
 

1                                                                        2020 – 2024 година 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА“СЛЪНЦЕ“ 

гр. Несебър к. к. Слънчев бряг , 0554/22595,cdg.slanchev.brqg@abv.bg 

   

                                                                                                  Утвърждавам: 

                                                                                    Директор на ДГ „Слънце“ 

                                                                                     Весела Дойчева 
 

 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 



 

2                                                                        2020 – 2024 година 

 

 

          Настоящата стратегията представлява дългосрочна програма за развитието на ДГ 

„Слънце“, начините за реализирането й , както и очакваните резултати. Тя се основава 

на принципите и насоките от Закона за предучилищното и училищното образование 

/ЗПУО/, Наредбите и държавните образователни стандарти в системата на 

предучилищното и училищното образование, приоритетите на МОН, стратегията на 

община  Несебър за развитието на образованието, както и на спецификата на детската 

градина. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

       Стратегията е комплекс от педагогически идеи, управленски и административни 

действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детската градина като модерна 

и качествена институция. Чрез нея се определят целите, задачите и дейностите за 

развитие, съобразно най-новите тенденции в организацията и съдържанието на 

педагогическото взаимодействие и административните процеси. Стратегията ще даде 

възможност да се утвърдят в практиката на детската градина нови тенденции и виждания 

за развитието на предучилищното образование, за да се постигне гъвкавост, динамичност 

и адаптивност в процеса на взаимодействие с децата. Тя се опира на миналия 

положителен опит и начертава бъдещи действия, като търси ресурс и потенциал за 

осъществяването им, очертава силни и слаби страни на дейността и установява 

принципите на ръководство.  

       Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, дейности и цели 

определящи нейната структура и съдържание. 

 

 

I. МИСИЯТА НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ Е: 

Пълноценно развитие на детската личност, чрез създаване на условия за игра, познание 

и творчество, пречупени през призмата на индивидуалните потребности на всяко дете и 

обвързани с подготовката му за живот в обществото. 

 

II. ВИЗИЯТА е ориентирана към утвърждаване на ДГ „Слънце“ като: 

 Място, където детето се чувства щастливо, обичано и подкрепяно. 

 Предпочитана среда за деца от 2 до 7 години, в която се гарантира оптимален 

ритъм за обучение, възпитание, социализация и развитие на техните способности. 

 Център за партньорство и сътрудничество между родители и квалифициран 

педагогически персонал, стремящи се към превръщането на ДГ „Слънце“ в 

любимо място за нашите деца. 
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III. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА: 

Да се поставят основите на личностно развитие на децата от предучилищна възраст, чрез 

осигуряване на качествено предучилищно образование. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

1) Създаване на условия за организиране на педагогическа дейност, която следвайки 

принципа на индивидуалния темп на развитие, да допринесе за формирането на 

социално отговорни, значими в обществото личности. 

2) Привличане, приобщаване и активно участие на родителите в живота на детската 

градина, чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа. 

3) Повишаване качеството на предоставяното образование в ДГ“ Слънце“ 

4) Обогатяване на материалната база и подпомагане творческата дейност на учители 

и деца, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение и социализация. 

 

IV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето 

в центъра на педагогическото взаимодействие. 

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и 

ненасилието. 

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

изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

4. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, 

основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот. 

5. Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството. 

 

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

1. Анализ на състоянието на детската градина и вътрешната среда 

       ДГ „Слънце“ се намира в гр. Несебър, к. к. Слънчев бряг. Детската градина се 

помещава в построена за целта едноетажна сграда, която е съобразена с всички 

санитарно – хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на 

децата и за провеждането на цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес .       

       Сградата е с централно парно отопление и има 3 групи. Всяка група се състои от 

занималия, спалня, офис, съблекалня и санитарно помещение. Всички помещения в 

детската градина са в добро състояние - естетически и функционално подредени, 

осигуряващи емоционален комфорт на децата и персонала. Всяка група разполага с 

проектор , интерактивна дъска и софтуерни продукти за деца от ПУВ .Подредбата на 
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МТБ и цветовото оформяне на помещенията са съобразени с възрастовите и 

индивидуалните потребности на децата, а в подготвителните групи са създадени 

оптимални условия за доминираща учебна дейност. Детската градина разполага с 

музикален салон и салон за физическа култура и спорт. 

          ДГ „Слънце“ има изградена символика - лого и химн. 

