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С Т Р А Т Е Г И Я 
за развитие  на ДГ”Радост “ гр. Каблешково за периода 2016 -2020  
година 
 
 Стратегията за развитие на ДГ „Радост “ гр. Каблешково се  
основава на принципите  и  насоките на ЗПУО,  приоритетите на МОН, 
Регионално управление на  образованието –гр. Бургас и Община 
Поморие и на спецификата на детското заведение. Стратегията за 
развитието на  ДГ „Радост” гр. Каблешково се  основава на  
актуалността на проблема за адекватно  развитие на децата в 
настоящите социално-икономически условия и тенденции на 
приобщаване на  българската  образователна система към 
образованието в европейските  аспекти.  Тя  обобщава наблюденията,  
педагогическата практика и новите  идеи като  основания за промяна 
и развитие. 
 Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на 
чл.70.ал.1,  от Закона за предучилищното и училищното образование и 
Наредба №5 от 03.06.2016 год. и е приета на заседание на   
Педагогически съвет, проведено на  15.09.2016 год. 
 
  Кратка  история на детското заведение 
 Едногрупна целодневна детска градина, в тогавашното с. 
Каблешково за първи път е разкрита през есента на 1959 година. 
Настанена е в приспособена сграда бивша мелница. През годините 
групите прогресивно се  увеличават което налага строителството на 
специална за целта сграда. 
 През 1976 година е  открита шест групна двуетажна   сграда с локално 
водно отопление  , кухненски блок  просторен двор с шест площадки 
за всяка група в която  и в момента функционира  ДГ „Радост “-
Каблешково.  
След 1990 година поради значителен   отливът на деца, ниската 
раждаемост в града   децата и  групите намаляха  ежегодно  от 6 на 5 
на 4  .  През 1993 г. към ЦДГ бе прехвърлена и самостоятелно 
съществуващата в града ни  детска  ясла . Така  ЦДГ бе преобразувана 
в ОДЗ.  
Закритата в съседното с. Медово целодневна  едногрупна смесена 
група  бе възстановена през  1996   като филиал на ОДЗ “Радост “ – 
Каблешково. 

През последните години във филиала в с. Медово има спад на 
децата и това наложи затварянето му на 12.09.2016 год. Децата от 
селото се превозват с осигурен транспорт до основната сграда на ДГ в 
гр. Каблешково. 



Спад на раждаемостта в последните години са налице и в гр. 
Каблешково, което налага от учебната 2016/2017 година в ДГ „Радост” 
да функционират 4 групи и 1 ДЯ. 

 
 
 

І.  МИСИЯ 
 

Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за 
училище, съобразно ДОИ, чрез използване на съвременни технологии 
и интерактивни методи. 

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с 
потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към 
индивидуалните и културни различия. 

 

   

 

II. ВИЗИЯ 
 

Утвърждаване на детската градина, като среда за културна, 
възпитателно – образователна работа за творчество и център за 
сътрудничество между деца, родители и учители, и превръщането на 
ДГ „РАДОСТ”  – в ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА 

Амбицията на педагогическия екип е ДГ „ Радост” да се утвърди като 
модерно и авторитетно детско заведение, като желано и обичано от 
децата място за индивидуалното им и личностно развитие, чрез 
осъвременяване на възпитателно-образователния процес, 
демократично управление и работещи модели на общуване с 
родители и общественост. 

 ДГ „Радост” е институция, която чрез създаване на позитивна 
образователна среда ще даде възможност на децата да обогатят 
своите общи и специални способности,да опознаят себе си, и да 
се изграждат като личности с високо самочувствие, и 
индивидуалност. 

 Детската градина работи с ерудиран екип от специалисти, 
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 
човешкото достойнство, които са длъжни да повишават 
непрекъснато своята квалификация 



 Стремежът ни е да се утвърдим като конкурентно способно 
детско заведение, което подготвя децата за социализация и 
реализация 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

1. Полагане основите за учене през целия живот, като се осигури 
физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравствено, 
социално, емоционално и творческо развитие на децата, 
отчитайки значението на процеса на играта в процеса на 
предучилищното взаимодействие. 

2. Изграждане на позитивна образователна среда, която да създава 
у децата чувство на сигурност, увереност и себе утвърждаване. 

3. Формиране на мислещи, самостоятелни и социално отговорни 
личности 

4. Получаване знания и умения за живот, които ще помогнат на 
децата да разберат света, в който живеят, да осъзнаят 
собствената си значимост и да реализират пълния си потенциал. 

