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Настоящата „Стратегия за дейността на ДГ “Осми март“ – 2020-2024г.“ е приета с 
Решение от  Протокол № 6 / 14.09.2020 на заседание на Педагогически съвет.  
 
Настоящата „Стратегия за дейността на ДГ “Осми март“ – 2020-2024г.“ е утвърдена със 
заповед № РД-09- 3 / 15.09.2020г. на Директора на детската градина. 
 
Настоящата „Стратегия за дейността на ДГ “Осми март“ – 2020-2024г.“ е съгласувана с 
членовете на Обществения съвет към ДГ „Осми март“. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на 
 ДГ „Осми март“- първата детска градина в град Пловдив, основана през 1932 г. , 
начините за реализирането й, както и очакваните резултати.  
Стратегията  се базира на принципите и насоките от Закон за предучилищно и 
училищно образование, Наредби за предучилищно образование, приоритети на 
Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието - 
Пловдив, Общинската стратегия за развитието на образованието в община Пловдив и на 
спецификата на ДГ „Осми март“ гр.Пловдив. 
 
 
I. 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 . 
3. Позитивното възпитание - в основата на педагогическото взаимодействие. 
4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, 
изисквания и тенденции в контекста на световното образователно 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. 
 
 
ІІ. 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. 
 
 ІІI .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. 
 
 
 
 
 
 
 



ІV. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
 

Целите на ДГ „Осми март” са обосновани от  функциите и ролята на 

предучилищното образование в българската образователна система. 

„Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на децата ,вземайки предвид 

значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие“.   

Основна цел на ДГ „Осми март“ 

  Изграждане на иновативна  образователна среда за равен достъп  до качествена 

образователна услуга за децата от ДГ „Осми март“. 

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. 

 

Стратегически цели Подцели (оперативни цели) 

Стратегическа цел 1: 

Ефективно разпределяне, 

използване и управление 

на ресурсите на детската 

градина 

1.1. Развитие и поддържане на съвременна 

материално-техническа база, съответстваща на 

променящите се условия 

1.2. Изграждане и развитие па достъпна 

архитектурна среда 

1.3. Осигуряване на ресурси за приложение на 

ИКТ в образователния процес - технически 

средства, софтуерни образователни продукти  

1.4. Изграждане на мотивиран и квалифициран 

екип чрез повишаване на квалификацията, 

увеличаване на компетентностите за 

изпълняваната работа и кариерно 

развитие на педагогическите специалисти 

1.5. Разширяване па финансовия ресурс на  

   

 



Стратегическа цел 2: 

Ефективно планиране и 

управление, основано на 

стратегията за развитие 

на детската градина 

2.1. Оптимизиране на квалификационната 

дейност 

2.2. Оптимизиране на приема и обхвата на 

децата 

2.3. Гарантиране здравето и безопасността на 

децата 

2.4. Пълноценно заместване на отсъстващи 

учители 

2.5. Подобряване па административното 

обслужване 

2.6. Ефективен контрол на директора върху 

дейността 

на детската 1радина 

2.7. Децентрализация на управлението 

2.8. Прозрачност в управлението 

2.9. Развитие на обществения имидж на 

детската градина 

2.10 Развитие на вътрешната система за оценка 

и самооценка па педагогическите специалисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Стратегическа цел 3: 

Повишаване качеството 

на образователно-

възпитателен 

процес, за осигуряване 

на: 

- индивидуален напредък 

на всяко дете и/за 

достигане на 

готовност за училище, 

- физическа активност и 

здравословен начин на 

живот, 

- развитие па 

ценностната 

система на децата. 

3.1. Ефективно планиране на педагогическото 

взаимодействие 

3.2. Осигуряване на оптимални условия за 

развитие и изява, и достигане на готовност за 

училище от всяко дете 

3.3. Разширяване па интерактивността и 

прилагането на ИКТ в педагогическото 

взаимодействие 

3.4. Оптимизиране на ритуализацията и 

дейностите с децата 

Стратегическа цел 4: 

Ефективно 

взаимодействие 

с всички заинтересовани 

страни 

4.1. Ефективен модел на сътрудничество между 

семейството и детската градина 

4.2. Партньорство с НПО (съвместни дейности, 

участие в проекти, дарения) 

4.3. Партньорство с общински доставчици на 

социални услуги 



V.ЗАДАЧИ 

 

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. Утвърждаване на детската градина като  е-Twinning  детска градина. 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, европейски 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. 



 

 

 

VI.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Детска градина „Осми март” с общинска детска градина, която осъществява своята дейност на два адреса – 

административен адрес ул. „Даме Груев“ №1- основна база и втори адрес – под блоково пространство на бул. „Никола 

Вапцаров“ №80. 

 Към 15.09.2020г. в детската градина се отглеждат, възпитават, социализират и обучават общо 430 деца от 3 до 7 години 

на двата адреса на детската градина, разпределени в 16 групи по възраст. Общият брой на персонала на ДГ „Осми март” 

е 59, от които 34 педагогически специалисти  и 25 непедагогически персонал. 

