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                     ДЕТСКА ГРАДИНА  „ОСМИ МАРТ” 

                      гр.Пловдив ,ул.“Даме Груев“ 1 

               гр.Пловдив,бул.”Никола Вапцаров”80 

 

 
                                                                                                                         Утвърждавам! 

Директор: ............................ 
(Ели Грозева) 
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       Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от 
развитието на детската градина, начините за реализирането й, както и 
очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, 
приоритети на РУО и на МОН, на Общинската стратегия за развитието на 
образованието в общината и на спецификата на детската градина.  
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които 
водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности 
на ДГ „Осми март“ . 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. 
 
І. МИСИЯ 
 
Мисията на ДГ „Осми март“ е: 
• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; 
• да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото 
развитие; 
• да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 
• да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е 
значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от 
предучилищна възраст. 
 
ІІ. ВИЗИЯ 
 
ДГ „Осми март“ да бъде: 
• Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и 
подкрепяно. 
• Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира 
тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно и 
физическо развитие. 
• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 
сътрудничество, педагогическа информация. 
• Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат 
квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока 
професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 
 
ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
  Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен 
шанс за предучилищно възпитание на всички деца. 
  Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се 
превърне 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. 
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Подцели:  
 
1. Създаване на практики за иновационен опит в детската градина. Да се 

мултиплицират екип в различна вариантност и това да е крачка напред за 

повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех. 

2. Да се постави на принципно нова основа на методическата работа в детската 

градина (изграждане на вътрешни методически обединения, екип за 

иновационни практики, превръщане на детската градина в методически център 

за иновационни практики – силни страни). 

3. Създаване на условия и възможности за избор и включване на значими 

дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, 

материална база, дейности, ателиета, мини-проекти, творчески формации) и на 

учителите (работна среда, работно поле за изява). 

4. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на 

„образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно 

изменящата се среда; за стимулиране адекватната реакция на успехите и 

неуспехите и др. 

5. Интегриране на децата със специални образователни потребности и на 

„нестандартните деца“. 

6. Активизиране работата на родителската общност. 

 

Стратегически приоритети на детската градина: 

 

 Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, 

защита и зачитане на правата му и хуманно отношение към индивидуалната 

детската личност; 

 Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена 

комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран 

екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и 

интересите му; 

 Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни 

цели - бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата 

образователна степен – началното училище като обществени очаквания към 

детското заведение; 
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 Теоретически и методико – практически баланс между добрите 

педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и 

образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ресурси в 

областта; 

 Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на 

националните добродетели и традиции чрез иновационни методи и похвати. 

 Създаване на екип за подпомагане на млади и новопостъпили учители 

библиотечен фонд, който да съдържа план – конспекти на ситуации по 

образователните направления и БДП, портфолия на учители; 

 Осигуряване на подкрепяща среда, диференциране на грижите; 

 Осъществяване на успешна корекционна работа. 

 Равен достъп и за онези деца, които нямат равен старт / деца, 

недостатъчно добре владеещи български език , деца със СОП, деца от социално 

слаби семейства и др / 

 Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на 

организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни 

форми. 

 
    Конкретните задачи и дейности за стратегическо развитие и усъвършенстване 
на ДГ „Осми март“ са в логическа връзка с поставените Главна цел и Подцели, а 
именно: 

ЗАДАЧИ: 
 

   1. Да се гарантира подкрепа на отворения характер на образованието в 

детството – равен шанс за всички деца. 

  2. Да се акцентира върху социалната, познавателна и специална готовност на 

децата за училище. 

  3. Да се подобри материално - техническата база и обнови сградния фонд. 

  4. Да се обогатяват личностните и професионални компетенции на учителите, 

медицинските специалисти и непедагогическия персонал. 

  5. Да се подкрепя личностното развитие на деца със специални образователни 

потребности. 

  6. Да се изгради екип от съмишленици чрез привличане на социални 

партньори за осигуряване на материален, емоционален и интелектуален 

комфорт на деца и служители в ДГ “Осми март“. 
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ДЕЙНОСТИ: 
 
 

1.1. Изграждане на социално – балансирана среда и самоутвърждаване на 
детето в условията на сигурност и подкрепа. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Подготовка на децата за 
предотвратяване и прео- 
доляване на вредните и 
опасни фактори на 
жизнената дейност 

 
Показатели за напредък 
и по-добри резултати в 
образователния процес 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
 
 
1.2. Качествено възпитание и обучение за надграждане на знания и умения с 

оглед прогресивно развитие на детската личност. 
 
 

 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Високо качество на 
възпитателно- 
образователния процес. 
Овладяване в 
маскимална степен на 
ДОС. 
Реализация на желани 
резултати. 
Висока успеваемост на 
децата в следващата 
образователна степен. 

 
Проследяване на пости- 
женията на детето по 
образователни напра- 
вления. 
Отразяване на резул- 
татите от проследява- 
нето на постиженията 
в детско портфолио. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
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1.3. Поддържане сътрудничество между педагогическите специалисти, 
семействата, обществеността и институциите за изработване и прилагане на 
стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Осигуряване на емоцио- 
нално благополучие и 
пълноценно изживяване 
на детството, за гаран- 
тиране правата и свобо- 
дите на детето, сигурно- 
стта и достойнството 
му. 

 
Анализ на работата на 
учители и родителската 
общност. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
 
2.1. Прилагане на образователна стратегия за уникалност на детската градина. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Внедряване на 
иновационни практики 

 
Открити практики 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
 
2.2. Полагане основите за учене през целия живот за физическо, познавателно, 
езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на 
децата, чрез използване на играта в процеса на педагогическо взаимодействие. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Цялостно развитие на 
детската личност. 
Високо ниво на учили- 
щна готовност. 
 

 
Диагностика на децата 
по групи. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
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2.3. Пълноценно използване на дневния режим и спортните дейности, като 
средства за физическо и психическо здраве и благополучие на децата. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Подобряване условията 
за спорт и игра за всички 
деца. 
Придобиване знания и 
умения за здравословен 
начин на живот. 

 
Постижения от спортни 
участия. 
Брой деца обхванати в 
спортни дейности. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
 
2.4. Акцентиране върху навиците за безопасно движение и култура на улицата; 
действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Създадени условия за 
подобряване на възпи- 
тателно-образователния 
процес на децата, като 
участници в пътното 
движение. 

 
Изградена площадка по 
безопасност на движе- 
нието. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
 
2.5. Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, 
добродетели, култура и традиции. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Придобити умения и 
знания за общочовешки 
и национални ценности. 
 

 
Участия на децата в 
празници и развле- 
чения. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
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3.1. Ремонт на детските площадки и поставяне на  противоударни настилки. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

Опазване на детското 
здраве и развитие на 
физическата активност. 
Изграждане на игрови 
умения. 
Развитие на двигател- 
ните качества и спосо- 
бности у децата. 

 
Цялостен обхват на 
децата в детските 
групи. 

 
Община Пловдив 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
3.2. Обогатяване материално – техническата база с компютърни и софтуерни  
продукти и интерактивни дъски. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Повишаване на умения- 
та за прилагане на ино- 
вационните и комуни- 
кационни технологии 
във възпитателно-обра 
зователния процес. 

 
Участия в проекти. 
Брой участници в 
дистанционни курсове 
на обучение за повиша- 
ване квалификацията на 
педагогическите спе- 
циалисти. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 

 
 
3.3. Изграждане интерактивна площадки по безопасност на движението по 
пътищата. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Прилагане практически 
знанията по безопасност 
в движението по ули- 
цата и намаляване 
рисковите ситуации на 
пътя.    
 

 
Брой участници по 
БДП. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
Участие на родители и 
персонал. 
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4.1. Повишаване участието на педагогическия и непедагогическия персонал 
в квалификационни курсове. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Осъществена ефективна 
квалификация или пре- 
квалификация педаго- 
гически и непедагоги- 
чески персонал. 
Кариерно развитие на 
педагогическите спе- 
циалисти.  
 

