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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

     Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови 

състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ № 46 „Горска приказка“. Тя се 

опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, 

търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на 

дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство. 

Въз основа на разбирането за значението на предучилищното образование, като 

основополагащо за учене през целия живот(уча за да зная, за да мога, за даживея заедно, за да 

бъда),като осигурява физическото,социалното,емоционалното и творческо развитие на децата, е 

разработването на тази стратегия за развитието на ДГ 46 „Горска приказка” 

 
Нормативна осигуреност на стратегията за развитие: 

• Закон предучилищното и училищно образование;  

• Конвенция на ООН за защита правата на детето; 

• Закона за закрила на детето; 

• Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот; 

• Национална програма за интеграция на деца със СОП; 

• Национална програма за развитие „България 2020”; 

• Стратегия за развитие образователната система в община Варна запериода 2014– 

2020година; 

• ДОС за предучилищно образование; 

• Положителната практика от цялостна дейност на ДГ46”Горска приказка” – Варна 

 

Последните две дават възможност за педагогическо взаимодействие, 

гарантиращо организирано и системно развитие, чрез обучение, практически дейности 

и игрово-познавателни активности за достигане на качествена училищна готовност. 

Наличието на съвременна законодателна нормативна база в образованието 

осигуряват възможност за реализиране на принципите: толерантност и сътрудничество; 

публичност и откритост; традиции и съвременност; многофункционалност и системност; 

интелектуализация и прагматизъм; компенсаторност и успеваемост. 



     Стратегията се опира на взаимосвързаните мисия, визия, ценности, цел и подцели, дейности за 

реализирането, което създава условия за придобиването на съвкупност от компетентности, 

необходими за по-нататъчното обучение на децата. 

МИСИЯ  - възпитателна институция,отговаряща на европейските приоритети,в съответствие с 

изискванията на МОН за равен достъп и качествено образование. 

   да вярва, подкрепя и развива потенциалните възможности на всяко дете; 

   да създава благоприятна позитивна ,разнообразна и подкрепяща среда за неговото 

цялостно развитие;  

  да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 

  да убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима 

среда за пълноценното възпитание,социализация и обучение на детето от предучилищна 

възраст. 

ВИЗИЯ 

ДГ 46 ”Горска приказка” да бъде: 

• Мястото, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. 

• Благоприятна среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, 

социално, личностно и физическо развитие. 

• Център за родители, търсещи и намиращи сътрудничество,подкрепа, съгласие,разбиране и 

педагогическа информация. 

• 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. 

II.ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО   

   

Ориентираност 

към личността  

Най-важната задача за нас, е подкрепата за развитието и успехът на 

отделната личност.  

Равен достъп  Всяко дете в детската градина има право да получи качествено 

образование, което отговаря на възможностите,нуждите и способностите 

му.  

Сътрудничество   Успешната образователна и възпитателна политика  се основава на широко 

участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до 

изпълнението.  

Отговорност   Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 

персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата 

дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на 

трайни ефекти с дългосрочно въздействие.  

Гъвкавост   Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя възможности за 

свободен избор на обучаваните.  

Единство в 

многообразието   

Възпитанието подготовката и на децата се осъществяват в рамките на 

единна културно-образователна среда, която създава гаранции за 

съхраняване и утвърждаване на българската национална индентичност и 



познаване на националните,европейски и световни културни ценности .  

Новаторство   Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира 

желание,воля и възможности за възприемане на нови подходи и действия, с 

цел постигане на по-добри резултати.  

Автономност   Детската градина, като част от  системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните 

образователни стандарти.  

Отчетност   Прозрачност на управлението.Всички участници в образователната и 

възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел 

осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на дейността си.  

Ефективност   Качествено и динамично управление, реализация и обвързване на 

ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие.  

Законосъобразност   Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на 

ЗПУО, на законите и другите нормативни актове и референтни документи 

 

III.ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА: 
Да  изградим училищна политика насочена към мотивацията и подготовката на  децата за 

учене през целия живот и успешното им интелектуално,емоционално духовно и физическо 

развитие;социализация, интеграция и  реализация в училище и  реалния живот в съвременните 

общности. 

 

Основната цел се реализира чрез следните дейности: 

 
- Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание.  

- Развиване на системата за квалификация,    преквалификация и контрол. 

- Утвърждаване на детската градина като образователно, възпитателно и културно средище 

– място за откриване на заложбите и способностите на децата.  

- Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата 

взискателност на родителите.  

