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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Динамиката на общественото развитие изисква адекватни отговори от образователната
система. Израждането на гражданското общество и развитието на демократичните процеси в
страната ни все по-осезателно открояват проблемите, свързани със съхраняване на традициите ни в
образованието и същевременно търсене на нови иновационни модели за неговото развитие.
Концепцията за образование през целия живот е приоритет на образованието в европейското
пространство.Този тип образование е организирано около четири фундаментални типа обучение –
да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да живеем заедно, да се научим да
бъдем.
В България през последните години, образованието се утвърди като национален приоритет,
тъй като само една образована нация може да бъде богата и просперираща и да намери своето
достойно място в Европейския съюз. Главна ценност в образователната система е Детето – всяка
идея за развитие на българското образование трябва да бъде осмисляна през призмата на детската
ценност.
В единодействие със семейството трябва да се полагат основите на цялостното развитие на
личността, като се изгражда от ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява на
собствен избор, на критично мислене и се осигури приемственост в подготовката за училище,
гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всички деца.
Усилията на педагозите трябва да бъдат насочвани към собствен избор на подходи, ориентирани
към развитието на детето, осигуряващи поставянето му в център на образователно-възпитателния
процес, водещ до утвърждаване на детската значимост и достойнство.
Стратегическото планиране трябва да подсигури баланс между възможностите на детското
заведение, изискванията на потребителите, в т.ч. на децата, позициите на съдружниците му, а и на
възможните конкуренти. Стратегическото планиране ще позволи детското заведение да затвърди
своята динамична структура и да знае от къде и как да започне да изпълнява мисията си. То ще играе
ключова роля за постигане на баланс между краткосрочните и дългосрочните цели. Планирането
ще повиши ефективността на управленските процеси в детското заведение
Настоящият стратегически план представлява дългосрочна програма за развитие на ДГ
„Юрий Гагарин” с филиал с.Розово за период от 4 г. и има за цел да определи визията, мисията,
насоките и кадровата култура на детското заведение, стратегически подходи, методи и средства на
обучение за осигуряване на качествено образование които ще стимулират служителите да се
концентрират върху или да следват обща посока на работа в съответствие със съвременните
тенденции и конкретни условия. Това е добър начин за формално прогнозиране на бъдещите
проблеми и възможности. Основание за разработване на Стратегията за развитие на ДГ „Юрий
Гагарин” с филиал с.Розово е резултат от осъзнатата необходимост от промяна към по-високи
резултати от възпитателно-образователната дейност, към модернизиране, към още по стриктно
съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етнически
ценности.
Стратегията е основен документ, който дава насока за развитие на ДГ ДГ „Юрий Гагарин” с
филиал с.Розово Стратегията е разработена на основание чл. 70,ал.1 от ЗПУО
Концепцията за развитие и финансиране на на образованието в Община Казанлък и спецификата
на ДГ „Юрий Гагарин”с филиал с.Розово
Стратегията се приема с решение на педагогическия съвет след съгласуване с Обществения съвет.
Изпълнението на стратегията се конкретизира в годишните планове за дейността на детската
градина, като по този начин всяка отделна учебна година се разглежда като етап за постигането на
крайните стратегически цели.
Стратегията се актуализира при възникнала необходимост.
Познаването и работата на изпълнението на стратегията е задължение на работещите в детската
градина и е гаранция за развитие и утвърждаване на институцията.
Стратегията определя актуалните цели и приоритети в развитието на детската градина за четири
годишен период.
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Самата стратегия е резултат от осъзнатата необходимост от промяна към по-високи резултати
от образователно възпитателната дейност в детската градина, към модернизиране на процеса на
възпитание и образование , към още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването
им в духа на националните ценности.

IІ. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА И ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ
1.Анализ на образователната политика на детското заведение:
✍ Деца

В ДГ „Юрий Гагарин” с филиал с.Розово се приемат деца на възраст 2–7 години, по желание
на родителите (ЗПУО), като групите се оформят според правилата за регламентирани в Глава
Първа, Раздел II на Правилника за организация дейността в ДГ „Юрий Гагарин” с филиал с.Розово
.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.
Приемът се осъществява съгласно Правила за приемане на деца в общинските детски
заведения на територията на Община Казанлък. Постъпването на новоприетите деца става от 01.09.
до 15.09. на текущата година и целогодишно при наличие на свободните места в групите.За деца
навършили 3 годишна възраст през съответната календарна година и деца навършили 2 г.в групи
в ДГ „Юрий Гагарин” с филиал с.Розово приемът се осъществява след 01.06. на текущата
календарна година.
За деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение преди
постъпването им в Първи клас и непосещавали до момента детска градина, приема е от 01.09. на
съответната учебна година.
Групите са сформирани по възрастов признак.те носят собствени имена избрани от деца и
учители.
От 01.06.2016 год. съгласно Решение № 118 / 31.03.2016 г. и Заповед № 569 / 18.04.2016 г. на
Кмета на Община Казанлък ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин“, гр. Казанлък е преобразувана като ЦДГ №
8 „Юрий Гагарин “, гр. Казанлък с филиал в с.Розово. Във връзка с влезлия в сила от 01.08.2016г.
Закон за предучилищното и училищното образование ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин “, гр. Казанлък с
филиал в с.Розово се преименува в ДГ № 8 „Юрий Гагарин “, гр. Казанлък с филиал в с.Розово
В детското заведение има разработена Стратегия за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система и програма с конкретни мерки, която е неразделна част от
стратегията.Специфични мерки и действия не са предприети, тъй като в детската градина няма деца
застрашени от преждевременно напускане или трайно непосещение. Дейностите залегнали в
програмата са планирани в резултата на извършения анализ и имат превантивен характер.
През учебната 2019 / 2020 г. в детската градина - централна сграда децата на 6 г. възраст се
обучаваха в една предучилищна група. В началото на учебната година в групата са записани
31деца.
През учебната 2019 / 2020г в ПГ 5 г. – централна сграда се обучаваха 28 деца в една група.
Във филиала в с. Розово функционираше една разновъзрастова група.В ПГ6 годишни се
обучаваха 4 деца а в ПГ5годишни се обучаваха 6 деца .
За предстоящата учебна 2020-2021 год. няма деца отложени за постъпване в Първи клас.
Във връзка с изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система и на Плана за 2020-2021г. в ДГ № 8 „Юрий Гагарин “е разработена
Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.
Планираните конкретни мерки за превенция на напускане и непосещаване на ДГ са реализирани.
Планираният прием за новата учебна 2020/ 2021 год. е, както следва:
-ПГ 5 годишни- централна сграда – 58 деца
-ПГ 6 годишни – централна сграда – 29 деца
-ПГ 5 годишни – филиал с. Розово –11деца
-ПГ 6 годишни- филиал с. Розово – 7 деца.
Данни за необхванати деца за задължителна предучилищна подготовка в района на детската
градина в гр. Казанлък и в с. Розово няма.
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Подлежащи и неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка
Учебната 2020 / 2021г. детската градина стартира със 174 деца в централната сграда и 22 деца
във филиала в с. Розово. Децата бяха разпределени в седем възрастови групи по възрастов признак,
както следва:
-За деца на 3 годишна възраст- 1 група в централната сграда
-За деца на 4 годишна възраст -1 група в централната сграда
-За деца на 5 годишна възраст - 2 групи в централната сграда
-За деца на 6 годишна възраст 2 групи в централната сграда
-Една разновъзрастова група във филиал в с. Розово
-Неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка са децата от 1 до 5 годишна възраст,
които бяха разпределени в групи, както следва:
-Първа група- 3 -4 годишни- централна сграда - 31 деца;
-Разновърастова – 2-4 годишни – филиал в с. Розово- 4 деца..
-Приемът на деца в общинските детски градини на територията на Община Казанлък се извършва
при условията на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК (приета с Решение № 728/29.03.2018 г. на Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 36)
Процедурата по прием на деца в детските градини се извършва чрез системата за електронен
прием в детските градини на територията на община Казанлък: https://dg.kazanlak.bg
Силни страни:
1. Детското заведение – централна сграда и
филиал работи с пълен капацитет от 7 групи.
2. Децата са физически и психически здрави и
правилно развити.
3. Децата са добре адаптирани в условията на
детската среда.
4. Няма очертан демографски срив и липса на
деца, както в град Казанлък, така и в с.Розово
4.В централната сграда няма текучество на
деца. Преместване на деца има само при смяна
на местоживеенето на семейството.
5. Осъществена е приемственост ясла- детска
градина; детска градина –училище.
6. Децата владеят български език.
7. Осигурено е здравно обслужване и здравна
профилактика.
8. Ниска заболяваемост на децата в детската
градина.

Затрудняващи моменти:
1. Вероятност от формиране на първа възрастова с
яслена група с недостатъчен брой деца в филиал
с.Розово, поради липса на яслена група.
2. Вероятност от формиране на първа възрастова и
яслена групи с недостатъчен брой деца във филиала
в с.Розово поради предпочитанието от родителите
им децата да посещават ДГ в общинския център.
3. Наличие на маломерни групи филиала в
С.Розово
4. Вероятност за изтичането на деца от ПГ 5 и 6
годишни
вследствие
възможността
подготвителните групи да се организират и в
училище.
5. Нарастване броя на децата с неадаптирано и
социално неприемливо поведение, отхвърлящи
традиционни педагогически въздействия.
6. Наличие на неблагоприятни социални факторинарастваща агресивност сред децата, много
семейства са засгнати от финансова криза и
безработица.