5. Постигане на ефективна връзка между детската градина и 
семейството 

Подцели: 

1. Изграждане на силен екип за повишаване качеството на 
възпитателно – образователния процес в ДГ. 

2. Създаване на условия за придобиване на ключови 
компетентности, на нови умения и познания с радост у децата и 
мотивиране на нагласа у учителите за „Учене през целия живот” 

3. Иницииране на нов стил на управление за синхронизиране 
цялостната ни дейност с добрите практики у нас и в Европа . 

4. Интегриране на децата със специални образователни 
потребности 

5. Партниране и сътрудничество с родителската общност. 

ПРИОРИТЕТИ: 

 Обучение базирано на компетентност; 
 Възпитаване в духа на българските народни и християнски 

ценности и традиции чрез танцови изкуства, театрални 
постановки и приложни изкуства; 

 Развитие на емоционалната интелигентност на детето. 



 Усвояване на знания и умения за творческа реализация и 
конкурентно способност на личността в български и европейски 
контекст. 

 Активно участие на родителите в живота на детската градина 
чрез постоянен диалог и взаимно доверие, и подкрепа. 

 

 

IV. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА. 
 
1. Качество на подготовката на детето за училище като фактор 

за успех в учебната дейност. Работа с родителите за 
разбиране на учението като ценност. 

2. Привличане в детската градина и прилагане на приобщаващи 
политики за деца с различна етническа принадлежност и деца 
със специални образователни потребности. 

3. Повишаване квалификацията на учителите съобразно 
актуалните и специфични потребности на детската градина. 

4. Привличане на семейството като партньор в подготовката на 
детето за училище. 

5. Повишаване и усъвършенстване на условията на периодично 
диагностициране на индивидуалните постижения на детето и 
установяване готовността за постъпване в  първи клас. 

6. Гъвкавост – готовност на детската градина за адекватни 
промени в организацията на дейността си в зависимост от 
конкретните обществено-икономически процеси и 
спецификата на населеното място. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
                 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ И 
НА ВЪНШНАТА СРЕДА: 
 
1.1 ДЕЦА 
 
ДГ „Радост”гр. Каблешково  функционира с 4 градински групи и 1 
ясленска. 
За учебната 2016/2017г. са приети 130 деца, разпределени както 
следва: 

- Детска ясла- 17 деца 
- Детска градина – 68 деца, от които  

ПГ /5г./ - 25деца,  
ПГ /6г./ - 20деца. 
 
Не се допуска подбор по пол, етническа , религиозна и социална 

принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона 
за закрила на детето и Конституцията на Република България. 

 
През последните години  интересът към ДЗ е силно  изразен  
включително  и  на  семействата  от ромски  произход;  

- Повишен е броят на децата постъпващи  още в  детската  ясла ;  
- Групите в ДЗ  са десегредирани което помага за естествената  

интеграция  и социализация на децата от ромски произход. 
- Бързо овладяване на българския език   паралелно с ромския в 

най- ранна възраст. Усвояване  на хигиени, културни  и  
хранителни навици.    

- Равен достъп до качествен възпитателно –образователен процес. 
- През годините на своето съществуване в ДЗ винаги са се 

приемали  и  обучавали  деца със специални  образователни  
потребности. Нито  едно дете от предучилищна възраст живущо 
в гр.Каблешково  не е  било настанявано в специализирано 
детско заведение .  

- В детското заведение в различните възрастови  групи има  деца с 
нормално  умствено  развитие, но с логопедични  проблеми. 

-  Има приемственост между ясла и  детска градина, както и между 
детска градина и начално училище. 

-  Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика. 
 

 
 



 

                             Силни страни 

 

                          Слаби страни 

 

 

През последните години  интересът към ДЗ е 

силно  изразен  включително  и  на  

семействата  от ромски  произход;  

- Повишен е броят на децата постъпващи  

още в  детската  ясла ;  

- Групите в ДЗ  са десегредирани което 

помага за естествената  интеграция  и 

социализация на децата от ромски 

произход. 

- Бързо овладяване на българския език   

паралелно с римския в най- ранна 

възраст Усвояване  на хигиени, културни  

и  хранителни навици.    

- Равен достъп до качествен възпитателно 

–образователен процес. 

- През годините на своето съществуване в 

ДЗ винаги са се приемали  и  обучавали  

деца със специални  образователни  

потребности. Нито  едно дете от 

предучилищна възраст живущо в 

гр.Каблешково  не е  било настанявано в 

специализирано детско заведение .   

