

спортен празник , участие в 

районни и общински спортни 

състезания 

Делегиран бюджет ,ПМС 

129 
По план 

 

Стратегията за развитие на Детска градина № 6 „ Палечко" за периода 2016/ 2020 г. е 

приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 на 08.09.2016 г. и е утвърдена със 

заповед № 786 / 10.09.2016 г. на директора на детската градина. 

 

 

 

Директор: 

                /Нася Атанасова/ 

 

 

 

 

V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СТРАТЕГИЯТА 



 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ за втори две годишен период  

2018 -2020г. 

 

№ Дейност  Финансиране Срок 

1. 
Извършване на ремонт на 

физкултурен салон 

Делегиран 

бюджет 
31.08.2019г. 

2. Ремонт на учителска стая 
Делегиран 

бюджет 
31.08 2019г. 

3. 
Изграждане на аварийно 

евакуационно осветление 

Делегиран бюджет 

спонсори 
31.08.2019 г. 

4. 

Изграждане на икономична ел –

система на осветление/Подмяна на 

осветителните тела с „лет― 

осветление/ 

Делегиран 

бюджет 
31.08.2020г. 

5. 
Закупуване на климатици за всички 

стаи 
Делегиран бюджет 31.08.2019г. 

6. 

Подобряване на материално-

техническата база с нови пособия, 

уреди, технологии по различните 

образователни направления и за 

деца със СОП, по БДП-знаци, 

светофар, постелъчен килим-улица/ 

Делегиран бюджет постоянен 

7. 

Продължение на работата по 

програми « Училищен плод» и « 

Училищно мляко» 

Министерство на 

земеделието и МОН 
постоянен 

8. 

Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

базари, Коледни и Великденски 

концерти съвместно с родителите и 

училище „Ел.Пелин― 

 Ръководство на ДГ постоянен 

9. 
Участие в квалификационни форми 

на педагогическия състав 
Делегиран бюджет  

Постоянен и по 

план 

9. 

Провеждане  и участие в празници, 

конкурси, изложби ,традиционен 

спортен празник , участие в 

районни и общински спортни 

състезания 

Делегиран бюджет  По план 

10. Участие и реализиране на  проекти 
Делегиран бюджет, ПМС 

129 и др. 
постоянен 

                 Стратегията за развитие на Детска градина № 6 „ Палечко" за периода 2016/ 2020 г. е 

приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 на 08.09.2016 г. и е утвърдена със 

заповед № 786 / 10.09.2016 г. на директора на детската градина. 

                                                                                                                      Директор: 

                /Р.Велева / 

                                 



 

 

 

 

 

 

                                  Отчет за изпълнението на плана   

            към стратегията на Детска градина№6 „Палечко―гр.Варна 

                                         за периода 2016-2018г 

  

           Стратегията на ДГ №6 „Палечко“представлява дългосрочна програма за 
развитието на детското заведение, основавайки се на принципите на ЗПУО и е в 
съответствие с държавните образователни стандарти. 

           За осъществяване на поставените цели и задачи в стратегията има създадени 
планове за действие с финансиране в период за изпълнение от две години. 

              Планираните за първия две годишен период 2016-2018г дейности са 
изпълнени в по-голямата си част.  

1.Извършен е цялостен ремонт на помещенията и коридора в детска ясла.Измазано 
е на всякъде, поставен е ламинат на пода, направени са нови мебели по поръчка, 
поставени са щори на прозорците, поставени са рисунки по стените и са закупени 
дидактични помагала и играчки. 

2.Централното фоае също претърпя пълна промяна, като се премахнаха всички 
каменни корита, измазаха се стените, поставиха се дървени пана дървета и кула с 
часовник и се поставиха индивидуални гардеробчета за всяко дете. На прозорците 
се поставиха щори, закупиха се и пейки. 

3.След като се поставиха нови гардероби във фоаето, вътрешните коридори се 
освободиха и това даде възможност да се използва това пространство и да се 
оформят различни зони за децата от групите.Поставиха се големи смарт телевизори, 
което позволява на децата да се презентират различни теми. А закупените магнитни 
дъски спомагат за качественото провеждане на различните ситуации, тъй като дават 
възможност да се онагледява и самите деца също да участват. 

4.В умивалните помещения на ІІ етаж бе извършен ремонт, като бе сменен 
спирателния кран и бяха подменени смесителните батерии 16 на брой, остават да 
сменим батериите на умивално помещение І етаж и душ батерии. 

5.За сигурността на децата бе изградена и домофонна система 

6.Детската градина участва и реализира проект по физическа култура и спорт 
ПМС129. 

7.Продължава работата по програмите „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“.  

8.Продължиха традиционните на  благотворителните Коледни и Великденски 
базари, съчетани с концерти, и всички родители, учители, деца, бивши ученици от 



училище „Елин Пелин“, колеги, приятели изпълнени с духа на тези светли празници 
отправят своите пожелания и надежди.И в тези дни показваме, че сме една 
общност с едни и същи мечти и въжделения и вървим заедно в една посока в името 
на нашите деца. 

9.Продължиха да се провеждат празници, развлечения, концерти, децата, участваха 
в различни конкурси, изложби, спортни мероприятия и състезания, участват всяка 
година в „маратона на четящите хора“, организиран от регионалната библиотека 
„Пенчо Славейков“, запознаха се с различни форми на изкуство: театър, балет, 
цирково изкуство от децата на центъра за работа с деца, които ни гостуваха и още 
много други състави и трупи. 

10.Педагогическия състав участва в много квалификационни форми, като на така 
наречената вътрешна квалификация бяха дискутирани темите: 

1. „Отговорности на учителя при водене задължителната документация в 
детската градина“. 

2. „Мултимедията в детската градина“. 
3. „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображение и памет.“ 
4. „Използване на приказката в работата с децата при формиране на 

елементарни математически представи.“ 
5. „Забавно учене“- използване на интерактивни методи в образователната 

работа с малките деца. 
6. Дигиталният свят при педагогическото взаимодействие. 

 
Външна квалификация: 
        
        1.“Превенция на проблемното поведение“-1 кв.кредит-лектор-проф.С.Въчева. 
        2. „Работа в екип-ефективна комуникация в образователната 
система“съвместно обучение на пом.възпитател и учители-1кв. кредит- лектор Таня 
Стефанова АПИС 
        3.Шест помощник възпитатели  участваха в квалификационен курс  и получиха 
сертификат. 
  
       Освен тези планирани дейности ръководството и педагогическия състав винаги 
точно и адекватно реагираха на възникналите извънредни ситуации по извършване 
на ремонти, ушиване на спални комплекти и покривки за всички групи две години 
под ред, поправка на дъната на детски легла, пейки за коридорите, претапициране 
столове учителска стая и пейки физкултурен салон. Поставяне информационни 
табла за всяка група, закупуване на материали и пособия за всички групи и за 
децата със СОП.  
     За родителите вратите на детската градина бяха отворени по всяко време, те бяха 
поканени да участват във всяка дейност на децата, като довереници, съидейници, 
приятели, сътрудници, партньори. 
 
 



 

 

                                                                                                       Директор:……………………………. 

                                                                                                                                   /Р.Велева/ 