✍ Вътрешен потенциал:
•Разчитане на творческия заряд, креативност, изобретателност, любознателност и висока
сензитивност на децата.
•Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата.
•Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на напрежението, тревожността,
агресивните и негативните прояви.
• Добра диагностична работа по отношение на изоставането или избързването в развитието и
създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие и диференцирани грижи.
•Възможност за обмен на кадри между централната ДГ и филиалната група с цел обмен на добри
практики и идеи.
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✍ Педагогическо взаимодействие
Както във всички предучилищни заведения, така и в ДГ „Юрий Гагарин”,филиал с.Розово.са
възможни приложенията на програмите, одобрени от МОН .Правото на избор дава възможност той
да се променя и при сформирането на нова група да се сменя програмата по която се работи, при
желание и избор на педагогическия екип.
Организацията на педагогическата дейност в детската градина ще се осъществява на база
нормативните документи на МОН: ЗПУО, Наредба № 5 / 2016 год. за предучилищното образовани
и Програмна система на издателство „Анубис-Булвест“ ООД.
През учебната 2020/2021 година детското заведение ще работи с 196 деца, разпределени в 6
градински групи в централната сграда и 1 група във филиала в с. Розово. Детската градина ще
работи по Програмна система съгласно ЗПУО. Педагогическите екипи ще използват учебни
помагала на издателство „Анубис-Булвест” ООД– Програмна система „Приказни пътечки“ , „Чуден
свят” на издателство „Просвета” и издателство „ Бит и техника“.По която и програма да се работи,
тя не се приема като догма, а се прилага творчески. Педагозите нанасят корекции, наложени от
практиката, следят системно разработките по усъвършенстване на детайлите и самото прилагане на
програмата. В същото време се търсят решения, предлагани от другите програми за работа с
подобни или идентични задачи, като главната цел, разбира се е постигане на изискванията на ДОИ
в конкретната група.
Във филиала в с.Розово има група за деца на възраст от 2 до 7 г., която е смесена по
възрастов признак
Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОИ- по образователни направления и ядра.
След предварително проучване на програмата за съответната възрастова група и необходимите
помагала, пособия и дидактични материали към нея, учителските екипи по групи 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 педагоически
подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Наличие на Държавен образователен стандарт 1.Недостатъчност
за предучилищно образовние.
2. Алтернативни програми и учебни помагала.
3.Възможности за избор на форми, методи и
средства на обучение..
4.Утвърждаване на личностно ориентиран и
позитивен подход на възпитание.
5..Създадени са условия за „равен старт“ на всички
деца.
6.Създадена е оптимална образователна среда,
осигуряваща активно участие на децата в
различните дейности и способстваща за пълноценна
реализация на детските възможности.
7.Наличие на възможности за допълнителни
дейност по интереси – школи.
8.Осиуряване на емоционален комфорт за създаване
на позитивна мотивация у децата
9.Популяризиране, изява и презентиране на
творчеството на децата – изложби, концерти,
базари, собствени дискове и др.
10 Приобщаване на децата към общочовешките
ценности и националните традиции.

в
прилагането
на
превантивна и рехабилитационна педагогика,
както и невладеене на компенсаторни
педагогически механизми.
2.Недостатъчно
противодействие
на
установената хиподинамика на децата.
3.Недостатъчно ефективна
диагностика,
съобразно
възрастовите
особености
на
съответната група.
4. Липса на адекватна корекционна работа с деца
с агресивни прояви.
6. Затруднена работа с родителите поради все почестата им социална неангажираност и
незаинтересованост към процеса на обучение и
възпитание на децата в детската градина
7.Липса на умения у новопъстъпващите
учителите
за
прилагане
на
практика
интерактивни методи и технологии за
педагогическо взаимодействие
8.Недостатъчни умения за работа със
съвременни образователни софтуерни продукти.
9.Недостатъчни умения за разработване и
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11.Стимулиране активната позиция на детето в
процеса на общуването на различни нива, на
креативното мислене и възображение.
12.Гъвкав
дневен
режим,
осигуряващ

защита на проекти по национални и европейски
програми.

равностойност на трите основни дейности:
игра–обучение–труд.

✍Вътрешен потенциал:
•Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и
външна квалификация.
•Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).
•Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.
•Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици. Популяризиране и
внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.

2.Анализ на управленската политика на детското заведение:
✍ Ценности на институцията:
1. Демократизиране и хуманизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра
на педагогическите взаимодействия.
2.Реализиране на ценностите и принципите на психологията и педагогиката за толерантност –децата
различни, но единни.
3. Израстване на знаещи и можещи деца, способни на житейска и професионална реализация
4.Съвременно менажиране, съобразно потребностите на новото време, изисквания и тенденции в
контекста на Европейското образователно пространство.
5.Издигане нивото на квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на
поддържане и надграждане.
6.Детската градина и семейството – педагогика на сътрудничеството.

✍Ефективност на разпределението на персонал; възможности за оптимизиране
на професионалното поведение на работещите; кадровата политика на детското
заведение.Квалификационно-методическа дейност
Съгласно Наредба 3 / 18.02.2008 год. На МОН за нормите за задължителна преподавателска
работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета /изм. И
доп. ДВ, бр. 4 / 2010 г./ в ДГ „Юрий Гагарин‘ №8 град Казанлък има утвърден щат на персонала за
всяка учебна година.
Разпределението на персонала е, както следва.
Педагогически персонал:
В ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, гр. Казанлък с филиал в с. Розово за учебната 2020- 2021 год. на
основен трудов договор са назначени 16 правоспособни педагози, както следва:
4 Старши учители, от които 3 с ОКС магистър и 1 с ОКС професионален бакалавър. От тях 1 с II
ПКС и трима с V ПКС.
1 учител по музика /0,5 щат/с ОКС бакалавър
4 учителя с ОКС бакалавър.
6 учители с ОКС магистър
В детската градина 15 учители са жени и 1 учител по музика е мъж. Разпределени по
възрасти са, както следва:
До 29 години – 2
30-35 години – 3
36-40 години – 3
41 – 46 години –2
51 – 56 години –3
57-60 години – 3
6

На 0,5 щат е назначен музикален ръководител.
Непедагогически персонал:
В ДГ № 8 „Юрий Гагарин” работят 13 човека непедагогически персонал, от които един ЗАС,
един огняр и 8 помощник-възпитатели, 1 помощник готвач , на 0,5 щат е назначен счетоводител,
един щат „готвач” в Общинско предприятие „Кухня - майка. В централната детска градина работят
един ЗАС, един огняр и 7 помощник възпитатели разпределени по един в предучилищните групи,
един в разливната. На 0,5 щат е назначен счетоводител. Във филиалната група в с. Розово на 0,5
щат е назначен един домакин и на 0,5 щат помощник- възпитател и един помощник-възпитател.
Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър „инвестиционен
капитал“ за бъдещи добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.
Изискването в заведението на длъжност „Помощник-възпитател“ да работят служители само
със средно образование е важно условие за осигуряване на подходяща социална среда, която да
подпомага възпитателната работа в детските групи.
Разгледан като възрастови граници, персоналът оформят едно ядро от хора на възраст над 30
години като преобладаваща част. Това е благоприятна, плодотворна възраст, когато човек е вече
изграден професионалист, в добро здраве, уравновесен е и работи с много отговорност и
дисциплина. Положителна тенденция е й фактът, че има назначени и няколко млади учители и
помощник-възпитатели.
Анализът на персонала по трудов стаж носи своята ценна информация и тенденция –
повечето от служителите имат трудов стаж между 10 и 30 години, като голяма част от този стаж е
натрупан в ДГ „Юрий Гагарин”,филиал с.Розово. Това е показател, който говори за много добро
познаване от хората на особеностите и проблемите, грижите и радостите на работното място.
Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за него по същия начин.
Наред с посочените тенденции на преден план излиза и тенденцията за постепенното
подмладяване на екипа. Факт е, че младите хора трудно се мотивират към условията на труд и
ниското заплащане в системата на предучилищното образование. Това кара работодателя да
сключва срочни трудови договори и междувременно да мотивира непрекъснато служителите за
каузата : ”Децата заслужават много обич и грижи”.
Тенденцията за в бъдеще трябва да се запази такава, каквато традиционно е била и до сега –
непрекъснато повишаване квалификацията на персонала, като водещи в тази дейност са директорът
и педагогическите специалисти.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:
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1. Наличие на финансови условия за материално
стимулиране
на
учителите,
прилагащи
нетрадиционни или допълнителни педагогически
дейности чрез Национална програма за
диференцирано заплащане, делегиран бюджет и
Вътрешни правила.
2. Наличие на възможности за вътрешно
финансиране
на
текуща
педагогическа
квалификация.
3.
Много
добра
вътрешно-методическа
квалификация, съдействаща развитие на
творческите интереси и новаторско отношение
към педагогическия труд.

4. Създадени условия за лична изява и
професионална удовлетвореност. Желание у
учителите за участие в квалификационни
дейности и стремеж към себеусъвършенстване
и себеутвърждаване
5. Наличие на квалифицирана педагогическа
колегия.
6. Участие в курсове за поддържаща
квалификация с външни лектори.
7. Умения на педагогическия екип за работа по
европейски проекти
8. Утвърдена екипност на различни равнища.
9. Дългоггодишна съвместна работа.
10.
Участие
на
представители
на
педагогическата колегия в подбора на учители
чрез разработване и прилагане на Вътрешни
правила за подбор при съкращение и назначение
на кадрите.
11.. Осигурени здравна профилактика и
мониторинг на работното място от
лицензирана фирма.
12.Система за повишавана не педагогическите
компетентности на непедагогическия персонал.

1. Недостатъчна квалификация на учителите по
отношение интегрирането на деца със специални
образователни потребности и корекция на т.нар.
„трудни“ деца.
2. Недостатъчна мотивация за придобиване и
повишавате на ПКС поради ниското заплащане на
учителите и невъзможност за самофинансиране на
квалификацията.
3. Липса на методист педагог за целенасочена
педагогическа работа.
4. Недостатъчна мотивация у учителите за
овладяване на компютърни умения и английски език
6.Липса на умения за презентиране и популяризиране
на собствен опит.
7. Липса на охрана в сградата.
8.Прекалена административна натовареност на
директора.
9. Недобре балансирана система за участие във
външни квалификационни дейности.

✍Вътрешен потенциал:
•Популяризиране 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
всички чрез различни вътрешни квалификационни формиформи.
•Създаване на условия за външна квалификация на кадрите чрез спазване на Вътрешни правила за
квалификацията на кадрите.

