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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мотиви за изготвяне на стратегията.Нормативна база. 

Стратегията за развитие на детска градина“Звънче“се основава на принципите и насоките на 

ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО-Враца  и спецификата на детската градина. Стратегията е 

изработена в съответствие с изискванията на чл.263,ал.1, т.1 от ЗПУО и е съгласувана на 

заседание на Педагогическия съвет. 

Стратегията е резултат от осъзнатата от работещият в детската градина персонал и 

общинската администрация пряко свързана с образованието в Община Козлодуй , 

необходимост от промяна към по-високи резултати на образователния процес в детската 

градина, към модернизиране на образованието, към по-стриктно съблюдаване правата на 

децата и възпитанието им в дух на национални и общочовешки ценности. 

Основните принципи при разработването на Стратегията са общо приетите  

демократични ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила 

на детето, Стратегията за развитие на средното образование в Република България, 

Стратегията за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, 

Националната стратегия за учене през целия живот. 

В унисон с посочените документи в нашата детска градина поставяме в центъра на 

образователния процес детето с неговите заложби, интереси и потребности, зачитайки 

неговата индивидуалност, интереси и наклонности. 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  

ІІ.1.Кратки исторически данни 
 

Детска градина „Звънче” е открита на 10.10.1988 г. с капацитет 200 деца за 8 групи, 6 

градински и 2 яслени. От учебната 1988/1989 г- до края на 2009 г. детската градина работи с 

пълен капацитет. През първата учебна година са записани над 230 деца, като по същото време 

две групи от закритата детска градина „Здравец” са прехвърлени към детска градина „Звънче” 

заедно с персонала.  

От началото на 2010 г. до учебната 2015/2016 г. детската градина работи с 5 градински 

и 1 яслена група. Намаляване броя на групите в детската градина се налага поради 

демографския срив и намаляване броя на децата в града. 
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Детската градина се помещава в сграда състояща се от два корпуса с топла връзка 

между тях. В сутеренният етаж на сградата се намират перален блок, кухненски блок, кабинет 

на директора, учителска стая, физкултурен и музикален салон, медицински кабинети и други 

помещения за персонала. На първият и вторият етаж се намират помещенията за децата – за 

всяка група: гардеробна, офис за порциране на храната, занималня, отделна спалня и сервизни 

помещения. В сградата има още методичен кабинет и консултативен кабинет за родителите. 

От учебната 2016/2017 г. Детската градина работи с 4 градински и 1 яслена група.  

Ритуализацията на детската градина се спазва с: химн на ДГ, знаме на ДГ, лого и сайт. 

Сградата на детската градина е санирана. 

Реновирани са част от неизползваните поради закриване на групите помещения, реализирани 

по проекти съвместно със Сдружение “Първи юни“ гр.Бяла Слатина. 

 

ІІ.2. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на ДГ „Звънче”. 

 

1.Анализ на образователната политика на детската градина. 

В детската градина децата се приемат и записват в групите според поредността на 

подаване на молбите от родителите. 

Брой на децата в групи в предходните години. 

 

 

Учебна година 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Брой групи 5 5 5 5 

Брой деца в началото на 

учебната година  

110 104 110 100 

Брой деца в края на учебната 

година 

113 115 110 106 

 

При направеното сравнение на броя на децата през предходните четири години е 

налице увеличаване на децата завършващи учебната година при запазване броя на групите. ДГ  

в предходните четири години е с действащи четири градински групи за деца от 3 до 7 годишна 

възраст и една яслена група за деца от 1 до 3 годишна възраст. 

  За предстоящата учебна година се откроява тенденция към увеличаване броя на децата 

в групите- 91 деца в началото на учебната година. 

Групите са сформирани по възрастов признак. Само в четвърта група има записани 

деца, които са с една година по-малки от другите деца   -  2 деца в групата.  

В детската градина са създадени условия за прием, обучение, възпитание, социализация 

и приобщаване на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка две години 

преди постъпването им в училище . 

Има създадени добри условия за нормалното възпитание, социализация и обучение на 

децата за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му, използване на индивидуалната и груповата форми на работа с децата. 

 Възпитанието, социализацията и обучението на децата се осъществява в съответствие с 

държавно образователните стандарти за предучилищно образование. 

 

1.2.Анализ на управленската политика на детската градина. 

В детската градина работят 9 човека педагогически персонал, от които 8 учители и 1 

директор.   

Непедагогически персонал 9: помощник-възпитател - 4, кухненски персонал - 2, касиер 

– домакин -1, чистач/хигиенист-2. 