- Осигуряване на спокойствие,ред,защита на децата в детската градина.  

- Взаимодействие с родителската общност.  

- Осигуряване на възможност и създаване на условия за публична изява и творчеството на 

децата.  

- Обновяване, поддържане и съхраняване на материалната и техническа база.  

- Постигане на  образователна интеграция на деца от различни етнически групи. 

- Участие в национални и общински програми и проекти  

IV.ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

     1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда 

     1.1. Деца 

     В ДГ № 46 се приемат деца на възраст 3–7 години, по желание на родителите (съгласно ЗПУО), 

като групите се оформят по възрастов принцип и правилата за прием на деца в Община Варна. Не се 

допуска дислриминация и подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по 



друг диференциращ признак.Спазва 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. Нормална посещаемост в групите, което 

води до добър микроклимат и психологически 

комфорт.  

3. Осъществена е приемственост детска 

градина – училище. 

4. Осигурено е здравно обслужване -

осъществяване на оптимален сутрешен 

филтър от медицинска сестра и лекар (по 

грфик два пъти седмично) 

5. Въвеждане на задължително предучилищно 

образование на децата от 5 годишна възраст. 

6. Осигурено е постоянно видеонаблюдение на 

дворното пространство на детската градина. 

7. Изградена е система на СОД 

1. Очертан демографски срив и липса на 

деца.  

2. Липса на законови разпоредби за 

строг режим за недопускане на ОЗБ и 

връщане на болни деца;  

3. Вероятност за изтичането на деца 

от ПГ 5г. и ПГ 6 г. група вследствие 

възможността подготвителните групи 

да се организират и в училище. 

4. Нарастване броя на децата с 

неадаптирано и социално неприемливо 

поведение, отхвърлящи традиционни 

педагогически въздействия. 

5. Необходимост  от обновяване на по-

голямата част от уредите за игра на 

открито. 

Вътрешен потенциал: 

• Разчитане на изобретателността, любознателност и висока сензитивност на децата. 

• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между самите 

деца. 

• Избягване напрежението, тревожността, агресивните прояви и неприемливото поведение на 

децата. 

• Диагностициране на темпа и нивото на развитие и създаване на адекватни условия за 

индивидуално прогресивно развитие на децата. 

 

1.2. Кадрови ресурси 

Брой на педагогическия персонал – 6 педагогически специалисти (директор и 5 учители) 

Възрастов състав – средна възраст 40 – 50 год. 

Образование на педагогическия персонал – всички педагози са с висше образование – степен 

бакалавър или магистър. 

Професионално квалификационна структура – от колегията 1 човек е с 2 ПКС, 2 с 5 ПКС  



От педагогическия персонал – 1 е с втора специалност. 

В детската градина няма главен учител. 

В детската градина има 1 старши учител. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Наличие на финансови условия за 

материално стимулиране на учителите, чрез 

еднократно в годината диференцирано 

заплащане за резултатите от 

педагогическата работа, делегиран бюджет и 

Вътрешни правила. 

2. Наличие на възможности за вътрешно 

финансиране на текуща педагогическа 

квалификация чрез системата на делегиран 

бюджет. 

3. Наличие на квалифицирана педагогическа 

колегия с мотивация за придобиване и 

повишавате на ПКС. 

4.Утвърдена екипност на различни равнища. 

5.Умения за презентиране и популяризиране на 

собствен опит. 

6.Участие на представители на 

педагогическата колегия в подбора на учители. 

7. Осигурени условия за безопасни условия за 

работа и мониторинг на работното място от 

лицензирана фирма. 

1. Няма система за поддържаща 

квалификация, финансирана от външни 

фактори. 

2. Недостатъчна квалификация на 

учителите по отношение 

интегрирането на деца със СОП и 

т.нар. деца.с „неприемливо поведение“ 

3. Недостатъчни умения за работа със 

съвременни образователни софтуерни 

продукти. 

4. Недостатъчни умения за 

разработване и защита на проекти по 

национални и европейски програми 

5. Недостатъчно спазване от 

родителите на времето за сутрешен 

прием на децата в ДГ 46, което води до 

нарушаване на дневния режим , особено 

в подготвителните групи; 

Вътрешен потенциал: 
• Мотивиране на учителите да овладяват нови компетеции за компютърни умения и чужди езици. 

• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група,  

• практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа 

конференция, информация от библиотека, интернет.  

• Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит, знания и умения в практиката 

на цялата градина. 

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

на всички чрез различни форми на квалификация. 