✍Материална база и техническа осигуреност
Централната сграда на ДГ „Юрий Гагарин” се намира в централната част на гр. Казанлък.
Помещава се в масивна сграда.Tя е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия
за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен
педагогически процес. Открита 1975г ДГ № 8 „Ю.Гагарин”.се отоплява сприроден газ Извършен е
капиталов ремонт- ремонт на покрива, смяна на дограма, външна топлоизолация и ,газификация с
подмяна на отоплителните тела,смяна на осветлението.
Има 6 групи за деца на възраст от 3 до 7 г., които са сформирани по възрастов
признак.Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената
среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и
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подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В
подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени
са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.
Със Заповед на Кмета на Община Казанлък № 569 / 18.04.2016г ДГ с.Розово. е преобразувана във
филиал на ДГ № 8 „Юрий Гагарин” гр.Казанлък.
Филиалът на ДГ с.Розово се намира в с.Розово,ул.”Освобождение 4 №1. Помещава се в
самостоятелна сграда. Всяка група има спално помещение, дневно помещение, санитарен възел,
кухненски блок. Открита през 1982 г.. Отоплява се с климатици и твърдо гориво. Сградата е в добро
състояние. Благодарения на труда и всеотдайността на учителите по групите има условия за
правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен
педагогически процес. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност,
естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и
индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за
доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на
задължително училищно обучение.
В централната сграда за психологическия и физически комфорт и удобство на децата,
учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно
осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата.В групите има телевизор, видео и
DVD плейър, лаптопи. .Две от групите разполагат с компютърни конфигурации, мултимедия.
Играчките са подходящи за възрастта на децата. Детската градина разполага със съвременни
нагледни материали за децата, книжки и др., обособени спални помещения с цветно детско спално
бельо – различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материалнотехническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с
ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.
Във филиала в с.Розово децата се обучават и възпитават в добре обзаведени занимални, съобразени
с възрастовите особености на децата от групите.
Играчките са недостатъчни, но наличните са подходящи за възрастта на децата. Филиала
разполага с малко количество нагледен материал за децата.
По-голяма част от спалните помещения са със стени покрити с мухъл вследствие течовете от
покрива. Разполагат с детско спално бельо – различно за всяка група. Гардеробчетата за децата са в
по-голямата си част със счупени вратички. Санитарни възли са съобразени с възрастта на децата и
с необходимата хигиена.
Независимо от наличните условия, екипите на всяка група полагат значителни усилия в
подреждането на материално-техническата база и организацията на образователната среда, като
помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда.
В ДГ № 8 „Юрий Гагарин” има установен пропускателен и санитарно-епидемиологичен
режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню
ежеседмично се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните възрастови
групи.
Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Учебно – възпитателна среда, осигуряваща 1. Остарял и в не съвсем добро състояние сграден
нормален учебен процес.
2. Централна сграда след основен ремонт с
приложени мерки за енергийна ефективност.
3.Обособени помещения за всяка група с отделни
спални и занимални в двете сгради на ДГ.
4.Добре озеленен и защитен двор в централната
сграда и филиала със съвременни съоръжения за
игра, футболно игрище.
5. Игрови площадки на двора за всяка група с
необходимите съоръжения и уреди.

фонд на филиала в с.Розово
2. Липса на помещения за провеждане на
допълнителни дейности – ателиета, школи по
интереси.
3. Липса на учителска стая в централната сграда
4. Липса на кабинет по музика в централната
сграда и филиал

5. Липса на кабинет за скринингов теста на
децата;
6. Липса на кабинет за специалист психолог.
7. Липса на кабинет за специалист логопед.
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6. Добре изградени отоплителни системи
отоплителна система.
7. Наличие на зали за спортна дейност
8. Наличие на детска библиотека с достатъчен
книжен фонд в централната сграда.
9.
Обезпеченост
със
задължителна
документация, съгласно изискванията на МОН и
ЗПУО.
10. Сравнително добра обезпеченост на
педагогическото
взаимодействие
с
познавателни книжки, учебни помагала и игрови
материал както и УТС- технически средства,
подпомагащи
педагогическия
процес
–
компютри, принтери, копирни машини, DVD.

✍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.
•Участия в публично-частни партньорства.
•Кандидатстване чрез Община Казанлък по национални и европейски фондове и програми за
благоустройство на сградата, оградата и част от двора на детското заведение.

✍ Финансиране
Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината. Заплатите на
персонала, издръжката на медицинския кабинет, учебни помагала, закуски, /за подготвителните
групи/квалификация на персонала, трудова медицина се осигуряват от фонд „Държавни дейности“.
Издръжката на децата се финансира от Община Казанлък.От 2012.г. детската градина е на делегиран
бюджет.
Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане,
кариерно развитие и др.
В годините на икономическа криза и големите затруднения, понесени в сферата на
образованието като цяло, средствата са ограничени, но с добро планиране и рационално
изразходване на наличния финансов ресурс наблюдаваме следните трайни тенденции :
Закупуват се лекарства и други медицински консумативи, необходими за осигуряване
целодневния престой на децата в детската градина;
Системно, макар и в недостатъчно количество, се осигуряват канцеларски и хигиенни материали;
Изплащат се редовно заплатите на персонала;
Всяка година разполагаме със средства за повишаване квалификацията на служителите;
Изплащат се всички суми за допълнително материално стимулиране, определени в
образователната сфера за страната като цяло.
Екипът на детското заведение търси и използва и допълнителни възможности за
финансиране на детското заведение от спонсори и дарители.
Силни страни:
1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по
приоритетите на градината.
2. Целеви средства за медицински кабинет.
3. Средства за помагала на ПУГ.
4. Безплатни допълнителни закуски за ПУГ.

Затрудняващи моменти:
1. Недостатъчни средства за издръжка.
2.Липса на средства за основни ремонти на
оградата в централната сграда, за реконструкция
на двора, за енергийна ефективност на сградата
във филиала.
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5. Наличие на целеви средства за текуша
квалификация.
6. Привличане на дарения от родителите.
7. Функционираща и действаща комисия по отчет и
контрол на даренията.
8. Наличие на вътрешни правила за труд и работна
заплата.
9. Функционираща и действаща система за
финансово управление и контрол.
10.Директорът е с управленски решения , съобразени
с финансовите възможности на детското заведение.

3. Липса на целеви средства за
постоянна
квалификация.
4. Недостатъчно активизиране на родителите за
участие в благоустройството и обогатяването на
материалната база.

5. Липса на
настоятелство

регистрирано

Родителско

✍ Здравеопазване в детската градина
В ДГ № 8”Юрий Гагарин”,с филиал с.Розово, дейността, която дели първото място по
значимост заедно с възпитателно-образователния процес, е насочена към опазване здравето на
децата от предучилищна възраст, като се взимат в предвид нейните специфични особености при
формиране на детската физика и психика.
Всички служители се отнасят с голяма отговорност към организирането, провеждането и
контрола на дейността. Детското заведение е обезпечено с нужния медицински персонал за групите
. Затруднението при извършване на ежедневен филтър, закалителни и медицински процедури и
водене на задължителната медицинска документация възникват поради липсата на патронажна
сестра във филиала. Независимо от това наличния медицински персонал, съвместявайки своите
задължения с тези на патронажната сестра работи с голяма отговорност и прецизност.
Дейността по здравеопазването се развива в три посоки:
ПО ПОСОКА НА ДЕЦАТА:
Стриктно спазване на изискванията към медицинските документи при постъпване в детското заведение;
Системност и изчерпателност при водене на индивидуалните медицински документи на децата;
Профилактични прегледи и всекидневен сутрешен филтър;
Редовно снемане на антропометрични данни на децата и информиране на родителите за тях;
Осъществяване на задачите по закаляването;
Използване на всички възможности за подобряване всекидневното меню на децата в качествено и
количествено отношение;
Стриктно спазване изискванията на медицинските органи при епидемия и карантина;
Осигуряване на индивидуален контрол върху деца с особени здравни проблеми – хроничност,
диспансеризация и други.
ПО ПОСОКА НА ПЕРСОНАЛА:
Спазване на медицинските изисквания към здравните документи на новопостъпилите служители и
актуализиране редовно същите на работещите;
Контрол на дейностите на учители и помощно-обслужващ персонал в решаване на здравни проблеми на
децата;
Грижа за здравословното състояние на служителите с цел добрата им работоспособност и опазване
здравето на децата;
Контрол на доставената храна;
Системен и строг контрол върху хигиената в детското заведение с приоритет на групите и разливната.
ПО ПОСОКА НА РОДИТЕЛИТЕ:
Съвети и изисквания, относно здравословното състояние на децата, личната им хигиена и психически
комфорт;
информация за менюто на децата, изнесено на определено за целта място;
Своевременно свеждане до знанието на родителите резултатите от прегледи, изследвания и други
медицински мероприятия;
Осигуряване на образователна информация по актуални здравни проблеми - дипляни, табла, схеми и
други.

3.Анализ на външните фактори
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Сложната обществено-икономическа ситуация в страната, която в голяма степен влияе на системи с
непроизводствени функции, каквито са и детските заведения, засилва още повече необходимостта те да се
отварят непрекъснато към външни връзки и взаимодействия с:

✍Родителите
Връзката със семейството е основен и решаващ фактор при осъществяване на общата цел –
формиране на детската личност. Стремежът ни е отношенията да са динамични и двустранни.
Всеки родител може да бъде спечелен в посока на сътрудничество и взаимност в отглеждането,
възпитанието и осигуряване на по-добри условия за развитие на неговото дете. Такава е и нашата цел, за
постигаме все по-добри резултати при работата с децата.

✍Началното училище
Взаимодействие с основните училища в гр. Казанлък
Проследяване развитието на децата, излезли от детското заведение;
Родителски срещи с начални учители за информиране родителите на бъдещите първокласници;
Информация за профилирането с цел подбор на допълнителните дейности и ранното откриване и развитие
на детските заложби.

