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Детска градина „Щастливо детство“ е общинско детско
заведение. Тя е институция в системата на предучилищното и
училищно образование, в която се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават деца от две годишна възраст до
постъпването им в първи клас.

Детската градина е открита на 01.06.1973 год.
Помещава се в двете хижи в областта Камъка, собственост на
ЕТЗ „Янтра“ и ДСО „МТС“. През м. ноември 1980г. отваря врати
новопостроената сграда на детската градина на ул. „Дружба“ №
15, в която се помещава и до днес.

От 01.10.2016г., с Решение на Общински съвет Горна
Оряховица, към ДГ „Щастливо детство“ бе влята като филиал
детската градина в с. Драганово. Така екипът ни бе поставен
пред ново предизвикателство – работа в мултикултурна среда и
пълен обхват на подлежащите на задължителна предучилищна
подготовка деца.



Превръщане и утвърждаване на детската градина в        
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.



Новата учебна година в детска градина “Щастливо детство” започна с много

емоции, весели игри и усмивки. За пореден път деца, учители и родители

празнуваха заедно началото на вълнуващото пътешествие в света на знанието,

добродетелите и споделените ценности.

Учебната година започнахме със 162 деца, разпределени в седем групи – шест в

основната сграда и една разновъзрастова във филиала в с. Драганово.

В навечерието на Деня на Християнското семейство децата от група „Буратино“ посетиха Храм

"Свети Три Светители ", където отец Зоран ги запозна с традициите и обичаите за Въведение богородично

.



В детската градина бяха проведени традиционните празници и тържества.

«С червените ботушки»

в Горна Оряховица

Коледна  изложба 

«Добре дошъл, Дядо Коледа”

Коледен празник в ДГ в с. Драганово



„Баба Марта бързала” 

„Баба Марта е дошла“–

празник с децата в с. Драганово 



Във връзка с Националната седмица на четенето през м. декември бе реализиран

„Маратон на четенето” - в детските групи бяха посрещнати много гости, които прочетоха пред

малките слушатели любими детски приказки:

 в група „Слънчо“- четоха родители

 в група „Зайче Бъни“ – 11 клас от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“

 в група „Буратино“ – 10 клас на ПТГ „В.Левски“ 

 в група „Звездички“ – 4 клас ОУ „К.Охридски“, с. Драганово



Участвахме и в традиционните инициативи, организирани от Младежки 

дом - Горна Оряховица:

"МАЛКО въображение" традиционни

благотворителни изложби на коледни

картички, сурвакници и мартеници.



Екипа на група „Мечо Пух“ разработи и започна реализирането на

творческо-познавателен проект “В страната на веселите пръстчета“, с цел

развитие на фината моторика като средство за формиране на речта на децата.

Група „Слънчо“ продължи работата по мини-проект „Аз съм възпитан пешеходец“ –

за изграждане на елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за 

безопасно придвижване за пешеходци.



В група „Буратино“

приключиха дейностите по проект

„Аз чета с мама и тате“, преминал в

два етапа – четене на приказки от

родителите представяне на

приказки чрез театрализирани игри

и водене на кукли..

Най-големите деца от група „Зайче Бъни“ в продължение на две години учиха и

работиха по тематичния проект „Магията на керамиката“ под ръководството на г- жа Стоева.



Родители и учители се обединиха около идеята за поредната благотворителна

Коледна изложба-базар в подкрепа на малката Нелис. Родители и деца от всички

групи участваха в благородната инициатива с коледни вкусотии, сурвакници,

картички, украшения. Изработените изделия се предлагаха на Коледен

благотворителен базар в детската градина и НЧ "Напредък 1869" гр. Горна

Оряховица. А два месеца по-късно – през м. февруари, отново всички групи се

включиха в благотворителните базари с играчки и мартеници - „Да върнем

усмивката на Нелис”, организирани от инициативен комитет. А средствата

послужиха за лечението на детето.



Като основна форма на взаимодействие продължиха да действат и през тази 

учебна година съвместните работилници. Идеите бяха на родителите, аранжировката

от учителите, а изпълнението съвместно. В навечерието на Коледа, под звуците на любими 

коледни песни, малки и големи сръчни ръчички се трудиха заедно и изработиха  чудесни

коледни картички, сурвакници и украса за предстоящия празник.

Група

„Смърфове”

Група 

„Буратино” 

Група

„Слънчо“

Група

„МикиМаус“



Децата в група „Мики Маус“ превърнаха Денят на Християнското семейство

в истински празник с песни и стихове посветени на мама, татко и семействотои си

припомниха какво трябва да бъде християнското семейство, как да бъде единно и че

семейството е мястото, където децата научават най-важните житейски уроци.

Пак за Деня на християнското семейство в група „Слънчо“ се развихри истинско кулинарно шоу под

надслов „От рецептите на баба“. Родители и деца показаха завидни кулинарни умения и сътвориха

истински кулинарни шедьоври, които аранжираха в изложба.



През м. декември децата от група „Буратино“ ощастливиха бащите си с

прекрасен празник - „Татко е моят герой“. Стиховете и песните за таткото,

забавното представяне на най-известните български мъже в цялата ни история

зарадваха и развеселиха гостите

А децата от група „Мечо Пух“ представиха пред своите родители зимен празник и 

се включиха в музикална драматизация по мотиви от „Дядовата ръкавичка“.