 
Брой кредити и доку- 
менти. 
Брой участници в ква- 
лификационни курсове. 
Портфолио на учители. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
 

 
 
 4.2. Използване на педагогически технологии за възпитание и обучение, 
които да стимулират интелектуалното развитие и заложби на децата. 
 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Постигане на логически, 
образен, математически 
и вербален начин на 
мислене у децата.  

 
Анкети. 
Тестове. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
 

 
 
5.1 Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца със специални 
образователни потребности в детската градина. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Приобщаване на децата 
със специални образо- 
вателни потребности 
към детската общност . 
Осигуряване на подкре- 
пяща среда. 
Диференциране на гри- 
жите на децата, които 
нямат равен старт.  
 

 
Доклад-оценка. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
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5.2. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти 
за обсъждане на проблеми на деца със специални образователни потребности. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Постигане положителни 
резултати. 
Педагогическа и психо- 
логическа взаимна 
подкрепа между роди- 
тели, учители и други 
педагогически специа- 
листи. 
 

 
Наблюдения. 
Оценка. 
Програми. 

 
Бюджет ДГ „Осми март“ 
 

 
 
6.1. Разрешаване проблемите на детската градина чрез задълбочаване 
контактите на родителската общност, обществени организации и институции. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Издигане авторитета на 
детската градина. 
Изградено партньорство 
между родители и 
учители. 
 

 
Участие на родители в 
съвместни дейности. 

 
Бюджет ДГ 
 

 
 
6.2. Съвместни координирани действия с родителите за развитие на 
възпитателно-образователната работа и подпомагане на детската градина. 
 
 
   Очаквани резултати 
 

            Индикатори 
за изпълнение 

Източник 
на финансиране 

 
Реализирани желани 
резултати. 
Изградена постоянна 
връзка между родителя 
и детската градина. 
Изградени обществени 
съвети. 
 

 
Анкети 
Открити моменти 
Консултации 
Родителски срещи 
Електронен дневник 
Групови проекти 
 

Бюджет ДГ“Осми март“ 
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ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне 
на детето в центъра на педагогическите взаимодействия. 
2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността 
и ненасилието. 
3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодей- 
ствие. 
4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите 
потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образова- 
телно пространство. 
5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, 
основаваща се на поддържащото образование –образование през целия живот. 
6. Подкрепа на децата и техните семейства –педагогика на сътрудничеството. 
 
 
V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда 
 
1.1. Деца 
  В ДГ „Осми март“ се приемат деца на възраст от 3 до 7 години съгласно ЗПУО, 
като групите се оформят по реда на правилата за прием на община Пловдив. 
Градинските групи са 16, от които 8 са Подготвителни – четири ПГ за 5-6 
годишни и четири ПГ за 6-7 годишни деца. 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. 
  Детската градина се намира в гр. Пловдив, район Южен. Разположена е на два 
административни адреса: Основна срада ул. „Даме Груев“№1 / две сгради/ и 
пригодена сграда на  втори адрес бул. „Никола Вапцаров“№80. Сградният фонд 
е  съобразен със санитарно-хигиенните изисквания и условия за отглеждане и 
възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически 
процес. Сградите са общинска собственост.Сградата на адм.адрес разполага с 
локално парно отопление.В пригодената сграда на втори адрес отоплението е 
на ел.енергия.  
    Условията за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата 
до постъпването им в първи клас са много добри. Жизнената и образователната 
среда отговарят на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интери- 
ора и подредбата на групите създават предпоставка за учене чрез игра, съобра- 
зена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, 
както и опазване на физическото и психическото здраве. В Подготвителните 
групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, 
набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително 
училищно обучение. 
    Обособените просторни и удобни занимални са с достатъчно осветление, 
обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, подходящи за възрастта 
на децата играчки и съвременни нагледни материали ; самостоятелни спални 
помещения с цветно спално детско бельо, санитарни възли, гардеробни, което 
предполага психологическия. физически комфорт и удобство на децата и 
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служителите. Материално - техническата база и цветовото оформяне на поме- 
щенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за 
охрана на труда. 
   Детската градина разполага с музикален кабинет , оборудван с пиано, 
аудио уредба с микрофони; методичен кабинет- учителска стая с 
необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература; сценичен 
гардероб с народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества; няма 
физкултурен салон. 
   Съвременно обзаведени кабинети имат директор,детските занимални и 
спални помещения в детската градина,кабинети на  медицинските сестри , ЗАС, 
домакин,директор . Детското заведение е оборудвано с компютри с интернет 
връзка към тях. Кухненският блок на втори адрес бул. „Никола Вапцаров“№80 
е оборудван с необходимите уреди за работа.  
   В ДГ „ Осми март ” има установени пропусквателен и санитарно -  епидемио- 
логичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на 
децата. Седмичното меню ежедневно се поставя на съответното табло за 
информация на всички родители и ежеседмично се помества на Ел.система за 
прием на деца в  общински ДГв отделен панел –допълнителни 
функционалности.  Изработените от децата предмети, рисунки и пана са 
разположени в коридорите на детските групи и във фоайетата на детското 
заведение и са достъпни за родителите. На видно място са поставени знамената 
на Р. България, Европейския съюз и детското заведение. 
   Всяка детска група разполага с площадка, оборудвана с пясъчници, спортни 
съоражения и сенници. За сигурността на заведението е инсталиран СОТ , 
периметрова охрана на двора и видеонаблюдение на двора на двете бази. 
 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1. Децата са физически и психически 
здрави и правилно развити. 
2. Няма очертан демографски срив и 
липса на деца. 
3. Осъществена е приемственост 
детска градина–училище. 
4. Осигурено е здравно обслужване и 
здравна профилактика. 
 

1. Допускане на посещаемост над 
определената норма, което 
предполага по-голямо напрежение . 
2. Липса на действаща закалителна 
програма на общината. 
3. Вероятност за изтичането на 
деца от III и IV ПГ група вследствие 
възможността подготвителните 
групи да се организират и в училище. 
4. Нарастване броя неадаптирано и 
социално неприемливо поведение, 
отхвърлящи традиционни 
педагогически въздействия. 
 

 
 
 

 

 

Вътрешен потенциал: 
• Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока 
сензитивност на децата. 
• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното 
общуване на децата. 
• Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви. 
• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и 
създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие. 
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1.2. Кадрови ресурси : 
 1 директор 
 1 главен учител 
 2 старши учители по музика 
 31 учители 

    Непедагогически персонал : 2 ЗАС, 1 домакин, 1 административен секретар, 
16 помощник-възпитатели; кухня : 1 готвач, 1 пом. готвач, 1 общ работник, 
1 огняр. 
    Медицински персонал: 2 медицински сестри. 
    Възраст: Средната възраст на педагогическия персонал е 45години. Средната 
възраст на помощно–обслужващ персонал е 45 години, а на медицинския 
персонал 55години. 
    Образователен ценз: 
Педагогическият екип се състои от 34 учители с висше образование с придобита 
степен на професионална квалификация. 
 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1. Наличие на финансови условия 
за материално стимулиране на 
учителите, прилагащи нетрадици- 
онни или допълнителни педагоги- 
чески дейности чрез Национална 
програма за диференцирано 
заплащане, делегиран бюджет и 
Вътрешни правила. 
2. Наличие на възможности за 
вътрешно финансиране на текуща 
педагогическа квалификация. 
3. Наличие на квалифицирана 
педагогическа колегия. 
4. Утвърдена екипност на различни 
равнища. 
5. Умения за презентиране и 
популяризиране на собствен опит. 
6. Участие на представители на 
педагогическата колегия в подбора 
на учители. 
8. Осигурени здравна профилактика 
и мониторинг на работното място 
от лицензирана фирма. 
 