Медицински организации
Взаимодействие при карантини, епидемии и други масови здравни проблеми;
Детски празници със здравна насоченост;
Съвместна работа с РИОКОЗ за предоставяне на материали за възпитаване на здравна култура у деца и
родители.

✍Културни институции общински структури
Съвместна работа с културните институти в гр. Казанлък и с. Розово - читалища, музеи, библиотеки по
посока ползване на материалната база, съвместни районни изяви.

✍Спонсори, фондации, асоциации, сдружения
Частни фирми на родители;
Големи фирми, в които работят родители;
Фирми, агенции и фондации, чиято дейност е насочена към деца от социално затруднени семейства, децаталанти, опазване на природата и т.н.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:
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1. Висок обществен имидж на детската градина.
2.
Включване
на родителите
в
прекия
образователно-възпитателен процес.
3. Тясно сътрудничество със семейството, за да
реализира образование базирано на принципите на
толерантност и хармонично развитие на
личността.
4. Действащи родителски активи по групи.
5.Установени са традиции в приемствеността с
училища.
6. Създадени са ползотворни връзки с обществени
организации и институции: читалища, театри НПО
и др.
5. Възможност за връзки за обмяна на опит с
водещи детски градини в системата и др.
6. Възможност за добра връзка с местните медии
за популяризиране дейността на детската градина.
7. Участия в общински мероприятия
8. Създадени условия за участие на децата в метсни,
национални и международни форуми и инициативи.

1. Недостатъчно е включването на родителите в
образователни програми на детската градина.
2. Недостатъчно е прилагането на разнообразни
инициативи за повишаване активността на
родителите.
3.Липса на желание у родителите за участие във
съвместни
форми
за
повишаване
на
педагогическата компетентност.
4. Все по- голям процент семейства с един родител
или липсващи родители.
5. Липса на трайни контакти с фирми и
спомоществователи
за
спонсориране
на
допълнителни инициативи на детската градината
6. Недостатъчни контакти с неправителствени
организации
7. Трудна комуникация с образователни структури
на високо ниво.

✍Вътрешен потенциал:
•На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със
семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, обособяване на библиотека за
родителите, клуб на родителя, „Училище за родители“.
•Създаване на система за външна изява на деца и учители.
•Поддържане сайт на детската градина с актуална информация за живота в детската градина
•Утвърждаване на създадената система за обмен на информация със семейството, детските ясли и
училището.
От направения до тук анализ на състоянието на ДГ № 8 „Юрий Гагарин”,филиал с.Розово се
виждат, както възможностите с които разполага за бъдещото си развитие, така и проблемите, с
които трябва да се справя занапред. За решаването на тези проблеми е нужно да се поставят цели и
задачи за работата през следващите пет години.

III. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
1.Програмна система
Всяка програмна система притежават своя философия. Тя се определя от използването на
адекватни педагогически и психологически подходи, съобразно маркерите на средата, семейния
или майчиния език на детето, етническата или националната му принадлежност, обичайно- обредна
система на конкретна нация или етнос, социо -културния статус на родителя и други.
Философията на една програма, програмна система се определя от :
целта на развитието на детето спрямо неговия индивидуален статус.
педагогическият подход определящ избора на основни и допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие в цялостния режим в условията на детската градина.
педагогическият подход , определящ избора и структурирането на познавателното съдържание
по образователни направления и ядра.
психологическият подход, определящ разработването и прилагането на конкретна педагогическа/
дидактическа или частно -дидактическа/ технология в основните и допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие по избраните от учителя , програмна система и учебни помагала
13

Различните програмни системи прилагани от учителите в условията на детската градина и
одобрени от МОН , притежават различна технология на формите на педагогическо взаимодействие
с детето.
Поради тази причина, след обстоен анализ, от страна на учителите в ДГ № 8 „Юрий
Гагарин”,филиал с.Розово. и съобразявайки се със съществуващите, три ключови процеса в
педагогиката : възпитание, обучение и социализация, педагогическите екипи ще използват учебни
помагала на издателство „Анубис-Булвест” ООД– Програмна система „Приказни пътечки“ , „Чуден
свят” на издателство „Просвета” и издателство „ Бит и техника“.
Педагогическите екипи, за съответната възрастова група, имат предвид и съществуването на
различни педагогически модели и технологии , съобразно спецификата на конкретната
образователна среда и видовете маркери на външната и вътрешната педагогическа визия.
Ето защо, педагозите от подготвителните групи в ДГ № 8 „Юрий Гагарин”., се съобразяват
и с програма за подготовка на детето за училище на МОН в условията на подготвителна група;
Държавни образователни стандарти за предучилищна степен и подготовка; концепцията за
предучилищното и училищното образование.
Програмната система на ДГ № 8 „Юрий Гагарин”е разработена съгласно чл.70,ал.1 от Закона
за предучилищното и училищно образование и държавния образователен стандарт, посочен в
Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищно образование
Предучилищното образование, като част от организираната социално-педагогическа
система, е необходимо да отговори на новите изисквания, пред които е поставено обществото ни.
В ДГ ДГ № 8 „Юрий Гагарин” организирана образователна дейност в съответствие с
изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование , Обн., ДВ, бр. 79 от
13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. и Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование.
Като съобразим съвременните функции на детската градина произтичащи от Конвенцията на
ООН за правата на детето, можем да систематизираме по-важните елементи, които определят
насоките за образователна дейност в детската градина, осъществяваща се в съответствие с :
Конвенция на ООН за правата на детето
Закон за предучилищното и училищно образование
Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование
Наредба № 3 от 05.02.2007 г. За здравните изисквания към детските заведения
Държавен образователен стандарт за предучилищно образование
В ДГ № 8”Юрий Гагарин” се създава и осъществява устойчив модел за качествено
образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните
образователни технологии. На децата се дава възможност да могат много повече от това - да
наблюдават, запомнят и възпроизвеждат, а и да мислят, действат, експериментират.
ДГ № 8”Юрий Гагарин” е образователна институция в системата на народната просвета, в
която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи
клас.
В единодействие със семейството там се полагат основите на цялостното развитие на
детската личност, като се изгражда от ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява
на собствен избор, на критично мислене и се осигурява приемственост в подготовката за училище,
гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всички деца.
Програмната система утвърждава необходимостта от предучилищно образование, основано
върху съвкупността от човешкия опит в образованието и възпитанието на детето; постиженията на
съвременната наука и националния опит; тенденцията за международно коопериране на
образователните стратегии.
Предназначението на програмната система е да дава информация на родителите, учителите
и всички заинтересовани страни за подходите и формите на педагогическо взаимодействие;
разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; тематично разпределение за всяка
възрастова група; механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното
образование които се използват. Тя създава най-обща представа за специфичния образ на детското
заведение, за психолого-педагогическата атмосфера в него и за възможностите, които предоставя за
личното развитие на всяко дете.

2.Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.
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2.1.Подходи на педагогическо взаимодействие.
Съдържанието на педагогическото взаимодействие се свежда до овладяването на система от
общокултурни представи, умения и отношения чрез усвояване на всеобщото съдържание на
основните форми на човешкия опит чрез общуването. Организационно то се задава не чрез готови
образци на подражание и просто възпроизвеждане, а всеки път контактите се постигат съвместно с
възрастния в жизнени и спонтанни , и педагогически целенасочени ситуации.
Педагогическото взаимодействие учител-дете е основа на редица сложни и многопосочни
връзки. Идеите за развитието на детето в процеса на възпитателното –образователното
взаимодействие и функционалното осъществяване на професионалния труд на детския учител
извеждат към една основна цел :
“Развитие на детето, талантите,умствените и физическите му способности, чрез насочване на
индивидуалната
динамика
и
търсене
на
единство
и
хармония
във
физическото,умственото,духовното, нравственото и социалното развитие.”
Усилията на педагозите са насочени към собствен избор на подходи, ориентирани към
развитието на детето, осигуряващи поставянето му в център на образователно-възпитателния
процес, водещ до утвърждаване на детската значимост и достойнство.
Формирането на подрастващите е един процес, който неотменно поставя проблема за
приемствеността. Всяко звено на образователната система има свои задачи и свои акценти при
възпитанието и обучението на децата.
Решаването на проблема за приемствеността изисква системен подход, който разглежда
цялостното формиране на човешката личност като единен, перманентен процес по отношение на
всички сфери на личността.
Позицията на педагога и детето / групата / и начините на съчетание на тяхната активност може
да се променя. Педагогическото взаимодействие може да възникне психологически освен в
преднамерени,така и в непреднамерени условия / игрови,практически, неформални / чрез проучване
на детските интереси, взаимоотношения, поведение, предпочитания, търсения, представи и т.н. На
тази основа се определят и конкретни стратегии на различните ситуации.Така образователното
съдържание не попада в каноните на предметното обучение, а става елемент на жизнения опит на
детето и изпълнява интегративни функции в практически ориентираната му дейност.
Качественото и съдържателно педагогическото взаимодействие изисква и използването от
директора на интерактивни технологии за педагогическо взаимодействие с учителя, ориентирани
към стимулиране на неговата установка / нагласа/ за учене през целия живот на базата на неговата
реална самооценка в професионален и личностен план. / интелектуална и мотивационна рефлексия/.
От особено значение при реализирането на педагогическото взаимодействие в условията на
ситуацията е определянето на творчеството като свързващ елемент в системата на дейностите и
личностните взаимоотношения.Такъв подход осигурява гъвкавост на преходите в отделните
степени на педагогическото взаимодействие и ускорява развитието на творческата дейност.

