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СТРАТЕГИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА 
/актуализация/ 

 

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската 

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

принципите и насоките в ЗПУО, съответства на изискванията на държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование, на приоритети на МОН и на РУО на МОН, на Общинската 

стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на ДГ „Първи юни”.  

 

 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 „Първи юни. 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 НА ДЕТСКАТА  ГРАДИНА 

 

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните 

ценности и добродетели, етични модели на екологосъобразно и безопасно поведение на детето в 

гражданското общество. 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на 

демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.  

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността 

и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на 

децата от 3- до 7-годишна възраст. 

Мисията на детската градина е да поддържа и обогатява професионално  създадената 

материална база и педагогическа среда за отглеждане, възпитание и обучение на здрави с добро 

психическо и физическо здраве деца, осигуряване на високо - качествена подготовка на децата за 

училище . 

 

ІІ. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ДГ “Първи юни” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с 

цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност. 

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна 

детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им 

за социализация и реализация. 
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Визията на детската градина е да наложи свой образ, своя специфична система на образование и 

стремеж за въвеждане на подходящи за детето педагогически технологии, да съхрани очакванията 

на обществеността на Белослав, свързани с добри резултати от възпитанието, обучението и 

ранната социализация на децата от 2 до 7 годишна възраст и високо качество в подготовката им за 

училище. 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 
Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца. 

Оптимизиране възможностите на институцията за усъвършенстване на образователната, 

културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на 

мислене за осъществяване на многостранни инициативи. 

 

Подцели: 

1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина (изграждане на гъвкава 

квалификационна система). Тези екипи да се мултиплицират 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 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 в значими дейности, адресирани 

към индивидуалните потребности: 

-  на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи)  

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 /ако има такива/ и на 

„нестандартните деца“. 

6. Активизиране работата на родителската общност. 

 

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

     1. Ценности 

1.1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в 

центъра на педагогическите взаимодействия. 

1.2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието. 

1.3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие. 

     1.4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, 

изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

1.5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се 

на поддържащото образование – образование през целия живот. 

1.6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.  
 
      2. Ръководни принципи 

2.1. Водещите и основополагащи принципи за реализирането на стратегията са принципът на 

партньорство, на допълняемост, принципът на концентрация и др. 

 

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда  

1.1. Деца 

В ДГ „Първи юни” се приемат деца на възраст 2–7 години, по желание на родителите, като 

групите се оформят по реда на подадените молби и правилата за прием на ДГ. 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.  

     ДГ „Първи юни” е общинскa детска градина и е на делегиран бюджет в частта на 

разходите за делегирани от държавата дейности от 01.01.18 г. До 01.09.18 г. към ДГ 

„Първи юни”  имаше 2 филиала- в кв. „Акации” – 3 групи и в с. Страшимирово- 1 група. 

Сега вече са отделени в самотоятелни детски градини.  

      Сградата на детската градина се намира на ул. „Хан Маламир” 9. Детското заведение 

има собствен кухненски блок, локално отопление на газ, физкултурен салон, музикален 

кабинет, метод. кабинет, учителска стая. Дворвът е голем, просторен, с южно изложение, с 

богата растителност и кътчета за отдих. Всяка група разполага със самостоятелна 

площадка за игра. 

      Педагогическият и помощен персонал продължава работа по утвърждаване на детското 

заведение като среда за развитие на децата и център за сътрудничество с родителите.  

      Децата се обслужват от 20,75 служители на щат в детското заведение, одобрен със 

Спиък- Образец 2. От тях 9.5 педагогически песонал и 11, 25 непедагогически. 

 

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 (в ПГ), което 

предполага по-голямо напрежение и 

невъзможност за индивидуална работа. 

2. Нарастване броя на децата с 

неадаптирано и социално неприемливо 

поведение, отхвърлящи традиционни 

педагогически въздействия. 

3. Нарастване на агресията сред 

децата. 

Вътрешен потенциал: 

• Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на 

децата. 

• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата. 

•  Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви. 

•  Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни 

условия за индивидуално прогресивно развитие. 

 

1.2. Кадрови ресурси 

Брой на педагогическия персонал –  9,5 души. /с логопед и музикален педагог/ 

Възрастов състав – от 29 до 56 г .  

Образование на педагогическия персонал – 10 с висше и 1профес. бакалавър /полувисше/.  

