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СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

  

 

  

ДГ Детска градина 

ПГ Подготвителна група 

СОП Специални образователни потребности 

ДОС Държавен/и образователен/и стандарт/и 

ДОИ Държавни образователни изисквания 

ПУО Предучилищно образование 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

БДП Безопасност на движението 

СФУК Система за финансово управление и контрол 

ЗПУО Закон за предучилищното и училищно образование 

МОН Министерство на образованието и науката 

НП Национална програма 

ООН Организация на обединените нации 

ЕС Европейски съюз 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул. ”Сокол” 10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 

3 

Стратегия за развитие на ДГ „Мир“, с. Айдемир за периода 2020-2024 година 

УВОД 

Настоящата стратегия на детска градина „Мир”, с. Айдемир, община Силистра 

има за цел да даде визия за нейното развитие като съвременна образователна институция 

в периода 2020-2024 година. Стратегията съдържа области на въздействие, конкретни 

цели, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които съответстват на 

нуждите и възможностите на детското заведение, родителската общност и местната 

власт.  

Тя се основава на ЗПУО, съответства на изискванията на Наредба №5 на МОН за 

предучилищното образование, на държавните образователни стандарти и други норма-

тивни актове, касаещи образованието и децата. Съобразена е със спецификата на разви-

тие на детската градина. Опира се на миналия положителен опит, съхранява добрите тра-

диции и достойнства на детската градина, вглежда се в бъдещето през очите на хората, 

свързани с нея и чрез инструментите на националното планиране. 

Стратегията за развитието на ДГ „Мир” представлява комплекс от споделени пе-

дагогически идеи, планирани управленски и административни действия, набелязани от-

говорности. Тя анализира силните страни, вероятните трудности, търси потенциален ре-

сурс и възможности, задава посоката за постигане на очакваните резултати.  Стратегията 

е съвкупност от взаимносвързани мисия, визия, цели, принципи, приоритети и дейности, 

определящи нейната структура и съдържание. 

Педагогическият съвет на ДГ приема стратегията за развитие на детската градина 

и плана за нейното изпълнение. Документите се одобряват от обществения съвет към 

детската градина. При настъпили промени в правен, материален, идеен аспект се прави 

актуализация - също с решение на Педагогическия съвет.  

Разработването на стратегията е продиктувано от изтичането на предходния пла-

нов период както за образователната институция, така в местен и национален мащаб.  В 

същото време и в условията на глобална здравна криза, довела до усложняване на целия 

спектър от социално-икономическите отношения в обществото, е забавено издаването на 

основополагащи планови документи на национално и общинско ниво, свързани с перс-

пективите в образованието и възпитанието в страната за периода 2020-2030 г. Липсата 

на конкретизирани мерки и финансови инструменти за въздействие са предизвикателс-

тво към планирането на развитието на ДГ в посока и дълбочина, продиктувани от общ-

ностните потребности. В този смисъл Стратегията стъпва на досегашния опит и фокус 

върху благосъстоянието на детето, неговите базисни умения за адекватен преход към 

следващия житейски етап.          

НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ 

1. Закон за предучилищното и училищно образование – в сила от 01.08.2016 г. 

2. Наредба №5 за предучилищното образование. 

3. Държавни образователни стандарти, определени чрез наредби на МОН.  
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4. Закон за закрила на детето.  

5. Конвенция на ООН за правата на детето. 

6. Стратегия на ЕС за младежта 2019 – 2027 г. 

7. Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот 

8. Национална програма 2030 – визия, цели, приоритети, концепция за разработване 

на национална стратегия до 2030 г.    

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 

НИВО ДЪРЖАВА  

През последните 4 години бяха положени значителни усилия от страна на държа-

вата и общината за разширяване обхвата на децата в детските градини, особено извън 

големия град. Изграждането на привлекателна социална среда в образователните инс-

титуции е приоритет и за новия планов период. Узаконяването на задължителната пре-

дучилищна подготовка от 5-годишна възраст вече дава добри образователни резултати 

при постъпване на децата в училище и съответно подпомага по-бързата им социализация 

в новата среда, както и по-изразената им увереност в учебния процес. В годините бе осъ-

ществен и енергичен процес на приобщаващо образование на децата със специални 

образователни потребности (СОП). Предстои въвеждането на задължителна преду-

чилщна подготовка от 4-годишна възраст, ефектът от тази новост ще се изследва в годи-

ните напред.  

Обществото все по-ясно заявява своите очаквания за качество в образованието. 

Това обикновено се свързва с разбирането за придобиване на устойчиви знания, които 

да осигуряват пълноценно интегриране на детето и бъдещия млад човек в обществото. 

Но интелигентният и приобщаващ растеж зависи също от действията, предприемани в 

посока повишаване на уменията и развиване на потребностите за учене през целия жи-

вот. Това разбиране е в основата на модерната концепция за смисъла на образованието 

във всеки житейски етап. То дава тон и цели на актуалното учебно съдържание, а именно 

усвояването на ключови компетентности от подрастващите, които ще им бъдат по-

лезни за разбиране, прилагане и личностна реализация в съвременните общества. В нор-

мативната база са изведени следните практико-приложни компетентности: владеене на 
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български език; умение за общуване; умение за учене; социални и граждан-

ски компетентности; културна осъзнатост; умения за изразяване чрез 

творчество; дигитални умения. 

 

Преодоляването на ниското ниво на цифрови компетентности и умения се очаква да 

бъде също обект на активна национална политика в образователната система през новия 

планов период. Смята се, че това ще даде тласък на иновативното и активно развитие 

при младежите, ще допринесе за по-широкото и адекватно използване на информаци-

онни и комуникационни технологии, както и базираните на тях услуги.  

НИВО ОБЩИНА  

В община Силистра предучилищната подготовка се осъществява в 9 детски гра-

дини. Две от тях са с яслени групи – едната на територията на областния град, другата – 

в ДГ „Мир“, с. Айдемир. Детските градини са общинска собственост и се издържат от 

общинския бюджет. Запазва се тенденцията да се осигурява и допълнително финанси-

ране чрез кандидатстване по национални, европейски и др. международни програми с 

проекти на самите детски градини.  

Функционирането на образователните институции е в пряка зависимост от демог-

рафското развитие на района. През последните 4 години се запазва тенденцията за 

ниска раждаемост, съответно и наличие на незаети места в детските градини, особено в 

селата от общината. Структурите на училищното и предучилищното образование са 

КомпетентностиТворчество

Здраве и 
природа

Дигитални 
умения

Български 
език

Учене

Социални и 
граждански

Културна 
осъзнатост
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добре развити на територията на Силистренската община. Преподавателската осигуре-

ност също е на добро ниво.   

Наблюдаваната демографска тенденция за застаряване на населението се отразява 

върху педагогическия ресурс в района. Разпределението по възрастов показател пот-

върждава очертаната през 2018-19 г. трайна картина за минимален брой млади учители 

в сферата на училищното и предучилищното образование. Най-висок е делът на учите-

лите във възрастова група 50-59 г., следван от групата 40-50 г., показват данните на На-

ционалния статистически институт.  

Състоянието на материално-техническата база на общинските детски градини 

се подобрява. Половината от тях бяха включени в общинската програма за енергийна 

ефективност, където се извършиха основни ремонти на сградите и дворните пространс-

тва с европейски средства. Останалите се поддържат с частични ремонти от капитало-

вите разходи на Общината и собствени приходи. В този смисъл продължава да стои като 

необходимост осъвременяването на материалната и учебната бази в съответствие с нор-

мативно дефинираните Държавни образователни стандарти (ДОС) и политиката за ка-

чествено образование в предучилищния етап. Това предполага по-напорист управленски 

подход от страна на детските градини при решаване на проблемите с тяхното развитие.  

