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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
СТРАТЕГИЯТА Е ОСНОВАНА НА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВИ: 

 

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

растеж, „Европа“ 2020г.  

2. Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през 

целия живот  

3. Национална референтна рамка  

4. Лисабонска стратегия на ЕС 

 5. Конвенция но ООН за правата на детето 

 6. Закон за закрила на детето  

7. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/  

8. Национална програма за закрила на детето / 2019г./  

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

10. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности /СОП/ и хронични заболявания в системата на народната просвета  

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

задължителна училищна възраст  

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

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

14. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.  

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

Република България 

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

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

18. НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 2016г.  

19. НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование, 2016г.  

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

учителите, директорите и другите педагогически специалисти . 

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

с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД 

 
 Настоящата стратегия определя актуалните цели и перспективи в развитието на 

ДГ ”Гергана ” за периода 2020-2024 година. Тя се основава на принципите на 

ЗПУО ,в съответствие с изискванията на чл.150, ал.1 от ЗПУО, държавните 

образователни изисквания и други нормативни документи на МОН, спецификата 

на развитие на ДГ “Гергана“. Намеренията на стратегията са чрез реализиране на 

система от управленски, административни и педагогически действия, залегнали 

в нея и съобразени с традициите, социално- икономическите условия и 

съвременните образователни идеи да се утвърди авторитета на детското 

заведение като институция, отговаряща на потребностите на обществото и 

европейските образователни изисквания. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Стратегията на ДГ “Гергана“ 2020-2024 г. е разработена в съответствие с целите 

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

недопускане на дискриминация; най-добрите интереси на детето; право на 

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

да бъде взето предвид. При разработването на стратегията 2020-2024 г. е 

възприет подход, който има за цел да предизвика промяна в качеството на 

институционално взаимодействие, организирайки и насочвайки усилията на 

институцията към една от фазите на жизнения цикъл на развитие на детето, а 

именно ранна детска възраст – 3г.-6/7 г. Стратегията на ДГ ”Гергана ” е 

комплекс от педагогически идеи, управленски и административни действия, 

чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като 

модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхранява добрите 

традиции и достойнства на ДГ, начертава бъдещите посоки на действия и 

резултати, търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. Стратегията 

анализира силните страни и вероятните трудности и проблемите за 

реализирането й. Осмисля пътя по който трябва да се върви за справяне с 

трудностите и решаване на бъдещите действия. Стратегията е съвкупност от 

взаимосвързани мисия, визия, принципи, дейности и цели, определящи нейната 

структура и съдържание. Стратегията на ДГ “Гергана“, ще бъде съобразена с 

новите противоепидемични мерки и изисквания на правителството на 

територията на нашата страна. 

 

І. МИСИЯ 

 
Мисията на Стратегията е мобилизирането, финансовото обезпечаване, 

интегрирането и насочването на усилията на държавните институция и на 

гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на 

жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности. 

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно 

образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие 



на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална 

реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.  

 Опазване здравето на децата и служителите при наличие на извънредно 

положение при борба с вирусите.  

 

ІІ. ВИЗИЯ 

 
 Визията на стратегия е: „Всяко дете в България, в ранния етап от детството си 

да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и 

насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и 

благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, 

които полагат грижа за децата“. 

 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: 

 -осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, 

физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст. 

 -съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно 

образователен процес в педагогическото взаимодействие. 

 

ІІІ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 
 

 1.Повишаване качеството на образованието чрез използване на различни 

образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите 

практики в организацията на образователния процес въз основа на научна 

обоснованост и прогнозиране на резултатите. 

2. Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в 

детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и 

качествено предучилищно възпитание на всички деца.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 
 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 и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности 

 4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 

развитие  

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на насърчаване на развитието 

и реализацията им  



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

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин  

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

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

традиции  

9. Формиране на трайни навици при спазване на противоепидемичните мерки 

предприети от правителството, както при децата, така и при служителите.  