Детската градина е разположена в район „Южен“, в типова едноетажна ,а в южния вход двуетажна сграда, пристройка 

и котелно помещение, построена през 1932 година. Втори адрес на детската градина е разположен в под блоково 

пространство, разположен в пет входа на жилищен блок. 

Образователната среда и битовите условия в детската градина са в съответствие е нормативните изисквания и 

обществените очаквания за безопасност, естетика и комфорт. 

 

 

 

 



SWOT-анализ - фактори на вътрешната среда 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ДЕЦА 

> ДГ „Осми март” работи с пълен капацитет групи 

- устойчива тенденция на пълняемост на групите 

> Централизиран електронен прием на деца 

> Висока посещаемост през цялата година 

> В детската градина няма чести премествания и текучество на 

деца 

> Осигурена е допълнителна подкрепа за деца със СОП - 

специалисти: логопед, психолог ,ресурсен учител; 

> Осигурено медицинско обслужване на децата в детската градина 

> Осигурена безопасна среда 

> Допускане на пълняемост над определената 

норма 

> Допълнителната подкрепа в детската градина 

се осигурява чрез специалисти от РЦПППО - 

Пловдив 

> Медицинско обслужване не обхваща целия 

престой на децата в детската градина (след 

16:30 ч. до 19.00 часа) 

  



> Осигурени допълнителни дейности по 

интереси, които не са дейности на ДГ (срещу заплащане от 

родителите): 

• английски език; изобразително изкуство 

• модерни танци 

• народни танци 

• футбол 

• логопедична услуга 

 

МАТЕРИАЛНА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

> Недстатъчен сграден фонд, специално 

проектиран и построен за детска градина. 

> Занимални и спални помещения за всяка група, отговарящи 

на изискванията 

> Голямо фоайе - адаптиран по изисквания за достъпна 

архитектурна среда  

> Приготвяне па храната според изискванията – кетъринг 

фирма за основен адрес, кухненски блок  на втори адрес 

> Медицински кабинет, съответстващ на 

изискванията 

         

 

      

    

         

     

> Най- стария  сграден фонд за детска градина в 

град Пловдив – от 1932год. 

> Не ремонтирана детска градина на 

административен адрес 

> Липса на топлоизолация на сградата 

> Остаряла и корозирала тръбна инсталация на 

парната система. 

> Остаряла и външна ел. инсталация 

> Не ремонтиран дървен покрив 

> Втори етаж – дъсчен под 

     

      

    

  

  

    



 

> СОТ в сградите 

> Периметрова охрана на двата двора на детската градина 

> Антипаник врати на входовете 

>  Видео наблюдение на двата двора 

> Видеодомофонна система на основен 

 адрес и домофонна система на втори адрес.  

- Изградени две съвременни площадки по БДП. 

 

Детската градина на втори адрес се намира в 

пригодена сграда в под блоково пространство. 

  



ФИНАНСИРАНЕ 

> Делегиран бюджет; формира се от държавни и местни 

дейности 

> Делегирания бюджет осигурява финансова автономност 

на детската градина 

> Делегираният бюджет обезпечава     

функционирането на детската градина при 

целесъобразно и ефективно управление 

> Наличие на средства за квалификация 

> Наличие на средства за допълнително 

материално стимулиране на персонала - 

осигурени допълнителни плащалия за 

официални празници и ДТВ за постигнати 

резултати от труда на педагогическите 

специалисти. 

> Средства за подпомагане на храненето на децата от 

подготвителна гpyna 

> Средства по програма на МОН за 

оптимизиране на вътрешната структура 

> Получени дарения 

> Действаща СФУК 

> Действащи вьтрешни правила за работната заплата 

> Осигурени средства за представително облекло  

  

       

  

> Детската градина не използва всички възможности за 

получаване на средства по национални програми на 

МОН /поради зададен бенефициент/ 

> Липса и недостатъчни средства за основни ремонти, за 

ремонт на вътрешните помещения, за енергийна 

ефективност на сградата. 

> Детската градина не реализира собствени приходи 

> Недостатъчна практика за работата по проекти 



КАДРОВИ РЕСУРСИ 

> Всички педагогически специалисти в 

детската градина са с необходимата 

квалификация .  

 

> Недостатъчни умения за разработване и 

защита на проекти по европейски и 

национални програми 

> В екипа е налице мотивация за придобиване на ПКС и 

кариерно развитие 

> Балансирана възрастова структура на 

педагогическия екип 

> В екипа на детската градина няма  текучество на кадри 

> Силната мотивация и желание от страна на 

директора и екипа за въвеждане на иновации в 

преподаването и модернизиране на учебния 

процес 

> Развити умения за презентиране, приложими в работата 

с деца и в представянето па 

детската градина в публичното пространство 

> Всички педагогически специалисти поддържат свое        

портфолио 

>  Помощник-възпитатели са с придобита квалификация 

„помощник- възпитател”, с изключение на трима 

служителя.  