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА  СРЕДА  

Детска градина „Мир“ е образователна институция с 40-годишна история. Тя е 

съхранила ценностите на традиционното предучилищно възпитание, но се стреми да 

поддържа облик на детско заведение от съвременен тип. В детска градина „Мир”, с. Ай-

демир се приемат деца на възраст от 10-месечна възраст до 6 години (по подадено заявле-

ние съгласно ЗПУО), като групите се формират на възрастов принцип и по правилата за 

прием на Общината. Образователната институция предоставя този вид социална услуга 

за населението от селата Айдемир и Сребърна, които са в непосредствена близост до 

областния град Силистра.  

Затова при изготвянето на тази стратегия стремежът е да се запазят принципите 

на предвидимост и прозрачност в работата и управлението, които да бъдат съчетани с 

новаторство, практичност и ефективност в организацията на образователния процес, с 

желание за развитие на педагогическите подходи и форми на поведение в процеса на 

обучение, както и на възпитанието и социализацията на децата.  

ПРИЕМ НА ДЕЦА  

Към 2020 г. в ДГ „Мир“, с. Айдемир се отглеждат 140 деца. Функционират 6 

групи, от които 1 яслена и 5 предучилищни. Само една от групите е едновъзрастова, с 

деца на 3-4 години, останалите са от смесен тип. В ДГ се приемат деца от 10 месеца до 6 

години по желание на родителите. При формиране на групите не се допуска подбор по 
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пол, религиозна принадлежност, социален статус или друг признак. Зачитат се правата 

на децата по Конвенцията на ООН за правата на детето, Конституцията на Р България, 

Закона за закрила на детето. Детската градина предлага допълнителна подкрепа за лич-

ностно развитие на деца със СОП, осигурено е ресурсно подпомагане.  

Ежегодно пълняемостта на групите се запазва на добро ниво. В близост до основ-

ната сграда в кв. „Деленките“ се намира детска ясла. Към филиала в с. Айдемир също е 

разкрита яслена група с цел осигуряване на приемственост. Кандидатстването в ДГ 

„Мир“ за постъпване в първите групи се извършва съгласно правилата за прием на деца 

в детските градини, определени от Община Силистра. Но териториалната близост на на-

селеното място до областния град е предпоставка за част от родителите да записват де-

цата си градските детски градини. Най-често те са привлечени от обновената материална 

база и очакванията за по-качествена възпитателно-образователна работа и възможнос-

тите за активни публични изяви на своето дете. Наред с демографския проблем и този 

факт оказва негативно влияние върху пълния обхват на децата от района, респективно 

върху пълняемостта на групите.  Въпреки това през последната година са регистрирани  

случаи на завръщане на деца, родителите на които оценяват материалните подобрения в 

ДГ „Мир“ и по-здравословния  психо-социален климат в групите: просторни занимални 

и приемлив брой деца на единица площ.  

Силни страни Затрудняващи моменти 

 Децата са физически здрави и пра-

вилно развити. 

 Създадени са условия за равен дос-

тъп до обучение, възпитание и социализа-

ция на всички деца. 

 Групите работят с нормален капа-

цитет. 

 Осигурено е здравно обслужване и 

профилактика. 

 Осъществява се приемственост 

между ясла, ДГ и училище. 

 Извършва се добра диагностична 

работа по отношение развитието на де-

цата. 

 Създадени са условия за индивиду-

ално прогресивно развитие и диференци-

рани грижи. 

 Непълен обхват на децата в преду-

чилищна възраст от района заради избор 

на родителите. 

 Групите са разновъзрастови. 

 Нараства броят на деца със СОП, 

нуждаещи се от допълнителна подкрепа; 

 При установяване на обучителни 

проблеми, родителите най-често отказват 

да съдействат. 

 Нараства броят на деца с логопе-

дични проблеми, за които е необходима 

системна работа с логопед. 

 Нараства броят на деца с асоци-

ално поведение, нуждаещи се от работа с 

психолог.   

Вътрешен потенциал: 

 Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете; 
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 Стимулирана познавателна активност при децата и позитивно общуване 

помежду им;  

 Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на нап-

режението, тревожността и агресивните прояви; 

 Благоприятна, позитивна, подобряваща се среда за детското развитие; 

 Нагласа за здравословен начин на живот и опазване на природата. 

КАДРОВИ РЕСУРС  

В ДГ „Мир“ е изграден добър екип от специалисти, образовани и опитни, които 

имат много добри постижения в работата си с децата. Началните учители, при които на-

шите възпитаници продължават своето обучение, определят готовността им за училище 

като много добра, с устойчиви знания и развити умения за приобщаване към училищния 

живот.  

Но активността по отношение на изявите на деца в общински, регионални и наци-

онални конкурси е ниска. Слаба е и инициативата за работа по проекти сред учителите. 

През последните 4 години настъпи значително подмладяване на екипа. Назначени са пе-

тима млади учители на мястото на пенсионирани педагози. От тях четирима са със спе-

циалност „Предучилищна педагогика“, а един е в процес на следване. Приемствеността 

и приобщаването им бе осъществено сравнително бързо и безконфликтно. Промяната и 

адаптацията им се възприе позитивно от родителите, които заявиха повишените си очак-

вания към новото поколение учители. В същото време, доверието към по-опитната част 

от екипа, свързано с подготовката на децата за училище, е високо.  

През новия планов период предстои навършване на пенсионна възраст за още пе-

тима педагози, което е предизвикателство към управлението на детската градина. Това 

налага необходимостта от промяна в мениджърския подход, при който личността и ро-

лята на всеки учител в развитието на детското заведение, трябва да бъде изведена като 

фтор, а екипността в действията - като базисна.  
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ДГ „Мир“ все още не разполага с достатъчен брой компютърни конфигурации в 

стаите за учене, както и с интерактивна дъска в основната сграда. Това до известна сте-

пен спъва включването на иновативни методи и похвати в педагогическата работа, свър-

зани с информационните и комуникационни технологии, които се използват активно в 

учебния процес. Една от причините е нежеланието на част от учителите да се научат да 

работят с новите технологии, предпочитайки работа в познати и комфортни стереотипи.   

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

 Наличие на финансови условия за 

материално стимулиране на учителите, 

прилагащи нетрадиционни или допълни-

телни педагогически дейности чрез дифе-

ренцирано заплащане и   вътрешни пра-

вила за работната заплата.   

 Наличие на възможности за финан-

сиране на текуща педагогическа квалифи-

кация.  

 Квалифицирана педагогическа ко-

легия. 

 Баланс при формиране на екипите 

в педагогическата дейност.  

 Младите учители са мотивирани да 

повишават професионалната си компе-

тентност. 

 Добри практики на взаимодействие 

с други институции за допълнителни дей-

ности като английски език, народни 

танци, запознаване с традиции от местния 

фолклор. 

 Добро сътрудничество с читалища, 

местната власт, родителската общност. 

 Младите учители са отворени към 

изява на уменията и постиженията си с де-

цата. 

 Спокойна работна атмосфера без 

конфликти. 

 Осигурена здравна профилактика и 

мониторинг на работното място. 

 Недостатъчно прилагане на пре-

вантивна и рехабилитационна педаго-

гика, както и недостатъчно владеене на 

компенсаторни педагогически меха-

низми. 

 Недостатъчно противодействие на 

наблюдаваното обездвижване при децата. 

 Недостатъчна ефективност на из-

ползваните учебни помагала спрямо спе-

цификата на всяка група в ДГ. 

 Липса на умения за работа с новите 

ИКТ. 

 Липса на компютри във всички 

учебни стаи, втора интерактивна дъска, 

таблети за 6-годишните деца.  

 Липса на учители, владеещи анг-

лийски език.  

 Висок процент педагози на пенси-

онна възраст. 

 Липса на мотивация за придоби-

ване на ПКС поради възраст, невъзмож-

ност за финансиране на курса или инерт-

ност. 

 Слаба екипност при разработване и 

изпълнение на проекти. 

 Липса на умение за популяризи-

ране и презентиране на собствен опит. 

 Голяма административна натова-

реност на учителите и директора.   