1.3. Възпитателно-образователен процес 

Наличие на Програмна документация и помагала. 

Изпълнение на държавните образователни стандарти . 

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата и стимулиращи мисловните 

процеси. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Създадени са условия за равен достъп и 

качество на обучението на всички деца. 

2. Гъвкав дневен режим, осигуряващ 

равностойност на трите основни дейности: 

игра–обучение–труд. 

3. Приобщаване на децата към националните 

ценности и традиции. 

4. Популяризиране, изява и презентиране на 

творчеството на децата – изложби, 

концерти, собствени дискове и др. 

5. Утвърждаване на личностно ориентиран и 

позитивен подход на възпитание. 

6. Използване на програмни помагала за учителя 

като се разработват годишни разпределения за 

всяка група, отчитащи индивидуалните 

особености на децата, спецификата на 

годишните празници и др. моменти 

1. Недостатъчност в прилагането на 

разнообразни педагогически похвати, 

както и не владеене на компенсаторни 

педагогически механизми. 

2. Недостатъчно използване на 

природните дадености на района на 

детската градина за организиране на 

физическата дейност на децата. 

3. Недостатъчна ефективност и 

трудоемка диагностика, 

нестандартизирана за възрастовите 

особености на групите. 

 

Вътрешен потенциал:  

• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, 

вътрешна и външна квалификация на целия персонал на детското заведение – педагогически и 

непедагогически. 

• Повишаване на квалификацията (организирано обучение или самообучение) в реализиране на 

идеите за учене през целия живот. 

• Компетентен и критичен подбор на програми и помагала. 

• Ефективна работа на помощните комисии и делегиранене права за организация на 

квалификационна дейност на персонала според потребностите,възможностите и нагласите. 
• Осигуряване на качествено и ефективно образование.  

• Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към 

конкретни резултати.  

• Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и 

практическа приложимост на преподавания материал  

• Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и 



научаване на учебни знания;  

1.4. Учебно-техническа и материална база 

Достатъчен сграден фонд, приспособен за детска градина. През предишния стратегически период 

2012 - 2016 г. базата бе постоянно обновявана и реновирана. 

 Учебна база : 

◦   отделни занимални и спални за всяка група, отделни санитарни помещения; 

◦   музикален кабинет; 

◦   салон за занимания по физическа култура; 

◦   дворни площадки, от които са отстранени старите опасни за ползване спортни съоръжения 

и частично са поставени нови уреди; 

◦   Достатъчни УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес –преносим и 

настолни компютри, принтери, копирна машина,ламинатор и подвързваща машина, 

телевизори,DVD и мултимедия,интерактивна дъска с образователен софтуер. 

◦  Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала 

и др. 

 Материална база: 

o обновен е главен вход на ДГ 46 през 2014 год. който дава облика на детската градина; 

o оформени и ремонтирани кабинети в административния корпус; 

o основно обновени коридори,занимални и спални помещения – мебели и интериор; 

o кабинет за медицински специалист; 

o обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа; 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Обособени помещения за всяка група. 

2. Игрови площадки на двора за всяка група с 

необходимите съоръжения и уреди. 

3. Достатъчно количество технически средства, 

необходими за педагогическия процес – компютри, 

мултимедия, интернет, копирна 

машина,интерактивна дъска и др. 

4. Климатична отоплителна система. 

5. Подменени настилки във всички групи, във 

1.Сградата е частна собственост. 

2. Остарял сграден фонд и стара ел. 

и ВИК инсталация. 

3. Остаряла дограма на първи и 

втори сграден етаж. 

4. Липса на съвременни настилки на 

двора и уреди за игра съгласно 

европйските стандарти; 

5. Липса на топлоизолация на 



физкултурния и музикалния салон; 

6.Подменени дидактични шкафове,маси,легла и 

гардероби 

7. Изградена система за видеонаблюдение за 

охрана; 

8. Наличие на кухненски блок. 

сградата; 

 

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 и поддръжка 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. 
 

5. Финансиране 

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.  

От 2012г. ДГ № 46 “Горска приказка“ е на делегиран бюджет. 

Заплатите на персонала, част от издръжката подготвителните групи ,учебни 

помагала,СБКО,квалификация на персонала, трудова медицина и др.се осигуряват от фонд 

„Държавни дейности“. 

Останалата издръжката – наем,храна и режийни,издръжка на другите групи и др. се осигурява от 

общината. 

Заплати на персонала и поддръжка на кухненски блок се осигурява от външна фирма. 