 

1.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКОТО 

ЗАВЕДЕНИЕ И ВЪНШНАТА СРЕДА 

 
 Детска градина ”Гергана ” се намира в с. Садовец, община Долни Дъбник близо 

до центъра на селото. Oтрита е през 1975г.Сградата е на два етажа. Обособени са 

следните помещения две занимални с монтирани падащи легла, коридори, 

санитарно помещение, лекарски кабинет, маза, котелно помещение, нов 

кухненски блок. 

 Занималните са в добро състояние, естетически и функционално подредени, 

осигуряващи емоционален комфорт за децата.  

Дворът е обширен с обособени площадки за всяка група, съобразно възрастта, 

със засадени дървета и храсти. Спазени са функционалните и хигиенно  

педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.  

 

1.1ДЕЦА 

 

 ДГ ,,Гергана” функционира с 2 групи.  

За учебната 2020/2021 г. са приети 39 деца, разпределени както следва: 

 -втора разновъзрастова група - 18 деца 

-подготвителна група -21 деца, от които 12– 5 годишни и 9 деца – 6 годишни. 

                                                                       1.2 ПЕРСОНАЛ: 

1.  педагогически персонал : -   директор с магистърска степен и Пето ПКС         

                                                   - старши учители с магистърска степен  

2.  непедагогически персонал: -  домакин-помощник-възпитател; 

                                                       -  чистач-хигиенист- помощник-възпитател 

                                                  -   готвач и помощник готвач 

3.  медицински   специалисти:  - медицинска сестра, назначена от община 

Долни Дъбник, посещаваща по график детското заведение. 

 

 

 

 



ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 
 В детското заведение възпитателно - образователната работа се осъществява по 

Програми, избрани от педагозите на групите. Работи се по „Чуден свят“ на изд. 

Просвета. Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОИ - по 

образователни направления. След предварително проучване на програмата за 

съответната възрастова група и необходимите помагала, пособия  и дидактични 

материали към нея, учителските екипи  прилагат образователна стратегия, която 

е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие 

и мотивационни потребности. В процеса на възпитателнообразователната работа 

се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и 

социален комфорт на децата.  

 

2. ФИНАНСИРАНЕ 
 

Издръжката на детска градина „Гергана” с. Садовец се поема от общинския 

бюджет на Община Долни Дъбник и сме второстепенни разпоредители с 

бюджета си. Средствата се разпределят по параграфи в зависимост от нуждите – 

материалнотехническа, ремонтна, учебна и други видове осигуряване на 

детската градина. Допълнителни средства се осигуряват чрез дарения.  

 

3. Взаимодействие с родители, обществени, културни и 

други институции. 

 
1. Взаимодействие с родители: Родителите са безценни партньори при 

осъществяване на задачите, които сме си поставили в ежедневната ни работа. За 

това се стремим да поддържаме близък контакт чрез: 

 - Ежедневни разговори с родителите за поведението и активността на детето в 

учебния процес - Разнообразни информационни табла за родителите. 

 - Пряко участие на родителите в развлечения, тържества и мероприятия. - 

Родителски срещи. 

 - Дни на отворените врати. 

 2. Взаимодействие с училището. Връзката между тези две звена е непрекъсната 

и се изразява в осигуряване, формиране на отношение бъдещата социална роля 

„ученик”, придобиване на обща и специална готовност за училище. Поддържаме 

постоянни контакти с учителите и възпитателите от ОУ ” Христо Ботев” с. 

Садовец. 

 3. Взаимодействие с Община Долни Дъбник, относно дейността на детската 

градина. 

 - Даване на насоки за разпределение на бюджетните средства  

- Определяне такси за храна във връзка с Закона за местните данъци и такси 

 - Сключване на договори за Обществени поръчки  

 - Взаимно разрешаване относно текущи проблеми свързани с дейността на 

детската градина.  



4. Взаимодействие с Читалище „Искра-1924” с. Садовец. Участие в съвместно 

организирани празници, тържества с цел приобщаване на децата към 

българските национални традиции и култури. 