Вътрешен потенциал 

 Поддържане на спокоен микроклимат чрез прозрачност и позитивизъм в управ-

лението.  

 Подбор и назначаване на педагогически и непедагогически персонал в активна 

възраст; 
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 Укрепване авторитета на учителя чрез привличане на родителите като активни 

партньори във възпитателно-образователната работа на детската градина и като 

партньори в преподаването.  

 Възможности за включване в обучителни програми и квалификационни форми. 

 Вътрешен обмен на информация при придобиване на умения и знания от ква-

лификации, споделяне на опит. 

 Стимулиране на вътрешните комуникации чрез активиране на неформалното 

общуване. 

 Повишаване компетентността на родителите при отглеждане и възпитание на 

децата в семейството чрез тренинги с психолог, интерактивни и тематични 

срещи с родителите.  

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 В детската градина всички групи работят с познавателните книжки на издателство 

„Анубис“, разработени за програмната система „Приятели“. Планирането следва ДОС и 

е съобразено с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и пот-

ребности. В процеса на педагогическо взаимодействие се прилагат разнообразни под-

ходи за осигуряване на емоционален и социален комфорт за децата, което насърчава 

ефективността на обучението. Педагогическото взаимодействие на учителя с децата се 

организира в основна и допълнителни форми за постигане на определен очакван резул-

тат, свързан с развитието на всяко дете. Педагогическото взаимодействие в ДГ е под 

формата на игра. Това е най-непосредствения за детето път към основополагане на клю-

чови компетентности, важни за прехода от ДГ към училище. На родителите се предлагат 

допълнителни педагогически услуги, в които срещу такса децата разширяват своите ин-

тереси – изучаване на чужд език, народни танци.  

Силни страни Затрудняващи моменти 

 Възможност за избор на форми, ме-

тоди и средства за обучение. 

 Утвърждаване на личностно ориенти-

ран и позитивен подход на обучение 

и възпитание. 

 Проучване и прилагане на добри 

практики. 

 Създаване на оптимална образова-

телна среда, осигуряваща активно 

участие на всяко дете в разнообразни 

дейности.  

 Осигуряване на възможност за допъл-

нителни дейности извън ДОС. 

 Работа в смесени по възраст групи. 

 Недостатъчно прилагане на преван-

тивна и рехабилитационна педаго-

гика, както и слабо владеене на ком-

пенсаторни педагогически меха-

низми.  

 Недостатъчно противодействие на 

установената хиподинамия на децата.  

 Липса на адекватна корекционна ра-

бота с деца с агресивни прояви.  

 Затруднена работа с родители, демон-

стриращи социална неангажираност 

и незаинтересованост от обучението 

и възпитанието в детската градина. 
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 Осигуряване на емоционален ком-

форт за мотивирани изяви на децата; 

 Популяризиране, изява и презенти-

ране на творчеството и уменията на 

децата – изложби, участие в кон-

курси, празненства.  

 Приобщаване на децата към  общочо-

вешките ценности и народни тради-

ции. 

 Стимулиране и насърчаване на кри-

тично и творческо мислене.  

 Балансиран дневен режим, осигуря-

ващ здравословна среда за децата и 

равнопоставеност на дейностите.  

 Недостатъчно използване на ИКТ и 

образователни софтуерни продукти.  

 Административна натовареност осо-

бено в началото и края на учебната 

година.  

 Липса на критичност при подбор на 

програмна система и помагала.  

 Липса на програма за здравна профи-

лактика и закалителен режим на де-

цата. 

 Нарастващ брой деца, нуждаещи се 

от допълнителна ресурсна подкрепа и 

логопедична помощ; тромава проце-

дура при обхващането им. 

Вътрешен потенциал 

 Придобиване на знания и умения за съвременните методи и подходи на възпи-

тание чрез активно самообразоване, вътрешни и външни квалификации и тре-

нинги. 

 Включване в обучителни програми за работа с ИКТ и обучителен софтуер. 

 Приобщаване на родителите към образователния процес чрез интерактивни 

форми на взаимодействие. 

 Разширяване на взаимодействието с партниращи институции.   

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА  

Детската градина е стопанин на две сгради в едно населено място: основна - в кв. 

„Деленките“, ул. „Сокол“, №10 и филиал - в центъра на с. Айдемир, ул. „Преслав“, № 16. 

Отдалечеността помежду им е 2 км. Построени са преди 40 години. Отговарят на изиск-

ванията на Наредба №3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските гра-

дини. Заради намалелия брой деца през последните 10 години част от помещенията не се 

използват, както и части от прилежащите дворни пространства.  

Обзавеждането на работните помещения е на функционално ниво. През послед-

ните 5 години бяха направени частични външни и вътрешни ремонти по сградите: дог-

рама, покрив, фасадна мазилка; във функциониращите помещения - подова настилка, 

маси и столове за децата, постелъчен инвентар, санитарните възли, кътове за игра в за-

нималните и на двора. Главно във филиала частично е осъвременена и учебно-техничес-

ката база – лаптопи, телевизори, принтери в групите и обща интерактивна дъска за двете 

групи. 
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МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 6 просторни занимални, към всяка от тях: спално помещение, кътове за 

игра и хранене, приемна, родителски кът, кухненски офис, санитарно по-

мещение; 

 Занималня за допълнителни педагогически услуги и форми на обучение; 

 Физкултурен салон във всяка сграда; 

 Медицински кабинети – 2 бр.; 

 Кабинети на директора, счетоводителя и домакина; 

 Методични кабинети – 2 бр.; 

 Кухненски блокове – 2 бр.; 

 Перални помещения и сушилни – 2 бр.; 

 Архив; 

 Обособен главен вход към всяка сграда; 

 Изградено видеонаблюдение; 

 Оборудвани детски площадки за игри и спорт, вкл. за яслената група; 

  Изграден учебен кът на открито и учебна опитна градинка във филиала. 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

 Просторни помещения за игра, 

учене, спорт, сън и работа; 

 Стартирало обновяване на учебно-

техническата база; 

 Стартирали ремонтни дейности по 

оздравяване на сградите – сменена дог-

рама; 

 Озеленени дворни пространства; 

 Външно видеонаблюдение; 

 Локални отоплителни системи – 

промишлен газьол; 

 Собствени кухненски блокове; 

 Обособени помещение за допълни-

телни педагогически услуги; 

 Информационно осигуряване – 

сайт на ДГ, страница във ФБ и профили в 

социалната мрежа на всяка група; 

 Липса на изолация на сградите и 

цялостен ремонт на покривите; 

 Липса на газификация; 

 Необходимост от пълно измазване 

на помещенията; 

 Амортизирано оборудване и обза-

веждане на физкултурните салони; 

 Недостатъчен брой съоръжения на 

детските площадки; 

 Липса на площадки за БДП; 

 Липса на подход за колички във 

филиала заради яслената група; 

 Морално и технически остаряла 

бетонова настилка; 

 Липса на достатъчен брой ком-

пютри за групите, таблети за индивиду-

ална работа в 4 гр. и на втора интерак-

тивна дъска. 

Вътрешен потенциал 
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 Намиране на нови източници за допълнителни приходи в бюджета на ДГ. 

 Включване в общинската програма за енергийна ефективност или капиталови 

разходи. 

 Включване в общинската програма за газификация. 

 Мотивиране на родителите за активно участие в доброволчески инициативи на 

ДГ. 

 Привличане на дарения.  

 Кандидатстване по националните програми на МОН и други министерства. 

ФИНАНСИРАНЕ  

Като общинска образователна институция ДГ „Мир“ се финансира от Община Си-

листра по две направления – държавна и общинска субсидии. Детската градина прилага 

системата на делегиран бюджет.  

Средствата за държавните дейности се определят по Единен разходен стандарт за 

дете със Закона за държавния бюджет и се разпределят от Общината по утвърдена фор-

мула.  