- В детското заведение в различните 

възрастови  групи има  деца с нормално  

умствено  развитие но с логопедични  

проблеми. 

-  Има приемственост между ясла и  детска 

градина, както и между детска градина и 

начално училище. 

-  Осигурено е здравно обслужване и 

здравна профилактика. 

- Сътрудничество и взаимопомощ с 

обществени и културни институции и 

родителите на групите. 

- висок  %  на обхванатите деца  в ДЗ; 

-   собствен щат музикален р-л; 
         -продължителен престой на децата в ДЗ;  
         -формиранe на  еднородни по възраст 

групи; 
 -възможност за  интеграция на децата със СОП; 
-създадени условия за творческа изява на 

децата 

 

 

 

     

- Допускане на посещаемост над 

определената норма, което 

предполага по голямо 

напрежение и невъзможност за 

индивидуална работа 

- Неблагоприятни социални 

фактори – нарастваща 

агресивност сред децата, много 

семейства са засегнати от 

финансовата криза и 

безработица. 

- Материалната база се намира в 

район с предимно ромско 

население, поради което често е 

подлагано на рушене и 

разбивания. 

- Ниската раждаемост през 

последните години води до 

намаляване броя на децата и 

спад на групите. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 
 

- Разчитане на творческия заряд, креативност, любознателност и 
висока сензитивност на децата. 

- Поощряване на позитивното общуване между децата и 
стимулиране на позитивната активност 



- Повишаване на положителната емоционалност на децата за 
сметка на напрежението, агресията и негативните прояви. 

- Добра диагностична работа и създаване на условия за 
индивидуално развитие и диференцирани грижи. 

 
1.2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
 

1. Численост: 
Общата численост на персонала в ДГ „Радост” е: 21 
Педагогически персонал – 10, от тях: 
 1 – директор 
 1 – музикален и педагог в детска ясла 
 8 – детски учители, от които 7 старши учители и 1 учител. 

            Непедагогически персонал – 11 и1/2, от тях: 
- 1 – ЗАС 
- 2 -  готвач 
- 1 – огняр 
- 1/2 – общ работник 
- 5 – пом.-възпитатели 
- 2 – детегледачки в ДЯ 

            Медицински персонал – 3, от тях: 
- 2- сестри в детска ясла 
- 1 – медицински специалисти по Наредба №3 
2. Възраст: 

Средната възраст на педагогическия персонал е 49 год. 
Средната възраст на помощно-обслужващия персонал е 47 год. 
Средната възраст на медицинския персонал е 45 год. 

3. Образователен ценз: 
3.1. Педагогически персонал: 

- С висше образование, с образователно квалификационна степен 
– магистър- 3, с пето ПКС -2, 

- С висше образование, с  образователно квалификационна 
степен–бакалавър-6, 

- С полувисше образование- 1, 
3.2. Непедагогически персонал: 

- Средно специално- 5,  средно общо-4, 
- Основно образование- 1 
- С полувисше образование- 1  

 

                      Силни страни                       Слаби страни 



 Педагогическия персонал е с 

опит и стаж. 

 Утвърдена екипност  на 

различни равнища. 

 Много добра вътрешно-

методическа квалификация, 

съдействаща развитие на 

творческите интереси и 

новаторско отношение към 

педагогическия труд. 

 Създадени условия за лична 

изява и професионална 

удовлетвореност. 

 Работа в екип на различни нива-

педагогически и обслужващ 

персонал. 

 Дългогодишна съвместна работа. 

 Възможност директора сам да 

прави подбор при назначаване на 

персонал. 

 Липса на психолог и логопед, 

които биха били полезни в 

подобряването качеството и 

ефективността на  работа с 

учители, родители и деца. 

 Прекалена административна 

натовареност на директора. 

 Недостатъчна мотивация за 

придобиване на ПКС. 

 Недостатъчни умения на 

учителите за работа по 

европейски проекти. 

 

 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ПРОЦЕС 
 

Цялостната образователна дейност на детското заведение  се  
осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с 
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на 
детето, както и възможности за опазване на физическото и 
психическото му развитие. 

Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-
рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 
тригодишна възраст. Предучилищното образование е задължително 
при навършване на 5-год. възраст на детето, като родителите избират 
вида на организация на предучилищното образование по чл. 14 от 
Наредба №5 от 03.06.2016 год. 