> Осигурена здравна профилактика за всички работещи в 

детската градина и мониторинг от Служба по трудова 

медицина  

> Недостатъчна компетентност за работа с деца със СОП 

> В щата на детската градина няма 

специалисти за осигуряване на 

> допълнителна подкрепа - логопед, психолог и ресурсен 

учител. Специалисти за екипите се осигуряват от 

РЦПППО - Пловдив 



  



ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

> Планиране и провеждане на педагогическото 

взаимодействие в съответствие с ДОС 

> Програмната система на детската градина 

съответства па държавните образователни 

стандарти 

> В детската градина е осигурена редовна 

посещаемост на децата 

> Изходящата диагностика показва трайна 

тенденция за достигане на готовност за 

училище от децата в детската градина 

> Установена постоянна практика за 

присъствие на родители в открити ситуации в 

детската градина 

> Приобщаване на децата към националните ценности и 

традиции 

Активна двигателна ангажираност па децата в 

организирана форма на обучение е оздравителна, 

възпитателна, спортна и приложна насоченост 

> Допълнителни занимания по Безопасност па 

движението 

> Осигурени допълнителни дейности в детската градина 

 

   

   

   

 

> Недостатъчност в прилагането на 

превантивна и рехабилитационна 

педагогика, както и не владеене на 

компенсаторни педагогически механизми. 

> Недостатъчно противодействие на 

установената хиподинамика па децата. 

> Недостатъчна ефективност на утвърдените познавателни 

книжки за първа възрастова група. 

> Използването на тематични 

разпределения предложени от съответните издателства 



> Популяризиране, изява и презентиране на 

творчеството на децата - участие в изложби, 

концерти, национални и международни конкурси други 

прояви извън детската градина. 

>  Гъвкав дневен режим, осигуряващ 

равностойност па трите основни дейности: 

игра-обучение -труд. 

> Утвърждаване на личностно ориентиран и 

позитивен подход на възпитание. 

> Създадени са условия за „равен старт“ на 

всички деца. 

> Детската градина е утвърдена със спечелен за втора 

поред на година знак на ЕК по образование „Е – Twinning 

school“ с над 20 спечелени национални и международни 

проекти . 

> Създаден Музикален театър в детската градина вокални 

групи  и фолклорна група . 

 

> Създадени и активно работещи Арт ателиета в групите по 

изобразителни изкуства, приложни изкуства, фолклор и 

театрална работилница. 

 

> Създадени мини проекти във всяка група. 

 

          

      

 



  



УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

> Управленската практика на директора е 

ориентирана към приоритетите в дейността 

на детската градина 

> Прозрачност в управлението на детската 

градина 

> Демократичен стил на управление с 

делегиране на правомощия при необходимост 

> Ефективно включване на педагогическия 

съвет и обществения съвет в управлението на 

детската градина 

> Целесъобразно, законосъобразно и ефективно 

управление на делегирания бюджет 

> Документацията на детската градина се води 

в съответствие с изискванията 

> В детската градина се поддържа 

необходимия информационен ресурс 

> Детската градина има активен сайт 

> Добър психо-климат в екипа 

> Директорът осъществява ефективен контрол 

на персонала 

 

  



PEST-анализ- фактори на външната среда 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

> Детската градина е разположена в район  
„Южен“ с разрастващо се строителство. 

 

 
> Добро местоположение - удобна пътна 

комуникация и достатъчно място за 

 

 

  

> Маркировка и пътни знаци  
> В близост до двата адреса на детската градина се намират още 

детски градини 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ 

> Налице е голям интерес към детската градина > Броят на местата за прием не 

 - не само от район „Южен“, но и от отговаря на потребностите и търсенето - голям 

 останалите. желаещи, но неприети деца. 
> Социалният статус на родителите е над  

средния  
> Обратна връзка с родителите - удовлетворени  

от грижите и развитието на децата им в  
детската градина  

г Обратна връзка с училищата, в които 

продължават компактната част от децата 

 

 ФАКТОРИ 



> С въвеждането на ЗПУО и новата нормативна > Голям обем нови нормативни документи, 
база, образованието е приоритет на въведени за кратко време 
държавната политика > Често променящи се закони и наредби 

> Системата па делегиран бюджет осигурява свързани с образованието. 
финансова автономност на образователните > Липса на механизъм за контрол на 

     

 

     

   

институции предлаганите форми за квалификация 

     

   

> Определен стандарт за едногодишна > Голям обем на документооборот. 

   издръжка на дете        Нарастваща административна тежест 

 

  



ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

> Общинско финансиране чрез системата на делегираните бюджети 

и издръжка от общинския бюджет 

> Политика на държавата за увеличение на учителските заплати 

> Наличие на национални и международни проекти и програми за 

образованието (възможности за алтернативно финансиране) 

> Редовно финансиране 

> Правила за ФУК в ДГ 

> Функционираща и действаща комисия по отчет и контрол на 

даренията. 

> Наличие на вътрешни правила за работна заплата. 

>  Нисък единен разходен стандарт за  дете. 

> Липса и недостатъчни средства за текущи 

ремонти и подобряване на МТБ. 

> Стар сграден фонд на детската градина. 

> Детската градина на втори адрес е в 

пригодена сграда – под блоково 

пространство. 

> Недостатъчно активизиране на родителите за 

участие в благоустройството и 

обогатяването на материална та база. 