От държавния бюджет се финансира издръжката на процеса на възпитание и обуче-

ние на децата и подпомагане на равния им достъп и личностно развитие. Осигуряват се 

средства за задължителната предучилищна подготовка. Останалите разходи – за храна, 

горива, вода, електроенергия и ремонти, се финансират от общинския бюджет. ЗПУО 

дава възможност за привличане на допълнителен ресурс чрез кандидатстване по нацио-

нални и европейски програми за развитие, собствени приходи, дарения, спонсорство.  

Въпрос на добро планиране, рационално разходване на наличния финансов ресурс и 

инициативност за допълнителни приходи е постигането на положителни промени в раз-

витието на детската градина. През последните 4 години се наблюдават следните пости-

жения:  

 Поетапно обновяване на интериора и екстериора в детската градина чрез ре-

монтни дейности и обогатяване на пространствата; 

 Повишаване на мерките за енергийна ефективност чрез подмяна на дограма и 

подови настилки, ремонт на покривни конструкции.  

 Повишаване на мерките за сигурност по отношение опазване живота и здра-

вето на децата и персонала, както и за защита на имуществото от вандализъм; 

 Подобряване на храненето на децата, като стремежът е да се предоставя пъл-

ноценна и здравословна храна.  
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 Увеличени са възможностите за допълнителна квалификация на педагогичес-

кия екип; 

 Редовно се изплащат заплатите на персонала, транспортните разходи на пъту-

ващите учители и диференцираното заплащане за постигнати резултати; 

 Напоследък се осигуряват средства за работно облекло и допълнително мате-

риално стимулиране. 

Силни страни Затрудняващи моменти 

 Делегиран бюджет и възможност 

от страна на директора да планира и уп-

равлява изразходването на финансовия 

ресурс в зависимост от приоритетите на 

ДГ. 

 Въведена СФУК. 

 Наличие на Вътрешни правила за 

труд и работна заплата. 

 Наличие на финансови средства за 

диференцирано заплащане. 

 Целеви ресурс по схеми „Учили-

щен плод“ и „Училищно мляко“. 

 Целеви ресурс за предучилищна 

подготовка в ПГ; 

 Целеви ресурс за медицинските ка-

бинети; 

 Дарителска активност; 

  Целеви средства за текуща квали-

фикация.  

 Липса на средства за основни ре-

монти на двете сгради; 

 Нищожен брой разработени и ре-

ализирани проекти; 

 ДГ не може самостоятелно да 

кандидатства за значим инфраструкту-

рен проект освен чрез Община Силистра.  

 Недостиг на средства за закупу-

ване на съвременни технически пособия 

за работа и за учебни процес.  

 

Вътрешен потенциал 

 Активизиране на дейността по разработване и кандидатстване с качествени 

проекти по националните програми на МОН за подобряване на материалната база; 

ползване и на други финансови инструменти; 

 Максимален обхват на децата от местната общност с цел подобряване на на-

туралните показатели; 

 Привличане на дарения, мотивиране на предприемачи за спомоществователс-

тво; 

 Разширяване на възможностите за собствени приходи към бюджета на ДГ.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИ ФАКТОРИ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА, 

УЧАСТВАЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  
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Предучилищното образование като процес на обучение, възпитание и социа-

лизация на подрастващите се осъществява при взаимодействие с родителите и публич-

ната среда. Участници в този процес са децата, учителите, семейството, директорът. Сът-

рудничеството помежду им се осъществява при условия и ред, определени в Правилника 

за дейността на детската градина. Част от механизма за взаимодействие са плановете за 

работа с родители по групи. 

Стратегията за развитие на ДГ „Мир“ в периода 2016-2020 г. си беше поставила 

за цел да подобри качеството на сътрудничество с родителите и ефективността от стра-

тегически взаимодействия със социални структури, имащи отношение към личностното 

развитие на децата. Отбелязан е напредък и той може да се класифицира в няколко нап-

равления: информационно, решаване на проблеми, активно включване в образователния 

процес и подобряване на материалната среда, участие в колективни органи в помощ на 

образователната институция. Но този аспект подлежи на непрекъснато развитие. 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ   

Връзката със семейството е силен фактор за постигане на общата цел – подготовка 

на детето за света, в който ще живее, чрез изграждане на ключови компетентности. Стре-

межът ни е тази връзка да е динамична и двупосочна. През годините търсихме и реали-

зирахме разнообразни форми на сътрудничество с цел осигуряване на адекватни условия 

за развитие на децата и постигане на устойчиви образователни резултати.  

Силни страни Застрашаващи моменти 

 Информационна: 

- Интернет страница на ДГ с публи-

кувани всички нормативни актове и пла-

нови документи за ДГ; 

- Информационни табла на входа в 

двете сгради; 

- Кътове за родители по групи; 

- Фейсбук страница на ДГ за текуща 

информация и ФБ профили на групите за 

неформална комуникация. 

- Открити моменти – празници, раз-

влечения, тържества. 

 Проблемни ситуации: 

- Прилагане на правила и система на 

взаимодействие с родители и медицински 

лица при здравословни проблеми на де-

цата; 

 Затруднена работа с родители, 

подценяващи обучението на детето в ДГ; 

 Разминаване с очакванията на ро-

дителите по отношение на ценностното 

формиране на личността на детето;   

 Слаба активност на учителите за 

реализиране на инициативи извън стан-

дартния образователен процес; 

 Недостатъчна подготвеност на 

учителите за решаване на конфликтни си-

туации с родители; 
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- Индивидуални консултации на ро-

дители по желание или при възникнал  

- проблем; 

- Анкетиране на родители; 

- Родителски срещи; 

 Включване на представители на 

семейството в: 

- процеса на обучение; 

- доброволчески инициативи; 

- дарителски събития; 

- допълнителни педагогически форми. 

 Съдействие на семейната общ-

ност при реализиране на празници, тър-

жества, състезания, конкурси и др. 

 Участие в колективни органи: ро-

дителски актив, Обществен съвет. 

Вътрешен потенциал: 

 Повишаване на компетентността на учителите за ефективно общуване с предс-

тавители на семейството чрез обучение, тренинги; 

 Подпомагане повишаването на педагогическата компетентност на семейството 

– тренинги с родители; групи за подкрепа на родители; 

 Повишаване инициативността на учителите за съвместни дейности; 

 Активно планиране и включване на родителите в инициативи извън ДГ.  

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

Социално-икономическите и политически условия в страната засилват нуждата 

от отваряне на образователната институция към нови и ефективни взаимодействия с раз-

лични институции и организации, които имат отношение към съществуването и разви-

тието на ДГ.  

 Приемственост ДГ – училище: 

- Проследяване развитието на децата, възпитаници на ДГ; 

- Съвместни инициативи на ДГ и училище; 

- Информация за профилиране на училищата с цел развиване на детските заложби. 

 Здравно образование: 

- Взаимодействие при карантини, епидемии и други масови здравни проблеми; 

- Датски празници на здравна тематика; 

- Съвместна работа с РЗИ за възпитаване на здравна култура у деца и родители. 
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 Културни и социални партньорства: 

- Съвместна работа с местните читалища, Дома за стари хора в с. Айдемир, ОДК – 

Силистра, ПЗГ „Добруджа“, Ротари клуб. 

 Спомоществователи и неправителствени организации. 

- Частни фирми на родители; 

- Арендатори; 

- Големи фирми, където работят наши родители; 

- Агенции, фондации, сдружения, които имат дейност, насочена към подпомагане 

на семейства в нужда, насърчаване на талантливи деца, опазване на природата и 

др. 

Досегашната практика показва най-общо, че родителите имат нагласа да отклик-

ват на нуждите на детската градина. Те го приемат като форма на благодарност за труда, 

положен за развитието, възпитанието и обучението на техните деца. Колкото този труд 

е по-качествен по тяхна преценка, толкова по-висока е степента на последващата им от-

зивчивост. А доброто име на институцията дава мотив и на други организации да проя-

вяват щедрост за благополучието на децата от местната общност.  