1. Недостатъчна квалификация на 
учителите по отношение 
интегрирането на деца със 
специални образователни 
потребности и корекция на т.нар. 
„трудни“ деца. 
2. Недостатъчни умения за работа 
по европейски проекти. 
 

 
 
 
1.3.Възпитателно-образователен процес 

 

Вътрешен потенциал: 
• Цялостно финансиране на курсове за компютърна грамотност на учителите. 
• Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици. 
• Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в 
практиката на цялата градина. 
• Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да 
станат достояние на всички чрез различни форми. 
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    Eкипът на детското заведение е квалифициран и отговорен. Педагозите 
прилагат творчески подходи в образователния процес и професионалната си 
конпетентност за реализиране на образователните програми и програмни 
системи за максимално овладяване на държавните образователни стандарти за 
предучилищно образование. 
В детската градина възпитателно – образователната работа се осъществява по 
програма „Активността на детето в детската градина”, на Н. Витанова и 
колектив. За осъществяването й педагозите ползват програмни системи: 
„Златното ключе” /изд. „Бит и техника”/ и  „Приказни пътечки“ /изд. „Булвест 
2000“/ 
   Водещата идея на екипа е да се разгърне в оптимална степен потенциала на 
всяко дете в индивидуален и социален аспект, като се съхрани неговата 
индивидуалност. Всяка детска личност да осъзнае собствената си свобода, цена 
и уникалност, способна да осъществи целите си, да реализира мечтите си. 
   Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОС по образователни 
направления и ядра. След предварително проучване на програмните системи, 
за съответната възрастова група са осигурени познавателни книжки и учебни 
помагала. Формите на педагогическо взаимодействие се организират в 
съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане 
на потребностите и интересите на децата. Педагогическите екипи по микро- 
обединения прилагат образователна стратегия, съобразена с възрастовите 
особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потреб- 
ности. В процеса на възпитателно-образователната работа се прилагат разли- 
чни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален 
комфорт на децата .Осъществява се поддържащата и надграждащата 
квалификация на педагогическите кадри, осигуряване на възможност за 
непрекъснато повишаване на квалификацията чрез учене през целия живот и 
кариерно развитие; внедряване на иновационни методи за адекватно профе -
сионално реагиране и осъществяване на ефективно педагогическо взаимо -
действие. На родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги над 
ДОС, в които биха могли срещу допълнителна такса да включат децата си: 
английски език, футбол, детски спорт, народни танци, изобразително изкуство. 
 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1. Създадени са условия за „равен 
старт“ на всички деца. 
2. Наличие на възможности за 
допълнителни дейности по 
интереси. 
3. Популяризиране, изява и 
презентиране на творчеството на 
децата – Сцена на изкуствата, Ден 
на театъра, изложби, концерти и др. 
4. Приобщаване на децата към 
националните ценности и традиции. 
 
 
5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ 

1. Недостатъчност в прилагането 
на превантивна и рехабилитационна 
педагогика, както и невладеене на 
компенсаторни педагогически 
механизми. 
2. Недостатъчно противодействие 
на установената хиподинамика на 
децата. 
3. Недостатъчна ефективност и 
адаптируемост на утвърдените 
помагала към спецификата на 
детската градина. 
 
4. Трудоемка диагностика, неотгова- 
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равностойност на трите основни 
дейности: игра–обучение–труд. 
6. Утвърждаване на личностно 
ориентиран и позитивен подход на 
възпитание. 
 

ряща на възрастовите особености 
на съответната група. 
5. Липса на апробирани, описани и  
популяризирани интерактивни 
методи за взаимодействие в 
детската градина. 
 

 
 
 

1.3. Медицинско обслужване 
Медицинското обслужване на детското заведение се осъществява от 

медицински специалисти, чиито работодател е кметът на района. Дейностите, 
които осъществяват са следните: 
            

1.4. Медицинско обслужване 
Медицинското обслужване на детското заведение се осъществява от меди- 

цински специалисти, чийто работодател е кметът на района. Дейностите, които 
се осъществяват са следните: 
             - медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на 
децата и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на 
спешна медицинска помощ; 

- превенция на здравето на децата; 
- организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на 

възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни 
заболявания в детското заведение; 

- участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми 
на отдих, туризъм и спорт за децата; 

- организиране и провеждане на програми за здравно образование на 
децата, специални програми за правилно хранене; 

- съгласуване на седмичното разписание на учебните часове с директора; 
           Контролът върху дейностите се осъществява от органите на РЗИ. 
           Медицинските кабинети  са добре оборудвани с всичко необходимо за 
оказване на медицинска помощ, които са на разположение от 7.00 до 16.30ч. с 
пряк отговорник – 2 бр.медицински специалисти. 
 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1. Компетентен екип от добре подготвени 
медицински специалисти. 
2. Добре оборудван медицински кабинет. 
3. Следи се за здравословното състояние на 
децата и контрол по спазването на 
здравно-хигиенните норми и изисквания. 
4. Учители и медицински специалисти учат 
децата да спазват правилата за 
безопасност при работа с различни 
материали и предмети. 

 

Вътрешен потенциал: 
• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез 
самоподготовка, вътрешна и външна квалификация. 
• Повишаване на квалификацията (посещение на курсове, тренинги, обучение 
или самообучение). 
• Компетентен и критичен подбор на програми и помагала. 
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5. Пълноценно се използва дневния режим 
като профилактично средство за 
психическо и физическо здраве. 
6. Има строг пропускателен и санитарно 
епидемиологичен режим, хигиенни условия и 
рационално хранене. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

1.5. Хранене 
 

В ДГ“Осми март“ в основната града храненето се извършва от външна фирма 
доставчик на храна, избрана след открита процедура по ЗОП. 
В детската градина на втори адрес храната се приготвя в действаща кухня към 
детската градина на втори адрес . 
Храната се подготвя според изискванията на Наредба №6/10.08.2011 г. на МЗ 
за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години и Наредба №9 /16.09.11г. 
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения и училищата. Менюто се изработва от 
комисия в състав: мед. специалист,  домакин, готвач и се утвърждава от дирек- 
тора. То се предоставя на вниманието на родителите в Ел. система за прием на 
деца  в общинските детски градини и на входовете в ДГ за цялата седмица. 
Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след 
съгласуване с Директора. 
Храна за вкъщи не се дава. Родители, учители и медицински сестри заедно 
работят за създаване на необходимите навици и умения у децата. Децата се 
хранят четири пъти дневно. Според възрастта се спазват и изискванията за 
самообслужване. 
 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1.Стриктен контрол на доставена 
приготвена храна от кетъринг 
фирма в ДГ на адм.адрес. 
2. В ДГ на втори адрес има 
действаща кухня .Продуктите се 
получават ежедневно от склада 
сутрин в 9.30 ч. с комисия: готвач, 

1.Осигуряване на квалифициран 
персонал за кухнята, поради ниско 
заплащане и тежък труд. 
 

 
Вътрешен потенциал: 

• Акцентира се върху овладяване на знания и умения за здравословен 
начин на живот. 

• Обогатяване режима с активна двигателна дейност. 
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домакин, мед.сестра. 
3. Отговорност за количеството, 
качеството и влагането на продук- 
тите носи готвачът. 
4. Контролът за качеството на 
храната се осъществява от 
директора и мед. специалист. 
5.Действаща HAССP система 
/”Анализ за контрол на критичните 
точки”/. 
 
