ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” ГРАД НЕСЕБЪР КК”СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
По изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Слънце”
За периода 2016-2020 година

цели

дейности

1.Повишаване на
качеството на
предоставеното
образование в
ДГ”Слънце”
2.Подобряване на
индивидуалния
напредък на всяко
дете по
отношение на

1.Административноуправленска
дейност

1.1Поддържане на
сайта на ДГ

отговорници

срок

финансиране

Индикатори

Весела Дойчева

Постоянен

ДГ

Сайт

неговите
образователни
резултати.
3.Организационно
развитие на
детската градина.

1.2Популяризиране Директора
на постиженията на учители
деца и у-ли.
1.3Участие в
Директор
проекти и програми
Уч-ли.

2016-2020

ежегодно

ДГ

1.4Познаване на
нормативната база
и нейното
изпълнение
1.5 Търсене на
допълнителни
средства за
финансиране
2.Образователновъзпитателна
дейност

Директор, уч.ли.

постоянен

ДГ

Директор, уч-ли.

2016-2020

ДГ,ОБС

Реализиране на
дейности

Директор, уч-ли.

ежегодно

ДГ

Планове
съобразени с
мат. база и
възрастовите
особености на
децата

2.1Планиране,
организиране и
провеждане на
съдържателен
процес

ДГ, ОБС

Грамоти и
награди на
видно място
Спечелени
проекти,
програми и
други
Сайта на МОН,
сайта на ДГ,
РУО,Държ. В-к.

2.2Използване на
съвременни
интерактивни
технологии, методи
и подходи
2.3Използване на
индивидуална и
групова
организация на
работа.
2.4Реализиране на
социална,
познавателна и
специална
подготовка на
децата за у-ще.
2.5Въвеждане на
нетрадиционни,
интерактивни
техники.
2.6 Сформиране на
школи по интересизаплащани от
родителите

Директор, уч-ли.

2016-2020

ДГ

Закупени ИКТ
средства

Директор, уч-ли.

2016-2020

ДГ
ОБС

Овладяване на
планирания
материал

директор

2016-2020

Директор, уч-те.

ежегодно

родителите

Интерактивни
дъски,
мултимедии,
лаптопи
Сформирани
групи

3.Квалификационна
дейност
3.1Осигуряване
условия за участие в Директор, уч-ли
квалификационни
форми на разл.
нива

3.2 Обмяна на опит

Директор, уч-ли.

3.3Включване на уч- Уч-те.
те.в курсове за
придобиване на
ПКС
Директор,
3.4 Портфолиото
учители

ежегодно

ДГ

Участия,
удостоверения,
кредити

2016-2020

ДГ

Съвместни
мероприятия

2016-2020

Лични средства
на уч-те.

удостоверения

2016-2020

ДГ

инструмент за
представяне

4. Социално-битова
и финансова
дейност
4.1 Обогатяване и
поддържане на
материалнотехническата база

4.2 Контрол за
правилното
разпределение на
финансовите
средства
4.3 Ежегодно
подновяване на
раб. И
представително
облекло

Директор, уч-ли.

Директора,
счетоводителя

директор

2016-2020

постоянен

ежегодно

ДГ, община
Несебър

Извършенни
ремонти,
закупени
материали и др.

ДГ, ОБС

отчети

ДГ
Естетичен вид на
персонала

5.Финансово
осигуряване
изпълнението на
стратегията
5.1Финансиране от
държавния и общ.
Бюджет
5.2разработване на
проекти с външно
финансиране
5.3Привличане на
спонсори
5.4собствен труд на
служителите
5.5Реализиране на
благотворителни
кампании.
Изготвил: РУСКА МАРИНОВА
ДИРЕКТОР НА ДГ”СЛЪНЦЕ”