От направения дотук анализ на състоянието на ДГ „Мир“ се виж-

дат постиженията за последните 4 години, нерешените проблеми, въз-

можностите за надграждане и развитие. За новия стратегически период 

е нужно да бъдат актуализирани целите, мерките и действията за прео-

доляване на проблемите и следване на националната политика за развитие 

на образованието.  
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ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Законосъобразност – съответствие на целите и предлаганите мерки 

на законите и подзаконовите нормативни актове. 

2. Партньорство – широко участие на всички организации и партньори 

в реализацията на политиките за развитие на образователната инсти-

туция.   

3. Координираност – осигуряване на взаимна обвързаност и съгласува-

ност на прилаганите мерки от страна на образователната институция 

и социалните партньори. 

4. Съответствие – подбор на адекватно спрямо целите съдържание и 

методи за тяхното постигане, които да съответстват на изискванията 

за прогрес и уважение към институцията.  

5. Предвидимост – стратегията е основана на приемствеността и адре-

сира новите предизвикателства към развитието на образователната 

институция и благосъстоянието на децата.  

6. Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългос-

рочно въздействие за постигане на определената визия. 

7. Прозрачност, публичност и отчетност – осигуряване на високо 

ниво на информираност за инвестираните ресурси, постигнатите ре-

зултати, активното партньорство и участието на децата в процеса на 

реализация.   
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МИСИЯ. ВИЗИЯ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ. 

МИСИЯ 

Дейността на ДГ „Мир“ е насочена към формиране на личностни 

качества и социални компетентности на децата в интегрирана, здра-

вословна, сигурна и насърчаваща образователна среда за справяне с пре-

дизвикателствата през следващия житейски етап.  

ВИЗИЯ 

Стратегията прогнозира и определя направления и действия за подобряване на 

благополучието на децата чрез:  

 обграждане с обич, уважение и подкрепа, предоставяне на избор и възмож-

ности, за да се чувства всяко дете реален и активен участник във всички дей-

ности, свързани с неговото развитие; 

 Създаване на условия за усъвършенстване на образователната среда чрез актив-

ното участие на всички, ангажирани с педагогическата и възпитателната дей-

ности на децата. 

 Подобряване на условията за реализиране на образователната и възпитател-

ната работа в детската градина.  

 Ефективно взаимодействие на детската градина, семейната общност и парт-

ньорски организации. 

 

Стратегията регламентира създаването на условия за развиване на образовател-

ната среда чрез активното участие на заинтересованите страни, правата и отговорностите 

на всички участници, ангажирани в изпълнението на дейностите, осигуряващи постига-

нето на целите в съответствие с интереса на децата и общността. 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

Формиране на качествена образователна среда със съвременна ма-

териална база, здравословни условия на живот и работа, усъвършенст-

ващи професионалната си компетентност учители и активна семейна 

общност за успешен преход на децата от детската градина към учи-

лище.  
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ОБЛАСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Образователен процес 

2. Материална база 

3. Професионална компетентност 

на персонала 

4. Семейна общност 

5. Приемственост 

Всяка една от областите на въздействие се развива в двегодишните планове с кон-

кретни мерки и дейности, очаквани резултати, отговорности и примерни срокове с цел 

реализирането на стратегията.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

 Повишаване качеството и ефективността на образователен 

процес. 

 Повишаване качеството на управление. 

 Модернизиране на материалната и технологична база. 

 Активно партньорство с родителската общност и организа-

ции, имащи отношение към образователния процес. 

 Усвояване на европейски опит в областта на ПУО и инова-

тивни методи на работа с деца.  

Дете

Учители

База

Образо
вание

Семейство

Училище
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ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ  И ДЕЙНОСТИ, ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ  

 

Стратегическа цел Оперативни цели Мерки и дейности Индикатори 

Повишаване  качеството 

и ефективността на об-

разователния процес.  

1. Прилагане на личностно-

ориентирани модели на пе-

дагогическо взаимодейст-

вие. 

2. Създаване на иновативна 

образователна среда, сти-

мулираща развитието на 

заложбите и потенциала на 

всяко дете. 

3. Формиране на устойчива 

нагласа и мотивация за 

учене в периода на задъл-

жителната подготовка. 

4. Осигуряване на подкрепа 

за равен достъп до образо-

вание и развитие на децата 

със СОП. 

5. Усъвършенстване на про-

фесионалните компетент-

ности на педагогическите 

специалисти.  

1.1. Ефективно планиране и твор-

чески подход в обучението. 

1.2. Анализ на резултатите от преду-

чилищната подготовка, съпоставими с 

ДОИ и набелязване на мерки за преодо-

ляване на затрудненията.   

2.1. Разнообразяване на пространството 

и действията, подпомагащи овладява-

нето на знания и умения за здравословен 

и природосъобразен начин на живот. 

2.2. Използване на електронни образова-

телни и познавателни инструменти. 

2.3. Създаване на условия за избор и 

включване в допълнителни дейности и 

изяви на деца със заложби и по интереси.   

3.1. Практическо прилагане на образова-

телното съдържание. 

Анализирани данни, 

 

 

Мерки за повишаване 

качеството на обуче-

ние; 

 

Видове и брой нови 

пространства; прог-

рама за здравна про-

филактика и закалите-

лен режим; 

Формиране на дос-

тъпни дигитални уме-

ния у децата; 
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3.2. Насърчаване и популяризиране на 

детските постижения. 

4.1. Успешна корекционна работа с деца 

с езикови и говорни проблеми. 

4.2. Използване на интерактивни методи 

при работа с деца със СОП. 

4.3. Ранно установяване на СОП и насър-

чаване развитието на силните страни и 

заложби на децата. 

5.1. Осигуряване на условия за участие в 

квалификационни форми на различни 

нива. 

5.2. Насърчаване на самообразоването и 

стремежа за усъвършенстване на профе-

сионалните компетентности. 

5.3. Развиване на уменията за работа по 

проекти, използване на ИКТ в образова-

телния процес и езикови компетент-

ности.  

Брой и видове допъл-

нителни дейности из-

вън ДОИ; брой и ви-

дове изяви на децата. 

 Рефлексно равнище 

на знанията на децата. 

Публикации в интер-

нет и табла за успе-

хите; 

Брой подпомогнати 

деца; 

Резултати от предучи-

лищната подготовка, 

съотнесени с ДОС; 

Планове за подкрепа 

Брой участници и по-

лучени кредити; 

Повишено качество на 

работа; повишена 

оценка при атести-

ране; 
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Повишено качество на 

ПУО; спечелени и реа-

лизирани проекти; 

Повишаване качеството 

на управление. 

1. Осигуряване на позитивна 

и безопасна работна среда 

за персонала.  

2. Усъвършенстване на поли-

тиката за прозрачност и 

екипност. 

3. Мотивиране на колектива 

за активно включване и 

продуктивност в дейности, 

подпомагащи развитието 

на ДГ.  

4. Стратегическо планиране, 

мениджмънт на ресурсите 

и управление на риска. 

1.1. Създаване на механизъм за ефек-

тивна вътрешна комуникация. 

1.2. Поддържане на здравна хигиена и 

здравна профилактика.  

2.1. Децентрализиране на управлението 

– делегиране на права и отговорности.  

2.2. Екипност при обсъждане и вземане 

на важни решения. 

3.1. Създаване на механизъм за насърча-

ване на професионалното усъвършенст-

ване и активното включване в развиващи 

дейности. 

3.2. Диференцирано финансово възнаг-

раждение в зависимост от извършената 

работа, квалификация, творчество.  

4.1. Създаване на работеща стратегия и 

планове за новия програмен период. 

4.2. Контрол за правилното разпределе-

ние и разходване на средства. 

Подобрени вътрешни 

комуникации; Ефек-

тивни връзки между 

учители и родители; 

Осъществена здравна 

профилактика; 

Добър микроклимат; 

Действащ механизъм; 

 

 

 

Повишена ефектив-

ност в работата; 

 

Стратегия и двего-

дишни планове; 

Ефективност на разхо-

дите; 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул. ”Сокол” 10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 

24 

Стратегия за развитие на ДГ „Мир“, с. Айдемир за периода 2020-2024 година 

4.3. Провеждане на превантивен кризи-

сен мениджмънт. 