 
 

1.6. Анализ на управленската политика на детското заведение: 
В съществуващото разпределение на сградния фонд на ДГ „Осми март“ 

са създадени възможности за развитие на игрова, техническа и спортна 
дейност, но те са ограничени.  
ДГ “Осми март“ не разполага с достатъчен сграден фонд, специално проектиран 
и построен за детско заведение. Типовата сграда се нуждае от цялостен основен 
ремонт или строеж от нова сграда, в която да се разположат всички  групи, 
физкултурен салон, плувен басейн, административна част, кабинет за ресурсно 
подпомагане, логопедичен кабинет и др.  Сградата на втори адрес с пригодена 
сграда и се нуждае от строеж  на нова сграда за съществуващите на втори адрес 
осем групи. В ДГ съществуват 16 градински групи със занимални, спални и 
сервизни помещения, умивалници, кухненски и административен блок, 
обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания. Изградени са 
кабинети за директор, ЗАС и домакин, административен секретар, здравни 
кабинети, методичен кабинет, музикален кабинет. Налице са технически 
средства, подпомагащи педагогическия процес - компютри за 
административния и педагогически персонал, принтери, копирни машини, 
DVD, касетофони, телевизори, музикални уредби. За осигуряване на безопасен 
престой на децата са изградени домофони на всяка група на втори адрес, а в 
административната сграда съществува специален режим на достъпност  . Двата 
двора на детското заведение са с периметрова охрана и видео наблюдение. 
Изработен е сайт на детското заведение. Достатъчен библиотечен фонд – 
периодичен печат, специализирана педагогическа литература. 
     Развиване чувството за принадлежност на децата към детското заведение 
чрез символите: лого, химн, знаме; ритуали, свързани с календарни и 
традиционни празници. Оформена е летописна книга на ДГ, чрез която се 
съхраняват историята и традициите на ДГ. 
     Всяка година детското заведение организира Открита сцена на изкуствата и 
ежегодни изложби на Арт-ателиетата по групи. 
Взаимодействието между детската градина и семейството е едно от най-
важните в дейностите на детското заведение. Детската градина предлага на 
родителите определени възпитателно-образователни услуги, а родителите се 
насочват към тази градина в района, която в най – голяма степен удовлетворява 
техните и на децата потребности и желания. За да бъде удовлетворено търсе- 
нето, е необходимо детското заведение, много добре да познава потребностите 
на родителите, както и изискванията им към детското заведение и учителите. 
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  Активното и ефективно сътрудничество на детската градина и социалната 
среда води до повишаване на социализиращия ефект от нейната дейност в 
социалната общност като цяло; превръща детската градина в дом на радостта, 
където децата идват с удоволствие. 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1. Обособени помещения за всяка 
група. 
2. Добре поддържан и обширен двор с 
игрови площадки на двора за всяка 
група с необходимите съоръжения и 
уреди в двора на ДГ на адм. адрес. 
3.Съвременно детско футболно 
игрище в двора на ДГ на адм.адрес 
4.Екипи за педагогическо оценяване и 
възпитание на деца със специални 
образователни 
потребности. 
5. Арт-ателиета, Музикален 
театър, Творчески формации 
 

1.Стара ,не санирана сграда на адм. 
адрес ,с : 
-частично сменена пвц дограма, -
покрив с изгнили стрехи – течащ при 
обилен дъжд и снеговалеж , 
-с дървен под и дървен таван, 
-външна ел.инсталация, 
 -амортизирана /в части 
неработеща/ парна и В и К 
инсталация. 
-втори етаж на ДГ е на гредоред . 
- опасен парапет и стълбища към 
втори етаж 
-допълнителната сграда – 
пристройка на адм.адрес е без 
носеща конструкция и качествени  
строителни материали с течове 
през пролетния и есенно- зимния 
сезон. 
2. Липса на физкултурен салон , 
плувен басейн и др. 
3. ДГ на втори адрес се помещава в 
жилищен блок. 
4. Липса на помещения за 
провеждане на допълнителни 
дейности /арт- ателиета, школи по 
интереси,физкултурен салон/ на 
втори адрес. 
5. Морално остарели уреди на двора 
на втори адрес. 
6. Неизградени противоударни 
настилки на детските площадки в 
ДГ на втори адрес. 

 
 
 

 
ФИНАНСИРАНЕ: 
 Финансирането на детското заведение е смесено от държавата и от общината. 
Заплатите на персонала, издръжката на здравния кабинет и подготвителните 
групи се осигуряват от делегирани ”Държавни дейности”. Издръжката на ос 

Вътрешен потенциал: 
• Търсене на възможности за включване на ДГ нови проектни  дейности. 
• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към 
обновяване на МТБ. 
• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за 
благоустройство на сградата и двора на детското заведение. 
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Бюджета на ДГ се осигурява от Община Пловдив - ПРБ– делегирани 
“Държавни дейности“ и  „Местни дейности“, съгласно нормативна уредба.  
   Заплатите на учителите са обвързани с нормативната уредба в страната, 
национални програми от МОН – диференцирано заплащане, кариерно 
развитие и др. 
 
1.7. Външни фактори 
   
  Участие на семейството като равностоен партньор в реализирането на единен 
възпитателно – образователния процес, чрез активни, синхронизирани 
взаимодействия между родители, образователни институции и други фактори 
от социално-педагогическата система. Родителят като възпитател е съюзник в 
модела на педагогическото взаимодействие с детето, той е субект, който 
въвежда, осигурява и стимулира развитието на детето при усвояване на 
семейната субструктура. Активното и ефективно сътрудничество на детската 
градина и социалната среда води до повишаване на социализиращия ефект на 
нейната дейност в социалната общност, като цяло; ще превърне детската 
градина в дом на радостта, където децата с удоволствие и радост ще идват, и 
удовлетворени ще се връщат в къщи. 
  Съвместната работа на детското заведение с общински структури и културни 
институции води до успешното реализиране на съвместни дейности в полза на 
децата и изява на творческия им потенциал. 
изява на творческия им потенциал. 
 
 
 

 
Силни страни 

 

 
Затрудняващи моменти 

1. Наличие на допълнителни дейности и  
инициативи на детската градина. 
2. Включване на родителите в прекия 
възпитателно-образователен процес. 
3. Установени са традиции в 
приемствеността с училищата в 
района. 
4. Създадени са ползотворни връзки с 
обществени организации и институции: 
читалища, библиотеки, ДКТ. 
5. Установено е  сътрудничество с 
научни институции – университети. 
6. Създадени са трайни връзки за обмяна 
на опит с водещи детски градини в 
системата и др. 
7. Налице е добра връзка с местните 
медии за популяризиране дейността на 
детската градина. 

 
 

 
 
 

Вътрешен потенциал: 
• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на 
сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: Мини-проекти 
по групи, „Ден на отворените врати“, обособяване на библиотека за родители,  
„Академия за родители“. 
• Създаване на система за външна изява на деца и учители. 
• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли 
и училището. Издаване на брошура с творчество на деца и учители. 
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2. Идентификация на проблемите 
 

2.1. Общи проблеми: 
• Липсва национален инструментариум за диагностика. 
• Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина 
закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда. 
• Липса на национална стратегия за спорта при най-малките. 
 
2.2. Специфични проблеми: 
• Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст. 
• Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна 
корекционна дейност. 
• Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, 
разминаване на критериите за развитие на децата, свръх претенции и др. 
• Липса на съвместна (със семейството) закалителна програма за децата. 
 
 
VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ /ПЛАН НА ДЕЙСТВИЕ/ 
 

1. Административно-управленска дейност 
 

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за 
подпомагане дейността на детската градина. 
1.2.Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, 
международни). 
1.3. Популяризиране на постижения на деца и учители: 
– издаване на ел. вестник; 
– създаване на авторска програма; 
– създаване на информационна банка в детското заведение на изготвени 
доклади от учители на детското заведение и публикувани на такива в сборници 
и др . 
1.4. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 
1.5. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите. 
 