Образователния процес се организира съгласно утвърдените от 
МОН програми, ДОИ за предучилищна възраст и всички нормативни 
документи  и под нормативни актове. Години наред екипите  от І до  
ІV –та група работят по  програмната система на изд. Булвест  
„Приказни пътечки”  



 Групите работят по  месечни планове. На педагогическите екипи 
е осигурена творческа  свобода за възможно най-пълно реализиране 
на целите на ОП и ДОИ. 

В центъра на работата по стратегията е детето като 
психологически и педагогически феномен , поставен в реалните 
условия на практиката. 

Целта на  педагогическият екип  в цялостната му работа  с децата  
е: 

- да създадем такава  организация, такъв ОП които да  осигури 
високо ниво  на формиращите се навици , самочувствие , желание за  
изява , творчески дух; 

-ситуатиране на ДГ като  ефективно функциониращ център за 
подготовка и  успешен старт на децата в българското училище; 

- да създадем  предпоставки и  условия за качествено реализиране 
на ДОИ  

- осигуряване на възможности  за реализиране на добри 
постижения чрез дейности адресирани към индивидуалните им нужди; 

- да въведем  детето в предметната и социалната среда чрез 
подходящи за възрастта му форми на  активност; 

-ориентиране на детето в общочовешките ценности, които  имат 
личностен смисъл в живото му ; 

-осигуряване на възможност на детето за свободно  изразяване и 
придобиване на култура на поведение ; 

-съхраняване и насърчаване на само изявата на детската  
индивидуалност; 

-развитие на предпоставки за творчество  проявявано от детето  
в различните  сфери; 

- пълен  обхват на  подлежащите деца  на задължително  
обучение в ПГрупи: 

- ОП да бъде насочен към прилагане на формите на 
педагогическо взаимодействие за реализиране на ДОИ чрез системна 
и целенасочена работа по  образователни  направления; 

Утвърдените  образователни  годишни разпределения са 
съобразени с ДОИ за всяка възрастова група  и подчинени на : 

- пълно  обвързване по теми и основни задачи; 
- съобразяване с нивото на групата; 
- прецизен подбор на помагалата; 
- включване на постижими знания, умения и  

отношения; 
- съобразяване на задачите по  образователни 

направления и културно образователни 
области. 



 Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за 
постигане  на съвкупност от компетентности – знания, умения и 
отношения, необходими за успешното преминаване на детето към 
училищното образоване е, както следва: 
- Първа възрастова група – 11 ситуации; 
- Втора възрастова група – 13 ситуации; 
- Трета възрастова група – 15 ситуации; 
- Четвърта възрастова група – 17 ситуации. 
Образователните направления за всяка възрастова група са: 

1. Български език и литература 
2. Математика 
3. Околен свят 
4. Изобразително изкуство 
5. Музика 
6. Конструиране и технологии 
7. Физическа култура 

Тематичните разпределения осигуряват ритмично и балансирано 
разпределение на съдържанието по образователни направления и 
включват теми за постигане на отделни компетентности като 
очаквани резултати от обучението. Те се разработват,  като се отчитат 
интересите на децата и спецификата на образователната среда. 
Формите на педагогическо взаимодействие за предучилищното 
образование са посочени като основна и допълнителна. Те се 
организират в съответствие с прилаганата в детската градина 
програмна система при зачитане потребностите и интересите на 
децата. Основната форма на педагогическо взаимодействие е 
педагогическа ситуация която протича под формата на игра. 
Организират се само в учебно време и осигуряват постигането на 
компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт 
за предучилищно образование. Всеки учител трябва да посочи по кои 
направления ще се провеждат основни форми на педагогическо 
взаимодействие. 
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 
организират ежедневно и са свързани с цялостната  организация на 
деня в детската група. Чрез допълнителните форми се разширяват и 
усъвършенстват отделни компетентности от ДОС, които допринасят 
за личностното развитие  и за разнообразяване живота на детето. 
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 
организират от учителя на групата извън времето за провеждане на 
педагогическите ситуации. 
 



Ежегодно годишните разпределения , седмичния хорариум и 
Планът за дейност на ДГ се приемат на първия ПС.  

Годишните разпределения се разработват от учителите по групи 
и се съхраняват в групите. 

 Планът за дейността  определя приоритетите за работата на 
екипа през учебната година и е обвързан с Планът за контролната 
дейност и Празничния календар. 

Груповите екипи полагат  усилия за създаване на условия за 
социализация на децата като цяло и  особено на тези  от ромски 
произход.  Подготовката на децата за училище е приоритетна задача 
на учителките работещи в ПГ .  