ТРУДОВИ РЕСУРСИ 

> Наличие на свободни педагогически кадри в 

града 

> Пловдив е утвърдено академично средище за 

подготовка и повишаване на квалификацията 

на кадри за предучилищното образование - 

ПУ „Паисий Хилендарски” 

> Национална програма за повишаване на 

квалификацията на педагогическите 

 

> Непрекъснато увеличаване на пенсионната 

възраст 

ПАРТНЬОРИ 



 

> Много добра комуникация с РУО -Пловдив 

> Отлична комуникация с Община Пловдив - 

коректност във финансирането, осигурено 

медицинско обслужване в детската градина и 

др. 

> Отлична комуникация на обществения съвет     към  

     ДГ „Осми март“ 

 с  ръководството  на детската градина 

> Стабилно социално партньорство със 

синдикалната организация в детската градина 

> Отлична комуникация с училищата в Район Южен 

 

> Установени връзки с детски градини в 

страната за обмен на добри практики 

 

> В детската градина няма регистрирано 

настоятелство 

 

 

  



 

VII.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 

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 ,и международни. 

1.3. Популяризиране на постижения на деца и учители 

– създаване на електронна информационна банка в детското заведение на изготвени доклади от учители на детското 

заведение и публикувани на такива в сборници или периодичен педагогически печат. 

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  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 – автодидактични 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. 

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 интерактивни дъски и образователен софтуер.  

– 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. Откриване на летни школи по интереси – спорт, танци, изкуства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Изграждане на социално – балансирана среда в детската градина и самоутвърждаване на детето в условията 

на сигурност и подкрепа. 

 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

 

Подготовка на децата 

за 

предотвратяване и 

преодоляване на 

вредните и 

опасни фактори на 

жизнената дейност 

 

Показатели за 

напредък 

и по-добри резултати в 

образователния процес 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

 

 

 

 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 

постиженията на 

детето по 

образователни напра- 

вления. 

Отразяване на резул- 

татите от проследява- 

нето на постиженията 

в детско портфолио. 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

 

 

 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 

емоционално 

благополучие и 

пълноценно 

изживяване 

на детството, за гаран- 

тиране правата и 

свободите на детето, 

сигурността и 

достойнството 

му. 

 

Анализ на работата на 

учители и 

родителската 

общност. 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Прилагане на образователна стратегия за уникалност на детската градина. 

 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

 

Внедряване на 

иновационни 

практики 

 

Открити практики 

Спечелени проекти  

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

НП МОН 

Европейски програми 

 

 

 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“ 

 

 

 

 

 Пълноценно използване на дневния режим и спортните дейности, като средства за физическо и психическо 

здраве и благополучие на децата. Изграждане на спортна площадка на открито. Ремонтиране на футболното 

игрище и превръщането му в мултифункционално за колективни игри – футбол ,баскетбол и волейбол.   

 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

 

Подобряване 

условията 

за спорт и игра за 

всички деца. 

Придобиване знания и 

 

Постижения от 

спортни 

участия. 

Брой деца обхванати в 

спортни дейности. 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

НП на МОН 

Община Пловдив 



умения за 

здравословен 

начин на живот. 

 

 

 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  

възпитателно-

образователния 

процес на децата, като 

участници в пътното 

движение. 

 

Изградена площадка 

по 

безопасност на движе- 

нието. 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

 

 

 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“ 

 

 

 Ремонт на дворните пространства и озеленяване на двора. Изграждане на лятна занималня за деца  

„ Еко-любопитковци “ за учене чрез игра , експерименти и активности в природата. 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

Опазване на детското 

здраве и развитие на 

физическата 

активност. 

Изграждане на игрови 

и познавателни 

 

Цялостен обхват на 

децата в детските 

групи. 

 

Община Пловдив 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

МОСВ  

НП на МОН  



умения. 

Развитие на двигател- 

ни и познавателни 

качества , 

интелектуални 

способности у децата 

и позитивно 

отношение с грижа 

към природата. 

други 

 

 

 

 Обогатяване материално – техническата база със софтуерни , интерактивни дъски и роботизирани игри. 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

 

Повишаване на 

уменията за прилагане 

на иновационните и 

комуникационни 

технологии 

във  

 

Участия в проекти. 

Брой участници в 

дистанционни курсове 

на обучение за 

повишаване 

квалификацията на 

Община Пловдив 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

НП МОН  

други 



възпитателно-обра 

зователния процес. 

педагогическите спе- 

циалисти. 

 

 

 Изграждане интерактивни 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. 

 



 

 

 Подобряване на материално -техническата база на групите и общите части. Ремонт и обзавеждане на 

музикален кабинет. Ремонт и обзавеждане на сензорна стая за игри. Ремонт и обзавеждане на библиотека. 

Подмяна на дограма на втори адрес на детската градина 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

Опазване на детското 

здраве и развитие на 

интелектуална, 

познавателна, 

емоционална и 

физическата 

активност. 

Изграждане на 

познавателни игрови 

умения. 

Развитие на 

интелектуални  

качества и спосо- 

бности у децата. 

