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ПЛАН  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ДЕТСКА ГРАДИНА”СЛЪНЧИЦЕ”  

2020 – 2024 г. 

 

 

Планът за реализация на  Стратегията за развитие на ДГ „ Слънчице“ (2020-2024) е съгласуван с принципите на Конвенцията за правата 

на детето, Закона за закрила на детето,  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри, на Закона за предучилищно и 

училищно образование в съответствие с изискванията на чл.70 ал.1 , Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, 

приоритетите на МОН и РУО на МОН гр. Враца, спецификата  на ДГ „ Слънчице” . 

Стратегически  цели: 

1.Осигуряване и поддържане на високо качество на възпитанието и обучението чрез личностно-ориентиран подход към децата като се 

използват съвременни образователни средства и технологии, съобразени с държавните образователни стандарти. 

2.Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация на образователната институция; 
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3.Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца – намаляване 

отпадането на деца от подготвителните групи и деца от уязвими групи. 

4.Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне  център за образователна, културна и социална 

дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.                                         

 

Оперативни  цели: 

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с 

възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация в училище и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им; 

5. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене и самоусъвършенстване през целия живот; 

6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност. 

7. Партниране и сътрудничество с родителската общност. 

 

 

 

 

  

 

 

Дейности 

Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

 

 

 

Финансиране 

 

 

 

Индикатори 

 



срок отговорник 

Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка и 

въвеждане на система за оценка и самооценка на персонала по ЗПУО. 

 
1.1 Запознаване на педагогическия екип с актуалните 

политики и приоритети на МОН, РУО – гр. Враца 

септември 

2020 г. 

Директор, 

учители 

Не се изисква Изготвена стратегия за 

развитие на ДГ, 

програмна система, 

тематични 

разпределения. 

1.2 
 Създаване на актуална вътрешна нормативна 

уредба за изпълнение на дейностите. 

2020 г. Директор 

комисии 

Не се изисква Актуализирани 

вътрешни нормативни 

актове. 

1.3 Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на детската градина. 

2020 – 2024 г. директор Делегиран 

бюджет 

Поддръжка на уеб 

сайта на ДГ. 

1.4 Дейности по кадровото осигуряване и работа с 

персонала на институцията 

2020 – 2024г. директор Не се изисква Утвърдени 

вътрешни правила и 

процедури за 

назначаване и 

съкращаване на 

персонал 

1.5 Политика на сътрудничество със заинтересованите 

лица при вземане на управленски решения, 

свързани с развитието на образователната 

институция. 

2021 г. Педагогически 

съвет, 

обществен 

съвет 

Не се изисква Утвърден механизъм 

за откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски 

решения. 
1.6 Изграждане на система за управление на 

качеството и самооценяване в ДГ. 
 

2021 г. ПС, директор, 

комисия  

  

1.7 Разяснителна работа с родителите и обход по 2020-2024 г. Учители, Не се изисква Пълен обхват на 



домовете на деца подлежащи на ЗПП от с. Остров и 

с. Галово с цел пълен обхват. 

директор подлежащите на ЗПП 

деца 

1.8 Изработване на критерии за оценка труда на 

учителите и служителите 

2021 г. Комисия по 

качеството 

директор 

Не се изисква Изработени критерии 

1.9 Осъвременяване и актуализиране на учебното 

съдържание в тематичните разпределения от страна 

на учителя. 

2020 – 2024 г. учители Не се изисква  

1.10 Разработване на тестови батерии за установяване 

на входното равнище в триседмичен срок от 

началото на годината, анализ на пропуските  и 

предприемане на мерки за преодоляването им; 

установяване на изходно ниво на децата и 

училищната им  готовност. 

2020- 2024 г. Учители 

 

Не се изисква Анализи на 

постиженията на 

децата по групи и 

обобщен анализ за ДГ 

1.11 Осигуряване на условия за интерактивно обучение. 

Разработване от страна на педагогическите 

специалисти на свои модели на интерактивни 

добри педагогически практики 

2020-2024 г. Директор 

учители 

Делегиран 

бюджет, 

дарения 

Мултимедийни 

проектори, екрани, 

лаптопи, средства за 

софтуер 

1.12 
Работа по портфолио на учителя 

2020-2024 г. учители Не се изисква Брой учители с 

портфолио 

1.13 Работа по портфолио на детето. 2020 – 2024 г. учители Делегиран 

бюджет – 

канцеларски 

материали, печат. 

Брой деца с 

портфолио 

1.14 Реализиране на гражданско и здравно образование, 

изграждане на навици за здравословен начин на 

живот в детска възраст: 

- Реализиране на дейности на клуб „ Млад 

изследовател на природата“, 

- Здравни беседи за деца и родители. 

- „ Моите права“ 
 

2020 – 2024 г. Учители 

Медицинска 

сестра 

Средства от 

благотворителни 

акции, базари и 

др. 

Брой проведени 

мероприятия, 

тренинги, празници. 

