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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Предложената стратегията е система от педагогически идеи и поредица от 

действия, които водят до нови състояния, в зависимост от актуалните и бъдещите 

потребности на децата от ДГ №132„Светлина“. 

Тя определя общите насоки на развитие на дейността на ДГ, акцентира върху 

видовете мероприятия, които предстоят, създава условия за съгласуване и координиране 

на различните действия и дейности съобразно ресурсите - човешки, финансови, 

технически. 

 Основава се  на  принципите и насоките на Конвенцията за защита на децата, ЗЗД, 

ЗПУО, Общинската стратегия за развитието на образованието, Европа 2020, Наредба 

5/03.06.2016 г.на МОН за предучилищно образование и нормативни актове, касаещи 

предучилищното и училищно образование и политиките в подкрепа на детето . 

Стратегията е със срок на изпълнение четири години от 2020-2024 год.  

 

 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Детското заведение разполага с всички необходими фактори, които са от значение 

за неговото развитие-политически, икономически, социални, технологични. В детското 

заведение съществуват и необходимите ресурси, които ще спомогнат за реализирането на 

целта ни. 

При изследване на външните фактори се установи, че 

 политическите фактори помагат на институцията ни да изпълнява своите 

приоритети, както и тези в национален план. 

 икономическите са благоприятни за развитието на ДЗ не е на делегиран бюджет а 

на собствена бюджетна сметка  средствата се разходват целесъобразно , при пълна 

отчетност и финансова дисциплина. 

 социалните фактори предразполагат към изпълнение на целите ни-  ДГ има 

демографски проблем –намалява раждаемостта, няма проблеми от екологичен 

характер. 

 технологични фактори- ДЗ разполага и усъвършенства нови технологии, 

информационни потоци, мениджмънт в управлението и добри между 

институциални връзки. 
Анализ на вътрешните фактори : 

                       

                                              1.ДЕЦА 

   В  ДГ 132”Светлина” се приемат деца на възраст 2–7 години, по желание на родителите 

(съгласно ЗПУО), като групите се оформят според  правилата за прием на Столична община. 

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

диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на 

детето и Конституцията на Република България. 
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Силни страни Затрудняващи моменти: 

1. Децата са физически и психически здрави и 

правилно развити. 

2. Осъществена е приемственост детска градина–

училище. 

3. Осигурено е здравно обслужване и здравна 

профилактика.  

4.Oсигурен е ресурсен учител,логопед и психолог 

за допълнителна работа с деца със СОП 

5.Осигурени са специалисти за извършване на 

допълнителни дейности извън ДОС със 

заплащане от родителите –народни танци и 

английски език. 

6.Ежедневно е на разположение медицинска 

сестра. 

1. Намаляване на раждаемостта в 

района 

2. Вероятност за изтичането на деца 

от 3. и 4. възрастова група вследствие 

възможността подготвителните групи 

да се организират и в училище. 

 

Вътрешен потенциал: 

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

децата. 

• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата. 

 .  Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуална работа и 

диференцирани грижи. 

• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на 

адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.  

. Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на 

напрежението,агресията и негативните прояви. 

 

 

                                 2.КАДРОВИ РЕСУРСИ 

1.  Общата численост на персонала в  ДГ №132 е 27,5. 

Педагогически персонал-16,5 , от тях:*1 директор 

*14 детски учители, от които 10 старши учители и 4 учители, 0,5 ресурсен учител,0,5 

логопед и 0,5 психолог 

Непедагогически персонал –11   

    2.Възраст: 

Средната възраст на педагогическия персонал е     години. 

Средната възраст на помощно – обслужващ персонал е     години. 

   3.Образователен ценз: 

         3.1.Педагогически персонал: 

*с висше образование, с образователно - квалификационна степен -магистър -   ; 

бакалавър-       ,с V ПКС -1  , III -1 , II -4 , I - 2,  

    *с образователно- квалификационна степен –специалист/проф.бакалавър – 4 ; 

3.2.Непедагогически персонал: 

*средно образование – 11 ;  

 



 4 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

- Високо квалифициран педагогически персонал с опит 

и стаж. 