2. Възпитателно-образователна дейност 
 

2.1. Създаване на авторска програма за развиване творческите способности на 
децата чрез изкуства в условията на съвременната детската градина. 
2.2. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидак-
тични и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др. 
2.3. Използване на индивидуална и групова организация на работа. 
2.4. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. 
Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група. 
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2.5. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на 
съдържателен педагогически процес. 
2.6. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните 
деца“. 
 

3. Квалификационна дейност 
 

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, 
портфолиа по проблемни области. 
3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни 
равнища. 
3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни 
области. 
3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-висока ПКС. 
3.5. Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и 
педагогически иновации. 
 

4. Социално-битова и финансова дейност 
 

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: 
– осигуряване на компютри за учителите образователни компютърни програми 
за децата от всички групи; 
– осъвременяване на интериора на всички занимални; 
– преустройство на дворното пространство; 
– обогатяване на игровата и дидактичната база. 
4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства. 
4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 
4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, 
културни дейности и др. 
 

5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 
 

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет. 
5.2. Разработване на проекти с външно финансиране. 
5.3. Привличане на спонсори. 
5.4. Реализиране на благотворителни кампании. 
5.5. Собствен труд на служители на детската градина. 
5.6. Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения „Приятели 
на децата и екипа“ – форма на помощ „Пробация“ 
5.7. Откриване на летни школи по интереси – спорт, танци, изкуства. 
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                                                 ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 / 2021 г. 
 

Възпитателно-
образователна дейност 

Отговорник Необходим
и 

ресурси 

Очаквани 
резултати 

1.Изготвяне на план на 
комисията по празници и 
развлечения  

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2.Изготвяне на планове за 
работа на творчески ателиета и 
формации 

учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

3.Изготвяне график за 
използване на музикален 
кабинет за дейности над ДОС 

Председател 
на КПР  

Вътрешен 
потенциал 

Оптимално 
използване на 

базата 
4.Проверка на наличната 
материално-техническа база 
необходима за провеждане на 
формите и набавяне на 
необходимите. 

Председател 
на 

КПР  

Вътрешен 
потенциал 

По добра МТБ 

5. „ „ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ -   
КОЛКО ХУБАВИ СА ТЕ“        

Учители по 
музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
6. „ СПОРТЕН ПРАЗНИК”     Учители по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
7. ” МОЕТО СЕМЕЙСТВО“        Учител по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
8.„ КОЛЕДЕН ЗВЪН”    Учители по 

музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
9.Тематична проверка: 
„Изграждане на екологична 
култура на децата от ПУВ чрез 
въздействието на природата, 
изкуствата , практическа 
дейност и STEM активности” 
 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Повишаване на 
квалификацията 
и интереса към 

проблема 

10.  “ БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, 
МАТРЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА ”         

Учители 
Учители по 

музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
11. „ ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРИЙО! „         Учители 

Учител по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
12.Подготовка на проект по 
физическа култура към ДАМС 

Директор Външен 
ресурс 

Обогатяване на 
МТБ 

13. „ПРАЗНИК НА МАМА“ Учители 
Учители по 

музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
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14.„ПРОЛЕТНА ЗАБАВА В ГОРСКАТА 
ДЪБРАВА“ 

Учители по 
музика 
учители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите 

15. „ДЕН НА ЗЕМЯТА“ Учители 
Учители по 

музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
16. „ОЙ, ЛАЗАРЕ“ Учители 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
17. „СЦЕНА НА ИЗКУСТВАТА В ДГ 
„ОСМИ МАРТ“ 

Учители 
Учители по 

музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
18.Открити уроци на дейностите 
над ДОС 

Учители Вътрешен 
ресурс 

Повишаване 
интереса към 

дейностите 
19.Провеждане на тържество за 
края на учебната година 
”Довиждане, детска градина!” 

Учители по 
музика 
учители 
Учители  

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 

Административно-
стопанска дейност 

 

   

1.Изготвяне на годишен план на 
ДГ „ Осми март“ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

2.Актуализиране на ПВР, ПДДЗ, 
ПБУВОТ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

3.Изготвяне и защита на  
Списък-Образец № 2  

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

4.Осигуряване на ЗУД Директор   
5.Ежемесечна проверка на 
разходите за ток, вода, телефон 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

6.Обогатяване на дидактичните 
и МТБ бази по групи 

Директор Бюджет Обогатяване на 
МТБ 

7.Поддържане и обновяване 
сайта на детската градина 

Директор Външен 
ресурс 

Вътрешен 
потенциал 

 

8.Реновиране на материалната 
база по групи 

Директор Вътрешен 
потенциал 

Бюджет 

Подобряване на 
МТБ 

9.Провеждане на 
инвентаризация 

Директор 
ЗАС/АС/счето

водител 

 Поддържане и 
обезопасяване на 

МТБ 
10.Изготвяне на план за зимна 
подготовка 

Директор   

11.Изготвяне на заявка за 
квалификационни форми  

Директор Бюджет Повишаване 
квалификацията 

на учителите 
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Квалификация на кадрите 

   

    
1. ЛЕКЦИЯ : „Основни 
принципи и необходимост от 
екологично и природозащитно 
поведение” 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2. БЕСЕДА:  „Децата и STEM 
образованието“ 

КВМК   
Учители 

  

Външен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

3.СЕМИНАР: „Ролята на 
възрастните при прилагане на 
STEM ресурси в екологичното 
обучение“ 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

4. ПРАКТИКУМ:  „STEM 
активности в практическата 
дейност на децата от ПУВ“  

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

5. ОТКРИТА ПРАКТИКА : 
„Стимулиране на творческата  
активност  у децата чрез 
използване на STEM 
активности в екологичното 
образование.“  

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

6.Лекция с помощния персонал:  
„Здравословно хранене при 
децата от ПУВ”   

КВМК 
мед.  сестра 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
микроклимата в 

колектива 
7. Семинар :„ Изграждане на 
културно-хигиенни навици у 
децата от ПУВ“      
  

КВМК 
мед.  сестра 

 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата  

 

Взаимодействие с 
родителите 

 

   

1.Срещи с родителите по групи Учители Вътрешен 
потенциал 

 

2.Табло за информация на 
родителите „Училище за 
родители“ 

Учители Здравни 
брошури 

Съвместна работа 
по проблеми 

3.Анкета с родителите Учители  Увеличаване броя 
на съмишленици 

4.Изготвяне и работа  по 
минипроекти с родители по 
групи. 
 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите 

5.Съвместно участие в 
празниците по групи 

Учители 
Родители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите 
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Хигиена и здравеопазване    
1.Изготвяне на план за 
закаляване през есенно-зимния 
сезон 

Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

2.Провеждане на закалителни 
процедури 

Учители 
Мед.сестра 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

3.Лекция  Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

4.Отчет на заболеваемостта Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
посещаемостта на 

децата 
5.Отчитане физическата 
дееспособност 

Мед.сестра Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

 
 
                                ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 / 2022 г. 
  

Възпитателно-
образователна дейност 

Отговорник Необходими 

ресурси 

Очаквани 

резултати 

1.Изготвяне на план на 
комисията по творчески 
въпроси и работна група по 
празниците. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2.Изготвяне график за 
използване на музикален 
кабинет. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Оптимално 
използване на 

базата 

3.Провеждане на спортен 
празник „Бягай ще те хвана, 
бягам ще ме хванеш“ 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 

4.Проверка на наличната 
МТБ,  необходима за 
провеждане на формите за 
педагогическо взаимодействи 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

По добра МТБ 

5.Провеждане на празник 
„Ден на християнското 
семейство“ 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 

6.Подготовка за Сцена на 
изкуствата в ДГ „Осми март” 
изготвяне на сценарий, 
подготовка на организацията 

Учители, 

Родители, 

Общност 

Вътрешен 
потенциал  

Външен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите 

7.Провеждане на коледно 
тържество 

Учители 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 
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8.Тематична проверка :                  
“Игровото взаимодействие в 
ДГ като условие за оптимално 
физическо, интелектуално и 
социално-нравствено развитие 
на децата от ПУВ”. 
 