  

2. Разпределение на педагогическите специалисти, съобразно възрастта 

 



Години До 25 26-30 31-40 41-50 51-60 Общ 

брой 

Брой 0 1 1 2 5 9 
 

 Средната възраст на преподавателския колектив  е 51 години, което е показател за  

зрелост и солиден професионален опит, но и за намалял интерес към професията на  

учителя от млади специалисти. 

Медицински персонал – 2 медицински сестри в яслена група и 1 старша медицинска 

сестра на ДГ. Педагогическият и медицински персонал са с необходимата квалификация. 

В ДГ са назначени и работят на безсрочен трудов договор 9 човека педагогически персонал –  

5 ст.учител с ОКС „магистър” и V ПКС;  

1 ст.учител с  ОКС „професионален бакалавър” и ІV ПКС;  

1 старши учители с ОКС „магистър” и ІV ПКС;  

1 главен учител с ОКС „магистър” и ІV ПКС; 

1 директор с  ОКС „магистър” и ІV ПКС.  

Помощно-обслужващият персонал се състои от 9 човека, от тях 6 човека със средно 

образование и 2 човека  с основно образование. 

Състоянието на материално-техническата база на детската градина е добро. В съществуващото 

разпределение на сградния фонд има добра възможност за развитие на образователно-

възпитателна, игрова, техническа и спортна дейност. Всяка група има своя аудио-визуална 

техника-подарена от родителите. ДГ разполага с физкултурен салон, кабинет за безопасно 

движение по пътищата, музикален салон, конферентна зала и зала за развлечения“Щастливи 

заедно“, консултативен кабинет за родителите, и хранилище за сценични костюми, 

озвучителна техника, съвременно електронно пиано, размножителна и копирна техника, 

преносими компютри, мултимедия и екран за прожекции, интерактивна дъска. 

 ДГ разполага с дворно пространство от 8,5 дка, с опитни полета, самостоятелни спортни 

площадки и площадка за детски волейбол, баскетбол и футбол.      

3. Анализ 

3.1.Социално-икономически анализ. 

 Поради демографския срив в страната, затваряне на блокове в АЕЦ и застаряване на 

населението в района на ДГ пълняемостта на групите намалява. Повече от половината 

педагогически персонал е с над 25 годишен педагогически стаж и над 50 годишна възраст. 

Сградата на ДГ е на 33 години, външно санирана със сменена дограма. Дворът на ДГ е много 

голям и труден за поддържане. Липсва физическа охрана и е невъзможно опазването му от 

вандалски прояви на външни лица. От м.септември 2016 г. в детската градина има монтирано 

видео наблюдение на двора, но уредите не са ремонтирани. В началото на учебната година са 

монтирани и кошчета са събиране на отпадъци на двора. В североизточната част на двора има 

монтирани сравнително нови уреди за децата, които бяха счупени от външни лица влизащи 

непрекъснато в двора на ДГ. След реализиран проект по ПУДОС в двора са монтирани 3 броя 

къщички за игра и развлечение на децата, три броя масички със пейки за изнесено обучение и 

два пясъчника със столчета „гъбки” за експерименти на децата.  

Техниката в кухненският блок е частично подменена през 2018/2019 – закупена е нова 

готварска печка с четири котлона и фурна  и хладилник-фризер. За групите са закупени два 

броя професионални съдомиялни машини и стерилизатор за яслена група.В кухнята е 

монтиран абсорбатор. 

Родителите са съпричастни към проблемите на ДГ и помагат за подобряване на материалната 

среда в групите с труд при желание. 

 

3.2.Анализ на микросредата. 
Педагогическата колегия осъществява възпитание, социализация и обучение на децата по 

Закона за предучилищното и училищното образование  и  Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование, с безплатни учебни помагала за 5 и 6 годишните деца, а от 
учебната 2022/2023 г и за децата на 4 години. Учителите са добре подготвени, ерудирани и с 



богат педагогически опит. Осигурени са  условия за свободна творческа изява, за високо 
качество на педагогическата им дейност, както и професионална информация за промените и 
новостите в сферата на предучилищното образование. Ключово значение при подбора на 
екипа има не само тяхната професионална компетентност, но готовността и способността им 
да работят в екип,  да използват и прилагат иновативни педагогически технологии: 
интерактивни методи и подходи на работа с деца и родители. Използват се  разнообразни 
стратегии за обучение, които стимулират интелектуалното развитие на децата и подготовката 
им за училище. Създадени са условия за формиране на правна култура, включваща знания и 
умения за защита на детските права и пораждащите ги задължения.  