2.2.Форми на педагогическо взаимодействие.
Единният, перманентен възпитателен процес във възрастов и образователен план предполага
приемственост в съдържанието, методите, формите, дейностите, координиране на факторите - “
детска градина–семейство – общественост .”
Основна форма на педагогическо взаимодействие е ситуациите, която протича предимно под
формата на игра и может да се смята и за основа обучителна форма.
Задачата на всяка педагогическа ситуация е да пренасочва дейноста на детето, така че то да е
истински партньор в нея, който се учи от възрастния, а не когато учителят го учи.
Педагогическото взаимодействие, което се осъществява по време на различните видове
педагогически ситуации, е процес на взаимен обмен на материални и духовни ценности между
равноправни субекти в условията на техните личности и делови срещи. То има институционолна
(детска градина) и неинституционална (семейството и обкръжаващата социална
среда)
характеристика.
Допълнителната форма, като форма на педагогическо взаимодействие, може да има, както
обучителен, така и възпитателен и социализиращ характер. Целта на този възпитателен процес е
насочена към детската индивидуалност (специфична, различна детска личност) за постигането на
нейната културна идентичност в резултат на противоречивите тенденции в развитието ѝ през
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първите седем години. Тази закономерност лежи в основа на международното възпитание в
предучилищното детство. Тя предполага разгръщането на съдържащите го тенденции, осигурени
като съответни възпитателни цели, образователно съдържание и педагогически организациони
форми и средства.
Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и осигуряват постигането на
компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт
На основание целите на Стратегията за развитие на детската градина, знанията в предучилищна
възраст се овладяват стъпаловидно.
За различните възрастови групи най-типични са игрово-познавателните ситуации и особено
преднамерените обучаващи.Това ще се отрази върху разгърнатото планиране на обучаващите
ситуации с акцент на образователното съдържание.
Планирането на възпитателно-образователната работа е избор на учителите, съобразно техните
виждания за ефективен възпитателно-образователен процес, тъй като детските заведения имат за
цел културното възпроизводство, изграждащи своята дейност на основата на възможностите,
интересите и желанията на децата, акцентиране върху същностните особености на българската
култура и българските народни традиции.
Възможни са комбинации от различни видове преднамерени ситуации, както и съчетания
между тях.

2.3.Методи и средства
Методите и средствата , които ни дават използваните учебни помагала на издателство
„Анубис-Булвест” ООД– Програмна система „Приказни пътечки“ , „Чуден свят” на издателство
„Просвета” и издателство „ Бит и техника“.. притежават рационалност и балансираност между
обществени потребности, цели и очаквани резултати.
Осъществяването на програмната система се реализира на база взаимовръзка подготовка –
готовност за обучаемост. Детето е ситуирано в активна позиция. Стимулира се интелектуалната и
мотивационна рефлексия у него. По този начин детето придобива умения за саморазвитие и му се
дават насоки, по които могат да се развият следните компетентности у децата:
•Социални компетентности;
•Познавателни компетентности и
•Специални компетентности.
Социалната компетентност е базата, върху която се надграждат останалите степени. На втори
етап е т.нар. познавателна готовност за осигуряване психо-педагогическите тенденции в
развитието на детето.
Най-висока степен в задължителната предучилищна подготовка се постига в специалната
готовност. Избраните учебни програми дават възможност на учителя да реализира заедно със
задължителната и своята собствена, творческа концепция, за съответното дете и група. Тя е отворена
образователна програма, която представя многообразие от ориентации. Предлага възможност за
собствен избор на професионална гледна точка и основания за нейното защитаване. Осигурява
еднакъв шанс за възпитание и обучение на деца от различни етноси и културни общности.
Следователно става
въпрос
за закономерности за интегрирането на детето в
предучилищното детство към традиционните български, а, от друга страна, и общочовешки
ценности при отчитане на неговата принадлежност към етническа, религиозна или специфична
социокултурна общност. Целта на този възпитателен процес е насочена към детската
индивидуалност (специфична, различна детска личност) за постигането на нейната културна
идентичност в резултат на противоречивите тенденции в развитието ѝ през първите седем години.

3. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.
3.1.График на учебния процес:

✍продължителност на учебната 2020/2021 година: 15.09.2020г.-14.09.2021г.
✍учебно време:15.09.2020 г.-31.05.2021 г.
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✍неучебно време:01.06.2020г.-14.09.2021г.
2.2.Седмичен хорариум
2.3.Организация на деня
✍Форма на организация: целодневно обучение
Възраст
Направления
Вид ситуация
Български език
и
литература
за деца
Околен свят
Математика
Конструиране и
технологии
Изобразително
изкуство
Музика
Физическа
култура
Общ
брой
ситуации

3–4 -годишни

4–5 -годишни

5–6 -годишни

6–7 -годишни

I група

II група

ПГ

ПГ

1

2

2

3

1
1

2
1

2
2

2
3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

11

13

15

17

Организация на учебния ден: основна и допълнителна форма на педагогическо
взаимодействие,време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ДЕЙНОСТ:
Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор
Гимнастика и подготовка за закуска
Закуска
Утринна приказка
Педагогическа ситуация
Педагогическа ситуация
Подкрепителна закуска
Педагогическа ситуация
Допълнителни форми, игри на открито и развлечения
Подготовка за обяд и обяд
Подготовка за сън и сън
Тоалет и подвижни игри
Следобедна закуска
Допълнителни форми на педагогическо взаимдействие
Дейност по избор и изпращане на децата

ВРЕМЕ:
06:30 часа – 08:20 часа
08:20 часа – 08:40 часа
08:40 часа - 09:00 часа
09:00 часа - 09:20 часа
09:20 часа – 09:40 часа
09:45 часа- 10:05 часа
10:05 часа – 10:15 часа
10:20 часа – 10:40 часа
10:40часа - 11:45 часа
12:00 часа – 12:30 часа
12:45 часа – 15:00 часа
15:00 часа -16:00 часа
16:00 часа- 16:20 часа
16:20 часа – 16:40 часа
16:45 часа – 17:30 часа

Забележка:
1.Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и
организират деня на детето в детската градина.
2.Организацията на деня на детето е примерна и определените в нея дейности могат да се променят
в съответствие с интересите и потребностите на децата.
3.Тематично разпределение за всяка възрастова група.
Педагогическото взаимодействие обуславя основните принципи за подбор на образователното
съдържание : научност,адаптивност – система от достъпни,но научни знания и съответни умения,
които се овладяват в условията на целесъобразни ситуации на взаимодействие ; индивидуализиране
на образователните цели – единство на образователна стратегия и индивидуален темп на деъското
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развитие развитие; интегративно-ситуационен –определяне на образователните цели съобразно
реалните условия / ситуацията /, потребностите, възможностите и посоката на взаимодействие.
Образователното съдържание е интегрирано.То е структурирано във взаимно свързани
образователни ядра и направления и се конкретизира чрез възрастови и индивидуални цели на
развитие.
Програмната система предполага изборност и свобода при подреждане на образователното
съдържание в практиката съобразно конкретните условия в детската градина, вариативност и
педагогическо творчество. Тя ползва утвърдените от МОН учебни помагала и стандартизирани
диагностични тестове и процедури.
Ефективното реализиране на образователното съдържание в програмната система се гарантира
от квалифицираните педагози в детската градина с базисна и следдипломна подготовка.
1.Първа възрастова група - 3 – 4 годишни
2.Втора възрастова група – 4-5 годишни
3.Подготвителна за училище група – 5 годишни- централна сграда
4.Подготвителна за училище група 5 годишни- филиал в с.Розово
5.Подготвителна за учлище група 6 годишни – централна сграда,филиал с.Розово
6.Подготвителна за училище група 6 годишни

4. Механизъм на взаимодействие
предучилищното образование.

между

участниците

в

Интерактивната образователна технология в предучилищна възраст се характеризира с
постоянно взаимодействие между всички участници в процеса от началото му до неговия финал.
Ефективно овладяване на съвременни модели и механизми на взаимодействие с децата в
предучилищна възраст се осъществява с постигане на баланс между качеството на образованието и
професионалната автономия на учителите.
Като цяло под образователна технология се разбира последователност от предварително
планирани дейности, прилагани с подбрани методи за постигане на конкретна образователна цел.
Прилагането на тези дейности и тяхната последователност се ръководят от детският учител. Това
са:
стимулиране на новаторството в педагогическата практика
овладяване и усъвършенстване на диалогичния и интерактивния подходи в образователния
процес: детето и учителят като субекти на взаимодействието
комплексно развитие на личната комуникативна компетентност и груповата съгласуваност
критичен подход към анализа на мястото и функциите на новите информационни и
комуникационни технологии в образованието
творческото саморазвитие на учителя като база за творческото развитие на децата в предучилищна
възраст
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван
резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.
При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата
дейност за постигането на компетентностите според ДОС за предучилищна възраст.
Детската градина осигуряват игрова дейност във всички видове организация на
предучилищното образование през учебното и неучебното време.
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна
форма и в допълнителни форми.
Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която
протича предимно под формата на игра.
В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват
отделни компетентности от посочените в ДОС , които допринасят за личностното развитие и за
разнообразяване на живота на детето.
Функциите и структурата на педагогическото общуване включват :
комуникативна компетентност.
социоемоционално съдържание на комуникацията.
личностни качества на учителя-новатор.
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интерактивноста в учебния процес.
образователни технологии.
компютърно опосредстваната комуникация в обучението.
Педагогически технологии за ефективно взаимодействие с децата ,които се използват в
педагогическото взаимодействие:
индивидуален подход;
мотивиране за постижения, оценяване;
преодоляване на възпитателно-образователни трудности.
Личностни качества на учителя-творец:
социални умения и компетенции;
организационни умения и компетенции;
компютърни умения и компетенции;
творчески умения и компетенции /тестиране, ролеви игри/.
Специфични умения на учителя-новатор:
мотивиране на децата,
справяне с проблемни поведения в занималнята,
диагностика на резултатите от възпитателно-образователния процес,
интеркултурно образование,
учителят като партньор и ментор,
екипност- “родител-учител” .
Практически умения за реализиране на ефективно взаимодействие с деца в предучилищна
възраст, на базата на позитивна комуникация и стимулиране на творчеството:
знания за спецификата на човешките взаимоотношения при извършването на съвместна дейност;
личностни качества и професионалните си умения, в съответствие със съвременните
образователни изисквания;
целенасочена и творческа работа в екип, основан на сътрудничество, за което са допринесли;
отстояване на права в процеса на изграждане на позитивна комуникативна среда, за преодоляване
на бариерите в общуването с децата;
въвеждане на новите информационни и комуникационни технологии в процесите на обучение и
учене.
Предучилищното образование като процес на възпитание,социализация и обучение на децата
се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. Те са участници и партньори в
предучилищното образование заедно с децата, учителите, управителя на детското заведение и
другите педагогически специалисти.
Семейството създава първата среда, в която детето се научава да подрежда и отличава
моментите от всекидневния си опит и се ориентира в човешките взаимоотношения. Затова е
необходима сигурна и здрава връзка между семейството и детската градина, която може да
съществува единствено чрез непрекъснати взаимодействия между учители и родители. Ползата от
това взаимодействие е многостранна.
През следващите години ще променим съдържанието на работата с родителите съобразно
новите образователни концепции за възпитание на детето в следните направления :
1. Периодично проучване мнението на родителите за нови форми на съвместна работа, чрез
използване на различни методи – анкети, беседи, тестове и индивидуални разговори;
2. Организиране на съвместни екскурзии за приобщаване на родителите към детската градина;
3. Включване на родителите в различни дейности.
Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се
осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина
чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
4. други форми за комуникация.
Формите на сътрудничество се определят съвместно от управителя, учителите, другите
педагогически специалисти и родителите.
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Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на
предучилищното образование от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за
формиране на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене.
Това са :
1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на
всяко дете 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 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 насърчаване на развитието и
реализацията му;
6. формиране на устойчиви 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 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 Европейския съюз.