- Утвърдена екипност на различни равнища – 

сформирани са работни групи, комисии 

-Създадени условия за лична изява и професионална 

удовлетвореност. 

-Работа в екип на различни нива- педагогически и 

обслужващ персонал. 

-Наличие на финансови средства за участие в курсове 

за поддържаща квалификация към специализираните 

департаменти на педагогическите факултети към 

различните университети  

- Осигуряване на средства за материално стимулиране 

на учителите по Нац.програма за диференцирано 

заплащане .  

-Придобиване на образователна –квалификационна 

степен от все по-голям брой учители. 

-Дългогодишна съвместна работа.Делегиране на права 

и отговорности. 

-Осигурена здравна профилактика и мониторинг на 

работното място от лицинзирана фирма 

 
 

-Прекалена административна 

натовареност на директора. 

-Недостатъчни умения на 

учителите за работа по 

европейски проекти. 

- В ДГ няма главен учител 

,поради неподадено заявление 

и желание за заемане на тази 

длъжност. 
 

Вътрешен потенциал: 

1.Мотивиране на учителите да усъвършенстват компютърните си умения , придобиване 

умения за работа с интерактивна дъска и образователни софтуерни продукти, да 

повишават квалификационната си степен. 

2.Придобитите умения и знания от участия в квалификационните курсове и обучения да 

стават достояние на всички чрез различни форми. 

3 Популяризиране и внедряване на добрия педагогически опит и знания в практиката на 

ДГ. 
 

 

 

                      3.ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

В детското заведение , възпително - образователната работа се осъществява по  

Програма. С решение на Педагогическия съвет подготвителните предучилищни групи към 

детското заведение се обучават по програмата на МОН като използват учебните помагала 

на издателство „Изкуства“ Планирането е гъвкаво, съобразено с ДОС - по образователни 

направления и ядра. След предварително проучване на програмата за съответната 

възрастова група и необходимите помагала, пособия и дидактични материали  
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към нея,учителските екипи прилагат образователна стратегия, която е съобразена с 

възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни 

потребности. В процеса на възпитателно-образователната работа се прилагат различни 

педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. 

Ежегодно във всяка група се извършват диагностични процедури на входно и изходно 

ниво за оценяване развитието на децата. При съпоставяне на двете равнища се прави извод 

в каква степен всяко дете е овладяло минимума от знания,умения и отношения,съобразно 

ДОС. 

Грижата за здравето на децата е непосредствено свързана с разнообразни форми  на 

двигателна активност.Пълноценно се използват възможностите на утринното раздвижване 

подвижните игри ,заниманията по физическа култура за опазване здравето на децата и 

формиране на здравна култура. 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

-ВОП се основава на хуманно-личностния 

подход  

- Създадени са условия за равен старт на всички 

деца 

-Създадена е оптимална образователна среда, 

осигуряваща активно участие на децата. 

-Осигурява емоционален комфорт за създаване 

на позитивна мотивация у децата. 

-Стимулира се  активната позиция на детето в 

процеса на общуването на всички нива. 

-Създадени са условия за стимулиране на 

креативното мислене и въображение у децата. 

-Приобщаване на децата към общочовешките 

ценности и национални традиции. 

-Популяризиране на художествено-творческите 

способности у децата-изложби,концерти и др. 

- Наличие на възможности за допълнителни 

дейности по интереси- дейности в ДГ  
-Гъвкав дневен режим ,осигуряващ 

равностойност на трите основни дейности- игра-

обучение и труд. 

 

Вътрешен потенциал: 

- Отговорност при изпълнение на ЗПУО и поднормативните актове . 

-Овладяване на принципите и методите на позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешна и външна квалификация. 

- Учителите влагат творчество и свой стил на работа 

-Компетентен и критичен подбор на програми и помагала . 

- Осигуряване на  условия за физическо,познавателно,нравствено,емоционално и 

творческо развитие на децата ,като се гарантират техните права и сигурност, 

достойнство и уважение. 
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                           4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

Достатъчен сграден фонд,  занимални, спални и 

сервизни помещения, кухненски блок , 

физкултурен / музикален салон,  кабинет на 

директора, кабинет на касиера , медицински 

кабинет . 