Работещ план за уп-

равление на риска; 

Модернизиране на мате-

риалната и технологична 

база. 

1. Включване в общинската 

инвестиционна програма за 

енергийна ефективност. 

2. Актуализиране на матери-

алните условия за провеж-

дане на съвременно преду-

чилищно обучение. 

3. Анализиране на възмож-

ностите за участие в прог-

рами и грантови схеми.  

4. Насърчаване на дарителс-

ката активност. 

5. Повишаване на обществе-

ната култура, свързана с 

безопасност на движение 

по пътищата.  

1.1. Саниране на основната сграда и фи-

лиала. 

2.1. Текущо обновяване на методичната 

база. 

2.2. Създаване на образователни кътове 

в двора на ДГ. 

2.3. Кандидатстване за втора интерак-

тивна дъска и таблети за работа в 4 

гр. 

3.1. Проследяване на националните 

програми на МОН и др. министерства. 

3.2. Проучване на организации, предос-

тавящи грантови схеми.  

4.1. Осъществяване на срещи с потенци-

ални дарители и приобщаването им към 

живота в ДГ. 

5.1. Кандидатстване по НП на МОН за 

изграждане на площадка по БДП. 

Санирани функциони-

ращи части; 

Актуализирана обра-

зователна среда; 

Нови кътове за учене 

чрез игра и практи-

ческо приложение на 

знанията; 

Нова техника; 

 

Разработени проекти; 

Реализирани дарения; 

 

 

Изградена площадка 

за БДП; 
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Активно партньорство с 

родителската общност и 

организации. 

1. Създаване на система за ак-

тивно взаимодействие с ро-

дителската общност. 

2. Насърчаване на добровол-

ческата активност в учеб-

ния процес и в дейности, 

свързани с подобряване ба-

зата на ДГ.  

3. Участие в управлението на 

ДГ. 

4.  Подпомагане повишава-

нето на педагогическата 

компетентност на семейст-

вото. 

5. Разширяване на традици-

онни партньорски взаимо-

действия и привличане на 

нови съмишленици за раз-

витие на ДГ. 

1.1. Планиране и организиране на ме-

тоди, форми и подходи за взаимо-

действие. 

1.2. Обсъждане на мерките с родителс-

ката общност. 

2.1. Разясняване на възможностите и 

ползите за децата от доброволческата ак-

тивност на родителите.  

2.2. Популяризиране на постигнатите ре-

зултати.  

3.1. Включване на родители в активи на 

групите и в Обществения съвет към ДГ. 

4.1. Провеждане на индивидуални кон-

султации с учители или друг тип педаго-

гически специалисти.  

4.2. Подпомагане на групи  за взаимопо-

мощ и подкрепа за родители на деца със 

сходни  проблеми.   

5.1. Реализиране и популяризиране на 

съвместни координирани дейности с 

партньорски организации.  

Работеща система за 

партньорство; 

 

Проведени формални 

срещи;  

Проведени формални 

и неформални срещи и 

разговори с родители; 

Публикации, свързани 

с доброволчески ак-

тивности; 

Протоколирани мне-

ния и позиции; 

Ефективно решени ка-

зуси;  

Осигурени специа-

листи, медиаторство; 

Проведени съвместни 

дейности в полза на 

децата; 
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.2. Учредяване на отличие „Добротво-

рец“.  

Отличени партньори 

Усвояване на европейски 

опит в областта на ПУО 

и иновативни методи за 

работа. 

1. Проучване на възможности 

за участие в международни 

партньорски проекти по 

идентифицирани сходни 

проблеми. 

2. Използване на възможнос-

тите на e-Twinning за об-

мяна на идеи, споделяне на 

опит, подготовка на съв-

местни проекти. 

1.1. Установяване на контакти с потен-

циални международни партньори за 

сътрудничество и мобилност по 

програма „Еразъм“. 

1.2. Запознаване с добри практики и 

адаптирането им към условията в ДГ. 

2. Периодично информиране и споде-

ляне с колегията на полезна инфор-

мация и възможности за повишаване 

на компетентностите на персонала.    

Осъществени кон-

такти и мобилности; 

 

Внедрени добри прак-

тики. 
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ФИНАНСИРАНЕ 

Детска градина „Мир“, с. Айдемир работи с делегиран бюджет. Има опит при 

планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финан-

сово управление и контрол на публичните средства като план от дейности, обхващащ 

управленски задължения, политики и методи, гарантира сигурност и рационалност 

при управлението на финансовите средства.   

Част от предвидените мерки и дейности за изпълнение на стратегическите цели 

не изискват финансиране. Те са обвързани с активната намеса на човешкия фактор чрез 

осъществяването на меки мерки, политики и дейности. Дейностите, които изискват фи-

нансови средства, се осигуряват от бюджета на ДГ, целеви средства от първостепенния 

разпоредител с бюджета – кмета на общината; собствени средства, средства от проекти и 

програми, финансирани от националния бюджет и ЕС, както и други източници. 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА, КОНТРОЛ 

Наблюдението, контролът и оценката за реализиране на стратегията са взаимно 

допълващи се функции, които се изпълняват в логическа последователност.  

Наблюдението включва набиране на количествени и качествени данни от изпъл-

нението на дейностите, а техният анализ дава информация за промените, които настъпват 

в приоритетните области за въздействие. Напредъкът към текущия момент се съпоставя 

с първоначалните очаквания, така че да се определят по-нататъшни конкретни действия.  

Контролът е задължителен компонент на управленския процес по реализацията 

на стратегията. Той се фокусира върху спазването на нормативните актове, процедури и 

документация. Като процедура се прилага и Система за финансово управление и конт-

рол. Осъществява се от директора на детската градина.  

Оценката е моментна снимка на изпълнението на стратегията. Тя отразява постиг-

натите до момента резултати, въздействието ѝ и потребностите, които е предназначена 

да удовлетвори. 

Наблюдението и оценката ще се извършват в средата и края на плановия период 

от вътрешен екип. Гражданският контрол за реализирането на стратегията ще се осъщес-

твява от обществения съвет към детската градина.  

 В рамките на 4-годишния период за изпълнение на стратегията заинтересованите 

страни ще получават актуална информация и ще имат възможност да участват във взе-

мането на решения от гледна точка на съгласуване на техните интереси.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 За успешното организиране на процеса на развитие на детската градина е важно 

осигуряването на устойчива рамка, която интегрира идеите и приоритетните действия за 

създаване на условия за пълноценен живот на децата в образователната институция – 

благоприятна битова среда и позитивен микроклимат. От своя страна добрата среда е 

предпоставка за устойчивост на овладените знания, умения и отношения, необходими за 

адаптивността на децата в следващия етап от израстването им.  

 Но тази система от целенасочени действия и стимули се осъществява в динамична 

обществено-икономическа, политическа и социална среда, което прави стратегията от-

ворен документ. При промени в нормативната уредба, националните политики, свързани 

с детето и образованието, както и при местни и локални промени стратегията подлежи 

на ревизиране и актуализация.  

 Изпълнението на стратегията ще се придружава от достатъчно информация и пуб-

личност, за да се гарантира известността на целите и постиженията. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Характеристика на програмната система в ДГ „Мир” – с. Айдемир 

Приложение 2 – Оперативен план за действие и финансиране 
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Приложение №1  

към Стратегия за развитието на ДГ „Мир, с. Айдемир“ за периода 2020-2024 година 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА 

 

Програмната система на Детска градина „Мир“- с. Айдемир, общ. Силистра е 

предназначена за деца от 3 до 7-годишна възраст и представлява цялостна концепция и 

създава условия за придобиване на компетентности по всички образователни направле-

ния в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование от 2016г., На-

редба № 5 /03.06.2016г. и ДОС  от 2016 г. Чрез нея се осигуряват познавателното, физи-

ческото, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо раз-

витие на децата в условията на игра и при взаимодействие и сътрудничество с родите-

лите. 