 

Цялостен обхват на 

децата в детските 

групи. 

 

Община Пловдив 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

Национални Програми  

Министерство на 

образованието и 

науката. 

 



 Изграждане на видеонаблюдение на входовете  и по коридорите на детската градина. 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

Опазване на детското 

здраве и сигурност на 

средата . 

 

 

Цялостен обхват на 

Детската градина в 

двете бази. 

 

Община Пловдив 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

НП на МОН  

други 

 

 

 Повишаване участието на педагогическия и непедагогическия персонал в квалификационни курсове, 

семинари ,обмяна на опит. 

 

 

   Очаквани резултати 

 

            Индикатори 

за изпълнение 

Източник 

на финансиране 

 

Осъществена 

ефективна 

квалификация или 

преквалификация 

 

Брой кредити и доку- 

менти. 

Брой участници в  

квалификационни 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

 



педагогически и 

непедагогически 

персонал. 

Кариерно развитие на 

педагогическите спе- 

циалисти.  

 

курсове. 

Портфолио на учители. 

 

 

 

 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“ 

 



 

 

 

 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 

подкрепяща среда. 

Диференциране на 

грижите на децата, 

които 

нямат равен старт.  

 

 

Доклад-оценка. 

 

Бюджет ДГ „Осми 

март“ 

 

 



 

 

 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“ 

 

 

 

 



 

 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. 

Община Пловдив 

Бюджет ДГ 

НП МОН 

 

 

 

 

 

 

 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 

празници и 

развлечения 

Консултации 

Родителски срещи 

Електронен дневник 

Групови минипроекти 

 

Бюджет ДГ “Осми 

март“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 - 2024 г. 

Стратегическа цел I: Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите на детската градина 

Подцели 

/очаквани 

резултата от 

дейностите 

Дейности Финансиран

е 

Срок за 

изпълнение 

(месец, 

година) 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговарници 

за 

изпълнението 

1.1. Развитие и 

поддържане на 

съвременна 

материално- 

техничетска база, 

съответстваща на 

променящите се 

условия 

Диагностициране на 

съответствието 

с актуалните нормативни 

изисквания 

за здравословна среда, хранене, 

безопасност и обучение на: 

• Музикалнен 

кабинет, 

• всички занимални 

и спални 

• голямо фоайе  

• Ресурсен кабинет 

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г.-2024г. 

Съответствие с 

нормативните 

изисквания 

Директор, ЗАС 



Извършване на необходимите 

ремонт и за поддържане, 

възстановяване и обновяване 

на материално – техническата  

база. 

 

Бюджет на 

детската 

градина 

 

При 

възникване 

на 

необходимост 

 

Извършени ремонти, 

състояние на 

материално- 

техническата база 

Директор 

     

1.2. Изграждане и 

развитие на 

достъпна 

архитектурна 

среда 

 Подобряване на 

материално -техническата 

база на групите и общите 

части.  

 Ремонт и обзавеждане на 

музикален кабинет.  

 Ремонт и обзавеждане на 

сензорна стая за игри.  

 Ремонт и обзавеждане на 

библиотека.  

 Подмяна на дограма  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общинска 

Бюджет 

Програма на 

общината 

Национална 

програма на 

МОН 

Бюджет на 

детската 

градина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.-2024г. Извършени ремонти, 

състояние на 

материално- 

техническата база 

Директор, ЗАС 



  Озеленяване  на дворни 

пространства и оформяне 

на алеи. 

 Изграждане на спортна 

площадка с уреди за 

спорт  

 Реконструкция на 

футболно игрище във 

мултифункционален 

център за игра на 

открито. 

 Изграждане на лятна 

занималня за деца „ Еко-

любопитковци “ за учене 

чрез игра , експерименти 

и активности сред 

природата. 

 

 

Програма на 

Община 

Пловдив за 

детските 

площадки 

МОСВ 

Бюджет 

детската 

градина 

Национална 

програма на 

М0Н 

2020г.-2024г. Извършени ремонти, 

състояние на 

материално- 

техническата база 

Директор, ЗАС 

  



1.3. Осигуряване 

на 

ресурси за 

приложение на 

ИКТ 

в образователния 

процес - 

технически 

средства, 

софтуерни 

 

   

Закупуване на мултимедии за 

подготвителните групи 

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г.-2024г. Осигурени 

мултимедии за 

подготвителните 

 

Директор, ЗАС 

Закупуване на образователен 

софтуер  

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г,-2024г. Образователен 

софтуер по 

ОН 

Директор, ЗАС 

1.4. Изграждане на 

мотивиран и 

квалифициран 

екип 

чрез повишаване 

на 

квалификацията, 

увеличаване на 

компетентностите 

за изпълняваната 

работа и кариерно 

развитие на 

педагогическите 

специалисти 

Вътрешноинституционални 

обучения на всички 

педагогически 

специалисти 

Без 

финансови 

средства 

2020г.-2024г. Проведени 

вътрешноинституцио

нални 

обучения; 

   

 

 

 

 

Директор, 

1 давен учител 

Участие в квалификационни 

форми 

па педагогическия състав за 

повишаване на 

квалификацията. 