Финансирането на медицинския персонал и издръжката на медицинския кабинет е от Община Варна – 

Д“Здравеопазване“. 

Съществуват други алтернативи за финансиране, допускани от Закона за предучилищното и 

училищно образование, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 



1. Делегиран бюджет, управляван 

Директора като второстепенен 

разпоредител на бюджетни средства по 

приоритетите на градината.(ЕРС) 

2. Целеви средства за помгала на подг.групи, 

за развитие на физическата култура. 

3. Подкрепителна закуска за всички деца – 

„Училищен плод”  и „Училищно мляко“ 

4.Правила за ФУК в ДЗ ; 

5. Наличие на всички необходими правилници, 

правила,инструкции и заповеди за организиране 

на дейността на ДГ. 

6. Наличие на вътрешни правила за организация 

на  работна заплата. 

1. Липса на средства за основни 

ремонти, за реконструкция на двора, 

за енергийна ефективност на 

сградата. 

2. Липса на целеви средства за 

текуща и постоянна квалификация 

извън бюджета. 

3. Липса на приходи от собствена 

дейност – наем от школи по 

интереси, благотворителни базари и 

др. поради съществуващи наемни 

отношения на сградата. 

4. Недостатъчно активизиране на 

родителите за участие в благоус-

тройството и обогатяването на 

материалната база. 

5.Липса на училищно настоятелство 

6.Недостатъчна финансова        

обезпеченост за вътрешни 

ремонтни дейности. 

 

  

Вътрешен потенциал: 

• Мотивиране и стимулиране и на родителите към дарителство. 

• Реализиране на преходен остатък. 

• Ефективно управление и мобилност на финансовите средства чрез СФУК. 

• Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране. 

1.6. Външни фактори 

Семейна общност и родителите на децата. 

Връзки с неправителствени организации. 

Взаимодействие с Общински структури и културни институции на територията на район 

Аспарухово и Община Варна. 

Взаимодействие със структури на други ведомства – МВР и Д“Пожарна и аварийна 

безопасност“,МЗ 

Осъществяване на контрол за здравословни и безопасни условия на труд от външна фирма 



„Тийм Превент”ООД – гр.София. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Включване на родителите в прекия 

образователно-възпитателен процес – 

чрез провеждане на“ден на отворени 

врати“, „пролетно /есенно/почистване“ и 

облагородяване на двора. 

2. Установено е трайно сътрудничество с 

научни институции – университети, 

обучаващи институции  и др.  

3. Създадени са връзки за обмяна на опит с 

общински детски градини и др. 

4.Налице е добра връзка с местните 

общински структури. 

5.Налице е сайт на ДГ № 46 за 

комуникация с родители и др. желаещи. 

1. Недостатъчно е 

включването на родителите в 

образователни програми на 

детската градина. 

2. Неефективни са връзките и 

контактите с 

неправителствени 

организации. 

3. Недостатъчно е 

прилагането на разнообразни 

инициативи за повишаване 

активността на родителите. 

Вътрешен потенциал: 

• На базата на досегашен опит може да се наложат и утвърдят нов тип отношения на 

сътрудничество със семейството чрез прилагането на нетрадиционни форми: интернет 

общуване,общуване чрез социални мрежи и др. 

•  Популяризиране на дейността чрез външна изява на деца и учители. 

•  Популяризиране на постиженията на децата чрез специални информационни 

табла,интернет страницата на ДГ и др. 

• Създаване система за обмен на информация със семейството 

2. Идентификация на проблемите 

2.1. Общи проблеми: 

•    Тепърва се въвежда държавна стратегия за продължителна и повишаваща квалификация на 

педагогическите кадри. 

•    Липсва единен инструментариум за диагностика. 

•    Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – закаляване, 

квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др. 



2.2. Специфични проблеми: 

•    Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи на деца в предучилищна възраст. 

•    Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност. 

•    Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на 

критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др. 

•   Липса на съвместна (със семейството) програма за неформално общуване деца-родители-

учители. 

•  Липса на достатъчно средства за привеждане на материалната и дидактична база в съответствие 

със съвременните европейски стандарти и изисквания. 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Административно-управленска дейност 

1.1. Търсене на нови контакти с различни институции и организации за подпомагане дейността на 

детската градина. 

1.2. Поддръжка на активно работеща интернет страница. 

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

1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители: 

- чрез съобщения,преса,интернет,социални медии и др. 

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 

1.6. 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 на индивидуална,групова  и екипна организация на работа. 