Има компютри за административния персонал, 

принтери, копирни машини, телевизори, 

музикална уредба , компютри във всяка група. 

 - Утвърдени учебни помагала и други 
- Игрови площадки на двора за всяка група но с 

недостатъчни съоръжения и уреди 

 

Недостатъчни УТС , подпомагащи 

педагогическия процес . 

                                                                     

-  Несаниран сграден фонд. 

 
-няма методичен кабинет 

 

Вътрешен потенциал: 

-Търсене на възможности за включване на  спонсори в различните дейности 

- Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос за обновяване на МТБ. 

- Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство 

на детското заведение и обогатяване на МТБ. 

- Участия в публично – частни партньорства. 

- Включване в програма за реконструкция и основен ремонт –саниране на сградата на  

детското заведение и благоустройство на двора.  

- Внедряване на нови технологии и образователни софтуерни продукти. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                        

 

 

 

                                       

 

 

                              

 

                               



 7 

            5.ФИНАНСИРАНЕ 

Детската градина е на делегиран бюджет.Заплатите на персонала, издръжката на здравния 

кабинет и подготвителните групи се осигуряват от делегирани ”Държавни дейности” 

Издръжката се осигурява от общината – делегирани “ Местни дейности”,съгласно 

нормативна уредба. 

Заплатите на учителите са обвързани с национални програми - диференцирано  

заплащане, кариерно развитие и др. 

Съществуват други алтернативи, допускани от ЗПУО, за финансиране от проекти, дарения 

и спонсторство. 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

- Бюджет, управляван от директора по 

приоритетите на детското заведение. 

- Интериора в ДГ е естетически издържан и 

функционално организиран 

- Функционираща и действаща Система по 

финансово управеление и контрол, относно 

вътрешни правила за разглеждане на офертите 

по ремонти, услуги, доставки, работни заплати и 

др. 

- Функционираща и действаща комисия по отчет 

и контрол на даренията. 
- Наличие на вътрешни правила за труд и 

работна заплата. 

-Въведена е СФУК 

- Липса на средства за основен 

ремонт на сградата  за 

реконструкция и благострояване на 

двора на детското заведение , за 

енергийна ефективност. 

- Няма средства за заместници на 

титулярите 

- 

- 
 

Вътрешен потенциал: 

- Мотвиране и стимулиране на родителите към спонсорство. 

-Кандидатстване за включване в различни проекти и програми за финансиране. 

-Допълнително финансиране от съвместни инициативи на родителските активи. 

-Реализиране на благотворителни изложби, спектакли, концерти и др. 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 6. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХРАНЕНЕ 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1.Медицинското обслужване на ДГ се 

осъществява от мед.сестра.Контролът върху 

дейностите се осъществява от РЗИ София. 

2.Мед. кабинет е добре оборудван за оказване на 

спешна медицинска помощ.3. Осигурено е 

здравно обслужване и здравна профилактика. 

4.Храната се подготвя според изискванията на 

Наредба 6 / 10.08.2011г.на МЗ за здравословното 

хранене на децата.Менюто се изготвя от коми-

сия и се предоставя  ежеседмично на 

вниманието на родителите. 

5. ДГ участва в Европейска схема „Училищен 

плод” и „Училищно мляко”-финансирани от 

Бюджет на РБ/ ДФ „Земеделие”с финансова 

подкрепа на ЕС. 

 

 

Вътрешен потенциал: 

• Акцент върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот 

• Насищане на режима с активна двигателна дейност. 

 

 

                            7.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Семейна общност и родителите на децата –  

Връзки с неправителствени организации”  

Общински структури и институции – Община, РУО, кметства , читалища,  

Силни страни Затрудняващи моменти: 

-Участия в общински мероприятия. 

-Активни родителски комитети и работа с културни 

и държавни институции 

-Установени традиции в премствеността с 

основните училища  

- Създадени са ползотворни връзки с обществени 

организации и инстутиции –читалища 
 

-Недостатъчни контакти с 

неправителствени организации. 