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г.-2024г. 
Брой обучени 

педагогически 

специалисти; 

квалификационни 

кредити 

Директор, 

Главен учител 

Обмяна на добри практики с 

детска 

градина от друг регион 

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г.-2024г. Проведени срещи и 

други форми за 

обмяна на добри 

 

Директор, 

Главен учител 

 



 Придобиване па професионална 

квалификация „помощник- 

възпитател” 

Лични 

средства 

2020г.-.;2024г. Придобита 

професионална 

квалификация 

 

 

пом.- 

възпитател без 

професионална 

 1.5. Разширяване 

на 

финансовия ресурс 

на детската 

градина 

Участие на детската градина в 

национални програми на МОН 

и програми на 

Община Пловдив. 

Средства от 

МОН/ 

Община 

Пловдив 

В съответствие 

със сроковете за 

кандидатстване 

Постъпили 

финансови 

средства по 

национални 

програми 

Директор, 

счетоводител 

 Привличане на дарения Не са 

необходими 

 

2020г.-2024г. Постъпили 

финансови 

   

Комисия по 

даренията 

  



Стратегическа цел 2: Ефективно планиране и управление, основано на стратегията за развитие на детската 

градина 

Подцели /очаквани 

резултати от 

дейностите 

Дейности Финансиране Срок за 

изпълнение 

(месен, година) 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорници 

за 

изпълнението 

2.1. Оптимизиране 

на 

квалификационната 

дейност 

Разработване и прилагане 

на 

вътрешна система за 

квалификация 

на педагогическите 

специалисти в 

ДГ „Осми март” 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Регламенти и 

действаща 

вътрешна 

система за 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти 

Директор, 

Главен учител 

2.2. Оптимизиране 

на 

приема и обхвата на 

децата 

Определяне на броя на 

децата в 

групите и свободните места 

в 

рамките на максималния 

брой деца, определен в 

съответствие с 

разпоредбите на чл. 60, ал. 

1 и ал.2 от ЗПУО 

Не са 

необходими 

средства 

В съответствие с 

Наредбата за 

условията и реда за 

записване, отписване 

и преместване на 

деца в общинските 

детски ясли и детски 

градини на 

територията на 

община  Пловдив 

Брой на децата в 

групите 

Директор 



Поддържане на ефективни, 

актуални 

и нормативно обосновани 

вътрешни 

регламенти за приемане, 

записване, 

преместване и отписване на 

деца 

Не са 

необходими 

средства 

В съответствие с 

Наредбата за 

условията и реда 

за записване, 

отписване и 

преместване на деца 

в общинските детски 

ясли и детски 

  

   

 

Вътрешни 

нормативни 

актове 

Директор 



 Прием на деца в рамките 

на 

определения от директора 

брой на децата в групите 

Не са 

необходими 

средства 

В съответствие с 

Наредбата за 

условията и реда 

за записване, 

отписване и 

преместване на 

деца в 

общинските 

детски ясли и 

детски градини 

на територията 

на община  Пловдив 

Брой на децата 

в групите 

Директор 



 Постъпване на децата в 

рамките на 

нормативно определените 

срокове 

Не са 

необходими 

средства 

В съответствие с 

Наредбата за 

условията и реда за 

записване, отписване 

и преместване на деца 

в общинските детски 

градини 

 

     

  

Брой деца, 

постъпили в 

срок 

Директор, 

учители на 

групите 

 Контрол на посещаемостта 

в подготвителните групи 

Не са 

необходими 

средства 

Ежедневно, 

ежеседмично, 

ежемесечно 

Посещаемост, 

отсъствия 

по уважителни и 

неуважителни 

причини, 

мерки за обхват 

Директор, 

учи тели на 

групите, 

представител 

на 

ДГ в екипа за 

обхват 



2.3. Гарантиране 

здравето и 

безопасността на 

децата 

Обучение на педагогическите 

специалисти за действие при 

криза и оказване на 

долекарска помощ 

Бюджет на 

детската 

градина/в 

рамките на 

програми на 

общината 

или 

 

  

 

2020г.-2024г. Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

Директор, член 

на ГУТ 

Превантивен контрол на 

средата за ограничаване на 

източниците на опасност 

Не са 

необходими 

средства 

Ежедневно Осигурена безопасна 

среда 

Учители на 

групи 

Вътрешно институционални 

обучения на екипа за 

осигуряване на безопасността 

на децата в детската градина 

Не са 

необходими 

средства 

Два пъти през 

учебната 

година 

Безопасна среда, 

придобити 

компетентности 

Отговорник за 

квалификация

та 

2.4. Пълноценно 

заместване на 

отсъстващи учители 

Назначаване на заместващи 

учители 

с необходимата квалификация 

в случаите на отсъстващи 

учители 

Бюджет на 

детската 

градина 

При 

необходимост 

Квалифицирани 

заместници 

Директор 



2.5. Подобряване на 

административното 

обслужване 

Актуализиране на вътрешните 

регламенти за 

документооборота в 

детската градина 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Ефективен и 

