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С Т Р А Т Е Г И Я 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ 

ЗА ПЕРИОДА 2020Г. – 20204Г. 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯТА Е ОСНОВАНА НА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВИ:  

1. Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, „Европа“ 2020г. 

 2. Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през 

целия живот  

3. Национална референтна рамка  

4. Лисабонска стратегия на ЕС  

5. Конвенция но ООН за правата на детето  

6. Закон за закрила на детето  

7. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ 
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 8. Национална програма за закрила на детето / 2019г./  

9. Национална стратегия за детето /2018–2030г./  

10. Национална програма за интеграция на деца със специални 

образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания в системата на 

народната просвета  

11. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст  

12. Национална програма за развитие на България – 2020г.  

13. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училищта.  

14. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. 

 15. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в 

в Република България  

16. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020г.  

17. Актуализирана стратегия за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства  

18. Декларация за принципите на толерантност  

19. НАРЕДБА №5 / 03.06.2016г. за предучилищното образование на МОН  

20. НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 2016г.  

21. НАРЕДБА за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, 2016г.  

22.Нардба №15 от 22.07.2019г.за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти . 

 23.Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 



 

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период на развитие 

на  детската градина, начините за реализирането на целите.Основава се на 

принципите и насоките от ЗПУО. Разработва се в унисон с идеите на 

Световната организац предучилищно образование ОМЕП и др. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които 

водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности 

на детскса градина„Здравец”, разработена в съответствие с целите и 

основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно: 

недопускане на дискриминация; защита интересие на детето; право на 

живот, оцеляване и развитие и право на детето да бъде чуто и неговото 

мнение да бъде взето предвид.Стратегията  се опира на миналия 

положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания 

резултат, . Определя условията и трудности,установява принципите на 

ръководство.Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните 

мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели. Съхранява добрите 

традиции и достойнства на ДГ „Здравец . Стратегията анализира силните 

страни и вероятните трудности и проблемите за реализирането й ,осмисля 

пътя по който трябва да се върви за справяне с трудностите и решаване на 

бъдещите действия. Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, 

визия, принципи, дейности и цели, определящи нейната структура и 

съдържание. Стратегията на ДГ „Здравец“,   е съобразена с новите 

противоепидемични мерки и изисквания на правителството на територията 

на Република България. 

 

 

 



І. МИСИЯ 

Мисията на ДГ „Здравец”: 

-да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете. 

- мобилизиране на финансовото обезпечаване, интегрирането и насочването 

на усилията на държавната институция и на гражданското общество към 

подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко 

дете за реализация на неговите възможности. 

-да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото 

развитие;  

-да мотивира учителите да реализират в най – висока – степен своите умения. 

-да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина 

е значима и необходима  среда за пълноценното развитие на детето от 

предучилищна възраст. 

- Мисията на Стратегията е Утвърждаване на съвременни иновационни 

модели на възпитателнообразователна дейност в детското заведение, 

осигуряващи максимално развитие на детскта личност .  

- Опазване здравето на децата и служителите при наличие на извънредно 

положение при борба с вирусите. 

ІІ. ВИЗИЯ 

ДГ „Здравец”е : 

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

подкрепяно. 

-Предпочитана среда за умствено, емоционално, социално, личностно и 

здравно развитие. 

- Място , което осигурява подкрепяща среда за осигуряване на подкрепа за 

личностно развитие на всяко дете. 



-Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 

сътрудничество, педагогическа информация. 

-Средищена 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.  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на 

детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, 

възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни 

инициативи. 

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс 

за предучилищно възпитание на всички .Оптимизиране на възможностите 

на детското заведение да се превърне в  

център за образователна, културна и социална дейност не само като краен 

продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на 

многостранни инициативи. 

Подцели: 

1. Нов стил на управление за търсене и намиране на нови възможнжсти за 

приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда; за 

стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др. 

 

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 насърчаване на 

развитието и реализацията им 

 6. Формиране на толерантност и уважение към етническата. Националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин  

7. Формиране на толерантност и уважение към децата и хората с увреждания  

8. Интегриране на децата със специални образователни потребности и 

активно прилагане Наредбата за приобщаващо образование  . 

 

9. Познаване на националните, европейски, световни и културни ценности и 

традиции  

10. Формиране на трайни навици при спазване на противоепидемичните 

мерки 

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.Хуманност на възпитателно - образователния процес и преоткриване на 

детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, 

свобода и творчество.  