-Липса на трайни контакти с 

фирми и спомоществователи. 

-Недостатъчно прилагане на 

разнообразни инициативи за 

повишаване активността на 

родителите. 

- Недостатъчно е включването на 

родителите във ВОП на детското 

заведение. 
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Вътрешен потенциал: 

  1.На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на  

сътрудничество и взаимопомощ със семейството чрез нетрадиционни форми /  

посещения и вкключване на родителите във ВОП/ - „Ден на отворени врати”, 

2.Утвърждаване на създадената система за обмен на информация със семейството и 

училището. 

3.Създаване на система за външна изява на деца и учители. 
 

 

 

            

2.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ  

2.1.ОБЩИ ПРОБЛЕМИ 

-Липсва национален инструментариум за диагностика на децата от ПУВ. 

-Недостатъчна финансова обезпеченост на цялостния процес в детското заведение- 

закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда. 

-Липса на национална стратегия за спорта при най-малките. 

2.2.СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

-Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна възраст и  

липса на адекватна корекционна система. 

-Проблеми с родителите - неразбиране целите на детското заведение, разминаване на  

критериите за развитие и възпитание на децата, свръхпретенции и др. 

-Липса на общи разбирания с родителите по отношение закаляването на децата. 

  

                                II.  МИСИЯ 

 

ДГ №132 „Светлина“ гарантира подкрепа и вяра в потенциалните възможности на 

всяко дете, като създава учеща среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с 

предизвикателствата на времето.  

Настоящата стратегия е ориентирана към ДЕТЕТО и към ОЧАКВАНИЯТА ни за него.    

             Полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, 

познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и 

творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при 

постъпването му в училище. 

 

 

                          III.ВИЗИЯ 

 

Визията е реалистична: краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и 

бъдещето състояние на ДГ № 132 „Светлина “. 

Тя отразява непрекъснатото развитие на институцията ДГ, вземайки под внимание 

дефицитите от информираност, възможност от действия, квалификация и др.по отношение 

на  ролята и възможностите  на екипа за преодоляване на възникнали проблеми. 
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Тя определя насоките по които ще работи ДГ и как ще се реализира програмната ни 

система. Основният стремеж на целият екип е утвърждаване на ДГ като 

конкурентоспособна ДГ , формираща у децата национални и общо човешки добродетели. 

Концентрира усилията на педагогическия екип да работи за постигане на трайни 

резултати, умения за критично мислене, компетентности чрез използването на 

разнообразни  интерактивни методи в изградена Учеща среда. 

Насочена е към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните 

фактори:  Детска градина – Семейство - Институции като партньори в провеждането на 

различните дейности. 

ВИЗИЯТА ни е 

 Място където детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и 

подкрепяно като даваме на всяко дете обич, уважение, избор.  

 Предпочитана среда в  която детето учи играейки, изследва света, 

експериментира, взаимодейства и във всеки един момент е център на 

педагогическото взаимодействие. 

 Чрез екипа от професионалисти развиваме и обогатяваме детските 

компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете. 

 Център за родители,търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и 

компетентна педагогическа информация. 

 ДГ е средище на хора,които обичат децата и професиите си ,поддържат 

квалификацията си на съвременно равнище,стремят се към висока 

професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 

  

                      III. ЦЕННОСТИ  

 

 Ние сме можещи, знаещи, квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред 

към иновациите, технологиите  и новите предизвикателства в предучилищния 

сектор . 

 Ние разполагаме с  функционална , естетична и безопасна среда за игри, 

обучение, забавления и спорт. 

 Да реализираме успешно партньорство със семействата, основано на традиции, 

доверие и взаимно увжение.  

 

 

                          IV. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ  

 

Тя определя подхода и последователността на работата на екипа през посочения 

период - стъпките, които ще предприемем, кога, къде и с кого ще я реализираме и по какви 

критерии ще оценим постигнатите от нас резултати. 

