
 

 

С Т Р А Т Е Г И Я 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ 

за периода 2016-2020 година 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

     Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на 

детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя  се 

основава на принципите и насоките от Закона за предучилищното и училищно образование, 

приоритетите на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието в общината 

и на спецификата на детската градина 

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

нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ „Щастливо 

детство”. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на 

очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя 

условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите 

на ръководство. 

     Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, 

дейности, цел и подцели. 

II.  Анализ на състоянието на детската градина и външната среда  

     1. Деца 

      ДГ „Щастливо детство“ функционира с 6 градински групи в основната сграда и 2 

групи във филиала в с. Драганово. Детското заведение приема деца на възраст 3–7 години, а 

по преценка на родителите, както и при наличие на свободни места в детската градини се 

приемат и деца, навършили две години към началото на учебната година (съгласно Закона за 

предучилищно и училищно образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование). Групите се сформират основно по възрастов признак според  правилата за 

прием. Те носят собствени имена, предложени от учители и деца. Детската градина 

осъществява задължителна предучилищна подготовка на децата две години преди 

постъпване в I-ви клас. 

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. 

2. Кадрови ресурси 

2.1.Численост:  

          Обща численост на персонала в ДГ „Щастливо детство“ – 32. 

 Педагогически персонал – 16,5, от тях 1 директор, 1 главен учител, 6 старши учители, 

6 учители и 0,5 учител музика.  



 Непедагогически персонал – 15,5, от тях 0,5 счетоводител, 2 ЗАС, 6 помощник-

възпитатели, 2 готвач, 1 помощник-готвач, 1 перач, 1 хигиенист, 2 огняр   

 Медицински персонал – 2 
2.2.  Възрастов състав – от 26 г. до 64 г.  

 Средната възраст на педагогическия персонал е 48 години.  

 Средната възраст на непедагогическия персонал е 53 години.  

 Средната възраст на медицинския персонал е 35 години. 

 

2.3.Образователен ценз:  

 Педагогически персонал:  

- висше образование – 14,5 

- образователно - квалификационна степен:   Магистър - 9;  Бакалавър - 4,5; 

Професионален бакалавър – 2; 

- професионално квалификационна степен:  ІІ ПКС – 4 и V ПКС - 2 

 Непедагогически персонал: висше „Бакалавър“ – 0,5; средно образование – 13; 

основно образование – 1; 

  

3. Възпитателно-образователен процес. 

В детското заведение възпитателно - образователната работа се осъществява по 

Програмна система, разработена и приета от педагогическия екип. С решение на 

Педагогическия съвет се определя издателството, чиито учебни помагала ще бъдат 

използвани през учебната година. Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с 

Държавния образователен стандарт/ДОС/ от Наредба № 5 за предучилищното образование от 

17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.  по образователни направления и ядра. Учителските 

екипи изработват тематично разпределение и седмично разпределение за всяка група, които 

осъществяват чрез използване на образователна стратегия, съобразена с възрастовите 

особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. В процеса 

на възпитателно-образователната работа се прилагат различни педагогически подходи, които 

осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. Повишена  ефективност на 

контролната дейност с акцент на консултативно-регулативната й функция. 

4. Учебно-техническа и материална база. 

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 12 

спални, 6 занимални,  кабинети за директора, ЗАС, методичен и здравен кабинети. 

Занималните са оборудвани с нови дидактични шкафове и кътове за игра. Сградата 

газифицирана, напълно обновена и модернизирана и отговаря на изискванията за енергийна 

ефективност. Детската градина разполага с физкултурен салон и плувен басейн. Огромен 

двор за дейности на открито с обособени площадки за всяка група, съоръжения за игра, 

баскетболно и футболно игрище. 

Сградата в с. Драганово е строена по типов проект за детско заведение и отговаря на 

всички изисквания за отглеждане и възпитание на деца. Разполага с обособени занимални, 

спални и трапезарии, с просторен салон за спортуване и провеждане на различни тържества, 

прояви и др. Към момента се използват помещения за функциониране на две групи, но 

възможностите на детското заведение са по-големи . Свободните помещения са 

организирани за различни допълнителни дейности с деца и родители. 

Върху сградата   са прилагани мерки за енергийна ефективност от частичен характер. 