1.15 Поддържане на високо качество и ефективност на 2020 – 2024 г. Учители, Не се изисква Повишаване на 



цялостния ВОП. директор положителните 

резултати при 

анализиране на 

детските 

постижения и 

училищната 

готовност. 
1.16 Осъществяване на текущ контрол относно 

осигуряване на по-голяма практическа насоченост 

на заниманията, включване на игровия модел на 

ситуациите и постигане на конкретни резултати 

2020 – 2024 г. директор Не се изисква Протоколи от 

контролна дейност. 

Приоритетно направление 2: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение 

2.1 Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационната дейност за педагогическите 

специалисти  

2020 – 2024 г. Директор 

учители 

1 % от бюджета, 

съгласно КТД 
Брой кредити  

Брой карти за 

участие във 

вътрешно 

институционална 

квалификация 
 Запознаване на педагогическите специалисти с 

Наредбата за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

Септември 

2020  г. 

Директор ПС Не се изисква Проведено обучение 

 Проучване на нагласите и потребностите от 

квалификация на педагогическия персонал 

2020 – 2024 г. Директор, 

Председател 

МО 

Не се изисква  Анкети за допитване 

 Изработване на План за квалификация, съобразен с 

изискването педагогическите специалисти да 

повишават квалификацията си с не по-малко от 48 

академични часа за всеки период на атестиране и 

не по-малко от 16 академични часа годишно за 

всеки. 

2020 – 2024 г. директор Не се изисква План за квалификация 

за всяка година 

 Споделяне на резултатите от обученията и 2020 – 2024 г. МО, учители Не се изисква Иновативни методи 



практическо приложение на добрия педагогически 

опит, получен по време на квалификационната 

дейност. 

на обучение, 

открити ситуации 

 Осигуряване на условия за популяризиране на 

добрия педагогически опит – участие в „ 

Пътуващи ателиета“, съгласно плана на МО на 

детските учители в община Оряхово 

2020 – 2024 г. Директор 

учители 

Осигурен превоз 

от община 

Оряхово 

Проведени съвместни 

дейности 

Приоритетно направление 3: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване на 

работата с децата с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална 

подкрепа. 
3. Създаване на условия за изяви  на децата и 

конкретизиране на работата с деца с необходимост 

от обща и допълнителна подкрепа 

2020 – 2024 г. Директор 

учители 

Не се изисква  

3.1 Откриване на заложбите на всяко дете и насочване 

на развитието му в област, в която то ще изяви най-

добре своя потенциал. 

2020 – 2024 г. учители Не се изисква  

3.2 Индивидуално консултиране на деца по проблеми, 

свързани с тяхното поведение, с 

взаимоотношенията с връстници, родители, 

учители или с психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие 

 

2020 – 2024 г. Учители, 

Ресурсни 

учители, 

Психолог 

Логопед към 

ЦПЛР Оряхово 

При нужда от 

бюджета 

 

3.3 Разработване и реализиране план за дейността по 

ранно отпадане на деца от образователната 

институция. 

 

ежегодно директор Не се изисква Изготвен план по 

превенция на 

ранното отпадане от 

образователната 

система 
 

Приоритетно направление 4: Осигуряване на възможности за занимания на децата в нерегламентирани форми и 

създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 
 



4. Участия на деца и учители в състезания, екскурзии, 

излети и походи с учебно-възпитателна цел, 

изложби; 
 

2020 – 2024 г. Учители, 

директор 

Делегиран 

бюджет 

Проведени 

мероприятия 

4.1 Отбелязване на тържествени събития и ритуали от 

националния и празничния календар на ДГ 

2020– 2024 г. Учители и 

служители на 

ДГ, директор 

Не се изисква Сценарии, проведени 

тържества 

4.2 Участие в обявени общински, регионални и 

национални празници, конкурси и състезания. 
 

2020-2024 г. учители   

Приоритетно направление 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и служителите в ДГ. 
5.1 Актуализация на Оценката на риска на физическата 

среда от Службите по трудова медицина. 

По договор Директор, 

служители от 

трудова 

медицина 

Делегиран 

бюджет 

Налична 

документация 

5.2 Изграждане на група по условия на труд и 

уреждане в правилник правата и задълженията им 

за предотвратяване на рисковете 

2020 г. директор Не се изисква Правилник за работа 

на ГУТ 

5.3 Актуализиране състава на комисия за превенция на 

тормоза и насилието. 

2020 – 2024 г. Директор, ПС Не се изисква  

Механизъм за 

превенция на 

агресията в ДГ 

5.4 Периодично, провеждане на практическо обучение 

– проиграване на основни бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, пожар, производствена 

авария, терористичен акт).  

 

Два пъти 

годишно 

комисия Не се изисква Протоколи от 

проведени евакуации 

5.5 Работа по схема на МЗХ „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“; 

 

2020 – 2024 г. директор Финансиран от 

НП 

Осигурени плодове за 

междинна закуска . 

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, 



неправителствени организации, детските градини в общината, училище „ Христо Ботев“, център за подкрепа на личностното 

развитие „ Людмила Живкова“ гр. Оряхово и специализираните обслужващи звена; с Община Оряхово и други 

заинтересовани страни. 
6.1 Провеждане на родителски срещи за информиране 

на родителите за приоритетите на дейността на ДГ, 

вътрешно институционални документи и визията за 

развитие на детското заведение като институция. 