Педагозите от подготвителните групи прилагат творчески подходи в образователния 

процес за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите 

му. Подчинявайки цялостната си дейност на тезата обучението да изпреварва развитието, 

учителките прилагат  професионалната си компетентност  за творческо реализиране на 

Програмната система на ДГ и максимално овладяване на държавните  образователни 

стандарти за всяка възраст и направление. Основна форма на педагогическо взаимодействие е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Основните методи 

при работата на педагозите са: игрови, фронтален с приоритет групов и индивидуален. 

 

Силни страни: 

Създадени добри екипи за работа и взаимодействие в ДГ. Желание и възможност на 

персонала за самоусъвършенстване и кариерно развитие. 

Обучение на децата в демократично гражданство, с повишено внимание към правата на 

детето. 

Осъществяване на висока обща и специална подготовка на децата. 

Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията 

на сигурност и подкрепа. 

Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата. 

Акцентиране върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот, 

акцент при овладяване на българският език, повишаване физическта дейност и култура на 

децата, както и използването на игровите методи и похвати при осъществяване на обучението 

и възпитанието им. 

Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детското 

заведение. 

Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове с цел динамично развитие 

на децата. 

Засилени мерки за контрол на отсъствията в подготвителните групи  и изграждане на 

механизъм за привличане и задържане на децата в ДГ. 

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; 

действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, 

обучение, възпитание и подготовка на децата за училище. 

Осъществяване на приемственост и интеграция между детската градина и училищата в 

града. 

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, 

култура и традиции. 

Тенденцията към застаряване на педагогическият персонал не е пречка за използване и 

прилагане на ИКТ в детската градина. 

Доближаване на условията в ДГ „Звънче” до тези на семейството. 

Стимулиране на интересите и заложбите на децата над държавните образователни 

стандарти чрез участие в разнообразни допълнителни  педагогически услуги по избор на 

родителите.  

 

Слаби стани: 



Демотивация от страна на педагозите за повишаване на ПКС, поради недостатъчното 

му финансово измерение. 

Недостатъчно популяризиране на добри практики и опит в специализираните издания 

за предучилищно възпитание и в местният печат. 

Недостатъчни умения на педагогическият персонал в изготвянето и работата по 

образователни проекти с външно финансиране. 

Остаряла материална база в групите и невъзможност за подмяна със съвременни, 

модерни и многофункционални мебели и пособия. 

Липса на съвременна спортна база.  

Незаинтересованост на част от родителите, формални и неефективни, остарели  

практики на комуникация. 

Невъзможност за събиране на такси на една част от родителите.  

 

3.3.Анализ на макро средата. 

ДГ”Звънче” се ползва с висок обществен имидж в града и общината. 

Даваме  право на участие на семейството като равностоен партньор в реализирането на 

единния  възпитателен процес, чрез активни, синхронизирани взаимодействия между 

родители, образователни институции и други фактори от социално-педагогическата система. 

За по-добрата интеграция между родителите и ДГ  сме си поставили за цел 

взаимоотношенията ни да бъдат поставени на основата на пазарните механизми – търсене и 

предлагане. Детската градина предлага на родителите определени възпитателно-

образователни услуги, а родителите се насочват към нашата ДГ, която в голяма степен 

удовлетворява техните и на децата потребности и желания. 

 

Силни страни: 

Активна помощ и сътрудничество на родителите при съвместни мероприятия – 

съвместно организиране на празници, традиционни развлечения, състезания, благотворителни 

базари, родителски срещи, ежедневни разговори и препоръки. 

Приемственост и сътрудничество с началните училища в града. 

Социална изява на децата от ДГ пред обществеността в съвместни организирани мероприятия 

с  ЦПЛР - ОДК, читалище, община, чрез участие в изложби, концерти, конкурси, състезания. 

Системно комуникиране с родителите, с цел преодоляване на всяка тревожност у тях 

относно престоя на децата им в детското заведение, отчитане на очакванията им. 

Организиране и създаване на възможност родителите да наблюдават децата си в 

различни режимни моменти и съвместни дейности. 

Сътрудничество при изработване на реквизит, костюми и аксесоари за тържества и 

празници, фотографиране, съпровождане при организиране на екскурзии с учебна цел или 

други мероприятия на общинско ниво. 

Ежегодно разработване на проект и реализиране по ПМС №46 за физическо възпитание 

и спорт. 

От 01.01.2021 г. безплатно хранене на децата от подготвителните групи и от 01.04.2022 

г. всички деца се освобождават от такси за хранене. 

 

Слаби страни: 

Незаинтересованост от страна на родителите с нисък социален статус за участие в 

живота на детската градина, а от там и трудно взаимодействие с тях. 

Икономическата криза в страната, недостатъчното финансиране от държавата и 

общината, платените медицински изследвания при постъпване на децата в ДГ, високата такса 

за храна  и много други външни фактори влияят негативно при посещаемостта на децата през 

годината.  