5.Очаквани резултати:
Модерно управление
Добра организационна култура.
Споделени ценности, чрез съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност
Ефективна и резултатна квалификационна дейност.
Работещо партньорство със социалната среда.
Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на
всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, като с това
гарантираме равен шанс при постъпване в училище

6.Мисия на детската градина:
Утвърждаване на ДГ № „Юрий Гагарин”като институция, която поема обществена
отговорност за ранното образование на децата до 7 годишна възраст, за тяхната социална адаптация
и подготовката им за поемането на първата им значима социална роля – ролята на ученик.
Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно – образователна дейност като
процес на всестранно и последователно навлизане на децата в обективния свят.Възпитание и
обучение на децата съгласно ДОС и стандартите на Европейския съюз в дух на мир, толерантност
и зачитане на националните и общовешки ценности на другите. Развитие на индивидуалността и
стимулиране на творческите заложби у децата.Координиране усилията на институциите, отговорни
за отглеждането и възпитанието на децата от предучилищна възраст за стимулиране на физическото,
интелектуалното, емоционалното, социалното и творческото им развитие и осигуряване на условия
за сигурен и здравословен начин на живот в ДГ.
Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременни педагогически
технологии /от обучение до стратегическо планиране и управление/.
Формиране и развитие на основни човешки ценности, като уважение към правата и свободите на
всяка дете, учител, родител и всеки друг участник в ВОП.

7.Визия на детската градина:
Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на
детската градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на
участниците в две групи въпроси.
20

Първа – очертаващи смисъла на процеса:
 Как работим със заобикалящата ни общност?
Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
Как ще направим детската градина желано място за всекиго?
 Как ще измерваме прогреса (успехите)?
Втора – показващи развитието на самия процес:
Каква философия споделя детската градина?
Какъв ще бъде приносът на всеки?
Каква репутация да има детската градина?
В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:
Работата ни трябва да е насочена към утвърждаване на ДГ № „Юрий Гагарин”като
конкурентноспособна, умееща да формира у децата национални и общочовешки добродетели.
Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
Предпочитана среда за 2/3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено,
емоционално, социално, личностно и здравно-физическоразвитие.
Работата ни да е насочена към потребностите на родителите, търсещи и намиращи подкрепа,
сътрудничество, педагогическа информация.
Да поощтряваме инициативността и предприемчивостта на всички служители в детската градина
да бъдат по-отворени към новостите, да поощтрим творческото им мислене, да даваме повече
гласност на положителното в работата ни.
Да превърнем детската градина в средище на хора, които обичат децата и професиите си,
поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална
реализация и са удовлетворени отработата си. В общественото пространство детското заведение да
се утвърди като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда
за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик
и партньор на деца, родители и учители:
Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено
съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии. Децата
да могат много повече от това - да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат - да мислят, действат,
експериментират. Детската градина да се превърне в образователна среда, провокираща активност,
изпълнена с креативно съдържание.
Ценности: екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни
ценности.

8.Ценности и приоритети:

✍ГЛАВНА ЦЕННОСТ в образователната система е детето. Идеята за развитие и усъвършенставане
на качеството на образование и предучилищно възпитание и подготовка в ДГ № 8 „Юрий
Гагарин”,филиал с.Розово е осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на родителите и
учителите като участници в образователния процес следва да бъдат подчинени на основната цел –
осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца.
✍ПРИОРИТЕТИ
В съдържателен и действен план набелязаните приоритети в образователната сфера на ниво детска
градина са базирани на национални стратегии и програми. Те са :
Утвърждаване на ДГ като институция с добър имидж
Осигуряване на добър ред, стабилност и защита на децата
Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка
Усъвършенстване системата на квалификация, преквалификация и обучение на кадрите.
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване работата
с деца с емоционални и обучителни затруднения и СОП.
Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с обществеността,
културните институции,НПО и др.
Развитие и подобрение на образователната среда и материалната база
Участие в проекти и програми
Реализиране на политики за популяризиране дейността на ДГ
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АКЦЕНТИ:
Целесъобразно разпределение на управленските функции между директор, педагогически съвет и
училищно настоятелство.
Привличане на родителска общност.
Работа с външни фактори

9. Основни принципи при разработване на стратегията
Образованието е национален приоритет и се гарантира чрез прилагането на следните
принципи:
Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните
промени в живота му;
Равен достъп и приобщаване на всяко дете ;
Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
Съхраняване на етнокултурното многообразие;
Иновативност в педагогическите практики;
Качество на образованието;
Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
Системност, аналитичност, прозрачност и предвидимост на образователните политики;
Диалогичност и ангажираност на държавата, общината, не правителствените организации,
бизнеса, гражданите и другите заинтересовани страни .

10.Стратегически цели и организационни задачи:
Предприемане на промени в ДГ ДГ № „Юрий Гагарин”., гарантиращи по-високо качество на
възпитателно-образователния процес, съизмерим с държавните образователни изисквания и
европейските измерения. Съхраняване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции
при осигуряване на равен достъп до образование.
✍ГЛАВНАТА ЦЕЛ произтича от актовете, приети в рамките на Европейския съюз,както и в
документите на ООН в областта на образованието, дефиниращи две основни цели на
образователната политика - равен достъп до образование и качествено образование.
✍Стратегическа цел 1.
Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез
ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби
и потенциала на всяко дете .
ПОДЦЕЛИ:
1.Интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие и подкрепа на всяко дете
в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
2.Ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на силните страни и заложбите на всяко
дете ;
3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и реализация и активен
граждански живот в съвременните общности- превръщане на детското заведение в център за
личностно развитие на детето ;
4.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене две години преди постъпване в първи клас;
5.Формиране на национално и гражданско самосъзнание и на толерантност и уважение към
етническата, националната, културната, езиковата и
религиозната идентичност на всеки
гражданин;
6.Познаване на националните, европейските и глобалните културни ценности традиции;
7.Познавателна и социална интеграция на децата със СОП
8.Сътрудничество с родителите
✍Стратегическа цел 2.
Повишаването на квалификацията, обогатяване на компетентностите за изпълняваната работа и
за кариерно развитие на педагогическите специалисти.
ПОДЦЕЛИ:
Повишаване квалификацията на кадрите
Кариерно развитие и кадрова политика
✍Стратегическа цел 3.
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Повишаване ефективността на управлението на детското заведение
ПОДЦЕЛИ:
Привличане на общностите в процеса на вземане на управленски решения - персонал, деца,
родители, УН, общественост ;
Децентрализация на управлението и правомощията -Делегиране на права и задължения ;
Укрепване на приема и закрила здравето и безопасността на децата ;
Провеждане на рекламни кампании.
✍Стратегическа цел 4.
Развитие на системата за финансиране и до финансиране на детското заведение и опазване на
имуществото
ПОДЦЕЛИ:
Финансиране на ДГ ;
Изграждане на капацитет и разработване на проекти и участие в европейски и национални
програми за развитие на образованието ;
Привличане на партньори за участие в проекти.
✍Стратегическа цел 5.
По-висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес
ПОДЦЕЛИ:
Подобряване на външната и вътрешна среда на ДГ
Модернизиране на обучението, нови ИКТ ;
Въвеждане на компютърни технологии в парктиката на учителите.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Създаване на оптимални условия за организиране на такава педагогическа дейност, която
следвайки принципа за индивидуалния темп на развитие,да допринесе за цялостното хармонично
развитие и ценностно отношение към детето и детството.
Ново осмисляне на целта и етапите на предучилищната възраст по посока обогатяване
възможностите за социализация на детето, опознаване на заобикалящата го среда, подготовката му
за училище.
Компетентно и гъвкаво прилагане на стратегии и приоритети, осигуряващи единство във
възпитателно – образователната работа в подготвителните групи и началната училищна степен,
съобразено с действителните образователни нужди и реалните възможности на децата.
Възпитаване на уважение и толерантност към различията, прилагане на личностния подход при
интегриране на деца със специални образователни потребности, опирайки се на действащото
законодателство и активното сътрудничество с родителската общност, сдружения, фондации,
специалисти.
Адекватно и гъвкаво управление, базирано на пълноценно използване на човешките и
материалните ресурси. Насочено единствено към изпълнение на основните задачи и съобразявано с
динамичните промени на средата.
Стимулиране
възможностите на педагогическите и други кадри по отношение на
непрекъснатата им квалификация.
Активизиране на социалното общуване и партньорство с родители,общественост, община,
регионален инспекторат, неправителствени организации,движения, сдружения - установяване
ефективни контакти и сътрудничество.,
1. По посока на децата:
Да се създадат условия за формиране на положително отношение към училището и мотивация за
учене
Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна , безопасна и сигурна среда
Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес
Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
Да бъдат поощрявани с морални и материални награди
2. По посока на учителите
Да осъществяват обучението и възпитанието на децата в съответствие с Държавните
образователни стандарти
Да опазват живата и здравето на децата по време на престоя им в Детската градина
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Да се грижат за зачитане на правата на децата в партньорство с всички заинтерисовани страни
Да им се предостави възможност да подържат и повишават квалификацията си
3. По посока на родителите
Създаване на предпоставки за изграждане на положително отношение към образованието и у
родителите, за да се гарантира успешно обучение на децата преди постъпване в подготвителна група
, а след това в училище.
Привличане на родителите, като партньори за изпълнение на образователни цели.