3.Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между 

детската градина и семейството, държавните и културни институции при 

осъществяване на държавните образователни изисквания. 

 

 



ІV. 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 не насилието.  

3.Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и 

материално обезпечаване на дейността на детското заведение съобразно 

новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското 

образователно пространство. 

 4.Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството. 

5.Партньорство, допълняемост, концентрация 

 

 

Приоритети на детската градина 

-Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, 

защита и зачитане на правата му и хуманно отношение къминдивидуалната 

детската личност; 

- Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена 

комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифицир 

екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите 

и интересите му; 

Социално педагогическа работа за  бърза и успешна адаптация и висока 

успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното 

училище; 

Балансиране на традициите свързани с теорията и методиката на 

Предучилищното възпитание  и образование и иновационните тенденции и 

евроинтегративните ресурси в областта; 



Предучилищната възраст  - време за възпитаване на добродетели и 

традиции чрез нови методи и похвати. 

Прилагане на практики за подпомагане на млади и новопостъпили учители  

- библиотечен фонд, който да съдържа план ситуации по образователните 

направления и БДП, портфолия на учители; 

Осигуряване на подкрепящо образование за всички деца 

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс 

за за достъп на деца , които нямат такъв /деца, недостатъчно добре 

владеещи български език , деца със СОП, деца от социално слаби семейства 

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда 

1.1. Деца 

В ДГ „Здравец”се приемат деца на възраст 2–6години, като групите се 

оформят по възрастов принцип и правилата за прием на деца ,собразно ЗПУО 

и Наредбата на Община Мъглиж за записване , преместване и отписване на 

деца.. 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.  

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

1. Децата са физически и психически  
здрави и правилно развити. 
2. Децата са добре адаптирани в  
условията на детската среда. 
3. Осъществена е приемственост 
детска градина – училище.  
4. Осигурено е здравно обслужване;  
5. Има Обществен съвет.. 

1. Затруднения при сформирането на  
Едновъзрастови групи и редовната 
посещаемост на по – малките деца 
2. Нарастване броя на децата със  
социално неприемливо поведение, 
отхвърлящи традиционн 
педагогически въздействия.  
3. Липса на съвременни условия за 



6. Преместване на децата има само 
при промяна местоживеенето на 
семейството. 
7. Много добра подготовка на 
подготвителните групи за училище. 
 

игра на открито – площадки , 
отговарящи на съвременните 
стандарти.  
4.Недостатъчно разяснените методи за 
използване на дигиталните платформи 
при онлайн обучението на децата. 
5. Незадоволително владеене на 
българския език при постъпване на 
децата от малцинствата. 
6. Изискване за по-добра връзка и 
комуникация с родителите при 
наличие на извънредна ситуация. 
 
 

 

 

 

1.2.Кадрови ресурси 

Общ брой персона л в ДГ“Здравец“ -9 човека 

педагогическия персонал - 4 педагогически специалисти 

-директор 

- 3 „старши учител „, 1 „ учител 

Образование на педагогическия персонал: 

 - 4 с образователна степен –„бакалавър“  

-3 с V ПКС 

Средна възраст на педагогическия персонал – 50г. 

Непедагогически персонал- 5 и медецински специалист – 1 

Образование на педагогическия персонал: 



2-средно специално образование. 

2 – средно общо. 

1 – основно образование. 

Средна възраст на непедагогическия персонал -48г. 

 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

- Добра вътрешно-методическа 
дейност. 
 -Наличие на психолог и логопед, 
полезни в подобряването качеството 
и ефективността на ВОП и 
ежедневната работа с учители , 
родители и деца. 
 -Създадени условия за лична изява и 
професионална удовлетвореност. - -
Работа в екип на различни 
нивапедагогически и обслужващ 
персонал.  
-Наличие на финансови условия за  
материално стимулиране на 
учителите, чрез еднократно в 
годината диференцирано заплащане 
зарезултатите от педагогическа 
работаи. 
- Осигурен финансов ресурс и участие 
в квалификационни дейности за 
продължаваща и вътрешна 
квалификация.  
 - Придобиване на 
образователноквалификационна 
степен от все по-голям брой учители. 

 Осигурена здравна профилактика и 

-Прекалена административна 
натовареност на директора.  
 -Все още недостатъчно желание и 
умения на учителите за работа по 
европейски проекти и програми. -
Липса на разнообразни форми на 
мероприятия за сплотяване на екипа. 
-Бъдещо обучение и подпомагане на 
учителите, които изпитват известни 
затруднения при дигиталното 
обучение и свързване 
- Недостатъчна мотивация за  
придобиване и повишавате на ПКС.  
-Недостатъчни умения за работа със  
съвременни образователни 
софтуерни продукти. 