На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на 

сътрудничество и взаимопомощ със семейството чрез нетрадиционни форми /включване на 



родителите от повече групи във ВОП/ ‐ „Родител учител за един ден” „Ден на отворени 

врати”, ”Библиотека за родители” и др. 

Утвърждаване на създадената система за обмен на информация със семейството, 

детската ясла и училището. 

Създаване на система за външна изява на деца и учители. 

 

Опасности и рискове: 

Недостиг на финансиране.  

Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия 

персонал.  

Съществуване на училище с ПГ групи в териториална близост.  

 

ІІІ. МИСИЯ НА ДГ 

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния процес в институцията в  

съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да 

отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.  

Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на децата  за общуване и 

правилно поведение в обществото. 

Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. 

Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

 

ІV. ВИЗИЯ 

Детско заведение с дългогодишни традиции и  история. Визията на ДГ се оформя като 

ключов, образователно-  възпитателен център, в който основна стратегическа ценност е 

високото качество на овладените знания, умения, отношения и компетентности. 

ДГ „Звънче” е конкурентно способно детско заведение в община Козлодуй, с утвърден 

престиж и авторитет , собствен облик и традиции в областта на предучилищното образование. 

Детската градина се стреми непрекъснато да повишава качеството на възпитание и 

образователна среда провокираща активност и изпълнена с креативно съдържание. 

В детската градина се формират знания и личностни умения у децата за активно 

взаимодействие със социалната среда , уважение към гражданските права и отговорности . 

ДГ  „Звънче” е функционираща, гъвкава , отворена система гарантираща постоянен 

конструктивен диалог, доверие и подкрепа от родителите. 

 

V. ЦЕННОСТИ 

Приоритет в работата ни са осъществяване на качествена възпитателно-

образователната работа с децата и родителите като партньори.                                                   

  Програмните задачи реализираме изхождайки от позициите на детето и перспективите 

на неговото по-нататъшно  развитие.       

Играта заема своето водещо място и роля във възпитателната дейност, тя е основна 

форма за организиране на педагогическия процес и като следствие от това нараства степента 

на свобода  и активиране на творческата дейност. 

Гарантираме правото на избор на децата в различни дейности като използваме 

индивидуална и групова форма на  работа.   

Родителите имат право по всяко време от режимните моменти да наблюдават децата си, 

/освен в ситуация на обявена извънредна епидемична обстановка в страната/, съвместно да 

работим по въпросите от възпитателен и образователен аспект. 



Задължителната подготовка на децата за училище  преди постъпване в първи клас  

гарантира  равен шанс на всички, помага за   безпроблемна адаптация към новата социална 

позиция ”ученик”.   

Условията за квалификационна дейност на персонала ни са оптимизирани и така 

нараства управленското и  професионално равнище.                                                      

Стремим се да изградим и апробираме  иновационна образователна среда и съвременен 

мениджмънт в детската градина. 

 

VІ. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Изграждане на позитивна възпитателно – образователна среда, която да създава у 

децата чувство на сигурност, увереност и себеутвърждаване. 

Формиране на мислещи, самостоятелни и социално отговорни личности. 

Получаване знания и умения за живот, които ще помогнат  децата да разберат света, в 

който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълния си потенциал. 

Постигане на ефективна връзка между детската градина и семейството. 

 

VІІ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на 

икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и 

развитие на учителите. 

Хуманност на възпитателно ‐ образователния процес и преоткриване на детската 

личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество. 

Иницииране на нов стил на управление за синхронизиране цялостната ни дейност с 

прилагане на добри  практики. 

Интегриране на децата със специални образователни потребности. 

Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската 

градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните 

образователни стандарти. 

 Повишаване на качеството на предоставяното образование в детската градина и 

подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите 

образователни резултати; 

 Организационно развитие на детската градина. 

 

VІІІ. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и управленската дейност. 

Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и 

ненасилието. 

Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално 

обезпечаване на дейността на детското заведение съобразно новите потребности, изисквания 

и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

Подкрепа на децата и техните семейства ‐ педагогика на сътрудничеството. 

 

ІХ. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Анализ на състоянието на ДГ  

2. Идентификация на проблемите  

2.1.Общи проблеми 

2.2.Специфични проблеми 

3. Дейности за реализиране мисията за достигане на стратегическите цели  

 

Х. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 
Анализ на педагогическата ситуация в детската градина; 

Обучение и квалификация на учители и помощен персонал и родители; 



Педагогическа и възпитателна дейност , осъществена на основата на личностно –

ориентирания подход на взаимодействие; 

Системно използване на иновационни  технологии за работа 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 възпита 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 принадлежим. 