 
 

 

                     

 

Организация на учебния ден: 

 Организация на учебния ден през учебно време на учебната година; 

 Организация на учебния ден през неучебното време на учебната година. 
Прилага се към стратегията  

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие: 

 Определяне на брой педагогически ситуации по образователни 

направления. 

                СИЛНИ СТРАНИ                  СЛАБИ СТРАНИ 

 Образователния процес се основава на 

хуманно- личностния подход. 

 Създадена е оптимална образователна 

среда, осигуряваща активно участие на 

децата в различните дейности и 

способстваща за пълноценна реализация 

на детските възможности. 

 Осигурява емоционален комфорт за 

създаване на позитивна мотивация у 

децата. 

 Създадени са условия за стимулиране на 

креативното мислене и въображение у 

децата. 

 Приобщаване на децата към 

общочовешките ценности и национални 

традиции. 

 Популяризиране на художествено- 

творческите способности у децата- 

конкурси, концерти и др. 

 Недостатъчна превантивна педагогика. 

 Дефицит във физическото развитие 

 Липса на адекватна корекционна дейност 

при работа с деца с прояви на агресивна 

нагласа. 

 



 Седмично разпределение н педагогическите ситуации по образователни 

направления за всяка група. 
 

 

 

 

 ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ: 
          

 Овладяване на принципите и методите на 
позитивното възпитание чрез самоподготовка, 
вътрешна и външна квалификация. 

 Повишаване на квалификацията/ посещение на 
курсове, тренинги, обучение и самообучение/ 

 Компетентност и критичен подбор на програми и 
помагала. 

 
 
1.4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 
 

Сградата  на ДГ  в гр. Каблешково специално построена през 
1976г. двуетажна  за шест грипна  -150 места  с локално водно  
отопление , хранителен блок,  складова база към него,  
допълнителни  административни помещения. 
Всяка  група  е настанена   в просторни самостоятелни   занимални, 
спални ,сервизни  помещения и  гардеробна. 

Дворът е просторен с  площадки и детски  съоръжения за 
всяка група.Обособена е и  самостоятелна спортна площадка. 
Четири от площадките на децата бяха от ремонтирани 2014 година. 
Пред 2015 год. бе обзаведен и с детски съоражения.   

През 2007 г. бе направен основен ремонт на цялата сграда. 
През 2009 год. бе ремонтиран кухненския блок и обзаведен с 
модерна техника. Същата година се направи и основен ремонт и на 
котелното помещение. 

Сградния фонд е специално проектиран и построен за 
обединено детско заведение – всяка група има спалня, занималня, 
сервизни помещения и офис за разпределяне на храна. Детската 
градина има медицински кабинет, кабинет на домакина, кабинет на 
директора, изолатор. 

УТС – техническите средства, подпомагащи работата на 
персонала- компютър-2бр., лаптоп – 2 бр. принтер- 3 бр., ксерокс-
1бр., мултимедия-1бр., касетофони, сентизатор, музикална уредба. 



Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, 
специализирана педагогическа  и психологическа литература, 
утвърдени учебни помагала и други. 
 
               СИЛНИ СТРАНИ 

 

        ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ 

 

 

 Обновен саниран сграден фонд 

 

 Обособени помещения за всяка група 

 Заведението разполага със собствено 

модерно котелно отделение. 

 Обширен двор. 

 

 

 

 

 

 

 

 Липса на физкултурен салон и кабинет по 

музика, зала за театър и музика. 

 Морално остарели уреди и съоръжения на 

двора 

 Стара и ниска ограда, която не отговаря на 

стандартните изисквания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ: 
 
 Търсене на възможности за включване на нови спонсори в 

различни дейности 
 Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос 

за обновяване на МТБ 
 Кандидатстване по национални и европейски фондове и 

програми за благоустрояването на детското заведение и 
обогатяване на МТБ 

 Включване в общинската програма за реконструкция на 
оградата и ремонт на детските площадки. 

 
1.5. ФИНАНСИРАНЕ 
 
          Финансирането   на  ДГ”Радост” гр. Каблешково е  смесено. 
Заплатите    на педагогическия и не педагогическия персонал се  
осигуряват  чрез фонд “Държавни  дейности “ , а издръжката и 



дейностите се финансират от Общинския бюджет съгласно 
нормативна уредба.  Други  алтернативи са чрез проекти и дарения. 
 