IV.Дейности на детската градина за реализиране на мисията и
достигане на стратегически цели чрез рационално използване
и развитие на конкурентните преимущества.
Стратегическа цел 1.
Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез ориентация
към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и
потенциала на всяко дете .
✍Интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие и подкрепа на всяко
дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му
Издигане качеството на обучение по всички образователни направления - повишаване нивото на
познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на
учебното съдържание и овладяване на компетентности ;
Акцентиране върху общата и специална подготовка на децата за училище две години преди
постъпване в първи клас ;
Издигане равнището на родно езиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език
и математика) ;
Оптимизиране на условия за усвояване на български книжовен език чрез обучение по
образователното направление „Български език и литература” в процеса на комуникация ;
За децата, за които българският език не е майчин, да се създават допълнителни условия за
усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция;
Повишаване качеството на обучение и възпитание на децата в БДП и за действие при БАКП.
✍Ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на силните страни и заложбите
на всяко дете ;
Детското заведение да осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на
децата съвместно с държавните и местните органи и структури като:
-самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за личностно развитие на
детето ;
-осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите
и уменията им ;
-изгражда позитивен организационен климат ;
-създава условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между
всички участници в процеса на образование ;
Работата с децата да се основава на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с
мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето осъзнаване на причините
за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески
модели спрямо себе си и останалите
Подкрепата за личностно развитие / обща и допълнителна / да се прилага в съответствие с
индивидуалните образователни потребности на всяко дете.
Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за
личностно развитие да се определят в План за подкрепа на детето и се предоставя въз основа на
оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно
развитие в детската градина.
Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина: идентифицира силните страни на
детето, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за
тяхното възникване; извършва оценка на образователните потребности на детето ; изготвя и
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реализират план за подкрепа; извършва наблюдение и оценка за развитие на случая; изпълнява и
други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образовани
Екипът за подкрепа за личностно развитие работят съвместно с родителите,органите за закрила
правата на детето. Дейността му се подпомага методически от регионален екип за подкрепа за
личностно развитие на децата
✍Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и активен
граждански живот в съвременните общности- превръщане на детското заведение в център за
личностно развитие на детето ;
Овладяване на компетентностите от децата като очаквани резултати от обучението и
възпитанието по всяко образователно направление за всяка група ;
Конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на учебното
съдържание или практическо прилагане на усвоените компетентности;
Прецизиране на подбора на учебни книжки и учебни помагала, които подпомагат цялостното
обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група
за овладяване на компетентностите по държавния образователен стандарт за предучилищното
образование ;
Осигуряване по- широк спектър от допълнителни форми за свободното време на децата и
създаване условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;
Да продължим традициите по приемане и изпълнение на ежегодна програма за дейности, които
спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия
потенциал на децата / традиционни календарни празници, развлечения и др./ ;
Своевременно да информираме, организираме и поощряваме децата за участие в конкурси от
регионален, национален и международен характер ;
Да включваме детски формации и индивидуални участници в различни изяви.
✍Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене две години преди постъпване в
първи клас;
Полагане основите за учене през целия живот, като се осигурява познавателното, езиковото,
социалното и емоционалното развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на
ученето;
създаването на условия за формиране на положително отношение към училището и мотивация за
учене - важни фактори за успех в подготвителна група и в училище. Ранното формиране на мотиви
за учене гарантира трайно положително отношение към тази дейност и създава мотиви за учене през
целия живот ;
Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение, две години преди
постъпване в първи клас ;
Превенция и работа с изоставащите деца с оглед осигуряване на равен шанс за успех в училище
✍Формиране на национално и гражданско самосъзнание и на толерантност и уважение към
етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки
гражданин;
Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично
гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа
активност и спорт ;
Формиране на гражданско самосъзнание – интегриране на детето в предучилищното детство към
традиционните български, а от друга страна и общочовешки ценности, при отчитане на неговата
принадлежност към етническа, религиозна или специфична социокултурна общност ;
Междукултурно взаимодействие и толерантно отношение към децата от другите етнически групи
подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
✍Познаване на националните, европейските и глобалните културни ценности традиции;
учението, подготовката и възпитанието на децата в единна културно-образователна среда, която
създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна
политика в ДГ и общо културно-езиково пространство ;
Познаване на националните , европейските и глобалните културни ценности и традиции ;
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Организиране на информационни дейности в детското заведение свързани с
културните
традиции на европейските страни ;
Разработване на проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание;
Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и
подобряване на условията за мобилност;
Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси,специализирани учебни
помагала и услуги в работата с деца със СОП.
✍Познавателна и социална интеграция на децата със СОП
Познавателна и социална интеграция на децата със СОП. В група може да се обучават до 3 деца
със специални образователни потребности ;
Осъществяване на успешна корекционна работа с деца с езиково говорни нарушения ;
В детското заведение обучението на деца със специални образователни потребности се
подпомага от ресурсен учител по потребността на детето при условията на държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование
✍Сътрудничество с родителите
Пълноправно и пълноценно партньорство на родителите с ДЗ и центъра за подкрепа на
личностното развитие за осъществяване на процеса на образование на децата
Акцентиране върху правата и задълженията на родителите / по Закона за предучилищното и
училищно образование / ;
Диалогът между родителите и детската градина ще се осъществява чрез индивидуални
консултации, родителски срещи, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на
детето го прави необходимо;
Средство за връзка със семейството на детето може да бъде и електронната поща на един от
родителите, както и електронен дневник на паралелката.
Стратегическа цел 2.
Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение на кадрите .
✍Повишаване квалификацията на кадрите
Повишаване качеството на работа на педагогическите специалисти с оглед изпълняваните
функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно
развитие на децата в детската градина ;
Съблюдаване на правата и задълженията по Закона за предучилищно и училищно образование.
Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите им
за ефективно изпълнение на
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие ;
Осигурява на необходимите условия за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти в специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации по
информационен регистър на МОН за одобрените програми за обучение ;
Измерване на повишената
квалификация чрез система от квалификационни кредити,
разработени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на
педагогическите специалисти и удостоверено с документ ;
Повишават квалификацията чрез външните квалификационни форми да е не
по-малко от 48
академични часа за всеки период на атестиране и за вътрешните квалификационни форми не помалко от 16 часа.За вътрешно институционалната квалификация не се присъждат квалификационни
кредити ;
Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти ще могат да
придобиват по-висока ПКС ;
Развиване на стратегия за учене през целия живот, чрез включване в реализиране на дейности по
оперативната програма “Еразъм +“
✍Кариерно развитие и кадрова политика
Доразвиване и усъвършенстване на системата за кариерно развитие Кариерно развитие на педагогическите специалисти ще е резултат от усъвършенстване на
компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на
степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието ;
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Педагогическите специалисти в ДГ са учителите. Учителските длъжности са: учител, старши
учител, главен учител, учител по музика ;
Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на
кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист ще се определят в професионален
профил - основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за
подпомагане на самооценката и атестирането на педагогическите специалисти ;
Атестирането ще е процес на оценяване на съответствието на дейността на педагогическите
специалисти с професионалния им профил, както и със стратегията за развитие на детската градина
и ще се извършва от атестационна комисия, определена от директора на всеки четири години ;
Разработване на система от обективни критерии и показатели за атестация на учителите ;
Широко обсъждане на резултатите с учителите ,социалните партньори и родителите
Засилване на конкуренцията между учителите и мотивацията за работа
Обвързването на системата за кариерно развитие със системата на заплащане;
Усъвършенстване на системата за диференцирано заплащане на труда -въвеждане на
индивидуална работна заплата на всеки учител ;
Проява на по-голяма гъвкавост за по-високо заплащане при ефективно управление на средствата;
Доразвиване и усвършенстване на системата за награждаване- Морални и материални награди за
високи постижения в предучилищното образование -с отличия и награди за образцово изпълнение
на задълженията си със заповед на директора.Публичност и тържественост.
Стратегическа цел 3.
Повишаване ефективността на управлението на ДГ №8 „Юрий Гагарин”
✍ Привличане на общностите в процеса на вземане на управленски решения - персонал,
деца, родители, УН, общественост ;
Дейности :
С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към детска
градина ще се създаде Обществен съвет.-орган за развитие на детската градина и за граждански
контрол на управлението и.
Дейността и функциите му са регламентирани в Закона за предучилищно и училищно
образование и Правилник издаден от МОН;
В ДГ ще протича непрекъснат динамичен процес на организационно развитие, основан на
анализиране, планиране, изпълнение на планираните дейности, оценяване и внасяне на подобрения
под формата на управление на качеството;
Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и
сътрудничество с родителите им ;
Полага усилия за изграждане на положително отношение към образованието и у родителите.
Мотивираните родители помагат да се преодолеят трудности и препятствия, за да се гарантира
успешно обучение на децата преди постъпване в подготвителната група, а след това и в началното
училище;
Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията
със семейството в
съответствие нормативните документи в системата на образованието и вътрешната нормативна
база;
Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското
образование ;
Родителските активи по групи като независимо доброволни сдружения ще продължат да
подпомагат дейността на ДГ №8 „Юрий Гагарин”, за осигуряване на допълнителни финансови и
материални средства за подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата
база. Ще съдействат при решаването на други социално-битови проблеми.
✍ Децентрализация на управлението и правомощията -Делегиране на права и задължения ;
Усъвършенстване на вътрешно-нормативната уредба, привеждането й в съответствие с новата
нормативна уредба в системата на средното образование
Отчитане спецификата на ДГ при разработване на документите. Гарантиране на по-голяма
устойчивост във времето и публичност при приемането им .
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Децентрализация на правомощията – делегиране на права и отговорности на служителите в
сферата на управлението , в изработването на вътрешно нормативната база, финансирането и до
финансирането на ДГ и др.
Делегиране на правомощия в управлението и качеството на ВОП - избор на програми, програмно
съдържание, учебни помагала , техники и технологии;
Приемане на реално действащи форми на участие в дейността и функциите на ДГ на външни
фактори
/Родителски активи, Обществен съвет, Център за личностно развитие и др.
неинституционалните структури/.
✍ Укрепване на приема и закрила здравето и безопасността на децата ;
Приемът ще се осъществява на базата на ясни правила описани в Правилника за организация на
дейността на институцията.
Реализиране на мерки за закрила здравето и безопасността на децата в детското заведение .
Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура,
гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената
сигурност и безопасност на децата ;
Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и
дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите;
Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и здравето на
децата .
✍ Провеждане на рекламни кампании.
Доразвиване и усъвършенстване на умения за изграждане на позитивни нагласи и доверие към
ДГ;
Презентиране на ДГ, за информираност на обществото и поддържане на добър имидж;
Начини на изготвяне на носители на информация /устна ,писмена мултимедийна , видио ,
комбинирана /.Сфери и ситуации на приложение;
Празниците като средство за създаване и поддържане на положителен имидж и за привличане на
различни публики;
Споделяне опита на страниците на специализираните издания, списания, вестници сборници от
конференции, сред колеги от други детски градини ;.
Участие в научно-практически конференции, кръгла маса по проблемите на ПВ, педагогически
четения и др ;.
Открити практики ;
Доразвиване и усъвършенстване на умения за ефективно използване на
медиите за популяризиране на ДГ. Интерактивни връзки и изграждане на имидж.
Медиапланиране. Медийна политика в публичната комуникация ,за спечелване на позиция в
публичното пространство;
Лични комуникации /срещи, разговори, коментари с журналисти, политици и др, участия в кръгли
маси , лобиране /;
Нелични комуникации / чрез посредници /;
Медии /телевизионни канали , радио , печатни издания и др./ ;
Интернет –медии в интернет, електронни издания .
Ритуализация на живота в ДГ. Развиване на чувството им за принадлежност към детското
заведение чрез:
Символите /емблема на ДГ ,лого ,химн, знаме , девиз /;
Ритуали свързани с традиционни празници ,чествания ,награждаване ;
Представително облекло за учителите Униформени облекла за децата ;
Стратегическа цел 4.
Развитие на системата за финансиране и до финансиране на детското заведение и опазване на
имуществото.
✍Финансиране ДГ №8 „Юрий Гагарин”
Издръжката на децата в предучилищното образование в ДГ №8 „Юрий Гагарин.” с филиал с.
Розово се осигурява със средства от държавния бюджет, средства от общинския бюджет и собствени
приходи ;
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Средствата от държавния бюджет, получени по единни разходни стандарт въз основа на формула
за всяка отделна дейност, включват :
средства за издръжка на дейностите по отглеждането, възпитанието и обучението на децата;
средства за подпомагане на равния достъп, подкрепа за личностно развитие и за насърчаване на
участието на децата в системата на предучилищното образование;
средства за развитие на детската градина ;
средства за реализация на национални програми за развитие на образованието.
Собствените приходи са:
-приходите от дарения от физически и юредически лица.
-от спечелени проекти ;
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на
финансовите ресурси на ниво ДГ ;
Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз. Ефективно и
прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, усвояване на ресурсите
по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и подобро постигане на целите като цяло ;
Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към ДГ. Осигуряване
на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата дейност на ДГ ;
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в ДГ чрез съвместни дейности с
родителските активи ;
ДГ оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия за развитие (с
права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с
МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки член от колектива .
✍Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в европейски и национални
програми за развитие на образованието ;
Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в европейски национални
програми за развитие на образованието – включване на повече участници в работните групи ;
Привличане на партньори за участие в проекти- учители, родители, общественост.
Развитие на конкурентно-способността на детското заведение на територията на региона и
страната ;
✍ Привличане на партньори за участие в проекти.
Участие на общността във всички проекти и национални програми обявени от МОН и
покриващи потребностите на ДГ ;
Участие в националните програми:
„Квалификация на педагогическите специалисти " по ОП „РЧР”,чрез която осъществяваме
конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното
образование ;
„С грижа за всеки ученик" ;
„Закрила на деца с изявени дарби";
„ Национална програма за по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителна
предучилищна възраст…”, като се осигурят условия за достъп до образование на тези деца без
разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание, чрез
създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и
икономическо положение чрез следните оперативни направления: Осигуряване на учебни помагала
за децата в подготвителните групи на ДЗ, Програма за по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст”-модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи в ДГ…” .
Проект „Училищен плод” на МЗ
„Оптимизация на училищната мрежа“ и др.
 Проект за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта за децата и
учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 год.
Национална програма „Училищен плод”.
НП „Успяваме заедно“
Стратегическа цел 5.
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По-висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес
✍ Подобряване на външната и вътрешна среда на ДЗ
Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
Прилагане на мерски за енергийна ефективност и ремонт на покрива във филиала в с. Розово ;
Подмяна на уреди и пособия в двата двора на ДГ ;
Ремонт на оградата в централната сграда;
Изграждане на площадка за „Училище на открито“ в централната сграда
Подобрения във вътрешната среда;
Подобряване на игровата база ;
Ремонт на помещенията във филиала;
Смяна на столчетата в две от групите на филиала
Смяна на постелочния материал в групите във филиала
Изграждане на ново, енерго спестяващо осветление във всички помещения на филиала в с.Розово,
с-ма за пожаро известяване в двете сгради;
Промяна облика на занималните -реализира дейности за подобряване на интериора на работната
среда.
Изграждане на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности чрез
осигуряване на архитектурен, информационен и комуникационен достъп в ДГ ;
✍ Модернизиране на обучението, нови ИКТ ;
Осъвременяване и модернизиране на дидактическите пособия с оглед по- доброто онагледяване
на учебното съдържание / картини, табла, макети и т.н. /;
Използване на аудио и видео материали в подготовката на децата за училище
Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо
предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно
обучение;
Поддържане на модерна ИКТ среда- развитието и съчетаването на традиционните добри
преподавателски практики с използването на технологии за подпомагане изграждането на умения,
които ще осигурят на децата успешно приобщаване в съвременното общество;
Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание;
Активно участие в електронната свързаност на ДГ в страната ;
Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и
повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност ;
Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на ДГ ;
До оборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на ДГ - ежегодно обновяване
и допълване на част от хардуера.
✍ Осъвременяване на компютърната техника, периферните устройства и софтуера.
Постоянно поддържане и разширяване на компютърната техника в ДГ (компютри, мултимедийни
проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. / ;
Компютаризиране на групите ;
Използване на видео техника за дистанционна връзка на директора със всички групи .