Професионално квалификационна структура – от педадодическата колегия 10 са с ПКС; 1 с II 

ПКС; 2-ма с III  ПКС; 4-ма с IV ПКС; 3- ма с V ПКС.  

От педагогическия персонал – 2 са с втора специалност.  

В детската градина няма главен учител. 

В детската градина има 6 старши учители. 

 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 



 

1. Наличие на финансови условия за материално 

стимулиране на учителите, прилагащи 

нетрадиционни или допълнителни педагогически 

дейности чрез Национална програма за 

диференцирано заплащане  и Вътрешни правила за 

организация на работната заплата.  

2. Наличие на възможности за вътрешно 

финансиране на текуща педагогическа 

квалификация. 

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия. 

4. Утвърдена екипност на различни равнища. 

5. Опит в работата по проекти на общината, МОН, 

ЕВРО-програми. 

6. Умения за презентиране и популяризиране на 

собствен опит. 

7. Осигурени здравна профилактика и мониторинг на 

работното място от лицензирана фирма. 

1. Няма система за поддържаща 

квалификация, финансирана от външни 

фактори. 

2. Недостатъчна квалификация на 

учителите по отношение 

интегрирането на деца със специални 

образователни потребности и корекция 

на т. нар. „трудни“ деца. 

3. Недостатъчна мотивация за 

придобиване и повишавате на ПКС. 

4. Недостатъчни умения за работа по 

европейски проекти. 

5. Липса на методист педагог за 

целенасочена педагогическа работа. 

6. Липса на охрана на сградата и двора. 

7. Недостиг на финансовите 

средства за образование. 

8. Необходимост от въвеждане на 

нови информационни и 

комуникационни технологии, 

обновяване на материалната база.  

Вътрешен потенциал: 

• Цялостно финансиране на курсове за компютърна грамотност на учителите. 

• Необходимост от страна  на учителите за овладяване на 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.  

1.3. Възпитателно-образователен процес 

Наличие на Програмна документация и помагала. 

Прилагане на авторски програмни системи. 

Изпълнение на държавните образователни стандарти. 

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата.  

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца. 

2. Наличие на възможности за допълнителни дейност по 

интереси – школи по нар. танци, англииски език / рисуване/. 

3. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството 

на децата – изложби, конкурси, концерти, базари, снимки  и 

др. 

4. Приобщаване на децата към националните ценности и 

традиции. 

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на 

трите основни дейности: игра–обучение–труд. 

6.Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен 

подход на възпитание. 

7. Прилагане на пълноценно и здравословно хранене на децата 

с новия рецептурник за ДЯ и стриктно спазване 

изискванията на РЗИ и АБХ. 

8. Адаптиране плановете на групите към 

индивидуалните особености на децата. 

9. Акцентиране върху овладяване на знания и умения за 

здравословен начин на живот. 

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 

адаптираност на утвърдените 

помагала към спецификата на 

детската градина. 

4.Трудоемка диагностика, 

неотговаряща на възрастовите 

особености на съответната 

група. 

 



 

10.Прилагане на образователна стратегия за 

уникалност във всяка група на детското заведение. 

11.Пълноценно използване на подвижни игри, детски 

спортове с цел динамично развитие на децата. 

12.Изграждане на навици за безопасно движение и 

култура на поведение на улицата; действие при 

бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

13.Усъвършенстване езиковото обучение на децата. 

14.Уеднаквяване изискванията между семейството и 

детската градина за закаляване, обучение, възпитание 

и подготовка на децата за училище. 

15.Осъществяване на приемственост и интеграция 

между детската градина и училищата в района. 

16. Приобщаване на децата към общочовешките и 

национални ценности, добродетели, култура и 

традиции.  

Вътрешен потенциал: 
• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, 

вътрешна и външна квалификация. 

• Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или 

самообучение). 

• Компетентен и критичен подбор на програми и помагала. 

ЗАПЛАХИ:  

Недостатъчни средства за детските заведения  по ЕРС;  

Срив в семейното възпитание;  

Срив в учителската професия.  

            Отрицателното въздействие на демографските процеси върху образованието. 

Европейското предизвикателство към образователната ни система.  

1.4. Учебно-техническа и материална база  

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детско заведене: 6 спални, 6 

занимални, кабинет за директора, ЗАС и домакин, касиер, дворни площадки с детски 

съоръжения, стая за почивка, здравен кабинет, методичен кабинет, учителска стая, физкултурен 

салон и склад. 

УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, 

копирни машини, телевизор, мултимедия, екран, интерактивна дъска 

Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др. 