За отопление се използва промишлен газьол, втечнен газ метан и ел. енергия, което дава 

възможност да се използват различни енергоизточници и вариране съобразно пазарните 

тенденции. Дворът на е просторен и предполага възможности за обособяване на различни 

кътове за игри и отдих на децата, но уредите са стари и амортизирани.  

Недостатъчни технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, 

принтери, копирни машини, LED телевизори, DVD, аудио уредби. 

     Библиотечен фонд – периодичен печат, специализирана педагогическа и 

психологическа литература, утвърдени помагала и др. 

5. Финансиране. 



От 2011 г. детската градина функционира в условията на делегиран бюджет и се 

финансира според единните стандарти за издръжка на дете, както от държавния, така и от 

общинския бюджет. Заплатите на персонала, учебни помагала, закуски,  /за подготвителните 

групи/квалификация на персонала, трудова медицина се осигуряват от делегирани 

„Държавни дейности“. Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – 

диференцирано заплащане, кариерно развитие и др. Делегираните бюджети позволяват 

гъвкавост при определяне на възнаграждението на учителите, възможност за по-високо 

заплащане при ефективно управление на средствата, но и невъзможност за увеличение на 

заплатите при малък брой деца. 

Останалата част от издръжката на детската градина се осигурява от делегирани 

„Общински дейности“. 

6. Външни фактори.  

 Семейна общност и родителите на децата. 

 Управленски институции на няколко равнища 

- общинско – Община Г.Оряховица, Дирекция „Образование, култура, младежки 

дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки” и Комисия 

по образование; 

- регионално – с РУО В.Търново  

 Връзки с неправителствени организации - Общински структури и културни 

институции на територията на гр. Г.Оряховица и с. Драганово. 

 Връзки с детските градини, ясли и училищата на територията на града и с. Драганово. 

 

7. Силни и слаби страни и възможности пред развитието на ДГ /SWOT анализ/ 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

1 Детското заведение работи с пълен капацитет от 6 групи и 2 във филиала. 

2 Няма поставени ограничения при приемане на деца в ДГ. Интегриране на деца със 

СОП и хронични заболявания. Условия за равен старт на всички деца. 

3  Осъществена е приемственост между ясла и детска градина, както и между детска 

градина-начално училище. 

4 Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика 

5 Наличие на квалифицирана педагогическа колегия. 

6 Въведена система на Кариерно развитие  за последователно заемане на учителски 

длъжности. 

7 Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите чрез 

Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и 

Вътрешни правила. 

8 Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители. 

9 Осигурени условия за външна и вътрешна поддържаща квалификация. 

10 Личността на детето, поставена в центъра на педагогическото взаимодействие. 

11 Използване на играта като основна дейност за позитивно изживяване, 

самопознание и себереализация на детето 

12 Създадени условия за гарантиране на правата на детето и защита от 

дискриминация. 

13 Осигурени условия за осъществяване на задължителната предучилищна 

подготовка на 5 и 6 годишните деца. Удовлетворено е желанието на всички 

родители, подали заявление за прием на децата им в тези две възрастови групи. 

14 Газификация на основна сграда и мерки за енергийна ефективност от частичен 

характер във филиала, където отоплението е на промишлен газьол, втечнен газ 

метан и ел. енергия. 
15 Обновена и модернизирана сграда на основната ДГ, много добра дидактична база, 

наличие на помещения, съоръжения и условия за активен двигателен режим. 

16 Създадени условия за включване на ИКТ във ВОП. 



17 Самостоятелно управление на детската градина в условията на делегиран бюджет 

по приоритетите на градината.   

18 Участие на детската градина в Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно 

мляко“ и осигурено рационално хранене на децата. 

19 Допълнителни средства за помагала за подготвителни групи 5 и 6 годишни. 

20  Включване на родителите в прекия възпитателно-образователен процес. 

21 Установени са традиции в приемствеността с училища. 

22 Създадени са ползотворни връзки с обществени организации и институции: 

читалища, Куклени театри, „ Социално подпомагане“, пенсионерски клубове  и др. 

23 Възможност за  връзки за обмяна на опит с  детски градини в системата и др. 

24 Участие в проекти за осигуряване „равен старт“ на деца от различени етноси. 

25 Осигурен транспорт за децата, пътуващи от с. Стрелец до с. Драганово. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

1 Завишен брой на децата в някои от групите, което предполага по-голямо 

напрежение и невъзможност за индивидуална работа. 