 

1.  Административно – управленска дейност. 

1.1. Проучване интересите на децата и желанията на родителите за утвърждаване  на 

подходящи допълнителни педагогически дейности  в ДГ- школа по английски език,  

математика, народни и модерни танци, безплатни дейности от ЦПЛР – ОДК. 

1.2. Делегиране на по – големи права и отговорности  на родителите при участие в 

управлението на ДГ – родителски активи по групи, създаване на обществен съвет. 

1.3. Работа на ръководството на ДГ и педагогическият колектив по посока на: 

1.3.1. по- висока  и редовна събираемост на таксите от родителите; 

1.3.2. участие на ДГ в програми за финансиране, включване в различни проекти за набиране на 

допълнителни средства;  

1.3.3. участие в конференции, фестивали, изложби , конкурси и други обществени прояви ; 

1.3.4. мотивиране на родителите за съдействие на ръководството на ДГ за изготвяне на 

проекти и план сметка за подобряване на материалната среда в детската градина до дарители. 

1.3.5. търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни институции с 

цел подпомагане дейността на детското заведение. 

 

2. Възпитателно - образователна дейност. 

2.1. Разчупване рамките на стандартната фронтална работа с децата и по-пълно използване на 

груповата и индивидуална работа. 

2.2. Прилагане на интерактивни и иновативни форми на работа. 

2.3. Обособяване на ДГ като център на социални и културни изяви. 

2.4. Внедряване на информационни технологии в работата на учителите, активна работа с 

интерактивна дъска. 

2.5. Създаване сайт за всяка група с помощта на родителите, освен създадените във Фейсбук. 

2.6. Планиране разширяването на връзките с културните институции в града за формиране на 

гражданско възпитание у децата. 

2.7.Организиране на “Училище за родители” с лекции, беседи, тренинги по теми свързани с 

възпитанието на децата и подготовката им за училище; 

2.8. Оформяне на интерактивна площадка по безопасност на движението по пътищата на 

двора на ДГ. 

2.9.Оформяне на постоянен информационен кът за родителите. 

 

3. Квалификационна дейност. 

3.1. Планиране вътрешно- квалификационната дейност съобразно потребностите и интересите 

на персонала. 

3.2. Самоподготовката по приоритети от учителската колегия за повишаване на 

конкурентоспособността и професионалното самочувствие. 

3.3.Кариерно развитие на учителите чрез участие в съвместни квалификационни дейности с 

РУО Враца, Община Козлодуй и други организации и институции. 

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

3.5. Обновяване и допълване на библиотечния фонд с учебна и художествена литература, 

мултимедийни продукти, сценарии за празници и развлечения, песни и т.н.; 



3.6. Внедряване, съхранение и популяризиране на добрия педагогически опит. Обмяна на опит 

‐ паралелно, допълващо, циклично –по различни проблеми. 

3.7. Организиране на педагогическа визита в  други детски градини от Община Козлодуй и 

популяризиране работата на педагогическия персонал.   

 

4. Социално битова дейност. 

4.1.Модернизиране на МТБ – с помощта на Община Козлодуй/съвместна работа по проекти/. 

4.2.Снабдяване с нужните дидактически пособия за методичния кабинет, художествена 

литература за деца и специализирана литература за родители и учители. 

4.3. Осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи. 

4.4. Обмисляне на още по - пълноценно използване възможностите на дворното пространство: 

подмяна и снабдяване с нови уреди на двора, боядисване на здравите уреди, засаждане на 

дървета и храсти до всяка площадка / спечелен проект по ПУДООС /. 

4.5. Подновяване с нови уреди площадката за спорт – волейбол, баскетбол и детски футбол. 

4.6. Поставяне ново подово покритие на стария физкултурен салон. 

4.7. Обновяване интериора в групите, обогатяване на мат.база с дидактични  и електронни 

дидактични средства. 

4.8. Обновяване на балатума в яслена група и подмяна на балатум във всички спални 

помещения на групите. 

4.9.Разчупване традиционното обзавеждане и подреждане на помещенията в ДГ така, че да 

отговарят на облика на детската група и потребностите и - масички, столчета, шкафове. 

4.10. Подновяване на В и К инсталацията в цялата детска градина. 

4.11. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 

4.12.Организиране на различни „антистрес“ дейности – спорт, културни дейности и др. 

 

5. Финансово осигуряване за изпълнение на стратегията. 

5.1. Средства от делегираният бюджет на ДГ. 

5.2. Собствени приходи от отдаване под наем. 

5.3. Разработване на проекти с външно финансиране. 

5.4. Дарения от спонсори. 