Голем двор с югоизточно изложение за дейности на открито. 

Наличие на северен стопански двор.    

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Обособени помещения за всяка група. 

2. Игрови площадки на двора за всяка група със 

съоръжения и уреди. 

3. Наличие на основни технически средства, 

необходими за педагогическия процес – компютри, 

интернет, копирна машина и др. 

4. Собствена отоплителна система. 

1. Остарял сграден фонд- течове от  

покрива. 

2. В кухненски блок се готви храна за ДГ 

„Калина Малина” кв. „Акации” и ДГ 

„Незабравка” с. Страшимирово. 

3. Морално остарели уреди на двора. 

 

Вътрешен потенциал: 
• Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности. 

• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ. 



 

• Включване в общинска програма за ремонти и реконструкции. 

• Участия в публично-частни партньорства. 

• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на 

сградата и двора на детското заведение.    

1.5. Финансиране 

Финансирането на детската градина е от държавата и общината.  

 

ДГ е на делегиран бюджет в частта на делегирани от държавата дейности.  

Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, 

кариерно развитие, външно оценяване/ атестиране и др. 

Съществуват други алтернативи, допускани от  ЗПУО, за финансиране от проекти, дарения и 

спонсорство. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Целеви средства за медицински кабинет. 

3. Допълнителни средства за помагала за ПГ. 

4. Безплатни закуски- плод за Децата от 3-7 г.по  

схема „Училищен плод” 

5. Мляко и млечни продукти по програма 

„Училищно мляко” 

6. Привличане на дарения от родителите. 

7. Приходи от собствена дейност – отстъпки 

от школи по интереси, благотворителни базари 

и др. 

8. Функционираща и действаща комисия по отчет 

и контрол на даренията. 

9. Наличие на вътрешни правила за организация на 

работна заплата. 

 

1. Липса на средства за основни ремонти, 

за реконструкция на двора. 

2. Недостатъчни  целеви средства за 

текуща и постоянна квалификация. 

3. Липса на средства за заместници при 

отсъствие на титулярите. 

4. Необходимост от въвеждане на 

системата за финансово управление и 

контрол. 

5. Недостатъчни умения на някои педагози 

за привличане  на родителите за участие в 

благоустройството и обогатяването на 

материалната база. 

6. Липса на инициатива и интерес от 

страна на родителите за включване в 

живота на детската граина 

Вътрешен потенциал: 
• Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство. 

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми. 

• Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета. 

• Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране. 

1.6. Външни фактори 

Семейна общност и родителите на децата ... 

Връзки с неправителствени организации ... 

Общински структури и културни институции ... 

 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 



 

     2. Идентификация на проблемите 
2.1. Общи  проблеми: 

     •   Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение на 

педагогическите кадри 
• Липсва единен стандартизиран инструментариум за диагностика. 

• Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – закаляване, 

квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др. 

• Липса на национална стратегия за спорта при най-малките. 

• Трудно приемане на новите стандарти за здравословно хранене от най-малките и децата от 3-

7 год. възраст. 

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, свръхпретенции и др. 

• Липса на съвместна (със семейството) закалителна програма за децата. 

• На места остаряла материална и дидактична база.  

 

VІ. 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. Изработване на интернет страница- сайт на ДГ 

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

1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители: 

– издаване на вестник; 

– създаване на авторова програма; 

– създаване на информационна банка в детското заведение. 

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 

1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите. 

2. Образователно-възпитателна дейност  

2.1. Използването на куклата и кукления театър в педагогическата дейност в детската градина. 

1. Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на 

детската градината. 

2. Включване на родителите в прекия образователно- 

възпитателен процес. 

3. Установени са традиции в приемствеността с училища.  

4. Създадени са ползотворни връзки с обществени организации 

и институции: читалища, училища на територията на 

общината, куклени театри и др. 

5. Установено е трайно сътрудничество с научни 

институции– университети- ДИКПО, съюзи и др.  

6. Създадени са трайни връзки за обмяна на опит с водещи 

детски градини в системата и др. 

7. Налице е добра комуникация с електронни бележки, SMS, e-

mail и чрез  социалните мрежи- Facebook- за популяризиране 

дейността на детската градина.   

1. Недостатъчно е 

включването на родителите в 

образователни програми на 

детската градина. 

2. Неефективни са връзките и 

контактите с 

неправителствени 

организации. 

3. Недостатъчно е 

прилагането на разнообразни 

инициативи за повишаване 

активността на родителите. 