2 Недостатъчни знания и умения за работа по европейски проекти. 

3 Липса на умения и интерес  за презентиране и популяризиране на собствен опит. 

4 Недостатъчна мотивация за участие в квалификационни форми, за придобиване и 

повишавате на ПКС. 

5 Недостатъчна ефективност и методическа обоснованост на утвърдените учебни  

помагала към спецификата на детската градина 

6 Липса на психолог, логопед и лични асистенти на децата със СОП в детската 

градина. 

7 Липса на охрана и видеонаблюдение. 

8 Състоянието на детските площадки не съответства на изискванията към тях.  

9 Липса на помещения за провеждане на допълнителни дейности – ателиета, школи 

по интереси. 

10 Недостатъчно е включването на родителите в образователните програми на 

детската градина и участие в благоустройството и обогатяването на матер.база. 

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

на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др. 

12 Специфични проблеми, произтичащи от работа в мултикултурна среда.   

13 Амортизирана материална база – сграда и съоръжения в двора на филиала. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

1 Разработване Програмна система на детската градина, като цялостна концепция за 

развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие.  

2 Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в 

практиката на цялата градина.  

3 Непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите с цел подобряване 

качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка 

на децата. Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди 

езици. 

4 Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуално развитие и 

диференцирани грижи. 

5 Превръщане на учителя в медиатор във ВОП. 

6 Създаване на Обществен съвет. 

7 Създаване нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез 

нетрадиционни форми.   

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



9 Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за 

благоустройство на сградата и двора на детското заведение 

10 Привличане на допълнителни средства чрез проекти и спонсори. 

 

ЗАПЛАХИ 

1 Очертаващ се демографски срив и намаляване броя на децата от ПУВ и децата във 

филиал Драганово. 

2 Вероятност за изтичането на деца от ІІІ-та и ІV-та възрастова група към 

подготвителните групи  в училище. 

3 Нарастване броя на децата със СОП и с неадаптирано и социално неприемливо 

поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия. Тенденция на 

повишаване на напрежението, агресията и негативните прояви у децата 

4 Неблагоприятни социални фактори - проблеми в системата, безработица, 

нарастване на агресивността на децата, демотивация на  учителите за качествен 

педагогически труд.  

5 Недостатъчени финансови ресурси за издръжка на детската градина и  

непрекъснато увеличаващи се нормативни изисквания на различни 

институции/РЗИ, МВР, МОМН и други/, свързани с поддържането на материално-

техническата база, с осигуряване на образователно-възпитателния процес, 

храненето и всички други дейности в детските заведения. 

6 Липса на  млади специалисти, които да заменят учителите, излизащи в пенсия. 

 

III. МИСИЯ 

Поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, 

съхранили своята национална, културна и родова идентичност, формиране децата като 

личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от 

широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

 

IV. ВИЗИЯ 

Превръщане и утвърждаване на детската градина като образователна институция, 

която:  
 разполага с  професионално подготвени от педагозите  пространства  за игра, 

познание, общуване и творчество;  
 престижно, уютно, привлекателно и любимо място на децата, което им осигурява 

емоционален комфорт, пълноценно  развитие, игри, социализация, обучение и целенасочена 

подготовка за училище ; 
 среда, близка до семейната, с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите 

личностни особености, характер и качества. 
 средище за текуща, поддържаща и надграждаща професионална квалификация на 

педагогическия екип и подготовка на бъдещи педагози;  
 център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, 

педагогическа информация. 

V. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ.  

1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда  и поставяне 

на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.  

2. Педагогическо взаимодействие, основано на позитивно възпитание; 

3. Професионална компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на 

образователните изисквания и потребности и европейски компетенции; 

4. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността;  



5. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 

 

VI. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:  

1. Партньорство – възможно най-широко участие, сътрудничество и взаимодействие 

между участниците в Предучилищното образование на ниво детска градина, институции на 

национално, регионално, областно и общинско равнище, медии, детски градини, училища, 

библиотеки, граждански организации и др. Спазването на принципа на партньорство ще 

допринесе за ефективното изпълнение на стратегията и повишаване на капацитета за 

развитие на предприетите мерки и дейности.  

2. Концентрация – усилията при изпълнението на стратегията ще бъдат съсредоточени в 

конкретни области, свързани с интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено 

и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му.  