Целта на екипа на ДГ № 132 „Светлина“ е  

„Да бъдем предпочитани и конкурентни на база професионален екип, разбиращи и 

откликващи партньори, щастливи, знаещи и можещи деца, ръка за ръка със семейството. 

Да осигурим и гарантираме качествено предучилищно образование за всяко дете.„   

За постигането на тази цел в настоящата стратегия е формулиран План на 

дейностите, мерки и механизми за финансирането им, както и ресурси за нейното  
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прилагане, очаквани резултати, критерии и мехнизми за отчитане на изпълнението.   

 

Основните цели на предучилищното и училищното образование са:                           

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му;  

2.съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  

 4.придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;  

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

наразвитието и реализациятаим;  

 6.формиране наустойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;    

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното  гражданско участие;   

 8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата,учениците и хората с 

увреждания; 

 10. познаване на националните,  европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки;    

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата,които произтичат от членството в Европейскиясъюз.  

Задачи: 

Изграждане на организационна култура, ориентирана км утвърждаване на ценности и 

просперитет. 

 Съхранение и развитие на знанието в институцията. 

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

детето и неговия успех. 

 Модернизиране на управлението на детското заведение за адекватни отговори 

на  постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните обществени 

очаквания към предучилищното възпитание и подготовка  

 Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни 

цели. 

 Водещи принципи  и споделени ценности: 

 Хуманност и демократичност. 

 Позитивизъм и доверие. 

 Добронамереност и подкрепа. 

 Екипност. 

 Ефективност и резултатност. 

 Споделена отговорност. 

Нашите ценности са: детето и детството. 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТА ИМ 

 

1.Поддържане на висок професионален имидж на институцията ДГ 

 голяма предпочитаност при избора на ДГ от родителите  

 висока посещаемост 

 пълен капацитет и списъчен състав 

 множество изяви на различни нива и чрез разнообразни методи и средства 

 запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към ДГ 

и екипа ни. 

 

2.Повишаване и поддържане на съществуващата  мотивация на учителите и 

непедагогическия състав, непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадрите. 

 брой квалификационни кредити и участия на педагогическите  специалисти в 

различни квалификационни форми 

 кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС 

 Обмяна на опит 

 „Мотивираният учител е успешният учител!„  

 

3.Възпитаване и обучение чрез  създаване на  Учеща среда и емоционален комфорт 

за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства 

 поддържане и непрекъснато обогатяване на МТБ  в крак с новите изисквания 

 голямо разнообразие от различни и желани от децата дейности чрез свободен избор 

и достъп за всяко дете 

 осигуряване на качествен и интерактивен УВП от професионалисти с ново мислене 

и готовност за непрекъснато професионално и личностно развитие. 

 

4.Развитие и усъвършенстване  на партньрските отношения на ДГ със семейството  

и другите социални  фактори – Обществен съвет, родителски активи, НО и други. 

 разнообразни, системни, интересни и полезни партньрства осъществявани чрез 

различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и др.форми на 

взаимодействие и доверие.  

 

5.Ефективен мониторинг, отчетност, прозрачност и докладване по изпълнението на 

всички дейности на стратегията 

 

6.План за иновационни политики и управление на процесите – разработване и 

внедряване на нови методи и техники за развитие на ДГ с оглед постигане на максимални 

резултати 

 Стратегия за работа с хора- работа в екип,техники за успех, уникалност на всеки 

един от екипа, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, 

взаимопомощ и подкрепа в екипа. 

 Стратегия за насърчаване на учителите- техники за успех, награди и признания, 

насърчаване чрез стимули, сътрудничество в екипа, регламентирано време за 

комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане лични 

празници на всеки един от екипа, оценка на всеки един от екипа пред останалите, 
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подържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство- режим на труд и 

почивка, зачитане на личния живот, политика на отворени врати 

 Стратегия за позитивна общност- техники за успех, среда за надграждане на 

компетенциите, признаване на културни различия, справедливо справяне с всеки 

казус, човек или проблем 

 Стратегия за осигуряване на ресурси и материали- осигуряване на спокойна и 

обезпечена работна среда, материали според нуждите и идеите на екипа с цел 

прилагане на нови или различни техники на работа с децата 

 Стратегия за въвеждане на иновации в обучението- свободен избор на техника, 

метод, средства. Положителна подкрепа за различните стилове на работа, 

гарантиране на разнообразието и творчеството в работата с децата. 