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от 

апробирани тестове за всяка група. 

-създаване на информационна „банка“ с тестове и диагностични помагала 

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен 

педагогически процес. 



2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „трудните“ деца. 

3. Квалификационна дейност 

3.1. Създаване на информационна „банка“ – по проблемни области, библиотечен, мултимедиен 

фонд;портфолио на всеки учител;портфолио на групите и отделните деца. 

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища. 

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области. 

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС. 

3.5.Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и педагогически 

иновации. 

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; 

–  обогатяване на интериора на всички занимални; 

–   основно преустройство на дворното пространство; 

–   обогатяване на игровата и дидактичната база. 

- извършване на необходимите ремонти, текущи и планирани чрез средства от 

делгирания бюджет или др. 

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства – 

ежемесечен,тримесечен,годишен 

 - отчет на изпълнението на бюджета пред Общо събрание и Обществен съвет 

4.3. Организиране на различни „антистрес“ дейности – тиймбилдинг дейности и др. 

5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

Финансиране 
      Делегираният бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в 

системата на училищното образование, е положителна стъпка за развитието на нашето училище. 

Финансовите ресурси са насочени към постигане на целта и реализирането на дейностите и 

действията   на училищната стратегия. През четиригодишния  период по изпълнението й ще 

разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование предвидени в държавния 

бюджет , посредством увеличаването на ЕРС за издръжка на едно дете. Размера на финансиране 



ще продължи да зависи от броя деца към началото на съответната година и ще претърпи корекция 

спрямо брой деца към началото на месец декември за всяка  година 

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на допълнителни финансови средства от 

МОН и / или Община Варна за: 

- учебници и учебни помагала;  

- капиталови разходи за ремонтни дейности в района на детската градина; 

- спорт; 

- добавка за ученици на ресурсно подпомагане;  

- целеви средства за подобряване на материално-техническата база на детската градина;  

- средствата по национални програми за развитие на образованието в РБ; 

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение. 

  Средствата за диференцирано заплащане, СБКО и квалификация на учителите са, част от 

бюджета на училището, който е формиран на базата на средствата от единните разходни стандарти 

за всеки ученик и компонентите на формулата за община Варна. 

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно 

вътрешните правила за работна заплата.  

Нашите усилия ще бъдат насочени към:  

1.Финансиране от държавния и общинския бюджет. 

2. Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво детска градина.  

3. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и общински програми. 

4. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и 

финансовата дейност на училището чрез Обществения съвет.  

5. Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни 

дейности по разработване на проекти с външно финансиране. 

6.Привличане на спонсори. 

7.Реализиране на благотворителни кампании. 

8.Собствен труд на служители на детската градина. 

9.Организиране на трудодни с участието на учителската общност и другите служители на ДГ № 46 

„Горска приказка“. 

10.Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, родители,фирми и сдружения  

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 

2. Творческо развитие. 

3. Решаване на проблемите. 

4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив. 

5. Емоционален комфорт и успешна адаптация и социализация на децата.Формиране на чувство за 

приобщеност към социалната среда.Придобиване на нови знания,умения,компетенции. 

6. Използване на нови педагогически технологии. 

7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 



8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени 

фактори. 

9. Педагогическо обучение на родителската общност. 

VІІ. 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 и Обществения съвет на ДГ 46 „Горска приказка“. 

3. Стратегията се актуализира на 4 години. 

4. Стратегията намира израз в Годишните планове за работа на ДГ 46, които се приемат за 

всяка учебна година от Педагогическия съвет. Същите се анализират в края на учебната 

година и се поставят целите и задачите за следващата такава. 

    VІІІ. МОНИТОРИНГ 

   Целта на мониторинга на дейностите по изпълнение на стратегията е да осигури навременно 

изпълнение на дейностите с оглед осъществяване на корективни действия.Разнообразието на 

дейностите налага всяка от тях да бъде предмет на специален мониторинг. За целта е необходимо 

изпълнението на всяка дейност да се конкретизира в съответни задачи.Те трябва да позволяват 

оценка и контрол на напредъка на изпълнението на стратегията в съответствие със спецификата на 

отделни параметри. Субектът на мониторинга се определя от кръга на отговорните за 

изпълнението й лица. 

    IХ.СРЕДСТВА ЗА МОНИТОРИНГ: 

  Отчетите за изпълнение на годишните планове на ДГ 46 „Горска приказка“ и новите 

планове за другата учебна година.  