3.  Допълняемост – дейностите, планирани в стратегията, ще бъдат допълвани с 

инициативи, изпълнявани и финансирани извън планираните в стратегията мерки и средства. 

Дейностите в стратегията кореспондират с основни политики, очертани в други 

стратегически документи и национални програми.  

4. Всеобхватност – създаване на широка среда, в която ще бъдат създадени условия и 

реализирани дейности за реализиране на целите. Благоприятната среда включва дома, 

детските градини и училищата, библиотеките, медиите, социални институции, обществени 

организации и др.  

 

VII.  ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

         Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца. Оптимизиране възможностите на детското 

заведение за превръщането му в център за образователна, културна и социална дейност не 

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

многостранни инициативи. 

VIII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:  

1. Утвърждаване на демократичен стил на работа и адекватно и гъвкаво управление, 

осигуряващи ефективност, свобода при вземане на решения, залагащи на 

предприемчивостта, инициативността и експеримента за издигане авторитета на детското 

заведение.  

2. Издигане качеството на възпитателно-образователния процес. Създаване на условия за 

развиващо обучение, осигуряващо изява на детските способности и индивидуалност. 

Гарантиране равен шанс и достъп до образование. 

3. Формиране на висококвалифициран колектив от служители - гаранция за качествена 

грижа за децата. 

4. Подобряване материалната  и технологична обезпеченост на образователния процес.  

5. Създаване на партньорски отношения с родителската общност. Утвърждаване на 

Обществените съвети като орган, подпомагащ цялостната учебно възпитателна работа в 

детското заведение.  

 

VIII. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Дейности по цел 1. 

1.1.  Включване на педагогическия екип в изработване на политиката на детското 

заведение. Изготвяне Програмна система на детската градина. 
       1.2. Усъвършенстване на вътрешно-нормативната уредба, привеждането й 

в  съответствие с новата нормативната уредба в системата на средното  образование. 

1.3. Отчитане спецификата на ДЗ  при разработване на документите. Гарантиране на по-

голяма устойчивост  във  времето и публичност при приемането  им. 



1.4. Децентрализация на  правомощията – делегиране на права и отговорности на 

учителите  в сферата на управлението, в изработването на вътрешно нормативната база, 

водене на задължителната документация, финансирането и дофинансирането  на детското 

заведение  и др. Участие в подбора на кадри. 

1.5. Делегиране на правомощия в управлението и качеството на   ВОП - избор на 

програмно съдържание, учебни помагала , техники и технологии.  

       1.6. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане 

дейността на детската градина. 

       1.7. Поддържане сайт на детската градина с актуална информация.. 

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

       1.9. Управление на принципа на консенсуса. Екипен принцип при решаването на 

проблеми. 

       1.10. Популяризиране на постижения на деца и учители: 

             – създаване на информационна банка в детското заведение. 

1.11. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 

 

2. Дейности по цел 2. 

       2.1. Овладяване на компетентностите  от децата като очаквани резултати от обучението и 

възпитанието по всяко образователно направление за всяка група ; 

       2.2. 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.  

       2.3. 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 ; 

       2.4. Конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на 

учебното съдържание  или практическо прилагане на усвоените компетентности; 

       2.5.  Прецизиране на подбора на учебни книжки и помагала,  които подпомагат 

цялостното обучение на детето за овладяване на компетентностите  по  държавния 

образователен стандарт за предучилищното  образование ; 

       2.6. Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение,  две 

години  преди  постъпване  в  първи  клас. Равен достъп на всички децата до образованието, 

независимо от тяхното местоживеене, произход или друг признак. 

       2.7. Превенция и работа с изоставащите деца с оглед осигуряване на равен шанс за   

успех  в училище.  

       2.8. Разработване на  проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта. 

       2.9. Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание; 

       2.10. Поддържане на школи по интереси срещу заплащане от родителите  –  

чуждоезиково обучение, йога, танцово изкуство, баскетбол, футбол и др. и създаване 

 условия за тяхната публична изява; 

       2.11. Приемане  и изпълнение на ежегодна програма за дейности, насочени към развитие 

на творческия потенциал на децата  / традиционни календарни празници, развлечения и др./ ; 

       2.12. Своевременно информиране, организиране и поощряване  децата за участие в 

  конкурси от регионален, национален и международен характер ; 

       2.13. Включване  на детски групи и индивидуални участници в различни изяви; 

       2.14. Организиране на детски отдих и  туризъм ; 

2.15. Осигуряване  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 ; 

        2.16. Осигуряване корекционна работа на логопед и психолог в детската градина. 