 

                          VI. Потребности и приоритети:  

 Повишаване на качеството на предучилищното образование и подкрепа на 

личностното развитие. 

 Повишаване   квалификацията   на   педагогическия   персонал   в   отговор на 

променените  индивидуални  нужди  и  изисквания  към  квалификацията,  

налагани  от съвременното образование. 

 Обогатяване на материално-техническата база. 

 Усъвършенстване на управлението и оптимизиране на финансирането. 

 Приобщаване  на  родителите  и  социалните  институции  към  проблемите  на 

детската градина и съвременното предучилищно образование. 

 

 

VII. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Всички дейности за реализиране на настоящата стратегия ще се насочат към: 

 осигуряване на равен достъп до качествена педагогическа услуга за всяко дете 

 подобряване на психичното и физическо здраве на всяко дете 

 даване на знания, умения и възможности на всяко дете  за реализиране на неговите  

права и отговорности 

 оказване на необходима и поискана помощ от родителите с цел подобряване на 

уменията за родителство, консултиране, оказване на подкрепа, популяризиране на 

различни форми, методи и услуги за работа със семействата  

 обучение за родители, осигуряване на достъпни услуги за родители и деца, които да 

улеснят поддържането на близки взаимоотношения в полза на децата 

 включване на децата със СОП в живота на ДГ чрез осигуряването на достъпна 

архитектурна и подкрепяща среда  и обучени и квалифицирани за целта кадри 

 оптимизиране броя на екипа съобразно броя и потребностите на децата 

 осигуряване на финансови механизми за качествена образователна услуга 

 прилагане на индивидуален подход в обучението и възпитанието на децата, 

осигуряване на близка до семейната среда, предлагане на иновационни техники и 

методи за общуване 

 качествено здравно обслужване и здравна информация 

 повишаване  здравната и педагогическа култура на родителите 



 14 

 здравно образование на всеки педагог, дете и родител, насочено към даване на 

знания и придобиване на умения за здравословен начин на живот - чрез 

нац.програми за хранене и други методи и средства, изграждане на знания за 

безопасно поведение и действие при рискови ситуации 

 повишаване на физическата активност чрез спортни  и дейности по интереси, 

подобряване и разширяване на спортната база, 100% участие на децата в спортни 

изяви и мероприятия 

 консултиране на родителите за интересите и способностите на детето и 

подпомагане на избора им при записване на училище 

 възпитаване на децата и семействата им в дух на толерантност, недискриминация 

на основание пол, религия, етнос чрез обучение на кадрите и семействата и 

прилагане на добри практики 

 повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и прилагане на 

интерактивни методи на обучение чрез КИТ и др.иновации 

 включване на децата в конкурси, форуми, програми за развитие на детското 

творчество и таланти, основани на свободния им избор и професионална 

педагогическа подкрепа 

 осигуряване на адекватни и превантивни мерки при защита правата на децата- 

защита от насилие, форми на взаимодействие със семействата на деца в риск, 

незабавно сигнализиране при забелязване на насилие, забрана за прилагане на 

всякакви унизителни за детето методи на възпитание в ДГ и семейството- обида, 

физическо малтретиране, наказания и др. 

 осигуряване на децата правото да изказват мнение, да зачитат мнението на другия - 

иновативен подход- създаване на кът за изслушване, споделяне, консултиране 

 подобряване координацията между институциите, отговорни за отглеждането и 

възпитанието на децата - прилагане на общи политики и практики, по-голямо 

сътрудничество на всички нива, основано на доверие, взаимопомощ и грижа за 

всяко дете. 

 

VIII.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1.Чрез възможностите  на делегирания бюджет да се осъществява  ефективно, 

целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, 

издръжка и др.заплащане по посока държавни и местни дейности. 