Учители 

       КВМК 

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване на 
квалификацията 
и двигателната 

активност 

9.Провеждане на празник 
„Баба Марта бързала“ 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 

10.Провеждане на празници 
от зимния или пролетния 
цикъл по групи 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите 

11.Подготовка на проект по 
физическа култура към ДАМС 

Директор Външен ресурс Обогатяване на 
МТБ 

12.Провеждане на конкурс за 
детски рисунки „Спортът е 
здраве“ 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
интереса към 

проблема 

13.Провеждане на Сцена на 
изкуствата в ДГ „Осми март” 
 
 

Директор  
Учители 

Учители по 
музика 

Родители 

Вътрешен 
ресурс 

Външен ресурс 

Бюджет 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите, 
повишаване 

имиджа на ДГ 

14.Открити уроци на 
дейностите над ДОС 

Учители Вътрешен 
ресурс 

Повишаване 
интереса към 

дейностите 

Административно-
стопанска дейност 

   

1.Изготвяне на годишен план 
на ДГ „Осми март” 

Директор   

2.Актуализиране на ПВР, 
ПДДЗ, ПБУВОТ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

3.Изготвяне и защита на  
Списък-Образец № 2  

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

4.Осигуряване на ЗУД Директор   

5.Извършване на проверка на 
състоянието на оградата и 
уредите на двора и да се 
изготви заключение за 

Директор 

ЗАС 

Вътрешен 
потенциал 

Поддръжка и 
обезопасяване 

на МТБ 
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състоянието и 
необходимостта от 
обезопасяването им. 
6.Провеждане на 
инвентаризация 

Директор  
ЗАС/АС/счето

водител 

 Поддържане и 
обезопасяване 

на МТБ 

7.Изготвяне на план за зимна 
подготовка 

Директор   

8.Изготвяне на заявка за 
квалификационни форми  

Директор Бюджет Повишаване 
квалификацията 

на учителите 

9.Обогатяване на 
физкултурната база с 
допълнителни уреди и 
пособия. 

Директор Външен ресурс 

Бюджет 

Повишаване 
квалификацията 

на учителите 

10.Обогатяване на гардероба 
към детската градина с 
костюми и реквизити за 
тържества. 

Директор 

Учители 

Външен 
потенциал 

Дарения 

Обогатяване на 
МТБ 

Квалификация на 
кадрите 

   

1.Лекция на тема:                        
“Играта – форма за самоорга-
низация на децата от 
предучилищна възраст.“ 

Учители 
 КВМК 

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
интереса към 

проблема 

2. Семинар: ”Технология на 
играта и видове игрова 
дейност в ДГ ”                                                                                  

Учители 
КВМК 

 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

3. Беседа на тема : 
”Ефективни форми за 
съвместна работа с 
родителите при игрово 
взаимодействие с децата в 
ПУВ”    

Учители 
КВМК 

 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

4.Практикум: ”Игрите на баба 
и дядо като възпитателно 
взаимодействие за превенция 
агресията между децата в 
ПУВ“ / идеи за 
автодидактични игри/                                                                                                          

Учители 
КВМК 

 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

5.Открита практика по групи: 
”Подпомагане на адаптивното 
поведение и креативността на 
децата чрез игрово 
взаимодействие в 
педагогическа ситуация.”                                                                                                   
 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 
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5.Участие в заявените 
квалификационни форми  

Директор 

Учители 

Бюджет Подобряване 
работата 

6.Консултации по проблемни 
въпроси 

Директор Вътрешен 
ресурс 

Подобряване  
работата 

Взаимодействие с 
родителите 

   

1.Анкета „С отговорност за 
здравето“ 

Директор 

Учители 

Вътрешен 
потенциал 

Съвместна 
работа по 
проблема 

2.Табло за информация на 
родителите „За да бъдат 
децата ни здрави “ 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Увеличаване 
броя на 

съмишленици 

3.Съвместно участие в 
празниците по групи 

Учители 

Родители 

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
интереса към 

детската 
градина 

4.Участие в Сцена на 
изкуствата в ДГ „Осми март” 

Директор 

Учители 

Учители по 
музика 

Родители 

 

Вътрешен 
ресурс 

Външен ресурс 

Бюджет 

Дарения 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата и 
родителите, 
повишаване 

имиджа на ДГ 

5.Участия в регионални, 
национални и международни 
конкурси за изобраз, танцово 
,вокално и театрално 
изкуство; Благотворителни 
изяви и участия 

Учители 

 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 

на децата 

Хигиена и 
здравеопазване 

   

1.Изготвяне на план за 
закаляване през есенно-
зимния сезон 

Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

2.Провеждане на закалителни 
процедури 

Учители 

Мед.сестри 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

3.Отчет на заболеваемостта Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
посещаемостта 

4.Лекция: „Закаляването на 
децата –постепенно, 
правилно, постоянно!“ 

Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Подобряване на 
здравния статус 
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ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 / 2023 г. 
 
Възпитателно-
образователна дейност 

Отговорник Необходими 
ресурси 

Очаквани 
резултати 
 

1.Изготвяне на план на 
комисията по творчески 
въпроси и работна група по 
празниците. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2.Изготвяне график за 
използване на музикален 
кабинет. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Оптимално 
използване на 
базата 

3.Проверка на наличната 
материално-техническа база 
необходима за провеждане 
на формите и набавяне на 
необходимите. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

По добра МТБ 

4.Провеждане на празник 
„Моите приятели в ДГ“ 
 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

5.Провеждане на коледно 
тържество “Ой, Коледо, мой 
Коледо“ 

Учители 
Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

6.Тематична проверка: 
„Иновативните 
изобразителни техники като 
фактор за развитие 
творческия потенциал на 
децата от ПУВ.“ 

 
    Учители 

КВМК 
 

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване на 
квалификацията 
и интереса към 
проблема 

7.Провеждане на празник 
„Мартенички бели и 
червени“ 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

8.Провеждане на празници 
от зимния или пролетния 
цикъл по групи. 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

9.Подготовка на проект по 
физическа култура към 
ДАМС 

Директор Външен 
ресурс 

Обогатяване на 
МТБ 

10.Провеждане на конкурс 
за детски рисунки 
„Пресичам безопасно“ 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
интереса към 
проблема 

11.Провеждане на празник  
„Обичаме да играем, но и 
правилата знаем.“ 

Председател 
на КПР 
Директор 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

12.Открити уроци на 
дейностите над ДОС 

Учители Вътрешен 
ресурс 

Повишаване 
интереса към 
дейностите 
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13.Провеждане на 
тържество за края на 
учебната година 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

Административно-
стопанска дейност 

   

1.Изготвяне на годишен 
план на ДГ „Осми март“ 

Директор   

2.Актуализиране на ПВР, 
ПДДЗ, ПБУВОТ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

3.Изготвяне и защита на  
Списък-Образец № 2  

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

4.Осигуряване на ЗУД 
 

Директор   

5.Извършване на проверка 
на състоянието на оградата 
и уредите на двора и да се 
изготви заключение за 
състоянието и 
необходимостта от 
обезопасяването им. 

Директор  
ЗАС/АС 
 

Вътрешен 
потенциал 

Поддръжка и 
обезопасяване на 
МТБ 

6.Обогатяване на 
материално техническата 
база по групи с материали 
за възпитателно-
образователна дейност по 
безопасност на движението. 

Учители Бюджет Обогатяване на 
МТБ 

7.Провеждане на 
инвентаризация 

Директор 
ЗАС/АС/ 
счетоводител 

 Поддържане и 
обезопасяване на 
МТБ 

8.Изготвяне на план за 
зимна подготовка 

Директор   

9.Озеленяване на двора с 
нови видове цветя. 