В навечерието на Коледа, децата от група „Зайче Бъни“

пресъздадоха народната традиция за Бъдни вечер и Коледа. Витлеемската

звезда и бъдника грейнаха в очите на децата, на Йосиф и Мария, на коледарите.

Децата доказаха, че народните празници са като птици, летят, прелитат, но

винаги са с българите, защото те са духът на дедите ни”



Особено активни бяха по Коледа децата от

група «Буратино». Те участваха за поредна година в

конкурса на Български пощи за "Най- красиво писмо до

Дядо Коледа«, изнесоха традиционенния коледен концерт

пред ползвателите на Дневен център за възрастни с

увреждания . А в навечерието на Бъдни вечер те

коледуваха в СЗ "Никола Петров“.



Децата от група „Слънчо“ станаха част от Гората.бг

и получиха един от детските образователни комплекти за

отглеждане на собствено дърво.

В група „Буратино“ родителите закупиха живо коледно дръвче , което огря

занималнята на групата, украсено от детските ръчички и даде старт на празничната

магия. А през пролетта родители го засадиха на площадката на групата в двора на

детската градина.



Резилиантнят подход във възпитанието на детската безопасност, с който се
създават трайни умения у детето да бъде отговорно за поддържането и опазването на
здравето и живота, за защита при критични ситуации бе основна тема във вътрешната
квалификация на учителите през годината. Работихме по изготвена от нас Програма „Детска
безопасност”, като част от Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно
образование. За целта педагогическият екип разработи и използва различни игри, учебни
материали и пособия. Проведени бяха 8 открити практики по темата в детската градина.



Учебната 2019-2020 година беше белязана от пандемията COVID-19 и въведеното

на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната, при което всички детски градини бяха

затворени, а деца и възрастни бяха в принудителна изолация. Наложи се да търсим

алтернативни начини за дистанционна комуникация и подпомагане на родители и деца в

новите условия.



Дистанционната комуникация в условията на извънредно положение се осъществи

чрез „учене в сътрудничество” от учителите във FB групите на детската градина. С

помощта на своите родители, децата рисуваха и изработваха различни изделия от

природни и подръчни материали, участваха в конкурси и др. Публикувахме и

полезни образователни и развлекателни материали за деца и за съвместна работа с родителите,

осъществяваха се и разговори с родители, четене на приказки и др. В група “Мики Маус”,

г- жа Николова създаде за децата компютърни дидактични игри и интерактивни упражнения, в които

под формата на игра се поставяха образователни задачи. Интересни за децата бяха видео уроците,

чрез които те влизаха в пряка връзка с учителя , възприемаха конкретно образователно съдържание

и след това прилагаха наученото при решаване на задачи, казуси, осъществяване на експерименти

и тематични проектни дейности.



Особено ползотворно беше сътрудничеството учител – родител – дете и в групите „Зайчето

Бъни“ и „Слънчо“.



Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Дейност 2.1. „Изплащане на такси на деца

Проект «Квалификация за професионално развитие на педагогическите

специалисти»  BG05M2OP001-2.010-0001 

Дейност 2. Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване

на професионално-кволификационни степени.

Защитили    V ПКС – 11 педагогически специалисти

IV ПКС – 1 педагогически специалист   

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта по постановление № 129 на МС

Работа по национални програми на МОН и други институции 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

системата на предучилищното и училищното образование“

Беше ни предоставен комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Национална програма „Училищно мляко“

Национална програма „Училищен плод“

Работа по проекти на МОН и други институции/организации: 



Във връзка с 29 юни - денят на

безопасността на движението по пътищата в

детската градина бе организирана изложба от

детски рисунки на тема: „Вече съм голям, да се

движа безопасно знам”, в която се включиха

децата от всички групи. В група „Слънчо”

малките ни възпитаници гледаха презентация

на тема „Аз съм възпитан пешеходец”.



Дистанционната комуникация с родителите и децата, в условията на Covid 19 ,

се осъществяваше чрез „учене в сътрудничество” от учителите във FB групите на 

детската градина. С помощта на своите родители, децата рисуваха и изработваха различни 

изделия отприродни и подръчни материали, извършваха трудови дейности, участваха в 

конкурси и др. Публикувахме и полезни образователни и развлекателни материали за деца

и за съвместна работа с родителите, осъществяваха се и разговори с родители, четене на 

приказки и др. Г-жа Николова създаде за децата от група “Мики Маус” компютърни  дидактични 

игри и интерактивни упражнения, в които под формата на игра се  поставяха образователни задачи.

Интересни за децата бяха видео уроците, чрез които те влизаха в пряка връзка с учителя ,

възприемаха  конкретно образователно съдържание и след това прилагаха наученото при решаванен

а задачи, казуси, осъществяване на експерименти и  тематични проектни дейности

.

А децата от група „Мики Маус”  показаха знанията си по безопасност на 

движението на интерактивната дъска и в тематични ролеви игри. 

Събитието беше отразено в медиите.



Получени професионални отличия и награди:

Госпожа Петковска, директор на детската градина връчи следните награди на 

заслужили учители: 

„За най-ефективна и активна работа в

условията на дистанционна комуникация“ - Наталия Николова

„За успешно организиран и реализиран тематичен проект

“Магията на керамиката” – Веселка Стоева