Системата е разработена на базата на следните водещи цели: 

1. Осигуряване на равнопоставеност на всички деца при отчитане на индивидуалния им 

опит.  

2. Отчитане на индивидуалните възможности на всяко дете и темповете на неговото 

развитие. 

3. Развитие на самостоятелност и отговорност на детето. 

4. Формиране на умения за работа в екип /група/. Формиране на социално- комуника-

тивна компетентност на основата на различни възможности на педагогическо взаимо-

действие. 

 Формиране на умения за комуникиране и общуване с връстници и възрастни. 

6. Постигане на педагогическо взаимодействие със субект - детето, а учителят - като 

сътрудник и партньор. 

7. Функционално интегриране на образователното съдържание по направления и по въз-

растови групи. 

8. Съчетаване на практическа и умствена дейност. 

9. Формиране на динамична система от представи, умения и отношения . 

10. Гарантиране на балансирано взаимодействие между детска градина  и училището. 

 

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Формите на педагогическо взаимодействие (според Наредба №5 от 03.06.2016 г.) 

се организират в съответствие с Програмната система на ДГ, при зачитане на потребнос-

тите и интересите на децата.  
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Основна форма на педагогическото взаимодействие е педагогическата ситуация, 

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

само в учебно време и осигуряват постигането на компетентностите, определени в ДОС  

за предучилищно образование. Формите се отнасят за всички образователни направле-

ния:  

1. Български език и литература; 

2. Математика; 

3. Околен свят – социален и природен;  

4. Музика; 

5. Изобразително изкуство; 

6. Конструиране и технологии; 

7. Физическа култура. 

 

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образо-

вателни направления и възрастови групи: 

 

Първа група – 11 бр. ситуации седмично 

Втора група – 13 бр. ситуации седмично 

Трета група – 15 ситуации седмично 

Четвърта група – 17 бр. ситуации седмично 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул. ”Сокол” 10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 

31 

Стратегия за развитие на ДГ „Мир“, с. Айдемир за периода 2020-2024 година 

 

Посоченият брой педагогически ситуации за всяка възрастова група е минималния, 

регламентиран в Наредба №5 /03.06.2016 г.  

 

Допълнителните форми се организират ежедневно по преценка на учителя и са 

свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез допълните форми на 

педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетент-

ности от определените в ДОС за предучилищно образование, които допринасят за лич-

ностното развитие и за разнообразяване живота на детето. 

В ДГ „Мир” допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, които се 

провеждат във всички групи и са част от системните дейности за реализиране на поста-

вените цели, са: 

» утринна гимнастика; 

» дидактични игри; 

» подвижни игри; 

» сюжетно-ролеви игри; 

» конструктивно-технически игри; 

» театрализирани игри; 

» творчески занимания по интереси; 

» празници; 

» развлечения; 

» екскурзии; 

» трудови дейности за изграждане на битови и хигиенни навици у децата; 

» природоюбителски дейности; 

» индивидуална работа с деца - напреднали деца или деца, нуждаещи се от допъл-

нителна подкрепа. 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

Часови интервал  Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

      ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА: 

07.00 - 08.10 ч.  Прием на децата по групи, дейности по интереси, индивидуална работа 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул. ”Сокол” 10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 

32 

Стратегия за развитие на ДГ „Мир“, с. Айдемир за периода 2020-2024 година 

08.10 - 08.30 ч.  Утринна гимнастика 

08.30 - 09.00 ч.  Закуска и подготовка за педагогическа ситуация 

09.10 - 09.25 ч.  Педагогическа ситуация 

09.25 - 09.35 ч.  Подготовка за втора педагогическа ситуация 

09.35 - 09.50 ч.  Педагогическа ситуация 

09.50 - 10.00 ч.  Междинна закуска 

10.00 - 11.45 ч.  Дейност по избор на децата, развлечения, игри, разходки, спорт и др. 

11.45 - 13.00 ч.  Обяд и подготовка за сън 

13.00 - 15.15 ч.  Следобеден сън 

15.35 - 16.00 ч.  Подвижни игри. Подкрепителна закуска 

16.00 - 16.15 ч.  Педагогическа ситуация/допълнителни форми 

16.20 - 19.00 ч.  Дейности по избор на децата в центрове по интереси, разходки, развле-

чения, свободни игри, изпращане  на децата 

  ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ : 

07.00 - 08.00 ч.  Прием на децата по групи. Дейност по избор на децата в центрове по 

интереси, индивидуална работа 

08.00 - 08.30 ч.  Утринна гимнастика 

08.30 - 08.50 ч.  Закуска 

08.50 - 09.10 ч.  Педагогическа ситуация 

09.10 - 09.20 ч.  Подготовка за втора ситуация 

09.20 - 09.40 ч.  Педагогическа ситуация 

09.50 - 10.10 ч.  Педагогическа ситуация/допълнителни форми 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул. ”Сокол” 10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 

33 

Стратегия за развитие на ДГ „Мир“, с. Айдемир за периода 2020-2024 година 

10.10 - 10.20 ч.  Междинна подкрепителна закуска 

10.20 - 12.00 ч.  Дейност по избор на децата, развлечения, разходки, игри, спорт и др. 

12.00 - 13.00 ч.  Обяд и подготовка за сън 

13.00 - 15.00 ч.  Следобеден сън 

15.00 - 15.15 ч.  Подвижни игри 

15.30 - 15.50 ч.  Следобедна подкрепителна закуска 

15.50 - 16.10 ч.  Педагогическа ситуация 

16.10 - 17.00 ч.  Педагогическа ситуация/допълнителни форми 

17.00 - 19.00 ч.  Дейности по избор на децата в центрове по интереси, разходки, развле-

чения, свободни игри, изпращане на децата. 

 

Дневният режим е определена с Правилника за дейността на детската градина. 
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ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Тематичното разпределение включва темите, очакваните резултати, методите и 

формите за проследяване постиженията на децата във всяка група по образователни нап-

равления за учебната година.  

Разработва се от учителите, като се отчитат интересите на децата и спецификата 

на детското здраве. Осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието 

по образователни направления. Вариантът за изработване на тематичното разпределение 

е по избор на учителите. 

Утвърдените от директора тематични разпределения се съхраняват от учителите 

на групата заедно с дневника на групата. Темите, които се реализират в съответния ме-

сец, имат глобален характер, реализират се чрез една или няколко педагогически ситуа-

ции и дават възможност за придобиване на компетентностите от различните образова-

телни направления.  

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъ-

ществява във всички възрастови групи в ДГ, интегрирано в обучението по образователни 

направления.  

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУО 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обу-

чение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите и 

други институции.  

Участници в ПУО са децата, учителите, родителите, директорът, институции, 

свързани с образованието. Сътрудничеството и взаимодействието между участниците в 

ПУО се осъществява при условия и по ред, определени в ПДДГ. Част от механизма за 

взаимодействие са и Плановете за работа с родителите по групи. 

 Връзки с родителите 

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с 

децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти. Сътрудничеството 

и взаимодействието между тях, създават условия за постигане на целите на учебно-

възпитателния процес, както и за формиране на положително отношение към образо-

вателната институция.  

Взаимоотношенията между семейството и училището трябва да са изградени на 

основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за прак-

тическо реализиране на общите възпитателни цели.  
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Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се 

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

градина. Част от механизма за взаимодействие са и Плановете за работа с родителите по 

групи. 

  Сътрудничеството и партньорството с родителите се осъществява чрез: 

» Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

» Родителски срещи; 

» Проучване на желанията и мненията на родителите; 

» Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и ин-

дивидуалните постижения на всяко дете; 

» Провеждане на открити моменти; 

» Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образо-

вание: оказване на помощ под различна форма на групата и ДГ, включване в 

образователния процес чрез участие в Консултативния кабинет за родители, 

общи проектни дейности, презентирани от родители за деца, общи изяви и др. 