законосъобразен 

документооборот 

Директор, ЗАС 

  



 Обучение за повишаване на 

административните 

 

  

Бюджет на 

детската 

 

2020г.-2024г. Проведени обучения: 

Административна 

 

Директор 

2.6. Ефективен 

контрол па 

директора върху 

дейността на 

детската градина 

Включване на всички 

педагогически 

и непедагогически специалисти 

в обхвата на текущия и 

тематичен 

контрол на директора 

Не са 

необходими 

средства 

В съответствие 

с 

плана за 

контролната 

дейност 

Брой, вид, обхват на 

извършени проверки 

Директор, 

главен учител 

Проверка при всеки случай на 

постъпване на сигнали за 

нередност 

  

Не са 

необходими 

средства 

При 

постъпване 

на сигнали или 

 

Извършени проверки Директор 



2.7. 

Децентрализация 

на управлението 

Делегиране на права и 

автономност 

на служителите - изработване 

на 

вътрешна нормативна база, 

организационна дейност, 

разходване 

на средства, избор на 

дидактически 

средства, избор на програми и 

методически решения 

Не са 

необходими 

средства 

В рамките па 

планираните 

срокове но 

дейности 

Автономни решения на 

служителите 

Директор 

2.8. Прозрачност в 

управлението 

Мотивиране на управленските 

решения на директора пред 

екипа 

Не са 

необходими 

средства 

Преди 

вземането 

на решения 

Информираност на 

екипа 

Директор 

Поддържане на постоянна 

информация към екипа за 

разходването и управлението на 

бюджета на детската градина 

Не са 

необходими 

средства 

Па всяко 

тримесечие 

Информираност на 

екипа 

Директор 



2.9. Развитие на 

обществения 

имидж 

на детската 

градина 

Представяне на добри 

практики на 

детската градина в 

специализирани 

издания и/или конференции по 

предучилищно образование 

Бюджет на 

детската 

градина 

Системно през 

учебната 

година 

Доклади и публикации Директор, 

Главен учител 

2.10. Развитие на 

вътрешната 

система 

за оценка и 

самооценка на 

педагогическите 

специалисти 

Изработване и поддържане на 

портфолио на педагогическите 

специалисти  

 

 

Прилагане на механизми за 

поощрение на изпълнението за 

всяка 

учебна година - ДТВ за 

постигнати 

резултати от труда на 

педагогическите специалисти, 

морални и материални награди 

Не са 

необходими 

средства 

 

 

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г.-2024г. 

 

 

 

 

2020г.-2024г. 

Портфолио на всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

Разработен механизъм 

Директор, 

учители 

 

 

 

Директор, 

главен учител 

  



Стратегическа цел 3: Повишаване качеството на образователно-възпитателен процес, за осигуряване на: 

о индивидуален напредък на всяко дете и/за достигане на готовност за училите, 

о физическа активност и здравословен начин на живот, 

о развитие на ценностната система на децата. 

Подцели 

/очаквани 

резултати от 

 

Дейности Финансиране Срок за 

изпълнение 

(месец, 

 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговарници  

за   

изпълнението 

3.1. Ефективно 

планиране на 

педагогическото 

взаимодействие 

Изготвяне па годишни 

тематични 

разпределения от учителите 

по 

образователни направления, 

съобразени е програмната 

система и 

целите на детската градина 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Годишни 

разпределения 

Учители па 

групи 

Планиране на теми и време за 

провеждане на открити 

педагогически ситуации и 

практики 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. План за открити 

педагогически 

ситуации 

и практики 

Директор, 

Главен учител 



3.2. Осигуряване 

на 

оптимални условия 

за развитие и 

изява, и 

достигане на 

готовност за 

училище от всяко 

дете 

Осигуряване на обща 

подкрепа за 

деца с обучителни трудности 

Не са 

необходими 

средства 

При установена 

потребност 

Осигурена обща 

подкрепа 

Координатор 

приобщаващо 

образование 

Осигуряване на допълнителна 

подкрепа на децата със 

специални образователни 

потребности и на  деца в риск 

Не са 

необходими 

средства/ 

Използване на 

специалисти 

от РЦППО-

Пловдив 

При установена 

потребност 

Осигурена 

допълнителна 

подкрепа 

Индивидуални 

екипи за 

подкрепа 

 

 Проследяване на 

индивидуалния 

напредък на всяко дете 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Портфолио на всяко 

дете, 

входяща и изходяща 

 

Учители на 

групи 

Диагностика и анализ па 

образователните резултати по 

ДОС 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Портфолио на всяко 

дете, 

портфолио на групата, 

изходяща диагностика 

Директор, 

учители на 

групи 

Главен учител 



Участие на деца с изявени 

дарби от 

детската градина в конкурси и 

други 

   

  

  