2020 – 2024 г. Директор, 

учители 

Не се изисква Протоколи от 

родителски срещи. 

6.2 Реализиране на дейности за удовлетворяване на 

родителите по конкретни въпроси – проучвания 

чрез анкети, интервюта и др. 

2020 - 2024 г. Директор, 

учители 

Не се изисква Брой анкети и др. 

6.3 Планиране и реализация на дейности за активно 

участие на родителите в организираните от ДГ 

дейности. 

ежегодно учители Не се изисква План за работа с 

родителите. 

6.4 Ефективно партньорство на училищното 

ръководство с педагогическия екип, Обществения 

съвет, Училищното настоятелство 

2020 -2024 г. директор Не се изисква Осъществени срещи, 

реализирани 

съвместни 

инициативи 

6.5 Взаимодействие с институциите в системата на 

образованието, териториалните  органи  на 

изпълнителната власт, органите за местното 

управление. 
 

2020 – 2024 г. Директор, 

учители 

Не се изисква Участие на ДГ в 

общи инициативи с 

външните 

институции и 

организации  и 

полезност за 

детската градина. 
6.6 Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и 

Социално подпомагане. 
 

2020 – 2024 г. директор Не се изисква Проведени срещи и 

ефективност от тях. 
 

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на ДГ. 
    

7.1 Благоустройство на интериора 

в занималните, спалните и 

общите пространства – 

2020 – 2024 г. Екип на ДГ Делегиран 

бюджет,  

Средства от 

Привлекателна 

образователна среда 



засаждане и отглеждане на 

цветя, тематични украси 
 

настоятелството 

7.2 Поставяне и подмяна на пейки в двора 

Реновиране на площадките за игра. 

2021 – 2022 г. Екип на ДГ Делегиран 

бюджет,  

Средства от 

настоятелството 

Средства от 

проекти 

Естетизиране на 

дворното 

пространство 

7.3 Подобряване и обогатяване на МТБ на ДГ 2020 – 2024 г. Директор 

Екип на ДГ 

Делегиран 

бюджет  

Средства от 

настоятелството 

Средства от 

проекти 

Модернизиране на 

базата, повишаване 

ефективността и 

резултативността. 

Приоритетно направление 8: Участие в национални и общински програми и проекти. 
8.1 Участие в националните програми на МОН: 

„Информационни   и   комуникационни   технологии 

(ИКТ) в училище“ 

„ Квалификация на педагогическите специалисти“ 

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

2020 – 2024 г. 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2024 г. 

директор Не се изисква Реализирани проекти 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Разработване и участие с проекти към ЦОИДУЕМ 

и ПУДООС – разширяване на възможностите за 

занимания с децата и обогатяване на материалната 

база в ДГ. 

 

 

2020 – 2024 г. директор Не се изисква Реализирани проекти 

Приоритетно направление 9: Имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на 

детското заведение. 



9.1 Актуализиране  на вътрешната информационна 

система за разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището: електронна 

поща; интернет страница на ; социални мрежи. 

2020 г. Директор, 

учители 

Не се изисква 
Изградена система 

за разпространяване 

на информация 

9.2 Осигуряване на начини и средства за 

разпространяване на информацията: ефективна 

медийна политика; поддържане на интернет 

страницата на ДГ и страници в социалните мрежи 
 

2020 – 2024 г. Директор, 

учители, 

консултант 

Средства за 

поддръжка на 

домейн, 

заплащане на 

консултантски 

услуги – 

делегиран 

бюджет 

 

9.3 Съвместни дейности с културни и образователни 

институции в с. Остров и община Оряхово и 

отразяването им в местни и регионални медии. 

2020 – 2024 г. Директор, екип 

на ДГ 

Не се изисква Реализирани дейности 

9.4 Популяризиране дейността на изявени учители и 

деца. 

2020 – 2024 г. Директор, 

учители 

Не се изисква  

Приоритетно направление 10:  Финансова стабилност на детската градина.  

10.1 Разработване на бюджета съобразно действащата 

нормативна уредба 

ежегодно Директор, 

счетоводител 

Не се изисква  

10.2 Осигуряване на законосъобразно, икономически 

целесъобразно и прозрачно управление на 

бюджета. 

2020 – 2024 г. Директор, 

обществен 

съвет 

Не се изисква Разработени и 

актуализирани 

документи по СФУК  
10.3 Създаване на условия за участие в национални, 

европейски и други международни програми и 

проекти. Разработване на  проекти. 

2020 – 2024 г. директор Не се изисква Осигурени 

обучения,  

други необходими 

ресурси. 
10.4 Привличане на алтернативни източници за 

финансиране от работа по проекти и програми, 

дарения, наеми, спонсорство и др. 
 

2020 – 2024 г. Директор, 

учители 

Не се изисква  

Приоритетно направление 11:  Оцеляване на ДГ „ Слънчице“ в извънредни ситуации. 