5.5. Благотворителни концерти и изложби. 

5.6. Собствен труд. 

5.7. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства 

ХІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 

2. Творческо разгръщане на наличния потенциал. 

3. Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация. 

4. Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив. 

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

приобщеност към социалната среда. 

6. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 

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

обществени фактори. 

ХІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Стратегията е основен документ, който регламентира поредица от целенасочени 

действия, свързани с набиране на достоверна информация, изготвяне на анализи, избор 

между алтернативни възможности, вземане на фундаментални решения, осигуряващи 

успешен отговор на променящите се условия на средата. 

            2. Стратегията се приема на Педагогически съвет и се одобрява от Обществения съвет 

на ДГ.  



3. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогически съвет и пред 

Обществения съвет на ДГ. 

4. При неодобрение от обществения съвет стратегията за развитие на ДГ тя се връща с 

мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното и 

разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 

решение. 

5. Стратегията за развитието на ДГ ”Звънче” се актуализира в следните случаи: 

- в началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента; 

- в случай на промени в организацията на дейността на детската градина; 

- при промяна на нормативната база в образованието, отнасяща се до предучилищното 

образование. 

 

Актуализираната стратегия за развитие на ДГ ”Звънче”  гр.Козлодуй е приета на заседание на 

ПС – Протокол № 1/28.09.2022 г. и е утвърдена със заповед  № 3 / 28.09.2022 г. на директора 

на детската градина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 към 

Стратегия за развитието на детската градина 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „Щастливи заедно” 

І. Концепция за образователната политика на детската градина: 

Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗПУО, Дв. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. 

Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина. 

Програмната система „ Щастливи заедно” на ДГ “Звънче“ е предназначена за деца от три 

до седем годишна възраст и представлява цялостна концепция за развитието на децата с 

подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Програмната 

система създава условия за придобиване на компетентности по всички образователни 

направления в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование от 13 

Октомври 2015г., Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Държавните 

образователни стандарти (ДОС).  

Чрез нея се осигуряват емоционален и психологически комфорт на детето и се създават 

оптимални условия за развитие на личностния му потенциал в условията на игра и при 

взаимодействие и сътрудничество с родителите.  

 

ІІ. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

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 по Наредба № 5 за предучилищно образование. 

Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на 

предучилищното образование през учебно и неучебно време. 

 

1. Подходи на педагогическо взаимодействие: 

 Игрови – основен и водещ подход в обучението и възпитанието в детската градина. 

 Личностно-хуманен – приемане на детето като значима личност - такова каквото е. 

Съобразяване с потребностите,  интересите и индивидуалните му особености. 

 Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп 

на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се 

изгради педагогическото взаимодействие. 

 Конструктивистки – „обучение чрез правене” - извличане на ползи от реални 

практически ситуации, които осмислят дейността и придават на процеса прагматична 

насоченост. 

 Синергетичен - „съвместно действие”, „взаимодействие” - способи, методи и 

технологии за педагогическо взаимодействие между учителя и децата, насочено към 

стимулиращо образование за себеоткриване, за сътрудничество със себе си и с други 

хора.  

 

2. Форми на педагогическо взаимодействие: 

 Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на 

игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигурява постигане 

на компетенции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно 

образование.  

В детска градина „Звънче” ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по 

следните Образователни направления: 



 Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в шест  образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически 

правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение ; 

Пресъздавате та литературно произведение. 

 Математика - Обемът от съдържанието на образователното направление е 

систематизиран в пет образователни ядра: Количествени отношения; Измерване, 

Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми. 

 Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в 

четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните; Социална и 

здравословна среда; Светът на природата и неговото опазване и Културни  и 

национални ценности. 

 Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното 

направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три 

основни ядра: Художествено възприемане; Изобразителни материали и техники и 

Изобразително творчество. 

 Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е  систематизиран 

в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игри и Елементи на 

музикалната изразност. 

 Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното 

направление е систематизиран в четири основни ядра: Конструиране и моделиране; 

Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, 

Техника. 

 Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано 

в четири образователни ядра: Естествено-приложна двигателна дейност, Спортно-

подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна 

дейност. 

 

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се 

осъществява в седмично разпределение. 

Седмичното разпределение е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната 

група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. 

 

Седмично разпределение на основните форми по групи: 

 

 

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни 

направления и възрастови групи в ДГ „Звънче”: 

 

Образователни 

направления 

първа 

възрастова 

група 

втора 

възрастова 

група 

трета 

възрастова 

група 

четвърта 

възрастова 

група 

Български език и 

литература 1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 2 

Изобразително 

изкуство 2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране и 

технологии 1 1 2 2 

Физическа 3 3 3 3 



култура 

общ брой 

педагогически 

ситуации  11 13 15 17 

 

В детска градина „Звънче“, основните форми на педагогическо взаимодействие се 

осъществяват при целодневна организация на взаимодействие. 