 

4.ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 1. Утвърждаване на детската градина като институция, научно, културно и 

спортно средище за деца. 

 2. Осигуряване на стабилност, ред , сигурност и защита на децата 

 3. Повишаване качеството и ефективността на образователния процес и 

подготовка за училище /системна оценка на персонала по ЗПУО/.  

4. Въвеждане на нова процедура по оценяване и самооценяване чрез дейности, 

процедури и критерии по стандарт.  

5. Усъвършенстване на системата по квалификация, преквалификация и 

обучение. 

 6. Удовлетворяване на потребностите на деца със СОП-подобряване работата с 

деца с емоционални, интелектуални и специални образователни потребности.  

7. Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда на ДГ.  

8. Взаимодействие с родителска общност, сътрудничество и активни връзки с 

общественост, НПО и органи по чл.2, ал.2 от ЗПУО.  

9. Осигуряване на широк спектър за избор на ДПУ и условия за публична изява, 

инициатива и реализиране на дейности по проекти.  

10. Имиджова политика с медии и общественост.  

11. Разширяване и модернизация на вече осъществените и изградени условия на 

ползване на материално-техническата база на детската градина. 

 

5. ПРИНЦИПИ. 

 
 Цялостната работа в детската градина ще бъде подчинена на следните 

принципи:  

- Превръщане на детската градина в търсена и желана територия.  

 - Защита правата на детето и хармоничното развитие на детето според неговите 

възможности. 

 

6. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА. 

 
 1.Квалификация на кадрите. Сложният педагогически процес се води от 

учителите, впечатляващи със своето разбиране за децата, с обичта си към тях и с 

педагогическия си талант, такт и умения. Професията е отговорна, сложна и 

многоаспективна, а това предполага и изисква учителя да бъде в крак с времето 

и да притежава добро здраве, висока професионална пригодност, за да се 

изпълняват сложните и трудни задачи. 



 2.Основните принципи от които детската градина ще се ръководи при 

провеждане на квалификацията ще бъдат следните:  

- Избиране формите на квалификация  

- Участие в квалификационните форми, съобразно индивидуалните интереси. 

 - Интелектуализация на квалификацията в съдържанието на формите. 

3.Основни резултати относно квалификацията на кадрите.  

 - Разглеждане на квалификацията като непрекъснат процес.  

- Приобщаване и адаптиране към новите условия при новопостъпил учител. 

 - Педагогическият колектив да е изцяло отговорен за прилагане в практиката на 

иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на педагогическия 

процес, за отчитане динамиката и спецификата на неговото развитие, за 

повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.  

- Участия в Общински, Областни и Национални форми на квалификация.  

- Квалификационната дейност ще се организира с активната помощ на 

директора. 

 

7.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ 

 
 1. Дейностите в нашата работа, съобразно целта на настоящата стратегия са:  

 - Анализ на педагогическата ситуация в детската градина. 

 - Диагностика на децата  

- Педагогическа и възпитателна дейност, осъществена на основата на 

личностноориентирания подход на взаимодействие.  

- Разработване и внедряване на иновационни педагогически технологии за 

работата в детската градина. 

 - Създаване на способности у детето да опознава многообразието на 

заобикалящия го свят, да се стреми към активна дейност, да различава и уважава 

различията у себе си и другите, да се възпитава умение да взаимодейства, да се 

адаптира към промените на околната среда.  

- Работа по усвояване от детето на социални норми и културни ценности на 

обществото, към което принадлежи. 

 

8. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 1.Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна 

образователна среда в детското заведение. 

 2.Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и 

творческо развитие на децата. 

 3.Използване на нови педагогически технологии в практиката. 

 4.Мотивация за по-висока квалификация на учителите и медицинските сестри. 

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

детската личност. 

 6.Разширяване на ползотворните контакти на детското заведение с други 

социални, обществени и културни фактори. 



 7. Решаване на проблеми. Мобилност на мениджърските и управленски 

функции на директора. 

 8. Повишаване на качеството при дигиталните умения и модернизация на 

съществуващите връзки и дейности при изпълнението на задачите. 