мониторинг на работното място от 
фирма по трудова медицина. 
-Работа по Европейски проекти и 
Национални програми от всички 
педагогически специалисти. 

 

Вътрешен потенциал: 

-Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения.  

- Пълноценно използване на интерактивните дъски за всяка група чрез 

провеждане на обучения и мобилизиране на творческия потенциал на целия 

колектив. 

 -Популяризиране в специализирания печат и внедряване на собствен 

педагогически опит и знания в практиката на цялата градина. 

 -Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да 

станат достояние на целия педагогически екип чрез различни форми.  

-Популяризиране и обучения за включване на по-голяма част от 

педагогическите специалисти в участието им в проекти и 

-Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в 

практиката на цялата градина. 

 

1.3. Възпитателно-образователен процес 

1.Наличие на Програмна документация и помагала. 

2. Изпълнение на държавните образователни изисквания. - Планирането е 

гъвкаво и мобилно 

3.Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи позитивна среда за 

децата и стимулиращи мисловните процеси. 



 

Силни страни Затрудняващи моменти 

1. Създадени са условия за „равен 
старт“ на всички деца. 
2 Популяризиране, 
изяваипрезентиране на творчеството 
на децата-
изложби,концерти,празници и др. 
4. Приобщаване на децата 
къмнационалните ценности и 
традиции. 
5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ 
равностойност на основните и 
допълнителни форми напедагогическо 
взаимодействие. 
6. Утвърждаване на 
личностноориентиран ипозитивен 
подход на възпитание. 
7. Създадена е подкрепяща сред за 
деца , нуждаещи се от подкрепа за 
личностно развитие. 

1. Недостатъчност в прилагането на 
превантивна и рехабилитационна 
педагогика, както и невладеене на 
компенсаторни педагогически 
механизми. 
2. Липса на описани добри практики и 
на популяризирани интерактивни 
методи за взаимодействия за детската 
градина. 
3. Липсва национален одобрен 
инструментариум за диагностика. 
4. -Необходимост от преосмисляне на 
възможностите за провеждане на 
дейностите извън задължителните 
/ДОД/ извън групата /например 
обособяване  игрище за футбол, био 
градинка/ 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ: - 

Овладяване на принципите и методите на позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешна и външна квалификация. 

 -Повишаване на квалификацията /провеждане на курсове, тренинги, 

обучение и самообучение, включително насочени към развитие на 

творческия потенциал на колектива като цяло ядро/. 

 -Компетентен и критичен подбор на програми и помагала, ориентиран към 

изпробване на нови програми и помагала  

 - учителите , които притежават дигитални умения на по-високо ниво,да 

използват иновативни програми и технологии 



 

 

1.4. Учебно-техническа и материална база 

Достатъчен сграден фонд,не специално проектиран и построен за детска 

градина. Разполага с  2 спални; 2занимални;  физкултурен салон ; обособен 

административен сектор, дворна площадка -1 / необходимо е изграждането 

на още една , съоръжения,физкултурен салон , стая за почивка на персонала, 

здравен кабинет,. 

Достатъчни УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес 

– компютри,принтери, копирни машини, DVD ,мултимедия ,интерактивна 

дъска. 

Библиотечен фонд – периодичен печат, професионална литература, 

утвърдени помагала и др. 

Двор за дейности на открито. 

Силни страни Затрудняващи моменти 

1. Обособени помещения за всяка 
група. 
2. Достатъчно количество технически 
средства,необходими за 
педагогическия процес. 

1.Наличие на площадка само за 
едната група 
2.Липса на обзавеждане за 
занималните/дидактични 
шкафовеигрални кътове и др./  

 

Вътрешен потенциал: 

- Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните 

дейности. 

- Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към 

обновяване на МТБ. 

- Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции. 



- Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за 

благоустройство на сградата и двора на детското заведение. 

1.5. Финансиране 

Финансирането на детската градина е общинско: 

-Заплатите на персонала, издръжката Детската градина , на медицинския 

кабинет и подготвителните за училище групи 

-Детската градина не е на  делегиран бюджет. 

-Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – 

диференцирано заплащане, кариерно развитие, и др. 

 

1.6. Външни фактори 

Семейна общност и родителите на децата  

Общински структури и културни институции. 

Връзки с неправителствени организации . 