Вътрешен потенциал: 
• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със 

семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, обособяване  на 

библиотека за родителите, клуб на родителя, „Поща“. 

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

• Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, диск. 

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детската градина и училището. 



 

2.2. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри 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. 

2.7. Сформиране на школи по интереси – заплащане от родителите: 

– за децата – английски език, народни танци и др.; 

– за родителите – „училище за родители“. 

3. Квалификационна дейност 

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа на 

учителите и децата, 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-високи 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 образователни компютърни програми за децата от всички групи; 

–  осъвременяване на интериора на всички занимални; 

–  основно 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. Организиране на трудодни с участието на учителската общност. 

5.7. Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения „Приятели на децата и 

екипа“. 

5.8. Откриване на летни школи по интереси – гимнастика, танци, изкуства. 

 

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. „Вграждане“ на детето чрез 

социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда. 

6. Използване на нови педагогически технологии. 

7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 

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

обществени фактори. 

9. Педагогизиране на родителската общност. 

    10. Подобряване работата на Обществения съвет. 

VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията се отчита пред 

Педагогическия съвет.  

3. Стратегията се актуализира на 4 години. 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА 

 

І. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА  ГРАДИНА 

 

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните 

ценности и добродетели, етични модели на екологосъобразно и безопасно поведение на детето в 

гражданското общество. 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на 

демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.  

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността 

и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на 

децата от 3- до 7-годишна възраст. 

Мисията на детската градина е да поддържа и обогатява професионално  създадената 

материална база и педагогическа среда за отглеждане, възпитание и обучение на здрави с добро 

психическо и физическо здраве деца, осигуряване на високо - качествена подготовка на децата за 

училище . 

 

ІІ. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ДГ “Първи юни” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с 

цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност. 

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна 

детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им 

за социализация и реализация. 

Визията на детската градина е да наложи свой образ, своя специфична система на образование и 

стремеж за въвеждане на подходящи за детето педагогически технологии, да съхрани очакванията 

на обществеността на Белослав, свързани с добри резултати от възпитанието, обучението и 

ранната социализация на децата от 2 до 7 годишна възраст и високо качество в подготовката им за 

училище. 
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ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 
Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца. 

Оптимизиране възможностите на институцията за усъвършенстване на образователната, 

културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на 

мислене за осъществяване на многостранни инициативи. 

 

Подцели: 

1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина (изграждане на гъвкава 

квалификационна система). Тези екипи да се мултиплицират 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 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 в значими дейности, адресирани 

към индивидуалните потребности: 

-  на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи)  

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 /ако има такива/ и на 

„нестандартните деца“. 

6. Активизиране работата на родителската общност. 

 

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

     1. Ценности 

1.1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в 

центъра на педагогическите взаимодействия. 

1.2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието. 

1.3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие. 

     1.4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, 

изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

1.5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се 

на поддържащото образование – образование през целия живот. 

1.6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.  
 
      2. Ръководни принципи 

2.1. Водещите и основополагащи принципи за реализирането на стратегията са принципът на 

партньорство, на допълняемост, принципът на концентрация и др. 

 

       V. ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

 

       Част от стратегията на детското заедение, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗПУО за развитието 

на детската градина, е ПРОГРАМНА СИСТЕМА. В съответствие с разпоредбите за 

предучилищното образование в програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 

4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното 

образование. 



 

VІ. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

1. Подходи на педагогическо взаимодействие. Водещите съвременни подходи, които 

педагогическите специалисти ще прилагат в своята работа са: 

 

Рефлексивен  и ценностно - ориентиран  подход: 

o Рефлексията от своя страна изисква развитие на такива феномени като: самооценка, 

самоконтрол  - саморегулация при решаване на игрови, практически и 

познавателни задачи. 

o Ученето през целия живот интегрира всички процеси на взаимодействие (формални 

и неформални), които развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на 

представи, умения и компетенции.  

o Постмодернистичните концепти в план образование  налагат стимулиране на 

междукултурната рефлексия в европейското образователно пространство. 

           

Хуманно-личностен подход: 

o Личният опит е в основата на субективния опит – основна функция на 

образователната институция е да се осъзнае и систематизира стихийният опит на 

детето. 

o Възпитаването и обучението на детето се осъществяват черз съчетаване на 

вербалните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники. 

o Дейността не е цел, а културните компетенции чрез нея като средство придават 

модерна характеристика на европейското образование в комплексно интегрираните 

форми на интеракция на основата на водещата за психичното развитие - игровата. 

o Гарантират се динамичните преходи от ситуации като варианти за мястото и 

позицията, на ролята и статуса на детето в тях. 

o Търсят се индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на познание и 

креативност. 

o Осигурява се самоактуализацията на индивидуалността – стабилност, 

присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност. 