 Вътрешен 
ресурс 

 

10.Частично боядисване в 
групи. 

ЗАС/АС 
родители 
 

Бюджет 
Вътрешен и 
външен 
ресурс 

 

11.Изготвяне на заявка за 
квалификационни форми  

Директор Бюджет Повишаване 
квалификацията 
на учителите 

Квалификация на 
кадрите 

   

1.ЛЕКЦИЯ : „Динамика в 
развитието на 
изобразителните 
способности на децата в 
предучилищна възраст“ 

      
     Учители 

КВМК 
 

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
квалификацията 
на учителите 

2.БЕСЕДА : „Въвеждане на       Вътрешен Повишаване 
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иновационни 
образователни технологии и 
методи , обогатяване на 
учебното съдържание в 
направление 
Изобразителни дейности.“ 

     Учители 
КВМК 

 

потенциал интереса към 
проблема 

3.СЕМИНАР :  
„Интерактивни методи в 
обучението по 
изобразително изкуство“         

       
     Учители 

КВМК 
 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване  
работата 

4.ПРАКТИКУМ : 
„Нетрадиционни форми на 
обучение по изобразително 
изкуство в ДГ“ 

      
    Учители 

КВМК 
 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

5. ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО 
ГРУПИ:“ „Стимулиране на 
творческата  активност  у 
децата чрез нетрадиционни 
изобразителни техники  и 
иновативни форми на 
взаимодействие “ 

 
    Учители 

  

6.Участие в заявените 
квалификационни форми  

Директор 
Учители 

Бюджет Подобряване 
работата 

7.Лекция с помощния 
персонал : „Взаимодействие 
и толерантност с децата“ 
 

Директор Вътрешен 
потенциал 

Подобряване  
работата 

8.Проучване и представяне 
на  литература по БДП 
 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване  
работата 

Взаимодействие с 
родителите 

   

1.Табло за информация на 
родителите „Движим се 
безопасно“ 

Учители  Съвместна 
работа по 
проблема 

2.Анкета относно БДП Учители Вътрешен 
потенциал 

Увеличаване 
броя на 
съмишленици 

3.Съвместно участие в 
празниците по групи 

Учители 
Родители   

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
интереса към 
детската градина 

4.Участие в празника 
„Обичаме да играем, но и 
правилата знаем.“ 

Учители 
Родители   

Вътрешен 
потенциал 
 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

5.Сцена на изкуствата  
в ДГ „Осми март“ 

Учители 
Родители   

Вътрешен 
потенциал 
 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 
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6.Участия в 
регионални,национални и 
международни конкурси за 
изобраз, танцово ,вокално и 
театрално 
изкуство;Благотворителни 
изяви и участия 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

Хигиена и 
здравеопазване 

   

1.Изготвяне на план за 
закаляване през есенно-
зимния сезон 

Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

2.Провеждане на 
закалителни процедури 

Учители 
Мед.сестри 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

3.Отчет на заболеваемостта Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
посещаемостта 

 
 

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 / 2024 г. 
 
 
Възпитателно-
образователна дейност 

Отговорник Необходими 
ресурси 

Очаквани 
резултати 

1.Изготвяне на планове за 
работа  на членовете на 
комисиите и  ателиетата, групи, 
работещи по минипроекти в ДГ 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

2.Изготвяне график за 
използване на музикален 
кабинет. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

Оптимално 
използване на 
базата 

3.Проверка на наличната 
материално-техническа база 
необходима за провеждане на 
формите и набавяне на 
необходимите. 

Председател 
на КПР 

Вътрешен 
потенциал 

По добра МТБ 

4. Провеждане на спортен 
празник 

Учители 
Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

5.Провеждане на празник 
„Добре дошла, есен“ 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

6.Празник „Моето семейство” Учители 
Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

7.Провеждане на коледно 
тържество “Вълшебствата на 
Дядо Коледа“  

Учители 
Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

8.Тематична проверка: 
„Българският фолклор  - 

 
 

Вътрешен 
потенциал 

Повишаване на 
квалификацията 
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възможност за приобщаване на 
децата от ПУВ към 
националните ценности и 
традиции ” 
  

     Учители 
КВМК 

    

и интереса към 
проблема 

7.Провеждане на празник  „Баба 
Марта и мартеничките“ 

Учители по 
музика 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

8.Провеждане на празник от 
пролетния цикъл по групи 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

9.Подготовка на проект по 
физическа култура към ДАМС 

Директор Външен 
ресурс 

Обогатяване на 
МТБ 

10.Провеждане на конкурс за 
детски рисунки и фотографии 
„Моята Еко- планета Земя” 

Учители Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
интереса към 
проблема 

11.Сцена на изкуствата в  
ДГ „Осми март“ 

Председател 
на КПР 
Директор 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

12.Открити уроци на дейностите 
над ДОС 

Учители Вътрешен 
ресурс 

Повишаване 
интереса към 
дейностите 

13.Провеждане на тържества 
„Довиждане ДГ” за бъдещи 
първокласници 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

14.Участия в регионални, 
национални и международни 
конкурси за изобраз, танцово 
,вокално и театрално 
изкуство;Благотворителни 
изяви и участия 

Учители 
 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата 

Административно-
стопанска дейност 

   

1.Изготвяне на годишен план на 
ДГ „Осми март“ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

2.Актуализиране на ПВР, ПДДЗ, 
ПБУВОТ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

3.Изготвяне и защита на  
Списък-Образец № 2  

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

4.Осигуряване на ЗУД Директор   
5.Ежемесечна проверка на 
разходите по Бюджет 2020 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

6.Обогатяване на дидактичните 
бази по групи 

Директор Бюджет Обогатяване на 
МТБ 

7.Поддържане на сайта на 
детската градина 

Директор Вътрешен 
потенциал 

 

8.Ремонти в ДГ Директор Вътрешен Подобряване на 
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потенциал 
Бюджет 

МТБ 

9.Провеждане на 
инвентаризация 

Директор 
ЗАС/АС 

 Поддържане и 
обезопасяване на 
МТБ 

10.Изготвяне на план за зимна 
подготовка 

Директор   

11.Изготвяне на заявка за 
квалификационни форми  

Директор Бюджет Повишаване 
квалификацията 
на учителите 

Квалификация на кадрите    
    
1.БЕСЕДА: „Познание и 
възпитание чрез народните 
празници, традиции и обичаи“ 

      Учители 
КВМК 

 

Вътрешен 
потенциал 
 

Подобряване 
работата 

2.ЛЕКЦИЯ:  „Българските 
фолклорни празници и 
традиции – мост от миналото 
към съвремието” 
 

     Учители 
КВМК 

 

Външен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

3.СЕМИНАР : „От традициите 
към иновациите чрез 
българските детски фолклорни 
игри“ 

     Учители 
КВМК 

 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

4.ПРАКТИКУМ: „Българският 
фолклор – извор на творческо 
вдъхновение у децата от ПУВ“ 

     Учители 
КВМК 

 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

5. ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО 
ГРУПИ: „Стимулиране на 
творческата  активност  у децата 
чрез въздействието на 
българския фолклор в ситуации 
по БЕЛ, ИИ, КТ“ 

Учители   

5.Презентация на литература 
свързана с екологично 
възпитание и приложението й в 
детската градина.  