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

прилагането на финансови механизми при финансирането на различните дейности по 

стратегията. 

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

в проекти по различни програми от Структорните фондове на ЕС, Оперативни програми на 

различни нива, дарения и др. 

 

                        IX. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Дейностите за подбора и развитието на кадрите ще бъдат: 

 качествен подбор-прилагане на ясни вътрешни правила при назначаване и 

освобождаване на кадрите 
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 близки и ефективни връзки с университетите и др.педагогически структури като 

банка за кадри 

 осигуряване и мотивиране на екипа за участия в обучения с цел  повишаване на 

квалификацията чрез спазване на изработените правила и план за квалификация в 

ДГ 

 въвеждане на мотивационни инструменти и техники за стимулиране на кадрите-  

развитие, ДТВ, финансови стимули, награди, повишаване на трудови 

възнаграждения, подобряване на условията на труд, обогатяване на базата с нови 

КИТ, спазване на вътрешните правила за СОРЗ 

 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Реализирането на стратегията е продължителен,отговорен , последователен и отворен във 

времето процес. С него ще се разширява автономията на ДГ и ще се формира 

специфичният й облик. 

   Стратегията ще се актуализира : 

1. В  началото на учебната година , след анализ на постигнатото. 

2. В случай на промени в организицията на дейността на детското заведение. 

3. При промяна на нормативната база в образованието отнасящи се до 

предучилищното образование. 

На основата на тази стратегия всяка година ще се  разработва годишен план за дейността 

на ДГ. 

Неразделна част от стратегията за развитие на ДГ е програмна система – цялостна 

концепция за развитието на детето. 

Стратегията за развитие на ДГ № 132 „Светлина“ е приета на Педагогически съвет с 

решение № от Протокол № 1 от 16.09.2020г. и е утвърдена със заповед №   / 18.09.2020г. на 

директора на ДГ. 
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ДЕТСКА ГРАДИНА № 132 „СВЕТЛИНА „ с.Чепинци 

и филиал  Подгумер –София ,ул. Стара планина № 1 , 

тел. 996 21 56 , cdg32@abv.bg 

 
 

 

 

 

        Утвърдил:.................... 

        Заповед №............./................. 

        Директор 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

на ДГ №132 „СВЕТЛИНА„ 

 

 
ОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ 

 
На основание чл.29 от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел Първи, ДГ изработва 

като част от своята Стратегия и прилага ПРОГРАМНА СИСТЕМА /ПрС/, която приема с 

решение на Педагогическия съвет. 

Програмната система  е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.  

Тя създава условия за придобиването на компетентностите по ОН от всяко дете, 

отчита спецификата на ДГ, съответства на интересите, възможностите и възрастовите 

характеристики на децата. 

 

 

СТРУКТУРА 

 

Подходи  на педагогическо взаимодействие 

 

Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ №132“Светлина “ ще 

прилагат в своята работа и които ще бъдат ключови за постигане на глобалната цел на 

Стратегията са  

 индивидуален подход към детската личност - създаване на условия всяко дете да 

действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени 

възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му развитие 
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 конструктивизъм - създаване на условия детето активно да моделира своето 

разбиране или знание чрез взаимодействие в различни дейности. Да предоставяме 

възможности за изява на децата , да ги подкрепяме, насърчаваме, улесняваме и 

тестваме в реални условия, да подържаме интереса и мотивацията им. Да е 

конструктивно едно дете означава да учи активно, да решава проблеми, да пренася 

/трансферира/ наученото в реални условия, да решава различни казуси, проблемни 

задачи, да повишава своята самостоятелност и критично мислене. При този подход 

детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в противовес на 

традициите и догмите то е АКТИВНО действащ субект и личност в процеса на 

учене чрез игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие„ 

 включване на семейството като партньор на институцията 

 личностно ориентиран подход 

 функционално делово партниране- дете-дете, дете-учител, учител-родител 

 емоционално филтриране и изграждане на екип 

 

 

 

 

Форми  на педагогическо взаимодействие 

 

Те са основни и допълнителни. Организират се в съответствие с настоящата програмна 

система при зачитане на потребностите и интересите на децата от различните възрастови 

групи. 