» Различни форми на комуникация: сайт, страничка във ФБ, профили на всяка 

група във ФБ, месинджър, вайбър, комуникация чрез телефон, съобщения, 

живи контакти.  

» Провеждане на общи празници, развлечения, концерти, базари и др. 

» Обществен съвет 

» Други форми за комуникация. 

 

» Външни връзки 

» Срещи с лекари, психолози, логопеди и други специалисти в различни области 

за отговори на въпроси, поставени от родители; 

» Връзки с НПО, фондации, агенции и други институции с цел търсене на въз-

можности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства. 

»  Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, под-

помагащи дейността на детската градина: 

 Обединен детски комплекс; 

 Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности”; 

 Дирекция „Социално подпомагане”; 

 Отдел „Закрила на детето”; 

 Кметство Айдемир; 

 Земеделски кооперации и производители; 

 Читалища; 

 Основни училища и др.
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Приложение №2 към Стратегия за развитие на детската градина  

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 2021 – 2022 Г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Оперативни цели:  

1. Прилагане на личностно ориентирани модели на педагогическо взаимодействие. 

2. Създаване на иновативна образователна среда, стимулираща развитието на заложбите и потенциала на всяко дете. 

3. Формиране на устойчива нагласа и мотивация за учене в периода на задължителната предучилищна подготовка. 

4. Осигуряване на подкрепа за равен достъп до образование и развитие на децата със СОП.  

5. Усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти.  

№ по 

ред 

Дейности Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Финанси-

ране 

1.1. Обогатяване и прилагане на програмна система с подходящи 

форми на педагогическо взаимодействие. 

постоя-

нен 

Подобряване на образователните 

постижения на децата 

Директор ДГ 

1.2. Реализиране на проекти, подпомагащи качеството на образо-

вателния процес. 

постоя-

нен 

Брой реализирани проекти Директор, учи-

тели 

ДГ, 

външно 

1.3. Акцентиране в учебното съдържание на придобиването на со-

циални умения и знания. 

Постоя-

нен 

Повишени резултати в личност-

ното развитие на децата 

Директор, учи-

тели 

ДГ 

1.4. Осигуряване на ресурсна, логопедична и психологическа под-

готовка на нуждаещите се деца. 

Участие в национален проект „Активно приобщаване в систе-

мата на ПУО“ 

Постоя-

нен, 

2022 г. 

Брой подпомогнати деца Директор, спе-

циалисти 

ДГ, др. из-

точници 

1.5. Подпомагане на кариерното развитие на учителите чрез вън-
шни и вътрешни квалификации. 

Постоя-
нен 

Брой проведени поддържащи обу-
чения 

Директор ДГ, др. из-
точници 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ 

Оперативни цели: 

1. Осигуряване на позитивна и безопасна работна среда за персонала. 

2. Усъвършенстване на политиката за прозрачност и екипност. 

3. Мотивиране на колектива за активно включване и продуктивност в дейности, подпомагащи развитието на ДГ. 

4. Стратегическо планиране, мениджмънт на ресурсите и управление на риска.  

№ по 

ред Дейности Срок Индикатори за изпълнение Отговорник 
Финанси-

ране 

2.1. Актуализиране на Правилника за безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд; осигуряване на ЛПС и ра-

ботно облекло на помощния персонал. 

2021 г. Актуализиран правилник Директор ДГ 

2.2. Поддържане на информационната система на детската 

градина; включване на местната общност в значими дей-

ности на ДГ. 

постоя-

нен 

Сайт, ФБ-страница, бр. проведени пуб-

лични прояви 
Директор, 

учители 

ДГ, дари-

тели 

2.3. Участие на помощния персонал в подходящи обучения по 

конкретни теми и казуси; материално стимулиране през 

учебната година.  

постоя-

нен 

Ниво на ангажираност на персонала в зна-

чими събития на ДГ; спазване на етичния 

кодекс за работа с деца и ЕК на ДГ.  

Директор, 

учители, 

персонал 

ДГ 

2.4. Подобряване на битовите условия за обучение, възпита-

ние и игри на децата; реализиране на общи дейности с ро-

дителитеувеличаване на публичните изяви на децата.   

постоя-

нен 

Подобрени битови условия; бр. съвместни 

дейности; бр. публични изяви на децата; 

подобрен имидж на ДГ. 

Директор, 

учители, 

персонал 

ДГ, вън-

шни източ-

ници 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНА БАЗА. 

Оперативни цели: 

1. Включване в общинската инвестиционна програма за енергийна ефективност. 

2. Актуализиране на материалните условия за провеждане на съвременно предучилищно образование.  

3. Анализиране на възможностите за участие в програми и грантови схеми.  

4. Насърчаване на дарителската активност. 

5. Повишаване на обществената култура, свързана с безопасността на движение по пътищата.  

№ по 

ред Дейности Срок 
Индикатори за изпъл-

нение 
Отговорник Финансиране 

3.1. Кандидатстване пред Общината за включване на 

двете сгради в общинската програма за енер-

гийна ефективност – саниране. 

2022 г. 
Одобрение за включ-

ване. 
Директора  Общински бюджет 

3.2. - Закупуване на преносими компютри за всяка 

група; 

- кандидатстване за втора интерактивна дъска и 

таблети за 4 гр. 

- благоустрояване на физкултурните салони; 

- облагородяване на външната среда в ДГ; 

- изграждане на площадки по БДП 

- обновяване на детските съоръжения за игра в 

дворовете. 

2022 г. 

Бр. нови компютри, 

1 бр. интерактивна 

дъска; бр. таблети; 

Ремонтирани и благо-

устроени 2 бр. физкул-

турни салони; 

Изградени площадки 

по БДП -  2бр. 

Нови детски съоръже-

ния за игра – бр. 

Директора  Външно финансиране 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: АКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Оперативни цели:  

1. Създаване на система за активно взаимодействие с родителската общност. 

2. Насърчаване на доброволческата активност в учебния процес и в дейности, свързани с подобряване базата на ДГ. 

3. Участие в управлението на ДГ. 

4. Подпомагане повишаването на педагогическата компетентност на семейството.  

5. Разширяване на традиционни партньорски взаимодействия и привличане на нови съмишленици за развитието на ДГ. 

№ по 

ред 
Дейности Срок Индикатори за изпълнение Отговорник Финансиране 

4.1. Изграждане на система на взаимодействие между учители, родители, медицински лица  2021 г. Изградена система на взаимодейст-

вие 

Директора   

4.3. Създаване на правила за действие при установяване на тормоз и насилие над деца от ДГ 2021 г. Създадени правила  Директора   

4.4. Разработване на програма за съвместна работа с родители 2021 г. Разработена програма за съвместна 

работа с родители 

Директора   

4.5. Осъществяване на съвместни проекти с основните училища с цел създаване на приемстве-
ност за децата и информираност на родителите. 

постоянен Бр. реализирани проекти и общи 
събития 

Директор, учи-
тели 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ПУО И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА. 

Оперативни цели: 

1. Проучване на възможности за участие в международни партньорски проекти по идентифицирани сходни проблеми. 

2. Използване на възможностите на e-Twinning за обмяна на идеи, споделяне на опит, подготовка на съвместни проекти. 
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№ по 

ред Дейности Срок Индикатори за изпълнение 
Отговор-

ник 

Финанси-

ране 

5.1. Проучване на текущата информация по програма 

„Еразъм +“ 

постоя-

нен 

Кандидатстване с проект или партньорско 

участие Директора   

5.2. Обмяна на идеи, споделяне на опит чрез платфор-

мата e-Twinning 

постоя-

нен 

Придобити знания, повишена информираност 

на учителите  Учителите   

 

Планът за действие е двегодишен. Той е инструмент за извеждане на основните дейности по изпълнението на всяка от стратегичес-

ките цели и финансовата осигуреност.  
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