От месец март 2012год. ДГ „Радост” е на делегиран бюджет. 
Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – 
диференцирано заплащане, кариерно развитие. 
 

 

                СИЛНИ СТРАНИ                   СЛАБИ СТРАНИ 

 Делегиран бюджет, управляван от 

директора па приоритетите на 

детското заведение. 

 Привличане на дарения  

 Функционираща и действаща 

Система по финансово управление и 

контрол. 

 Липса на средства, за ремонт на 

оградата  

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ: 
 

 Кандидатстване за включване в различни проекти и 
програми за финансиране. 

 
 

 

1.6. ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 
 

 Педагогическия екип работи в тясно сътрудничество и 
партньорство с родителите на децата. 

 Детското заведение активно участва в общински 
мероприятия. 

 Установени традиции в детското заведение. 
 Приемственост  с училище. 
 Създадени са ползотворни връзки с обществени организации 

и институции – читалище, куклени театри и други. 
 Недостатъчни контакти с неправителствени организации. 
 Недостатъчно прилагане на разнообразни инициативи за 

повишаване активността на родителите. 
 

  ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 
 
 

- На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип 
отношения на сътрудничество и взаимопомощ със семейството 



чрез различни форми - „Ден на отворените врати”, „Библиотека 
за родители” и др. 

- Утвърждаване на система за обмен на информация със 
семейството, детска ясла и училището. 

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

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

 

 

2.1. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ 

 

 

2.2.СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

 

- Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в 
предучилищна възраст и липса на адекватна корекционна 
система. 

- Проблеми с част от родителите – неразбиране целите на 
детското заведение, разминаване на критериите за развитие и 
възпитание на децата, свръх претенции и др. 

- Липса на общи разбирания с родителите по отношение 
закаляването на децата. 

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ 
 
1.1.Популяризиране на дейността и постиженията на детското 
заведение – интернет страница на детската градина; 
1.2. Включване в различни проекти за набиране на 
допълнителни средства. 
1.3. Търсене на нови контакти с различни обществени, културни 
и държавни институции с цел подпомагане дейността на 
детското заведение. 

       
 

2. ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 
 
2.1. Използване на съвременни методи, форми и подходи за 

планиране, организиране и провеждане на Предучилищното 



образование  съгласно ДОИ – автодидактични игри и 
материали, интерактивни методи и др. 

2.2. Създаване на предпоставки и условия за пълноценна изява 
на творчеството и уменията на децата. 

2.3. Развиване на диагностичната практика чрез използване на 
набор от текстове за всяка възрастова група. 

2.4. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за 
„нестандартните” деца. 

2.5. Сформиране на школи по интереси за децата – английски 
език, футбол, изобразително изкуство – заплащане от 
родителите. 

 
3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
3.1. Разработване на система за приоритетна квалификационна 

дейност в методичните обединения. 
3.2. Осигуряване на условия за участие в квалификационни 

форми на различни равнища. 
3.3. Внедряване, съхранение и популяризиране на добрия 

педагогически опит. 
3.4. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по 

различни проблеми. 
3.5. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-

висока ПКС 
 
 

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; 

- Основно преустройство на дворното пространство; 
- Обогатяване на игровата и дидактична база; 
- Осъвременяване на интериора на съблекалните на децата. 

 

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 прояви с участието на 

деца и екипа на ДГ „Радост” ,чрез обществени и културни 
институции. 

5.5. Доброволен собствен труд на учители, медицински сестри 
и обслужващ персонал. 

 

 

VII.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 

1. Създаване на организация за хуманна, функционална и 
позитивна образователна среда в детското заведение. 

2. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо 
здраве и творческо развитие на децата. 

3. Използване на нови педагогически технологии в практиката. 
4. Мотивация за по-висока квалификация на учителите и 

медицинските сестри. 
5. Разширяване на взаимоотношението учител-дете-семейство с 

цел изграждане на детската личност. 
6. Разширяване на ползотворните контакти на детското заведение 

с други социални, обществени и културни фактори. 
7. Решаване на проблеми. 
8. Мобилност на мениджърските и управленски функции на 

директора. 
 
VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността 
на  ДГ „Радост” гр. Каблешково. 

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

3. Стратегията се актуализира на 4 години, както и в случай на 
значителни промени в организацията на работата на детското 
заведение или при промяна на нормативната база.  

4. С настоящата Стратегия са запознати всички членове на 
колектива, родителската общност, Община Поморие. 

 
 
 

 

Директор: 
      Афродита Данданова 



 