Бюджет па 

детската 

градина 

При наличие на 

обявени 

конкурси и 

прояви 

Документи, 

удостоверяващи 

представяне и 

класиране 

Директор, 

учител по 

музика 

Организиране на допълнителни 

педагогически дейности, които 

не са 

дейности на ДГ, в групи по 

интереси 

извън задължителните ситуации 

Родители 2020г.-2024г. Групи по интереси Учители на 

групи 

3.3. Разширяване 

на 

интерактивността 

и прилагането на 

ИКТ 

в педагогическото 

взаимодействие 

Създаване и поддържане на 

тематични електронни ресурси 

(презентации, мултимедийни 

продукти) по образователни 

направления 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Тематични електронни 

ресурси по 

образователни 

направления 

Учители на 

групи, Главен 

учител 

Прилагане на иновации в 

педагогическото 

взаимодействие 

Бюджет на 

детската 

градина 

2020г.-2024г. Разработени и 

приложени 

иновативни 

 

Учители на 

групи. Главен 

учител 



3.4. Оптимизиране 

на ритуализацията 

и 

дейностите с 

децата 

Планиране и провеждане на 

прояви и 

ритуали, свързани със значими 

национални и традиционни 

празници, както и е важни 

моменти и 

традиции в дейността на 

детската градина 

Бюджет на 

детската 

градина/ 

дарения 

2020г.-2024г. Проведени ритуали и 

прояви 

Учител по 

музика, 

учители 

на групи 

Планиране и провеждане на 

спортни 

и екологични прояви в детската 

Бюджет на 

детската 

2020г.-2024г. Проведени прояви 

Учители на 

групи, Учител 

 градина - празници, състезания, 

походи на открито и др., с 

участието 

на всички групи и/или деца от 

други детски градини 

градина/ 

дарения 

  по музика 

Разработване и реализиране на 

вътрешни проекти за здравно, 

екологично, патриотично и/или 

интеркултурно възпитание 

Бюджет на 

детската 

градина/ 

дарения 

2020г.-2024г. Реализиран и 

вътрешни 

проекти 

Учители на 

групи,учител 

по музика, 

Главен учител 

 
  



Стратегическа цел 4: Ефективно взаимодействие е всички заинтересоваии страни 

Подцели 

/очаквани 

резултати от 

 

Дейности Финансиране Срок за 

изпълнение 

(месец, 

 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговарници 

за 

изпълнението 

4.1. Ефективен 

модел на 

сътрудничество 

между семейството 

и детската градина 

Организиране на „Училище за 

родители” 

Не са 

необходими 

 

2020г.-2024г. Информираност на 

родителите 

Учители на 

групите 

Включване на родители в 

открити ситуации 

Не са 

необходими 

 

2020г.-2024г. Участие на родители в 

открити ситуации 

Учители на 

групите 

Обществен съвет родителите 2020г.-2024г. Обществен съвет Директор 

Организиране на ежемесечна 

приемна за родители по 

въпроси, свързани с 

обучението и дейността 

на детската градина и децата 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Приемна за родители Учители па 

групите 

Главен учител 

4.2. Партньорство с 

НПО (съвместни 

дейности, участие 

  

Привличане на НПО от 

региона за участие в 

съвместни дейности и/или 

 

Не са 

необходими 

средства 

2020г.-2024г. Съвместни дейности 

и/или участие в проекти 

с НПО 

Директор 

Главен учител 



4.3. Партньорство с 

общински 

доставчици на 

социални услуги 

Включване на специалисти на 

общинските доставчици на 

социални услуги в дейностите 

за обща и допълнителна 

подкрепа 

 

 

Не са 

необходими 

средства 

При установена 

потребност 

Участие на специалисти 

на общинските 

доставчици на социални 

услуги в дейностите и 

екипите за обща и 

допълнителна подкрепа 

Директор и 

координатор 

приобщаващо 

образование 
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VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Гъвкавост  в организацията на материално – техническата база. 

2. Творческо развитие на деца и учители. 

3. Съвместно намиране на решение на възникнали проблеми на ниво институция. 

4.  на педагогическия колектив. 

5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата.  

Формиране у деца , екип и родители на чувство за принадлежност към социалната среда на детската градина. 

6. Използване на нови педагогически технологии от учителите в педагогическото взаимодействие с децата. 

7. Реализиране на съвместни иновативни координирани дейности с родителската общност. 

8.Утвърждаване имиджа на ДГ “Осми март“ гр. Пловдив като: 

• сигурна среда за отглеждане, възпитание и социализация на деца от 3 до 7 години;   

•  институция с иновативен  и успешен подход към деца и родители; 

• предпочитана детска градина сред родителската общност в Район Южен. 

 

 Стратегията на детската градина е основен документ, който регламентира  дейността й, очертава 

възможностите и перспективите за развитие и усъвършенстване на организацията ,управлението и дейностите . 
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Поставените цели и предложени дейности са с отворен характер за актуализация , наложена от промени в 

приоритетите, състоянието на вътрешната и външна среда и ресурсите на детската градина. 

 

 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.      

 

Стратегията се приема на заседание на Педагогически съвет.       

Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.       

Стратегията се актуализира на 4 години. 

 

 

   Стратегията за развитието на ДГ „Осми март“ за периода 2020-2024 година е приета на заседание на 

Педагогически съвет с протокол №  6 от 14.09.2020г. и утвърдена със заповед № РД-09-3/15.09.2020г. 
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