Силни страни Силни страни 

1. Включване на родителите в прекия 
образователно-възпитателен процес. 
2. Установени са традиции на 
приемствеността с училища= 
-Участия в общински мероприятия= 
– Работа по Проекти. 

1. Недостатъчно е включването на 
родителите в образователни 
инициативи на детската градина. 
2. Недостатъчно е прилагането на 
разнообразни инициативи за 
повишаване активността на 
родителите. 
3.Неефективни са връзките и 
контактите с неправителствени 
организации 

 

 



Вътрешен потенциал: 

- На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип 

отношения на сътрудничество и взаимопомощ със семейството 

чрез нетрадиционни форми / включване на родителите от повече 

групи във ВОП/ - „Родител учител за един ден” „Ден на отворени 

врати”, участие на родители в срещи с психолога и медицинския 

персонал …”Библиотека за родители” и др.  

-Утвърждаване на създадената система за обмен на информация 

със семейството, детската ясла и училището. 

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

Наличие на ресурс за разширяване на дигиталното оборудване и 

модернизация на детското заведение. 

- Търсене на възможности за включване на нови спонсори в 

различните дейности. 

- Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос за 

обогатяване на МТБ. 

  Кандидатстване по национални и европейски програми и 

проекти.  

- Търсене на различни форми за взаимодействие с родителите. 

 2. Идентификация на проблемите 

2.1. Общи проблеми: 

-Липсва национален инструментариум за диагностика. 

- Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската 

градина – закаляване, съвременна образователна и здравословна среда и др. 



2.2. Специфични проблеми: 

• Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското 

заведение, разминаване на критериитеза развитие на децата, и др. 

• Липса на съвместна (със семейството) закалителна програма за 

децата. 

• Остаряла материална и дидактична база. 

 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Административно-управленска дейност 

1.1. Търсене на нови контакти с институци, фондации и организации 

за подпомагане дейността надетската градина. 

1.2. Участие в проекти и програми (общински, регионални, 

национални, международни). 

1.3. Популяризиране на постижения на деца и учители: 

–създаване на портфолио на децата и учителите в детското 

заведение. 

1.4. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 

1.5. Търсене на допълнителни средства за финансиране на 

дейностите. 

2. Образователно-възпитателна дейност 



2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – 

автодидактични игри и материали,интерактивни методи, 

компютърни програми и др. 

2.2. Използване възможностите на индивидуална и групова 

организация на работа. 

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна 

практика. Създаване на набор от одобрени тестове за всяка група. 

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и 

провеждане на съдържателен педагогически процес. 

2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за децата 

,нуждаещи се от подкрепа. 

3. Квалификационна дейност 

3.1.Разработване на система за приоритетна квалификационна 

дейност във всяко микро обединение.  

3.2.Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми 

на различни равнища.  

3.3.Внедряване ,съхранение и популяризиране на добрия 

педагогически опит. 

 3.4.Обмяна на опит - паралелно, допълващо, циклично –по 

различни проблем  

4. Социално-битова и финансова дейност 

4.1.Обогатяване и поддържане на материално – техническата база. 

- осигуряване на образователни компютърни програми за децата от 

всички групи; - обмисляне на още по пълноценно използване 



възможностите на дворното пространство;  дообогатяване на 

игровата и дидактична база;  обогатяване и модернизация на 

дигиталните средства за работа(компютри, таблети, колонки и 

софтуерни програми. - до осъвременяване на интериора на по 

старите постройки.  

4.2.Организиране на различни дейности – спорт, културни 

мероприятия и др. 

 ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

5.1. Финансиране от общинския бюджет. 

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране. 

5.3. Привличане на спонсори. 

5.4. Реализиране на благотворителни кампании. 

5.5. Собствен труд на служители на детската градина. 

VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1.Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна 

образователна среда в детското заведение. 

 2.Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо 

здраве и творческо развитие на децата.  

3.Използване на нови педагогически технологии в практиката. 

4.Мотивация за по-висока квалификация на учителите и 

медицинските сестри.  



5.Разширяване на взаимодействието-учител-дете-семейство с цел 

изграждане на детската личност.  

6.Разширяване на ползотворните контакти на детското заведение с 

други социални, обществени и културни фактори.  

7. Решаване на проблеми. Мобилност на мениджърските и 

управленски функции на директора.  

8. Повишаване на качеството при дигиталните умения и 

модернизация на съществуващите връзки и дейности при изпъ  

 

VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността 

на детската градина. 

2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на 

Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет. Стратегията се 

актуализира на 4 години. 

 