Основна форма на педагогическо взаимодействие е ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

СИТУАЦИЯ /ПС/, която протича предимно под формата на игра. ПС се организира само в 

учебно време и осигурява пстигането на компетентностите по ДОС за седемте 

образователни направления/ОН/- БЕЛ, Математика,, ОС, ИИ, Музика, КТ, ФК. 

Педагогическата ситуация е вид системно и методично изследване, така че от 

непостижима възможно най-добра форма да се премине към възможно най-ефективна и 

иновативна практическа реализация.Броят и продължителността на ПС се определя от 

ДОС /Приложение №1 за брой ПС по възрастови гр.и ОН съгласно Наредба 5/ 

 

Допълнителните форми /ДФ/ на педагогическото взаимодействие са тези, която се 

организират ежедневно по преценка на учителя в рамките на деня в детската група. Чрез 

ДФ се разширяват и усъвършенстват компетентностите по ДОС с цел разнообразяване 

живота на детето и цялостното му личностно развитие. ДФ се организират извън времето 

за провеждане на ПС. Те могат да бъдат- утринно раздвижване, подвижни игри, 

дидактични и творчески /СРИ/ игри, разходки, излети, посещения на обекти, творчески 

изяви и презентиране на детски таланти, екскурзии сред природата, работа в ателиета и др. 

Те са незадължителни и нерегламентирани. Могат да се осъществяват с цялата група, с 

подгупа или индивидуално с определени деца. 

 

ДГ конкретизира разпределянето на ПС за всеки вид организация, която предлага. ДЗ 

определя седмичния брой на ПС за всяка група, съобразявайки се с този по Наредба 5 за 

ПУО. Учителите от всяка група разработват конкретно разпределение на ПС по ОН-

седмично разпределение преди началото на УГ . 
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Тематично разпределение за всяка възрастова група  

 
Включва темите, очакваните резултати, методите и формите за проследяване 

постиженията на децата във всяка група. Разработва се от учителите по възрастови групи 

като се отчитат интересите на децата и спецификата на ДГ. Осигурява ритмично и 

балансирано разпределяне на съдържанието по ОН. Варианта за изработване на 

тематичното разпределение е по избор на учителите.Утвърдените от Директора тематични 

разпределения се съхраняват от учителите на групата заедно с дневника на групата. 

Темите, които ще се реализират в съответния месец имат глобален характер, реализират се 

чрез една или няколко ПС и дават възможност за придобиване на компетентностите от 

различните ОН. Тематичното разпределение може да се преструктурира при възникнали 

обстоятелства от обективен характер.Това се отнася за конкретната група и се предоставя 

на Директора за утвърждаване.Съхранява се от учителите заедно с дневника на групата 

Механизъм за взаимодействие между участниците в ПУО 

 
Участници в ПУО са- децата, учителите,пом.персонал, родителите, Директора. 

Сътрудничеството и взаимодействието между участниците в ПУО се осъществява при 

условия и по ред определени в ПДДГ. Част от механизма за взаимодействие са и 

Плановете за работа с родителите по групи. 

Сътрудничеството и партньорството с родителите се осъществява чрез: 

-индивидуални срещи между страните 

-родителски срещи 

-присъствие и участие на родителите в процеса на ПУО: оказаване на помощ под 

различна форма на групата и ДГ, включване в образователния процес чрез участие в 

Консултативния кабинет за родители, общи проектни дейности, презентирани от родители 

за деца, общи изяви и др. 

-различни форми на комуникация- електронен дневник, сайт на Д, е-мейли, 

комуникация чрез телефон, съобщения, кутия за мнения и препоръки и др. 

-провеждане на общи празници, развлечения, концерти, базари и др. 

 

 

 

Настоящата стратегия е приета на заседание на педагогическия съвет на 

16.09.2020 г. и е утвърдена със заповед на директора на ДГ№132“Светлина”. 

 