 

Комуникативно-експресивен и креативен подход:  

o Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти. 

o Подпомага се индивидуалната експресивност на детето. 

o Акцентира се вържу креативните прояви в играта, познанието, общуването. 

o Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с 

другите – в диади, малки групи и в екип. 

 

2. Форми на педагогическо взаимодействие. 

      Педагогическо взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен 

очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са 

учителят и детето. При провеждане на педагогическото взаимодействие учителите 

използват игровата дейност за постигане на цялостно развитие на детската личност и 

придобиване на съвкупност от компетентности- знания, умения и оношения, необходими 

за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

        Педагогическо взаимодействие в предучилищното образование се организира в 

основна форма и в допълнителни форми. 

       

        Основна форма на педагогическото взаимодействие е педагогическата ситуация, 

която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират 

само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите, определени в 

Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.  Компетентностите са 

дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на 

децата за всяка възрастова група по образователни направления: 



 

         1. Български език и литература;  

         2. Математика; 

         3. Околен свят; 

         4. Изобразително изкуство; 

         5. Музика; 

         6. Конструиране и технологии; 

         7. Физическа култура.  

        В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 

усъвършенстват отделните компетентности за всяка възрастова група по образователни 

направления, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота 

на детето. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от 

учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 

Допълнителните форми се организират както в учебно време, така и в неучебно време. 

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с 

програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с 

интересите и потребностите на децата.  

       Допълнителни форми: прием и изпращане на децата, УГ, развлечения, разходки, 

екскурзии с учебна цел, творчески игри, битови дейности, ателиета, работилници   
   

 VІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

        Конкретното разпределение на педагогическите ситуации по образователни 

направления се осъществява в седмичното разпределение. 

      Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на 

конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на 

детската градина. 

       Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на 

компетентностите е: 1. за първа възрастова група - 11; 

                                    2. за втора възрастова група - 13; 

                                    3. за трета възрастова група - 15; 

                                    4. за четвърта възрастова група - 17. 

       Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова 

група не може да надвишава минималния общ брой с повече от пет педагогически 

ситуации - за целодневна организация, и с повече от две педагогически ситуации - за и 

почасова организация. 

       Дневната организация на педагогическо взаимодействие е структурирана в дневен 

режим. В него по установен  ред и последователност се организира работата на 

педагозите.  Когато е правилно организиран, дневния режим осигурява хармонично 

психично развитие, запазване на работоспособността и поддържане на оптимална 

възбудимост на нервната система на децата. 
 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОТ 17.09.2018 ДО 31.05.2019  г.за I и II гр.   

  

Часови 

интервал  

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

6.30 – 8.30     Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

8.30 – 9.15 Закуска 

9.15 – 10.00 Педагогически ситуации 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска 

15.30- 16.00 Педагогически ситуации 

16.00– 18.30 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 



 

 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОТ 17.09.2018 ДО 31.05.  г.за III и IV гр.     

  

Часови 

интервал 

 

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

6.30 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

8.30 – 9.00 Закуска 

9.00 – 10.00 Педагогически ситуации 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска 

15.45-  16.15 Педагогически ситуации 

16.15 – 18.30 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата 

 

 

 

VІІІ.ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

В приложения 1, 2,  3,  4,  5, 6 и 7 към програмната система 

 

 

            IX. МЕХАНИЗЪМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

                          ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

         Предучилищното образование като процес на възпитание,социализация и обучение 

на децата се осъществява при взаимодействие исътрудничество с родителите. 

         Родителите са участници и партньори в предучилищното образованиезаедно с 

децата, учителите, директорите и другите педагогическиспециалисти. 

         Сътрудничеството и взаимодействието между учителите,директорите и другите 

педагогически специалисти и родителите създаватусловия за постигане на целите по чл. 5 

от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на 

положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене. 

         Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се 

осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската 

градина или училището, чрез: 

          1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

          2. родителски срещи; 

          3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

          4. други форми за комуникация. 

         Формите на сътрудничество по чл. 39, т. 3 се определят съвместно от директорите, 

учителите, другите педагогически специалисти и родителите. 