 Изпълнението на бюджетните планове за всяка календарна година. 

 Видимата част за подобряване на материалната база. 

Стратегията се приема за периода 2016 -2020 год., но при необходимост може да бъде 

актуализирана и преди крайния срок. 

 

Стратегията се актуализира в случай на значителни промени в организацията на работа в детската 

градина или в нормативната база на средното образование. 

Стратегията е обсъдена и приета на заседание на ПС на 08.09.2016 г. с Протокол №1 

Същата е утвърдена със заповед на директора № РД 02-279/08.09.2016 г. и се представя на 

сайта на ДГ 46 „Горска приказка“ за информация на родителите. 

Директор:  

Албена Дочева 



ГОДИШЕН ПЛАН 

за действие към 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

на ДГ 46 „Горска приказка“ 

(2016-2017г.) 

 

1. Намиране на нови форми за общуване между дете – учител – родител.  

-организиране на неформални срещи по различни поводи 

2. Стимулиране на добрите прояви на децата чрез система от поощрения в групата.  

3. Указване на защита при накърняване на правата и достойнството на детето и учителя.  

4. Срещи и разговори с родителите на децата  по теми инициирани от самите тях .  

5. Разговори със децата и организиране на:   

- „Ден на приятелството“ 

- „Ден на семейството“ 

6. Повишаване на квалификацията на учителите  - актуалност на темите за квалификация  

7. Прилагане на съвременни методи на работа с използване на иновативни технологии за 

педагогическо взаимодействие.  

8. Изучаване на опита на европейски страни при организация на педагогическото 

взаимодействие в предучилищна възраст.  

9. Включване на детската градина в проекти за осъвременяване на базата.  

10. За превенция на неизвинените отсъствия - проучване на посещаемостта на детето в 

подготвителна група и готовността му за училище;  

11. Изграждане на механизми за диалог със семействата на децата в задължителна училищна 

възраст:  

- разясняване на родителите за необходимостта от редовно посещаване на ДГ за 

развитието на децата 

- осигуряване на условия за подкрепящо обучение на деца с образователни трудности: 

(самостоятелно помещение за занимания;достатъчно качествени помагала – специални 

или общообразователни);  

12. Оптимизиране на учебната среда /материална база, процес на обучение, учебно 

съдържание, квалификация на учителите и др.  

13. Намиране на различни социални партньори за материално или морално сътрудничество; 

14. Поддържане на директен контакт между учители, родители, деца  

15. Ангажиране на родителите към проблемите на детската градина.  

16. Свеждане на неизвинените отсъствия за месец посещаемост до възможния минимум чрез: 

- разясняване на родителите за тяхната отговорност и носенето на административна такава; 

- уведомяване на семействата допуснали неизвинени отсъствия чрез напомнящи писма; 

17. Използване на индивидуален подход за адаптация на децата при продължително отсъствие 

от детска градина поради различни причини.  

18. Ползване на възможностите на съвременни технологии и разчупване на стандартните 

форми на обучение.  

19. Съдействие от родителите на учениците за посещаване на консултации  

20. Изтъкване практическата значимост на знанията чрез използване на съвременни методи на 

обучение – интерактивно обучение..  

21. Редовно информиране на родителите за резултатите от постиженията на децата;  

22. Информиране на родителите за необходимостта от отговорно отношение към техните деца  



23. Образователни беседи с родители и деца за здравословен начин на живот – 

- Информиране на родителите за необходимите мерки от тяхна страна и за ползата от 

овладяване на здравословни навици и навици за здравословно хранене от децата;  

- При необходимост организиране на срещи с представители на различни институции 

по въпросите на възпитанието ,храненето,здравеопазването. 

 

24. Организиране на педагогически ситуации с децата за здравословното хранене;  

25. Осигуряване на включване на децата в Национални програми „Училищен плод“ и  

„Училищно мляко“ 

26. Организиране на педагогически ситуации с децата за необходимостта от спорт; 

27. Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на детската градина и 

реализирането на целите на стратегия за развитие при най – ниски разходи и максимална 

ефективност като:  

- финансирането на дейностите за реализиране на стратегията за развитие са 

капиталовло-жения за бъдещи периоди с цел да се задоволят потребностите от 
определен вид;  

- финансирането да се извършва както със средства от ЕРС, така и от общинската 
издръжка, от собствени средства и средства осигурени от дарения;  

- да се предвидят в бюджета на детската градина средства за реконструкция, 
модернизиране и развитие на материалната база на дворните площадки.  

 