Учители Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
работата 

6.Лекция с помощния персонал: 
„Хранене, културно-хигиенни 
навици, естетика на сервиране“ 

Директор Вътрешен 
потенциал 

Подобряване на 
хигиената 
 

Взаимодействие с 
родителите 

   

1.Среща с родителите по групи Учители Вътрешен 
потенциал 

 

2.Табло за информация на 
родителите „Училище за 
родители“ 

Учители Здравни 
брошури 

Съвместна работа 
по проблеми 

3.Анкета  Учители  Увеличаване 
броя на 
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съмишленици 
4.Изготвяне на проект : 
„Вълшебства от стария таван” –  

Учители 
Учители 
Родители 

Вътрешен 
потенциал 
 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

5.Съвместно участие в 
празниците по групи 

Учители 
Родители 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

6.Участие в Сцена на изкуствата 
в ДГ „Осми март“ 
  

Председател 
на КПР 
Директор 

Вътрешен 
потенциал 

Емоционална 
удовлетвореност 
на децата и 
родителите 

Хигиена и здравеопазване    
1.Изготвяне на план за 
закаляване през есенно-зимния 
сезон 

Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

2.Провеждане на закалителни 
процедури 

Учители 
Мед.сестри 

Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

3.Лекция: „Оказване на 
долекарска помощ“ 

Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

4.Отчет на заболеваемостта Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Повишаване 
посещаемостта 
на децата 

5.Отчитане физическата 
дееспособност 

Мед.сестри Вътрешен 
потенциал 

Подобряване 
здравния статус 

 
 
VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 
2. Творческо развитие. 
3. Решаване на проблемите. 
4. 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. Използване на нови педагогически технологии. 
7. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите 
социални и обществени фактори. 
8. Реализиране на съвместни координирани дейности с родителската общност. 

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

на Детска градина „Осми март“ 
 

ОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ 
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            На основание чл.29 от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел Първи, ДГ 
изработва като част от своята Стратегия и прилага ПРОГРАМНА СИСТЕМА 
/ПрС/, която приема с решение на Педагогическия съвет. 

Програмната система  е цялостна концепция за развитието на детето с 
подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.  

Тя създава условия за придобиването на компетентностите по ОН от 
всяко дете, отчита спецификата на ДГ, съответства на интересите, 
възможностите и възрастовите характеристики на децата. 

СТРУКТУРА 

Подходи  на педагогическо взаимодействие 

Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ “Осми март“ 
ще прилагат в своята работа и които ще бъдат ключови за постигане на 
глобалната цел на Стратегията са:  

• индивидуален подход към детската личност - създаване на условия 
всяко дете да действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, 
неограничени възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му 
развитие 

• конструктивизъм - създаване на условия детето активно да моделира 
своето разбиране или знание чрез взаимодействие в различни дейности. 
Да предоставяме възможности за изява на децата , да ги подкрепяме, 
насърчаваме, улесняваме и тестваме в реални условия, да поддържаме 
интереса и мотивацията им. Да е конструктивно едно дете означава да 
учи активно, да решава проблеми, да пренася /трансферира/ наученото в 
реални условия, да решава различни казуси, проблемни задачи, да 
повишава своята самостоятелност и критично мислене. При този подход 
детето е в центъра на педагогическото взаимодействие, в противовес на 
традициите и догмите то е АКТИВНО действащ субект и личност в 
процеса на учене чрез игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие“. 

• включване на семейството като партньор на институцията. 
• личностно ориентиран подход. 
• функционално делово партниране- дете-дете, дете-учител, учител-

родител 
• емоционално филтриране и изграждане на екип. 

 
 

Форми  на педагогическо взаимодействие 

Те са основни и допълнителни. Организират се в съответствие с настоящата 
програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата от 
различните възрастови групи. 

Основна форма на педагогическо взаимодействие е ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 
СИТУАЦИЯ /ПС/, която протича предимно под формата на игра. ПС се 
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организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите 
по ДОС за седемте образователни направления/ОН/- БЕЛ, Математика,, ОС, 
ИИ, Музика, КТ, ФК. Педагогическата ситуация е вид системно и методично 
изследване, така че от непостижима възможно най-добра форма да се премине 
към възможно най-ефективна и иновативна практическа реализация.Броят и 
продължителността на ПС се определя от ДОС /Приложение №1 за брой ПС 
по възрастови гр.и ОН съгласно Наредба 5/ 

Допълнителните форми /ДФ/ на педагогическото взаимодействие са тези, 
която се организират ежедневно по преценка на учителя в рамките на деня в 
детската група. Чрез ДФ се разширяват и усъвършенстват компетентностите по 
ДОС с цел разнообразяване живота на детето и цялостното му личностно 
развитие. ДФ се организират извън времето за провеждане на ПС. Те могат да 
бъдат: утринно раздвижване, подвижни игри, дидактични и творчески /СРИ/ 
игри, разходки, излети, посещения на обекти, творчески изяви и презентиране 
на детски таланти, екскурзии сред природата, работа в ателиета, творчески 
формации и др. Те са незадължителни и нерегламентирани. Могат да се 
осъществяват с цялата група, с подгупа или индивидуално с определени деца. 

Детската градина конкретизира разпределянето на педагогическите 
ситуации за всеки вид организация, която предлага и определя седмичния им 
брой за всяка група, съобразявайки се с този по Наредба 5 за ПУО. Учителите от 
всяка група разработват седмично разпределение на ПС по образователни 
направления преди началото на учебната година и го предоставят за 
утвърждаване от Директора. 

 

Организация на деня – дневен режим /Приложение № 2/ 

 

Тематично разпределение за всяка възрастова група /Приложение 
№3/ 

 

Включва темите, очакваните резултати, методите и формите за 
проследяване постиженията на децата във всяка група. Разработва се от 
учителите по възрастови групи като се отчитат интересите на децата и 
спецификата на детската градина. Осигурява ритмично и балансирано 
разпределяне на съдържанието по образователни направления.Тематичното 
разпределение се изработва от  учителите по групи. Утвърдените от Директора 
тематични разпределения се съхраняват от учителите на групата заедно с 
дневника на групата. Темите, които ще се реализират в съответния месец имат 
глобален характер, реализират се чрез една или няколко ПС и дават 
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възможност за придобиване на компетентностите от различните ОН. 
Тематичното разпределение може да се преструктурира при възникнали 
обстоятелства от обективен характер.Това се отнася за конкретната група и се 
предоставя на Директора за утвърждаване.Съхранява се от учителите заедно с 
дневника на групата 

Механизъм за взаимодействие между участниците в ПУО 

Участници в ПУО са - децата, учителите, пом.персонал, родителите, 
Директора. Сътрудничеството и взаимодействието между участниците в ПУО се 
осъществява при условия и по ред определени в Правилника за дейността на 
детската градина.. Част от механизма за взаимодействие са и Плановете за 
работа с родителите по групи. 

Сътрудничеството и партньорството с родителите се осъществява чрез: 

-индивидуални срещи между страните; 

-родителски срещи; 

-присъствие и участие на родителите в процеса на ПУО: оказване на 
помощ под различна форма на групата и ДГ, включване в образователния 
процес чрез участие в Консултативния кабинет за родители, общи проектни 
дейности, презентирани от родители за деца, общи изяви и др. 

-различни форми на комуникация- електронен дневник, сайт на ДЗ, 
затворена група във ФБ, е-мейли, комуникация чрез телефон, съобщения, кутия 
за мнения и препоръки и др. 

-провеждане на общи празници, развлечения, концерти, базари и др. 

 
 
 
 
 
 
 
     Стратегията на детската градина е основен документ, който регламентира 
нейната дейност. 
 
     Настоящата стратегия се реализира в партньорство с родителската общност, 
районната администрация и обществените институции. 
 
     За изпълнението на Стратегията ДГ „Осми март“ изготвя и изпълнява 
едногодишни комплексни планове за действия. Постигнатите резултати се 
отчитат с анализи, които ще се използват за актуализиране на Стратегията и 
вземане на решения за постигане на целите в нея. 
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       Стратегията се приема на Педагогически съвет.  

       Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет. 

       Стратегията се актуализира на 4 години. 

 
 
   Стратегията за развитие на ДГ „Осми март“ е приета на педагогически съвет  
с протокол №  6 от 14.09.2020г. и утвърдена със заповед № рд-09-3/15.09.2020г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