 

3. Дейности по цел 3. 

3.1. Осигурява  участие в надграждаща квалификация според нуждите на всеки един от 

педагогическите специалисти чрез участия в квалификационни форми на различни равнища. 

3.2. Усъвършенстване на системата за кариерно развитие съгласно ЗПУО. 

3.3. Измерване на повишената   квалификация  чрез система от квалификационни 

кредити,  разработени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на педагогическите специалисти. 

3.4. Мотивиране учителите за придобиване по-висока ПКС. 

3.5. Определяне  в професионален профил необходимите компетентности по нива на 

кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист като основа за определяне на 

приоритети за професионално усъвършенстване, за подпомагане на самооценката и 

атестирането на педагогическите специалисти ;  

3.6. Атестиране на педагогическите специалисти. Разработване на система от обективни 

критерии и показатели за атестация на учителите. 

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

3.8. Създаване  на професионалното портфолио от всички педагогически специалисти с 

включени материали, доказващи участието им в реализирането на политиката на детската 

градина, професионалните им изяви, професионалното им усъвършенстване и кариерното им 

израстване, както и постигнатите резултати с децата. 

3.9. Участие на учителите в конференции, кръгли маси, открити практики, форуми на 

различни нива; 

3.10. Доразвиване и усвършенстване на системата за награждаване- Морални и 

материални награди за високи постижения в предучилищното  образование. Публичност и 

тържественост. 

 

4. Дейности по цел 4. 

4. 1. Подобряване състоянието на външната и вътрешна среда.  

 Поетапно реновиране на площадките в двете сгради в съответствие с НАРЕДБА № 1 

от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 

игра; 
 Укрепване на оградите ; 
 Подобряване на игровата база ; 
 Подмяна на работните маси и мивките в офисите на групите; 
 Поетапна подмяна на детските гардеробчета и легла. 
 Ремонт на котела и освежаване на котелното във филиала. 
 Ремонт на мивките в трапезариите в сградата в с. Драганово. 

 4.2. Поддържане на модерна ИКТ среда  

 Осигуряване и използване на аудио и видео техника и модерни дидактически 

средства   в обучението на децата; 

 Обогатяване на компютърната техника (компютри, терминали, интерактивни дъски);  

 Предоставяне на учителите модерна и достъпна техника и разнообразни 

образователни платформи за осъществяване на интерактивно обучение; 

 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.  

4.3. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни 

потребности.  

4.4. Изграждане на система за видеонаблюдение на сградата и дворното пространство. 

4.5. Изграждане на система за пожароизвестяване ; 



 

5.  Дейности по цел 5. 

5.1. Избор на Обществен съвет; 

5.2. Създаване на Училищно настоятелство; 

5.3. Работещо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие – 

включване във ВОП, съвместни излети, празници, тренинги, дискусии, съвместни 

проекти; 

5.4. Привличане родителите като спомоществователи, за обогатяване и опазване на 

материалната база. 

 5.5. Изграждане комуникационна политика, която създава връзка с обществеността за    

споделяне успехите на децата, предстоящите събития и идеи. 

IX. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията  
1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.  

2. Разработване на проекти с външно финансиране.  

3. Привличане на спонсори.  

4. Реализиране на благотворителни кампании.  

5. Собствен труд на служители на детската градина.  

6. Организиране на трудодни с участието на родителската общност.  

7. Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения.  
 

 

X. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.  

2. Творческо развитие.  

3. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.  

4. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Осигуряване равен старт за 

всички деца. 

5. Използване на нови педагогически технологии.  

6. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.  

7. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и 

обществени фактори.  

8. Педагогизиране на родителската общност. 

 

      Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина. 

      Срокът за изпълнение на тази стратегия е края на учебната 2019/2020 год. 

      Стратегията е приета на Педагогически съвет, проведен на  20.09.2016г. 

      Предвидените в стратегията дейности, се детайлизират ежегодно в  Годишен план за 

дейността на ДГ „Щастливо детство“ с конкретни срокове и отговорници. 

      Стратегията има отворен характер и търпи развитие, в зависимост от промяна на 

условията, нормативната база или нуждите на практиката. 

 
 

  

 