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие 

и организират деня на детето в предучилищно образование като осигуряват: 

 условия и време за игра и почивка; 

 условия и време за закуска; 

 дейности по избор на детето. 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие по преценка на учителя, които са извън времето за провеждане 

на основните педагогически ситуации при съобразяване със степента на развитие на децата в 

групата, възрастовите им особености, потребности и интереси за постигане на целта  – 

цялостно развитие на детето.  

 Дейност по избор на децата; 

 Игри: Сюжетно - ролеви, Театрализирани, Конструктивни, Подвижни, Спортно – 

подготвителни,  Дидактични, Автодидактични, Музикални; 

 Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/; 

 Индивидуална  работа; 

 Игри на открито, закалителни процедури; 

 Празници и развлечения; 

 Екскурзии, разходки, наблюдения;  

 Културни мероприятия- театрални постановки, изложби; 

 Проектни дейности. 

 

Организация на дневното пребиваване на децата при целодневна организация на 

обучението в учебно време - от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. 

 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

7.00 - 8.00 Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности 

организирани от детския учител 

8.00 - 8.15 Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/ 

8.15 - 8.45 Сутрешна закуска 

8.45 - 10.40 Основни организационни форми по образователни направления 

10.00  - 10.15 Подкрепителна закуска 

10.40  

11.30 - 12.10 
Индивидуални и групови игри; дейности по избор /на открито и 

закрито/; разходки, наблюдения, творчески дейности; дейности 

по проекти; дейности извън държавните образователни стандарти 

 
11.30 - 13.00 Обяд  и подготовка за следобедна почивка и сън 

 



13.00    

15.00 – 15.20 

Следобедна почивка 

15.00 - 15.40 Обличане, тоалет и раздвижване 

15.20 - 16.00 Подкрепителна закуска 

16,00 – 18,00 Основни и допълнителни форми, игри на открито и закрито, 

занимания по интереси, дейности по проекти, разходки, 

наблюдения, творчески дейности, разговори с родителите при 

изпращане на децата 

 

Организация на дневното пребиваване на децата при целодневна организация в 

неучебно време – от 1 юни до 14 септември. 

 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 - 8.00 Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, 

организирани от детския учител 

8.00 - 8.30 Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/ 

8.30 - 9.00 Сутрешна закуска 

9.00 - 12.00 Индивидуални и групови игри; дейности по избор /на открито и 

закрито/; разходки, наблюдения, творчески дейности; дейности 

по проекти; дейности извън държавните образователни 

стандарти, подкрепителна закуска 

 
12.00 - 13.00 Обяд 

 
13.00 - 15.00 Подготовка за следобедна почивка и сън 

15.00 - 15.30 Обличане, тоалет и раздвижване 

15.30 - 16.00 Подкрепителна закуска 

16.00 – 18.00 Игри на открито и закрито, занимания по интереси, разходки, 

наблюдения, творчески дейности, дейности по проекти, 

разговори с родителите при изпращане на децата 

Този режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие 

с интересите и потребностите на децата. 

ІІІ. Тематично разпределение за всяка възрастова група 

Тематичното разпределение осигурява ритмично и балансирано разпределение на 

съдържането по образователни направления и включва темите за постигане на отделни 

компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите на 

проследяване на постиженията на децата.  

Месечните теми се извеждат на принципа на празничния календар и сезонно-природните 

явления, което осигурява база за търсене на сюжетно-логически връзки между 

образователните направления. Не винаги е възможно да се открият междупредметни връзки на 

всички образователните направления. Има теми, които не търсят междупредметна връзка с 

други образователни направления, а просто поставят конкретни задачи за овладяване на 



съдържание от образователното направление по Музика, Изобразително изкуство или 

Физическа култура. 

Всяко образователно направление има своите специфични цели и задачи за формиране на 

конкретни специални компетентности, което предполага динамика в търсенето на 

интегративни връзки на познанието и уникалност на педагогическото взаимодействие. В 

организационно-методически план учителят може да разкрие общи връзки между знанията, 

уменията, отношенията на две и повече направления.  

Темите в програмната система се основават на вътрешната интеграция на образователните 

ядра в дадено образователно направление. 

Тематичното разпределение е разработено като са отчетени интересите на децата и 

спецификата на образователната среда в детската градина.  

За основа на тематичното разпределение са използвани методическите насоки и 

практическото ръководство за учителя при работа с програмната система на издателство „Бит 

и техника”. 