V.ОРГАНИЗАЦИОННОТО УСТРОЙСТВО НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДА
СЕ ПРИСПОСОБИ КЪМ ПРОМЯНАТА В ЗАДАЧИТЕ, ОТРАЗЕНИ В
СТРАТЕГИЯТА.
✍Линейно-функционалната структура на управление постепенно ще се заменя с дейността на
многофункционални екипи като:
Членове на екипите се овластяват да вземат решения по определен кръг проблеми, отразени в
годишния план;
Всеки член на екипа е длъжен да отговаря за определен вид дейност;
Членовете на екипите са длъжни да провеждат регулярни обсъждания на процеса на приемане на
решения във всяка област от дейността на детското заведение;
Съществуват и се спазват стандарти за поведение на членовете на
екипите, отразени в Етичния кодекс, Правилника за организация дейността на институцията,
Правилника за вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики;
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Знанията на всеки член да се превръщат в знания на екипа като цяло;
Обмена на знания на екипа да увеличава общият обем от знания в
детското заведение;
Разграничение и фактическо разпределение на компетентности в зависимост от интелектуалния
потенциал на членовете на педагогическата общност;
Създаване на нови организационни форми, които да позволяват оптимизирането на
образователните услуги;
Преосмисляне на взаимоотношенията между членовете на педагогическата общност въз основа
на признаването и възприемането на факта, че дейността на детското заведение е колективно
отговорна.

VI.ПРОГНОЗИРАНИ РЕЗУЛТАТИ.
Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското
заведение.
Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
Творческо разгръщане на наличния потенциал.
Използване на нови педагогически тихнологии в практиката Решаване на проблемите, чрез
позитивна вътрешна комуникация.
Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
Мотивация за по-висока квалификация на учителите и медицинските сестри.
Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност
към социалната среда.
Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на
децата.
Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални и
обществени фактори.
Разширяване на взаимодействието-учител-дете-семейство с цел изграждане на детската личност.
Педагогизиране на родителската общност.
Поставените цели и предложените стратегии и дейности важат за три годишен период. Те ще
се обсъждат и преформулират като ще се отчитат постоянно променящи се обстоятелства и
състоянието на ресурсите – кадрови, финансови, материално-технически, информационни и т.н.
Преформулираните цели ще се конкретизират в годишните планове на детското заведение за
съответната учебна година, в променени длъжностни характеристики, в план-графици за работа и
т. н.
Осъществяването на тези цели би повишило ефективността във функционирането, както на
отделните подсистеми в системата детска градина, така и на детската градина като социално звено,
осъществяващо специфична обществена поръчка.
Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаването на престижа на детското
заведение, осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност.
Бъдещето на образованието не може да бъде предвидено, но може стратегически да бъде
проектирано.

Стратегията за развитие на ДГ „Юрий Гагарин” е приета на заседание на
Педагогическия съвет – Протокол № 2/26.10.2020..г.
и е утвърдена със заповед № 61/27.10.2020 г. на директора на детската
градина .

31

32