Основните форми за осъществяване на образователния процес по БДП са разработени по 

ред и условия, предвидени в чл. 65 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл. 23 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. Разработеното учебно 

съдържание е включено в програмната система в тематичното разпределение по групи и 

образователни направления. 

Брой на ситуациите по БДП за учебната година в ДГ „Звънче” по групи: 

 Първа възрастова група – 5 

 Втора възрастова група – 5 

 Трета възрастова група – 6 

 Четвърта възрастова група - 7 

 

Методи и форми за проследяване на постиженията на децата 
 

Форми:  

 Индивидуални  

 Групови 

Методи: 

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Разговор; 

 Тест; 

 Картинки; 

 Познавателна задача; 

 Дидактична игра; 

 Дидактични тестове; 

 Продукти от дейността на децата. 

 

Текущи форми и методи:  

Всеки ден – индивидуални - наблюдение, разговори. 

Периодични форми и методи: в началото и в края на учебното време: 

За децата в първа група – в началото на учебната година се провежда обследване, чрез 

наблюдение на показателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и двигателно 

развитие; езиково, познавателно, социално и емоционално развитие; активност, игра и 

обучение. 



В подготвителните групи за училище (5–7-години) при проследяване на резултатите е 

необходимо да се проследи цялостно развитие на детската личност; придобиването на 

съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно 

преминаване на детето към училищно образование. 

Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и 

способностите проявени в процеса на предучилищното образование и очакваните резултати по 

образователните направления (български език и литература; математика; околен свят; 

изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; и физическа култура), като се 

акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционално развитие. 

Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. 

За целта сме приели единна, обща за цялата детска градина матрица за описване на 

индивидуалните резултати на децата в групата. И за това е необходимо да се очертаят 

категорично различните умения на детето по отделните направления, които са на три нива: 

справя се самостоятелно – 3 т., справя се с насочващи въпроси- 2 т., и справя се помощ от 

учителя – 1 т. 

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско 

портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и 

продължава до края на подготвителна група. В портфолиото се включва всичко, което показва 

хронологично уникалността и индивидуалността в развитието на детето; резултати от 

постиженията по седемте образователни направления.  

Портфолиото е набор от подбрани и подредени материали, снимки (на предмети, продукти 

от различните дейности – моделиране, конструиране, игри и т.н.); резултати от дидактични 

задачи; участие в тържества (снимки и дискове); протоколи от наблюдение; чек листове, които 

отразяват постигнатите конкретни резултати в развитието и обучението. В детското 

портфолио се поставят грамоти и отличия, получени от участия в състезания и конкурси. 

В края на предучилищното образование портфолиото се предава на родителите. 

 

Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

 

Чрез предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия 

живот. В резултат на сътрудничество между учители и родители, детето получава най-

необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.Тази програмна 

система е базирана върху разбирането за уважение на различията и отхвърляне на 

предразсъдъците. Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. Чрез различните 

форми на сътрудничество и взаимодействие между тях се създават условия за постигане на 

целите на детската градина: за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, както и за 

формиране на положително отношение към детската градина. 

Механизмът има за цел да регламентира конкретните задължения за координирани действия 

между всички ангажирани субекти в процеса на предучилищното образование за осигуряване 

на качествено предучилищното образование за всяко дете. 

Задачи: 

 Да обедини съществуващите и да открива нови ресурси за ефективно 

взаимодействие между участниците. 

 Да регламентира техните права и задължения. 

 Да определи формите и подходите на сътрудничеството. 

 Да изясни възможностите за управление и контрол на процеса. 

1. Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството 

 Индивидуални форми на сътрудничество 



 Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя 

 Индивидуална консултация 

 Различни видове съобщения 

 Групови форми на сътрудничество 

 Родителската среща  

 Групи за подкрепа на родители 

 Тренинг с родители 

 Участие в проекти 

 Други форми за комуникация детски учител – родител 

 Сайт на детската градина 

 Информационни табла за родителя 

 Фейсбук на групата 

 Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и 

институциите, подпомагащи дейностите и - социални, здравни, културно - просветни 

чрез индивидуални консултации, групови срещи и лектории. 

 Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, 

поставени от родителите. 

 Връзки с фондации, агенции и други институции с цел търсене на възможности за 

подпомагане дейността на детската градина. 

 Взаимодействие с дирекция „Социално подпомагане“, Отдел“Закрила на детето“. 

 Взаимодействие с общински център за психологическа подкрепа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 към 

Стратегия за развитието на детската градина 

 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на Детска градина“Звънче“ (2020-2024) е 

съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 - 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и 

конкретно с Държавните образователни стандарти по чл.22 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

 