          Дворът е обширен и добре поддържан. Обособени са площадки за всяка група, 

които са снабдени с уреди и съоръжения за игра, пясъчник, но част от тях се нуждаят от 

осъвременяване. 

 

 

.1. Деца 

През учебната 2020 – 2021 година са приети 90 деца, разпределени в три групи. В 

детската градина се приемат деца на възраст от 2 - 7 години, по желание на родителите 

(съгласно ЗПУО), като групите се оформят по възрастов принцип и правилата за прием 

на деца в Община Несебър. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и 

социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията 

за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република 

България. 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1.Няма демографски срив ;   

2.Пълняемостта на групите е нормална. 

3. Създадени са  условия за изяви и творчество на 

децата; 

4. Физически и психически здрави деца ; 

5. Осигурено е здравно обслужване и здравна 

профилактика; 

6. Висок процент обхванати деца;  
7.Осигурена е приемственост между детската градина 

и начално училище. 

 

1.Наличие на смесени възрастови групи 

2.Голямо текучество на деца, поради 

социално-икономически причини. 

3.Нарастване броя на децата с 

неадаптирано и социално неприемливо 

поведение, отхвърлящи традиционни 

педагогически въздействия. 

Вътрешен потенциал: 

 Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване 

между децата.  

 Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на 

напрежението, агресията и негативните прояви. 

 

 

 

 



 

5                                                                        2020 – 2024 година 

 

 

1.2. Кадрови ресурси 

Брой педагогически персонал - 7 души 

 Директор; 

 2 старши учители; 

 4 учители; 

Образование на педагогическия персонал: 

• С образователно - квалификационна степен “Магистър” - 4 

• С образователно - квалификационна степен „Бакалавър” - 1 

• С образователно - квалификационна степен “Проф. бакалавър” - 2 

Професионално квалификационна структура - от колегията с IV ПКС - 3, с и V ПКС - 1 

Непедагогически персонал – 5  

 1 касиер - домакин, 

 1 - в кухненски блок,  

 3 помощник възпитатели  

Медицински персонал / общински щат/ - 1 бр. 

•1 фелдшер 

•1 охрана 

 

 

1.3. Педагогическо взаимодействие 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1.Наличие на финансови условия за материално 

стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни 

или допълнителни педагогически дейности чрез 

Национална програма за диференцирано заплащане, 

делегиран бюджет и Вътрешни правила.  

2. Наличие на възможности за вътрешно финансиране 

на текуща педагогическа квалификация. 

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия. 

4. Утвърдена екипност на различни равнища. 

5. Умения за  работа с младите учители. 

6. Умения за презентиране и популяризиране на 

собствен опит. 

7. Осигурени здравна профилактика и мониторинг на 

работното място от лицензирана фирма. 

1. Недостатъчна мотивация за посещение 

на дългосрочни квалификационни 

мероприятия. 

2. Недостатъчни умения на учителите 

за работа по европейски проекти. 

3. липса на  музикален педагог; 

4.липса на служител по поддръжката за 

сграда и двор. 
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           Задълбоченото проучване на различни помагала, пособия и дидактични 

материали, дават възможност за подбор на образователна стратегия, съобразена с 

възрастовите особености на децата, мотивационните им потребности и индивидуалното 

им развитие . 

            Създадената епидемична обстановка в страната постави пред изпитание 

образователната система. Нова форма на педагогическо взаимодействие се появи и в 

детската градина – дистанционната. За съжаление предвид спецификата на възрастта на 

децата в детската градина, ефективността на тази форма е ниска и затрудняваща 

осъществяването на качествено предучилищно образование. Въпреки трудностите 

педагогическите специалисти разкриха своите потенциални възможности за работа в 

онлайн платформи и обединиха сили в партньорството си с родителите, в името на 

здравето и пълноценното развитие на децата. 

            В детската градина, групите работят с познавателните книжки на програмна 

дидактична система: 

За учебната 2020 – 2021година:  

 I –ва група -  „Приказни пътечки” - издателство „Булвест” ;  

 III – /смесена/група –„Златното ключе“ – издателство „Бит и техника“ 

 IV – та група – „Аз ще бъда ученик“ – издателство „Изкуства“ 

            Планирането е съобразено с ДОС и с възрастовите особености на децата, 

индивидуалното им развитие и потребности. В процеса на педагогическо 

взаимодействие се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват 

емоционален и социален комфорт на децата. 

                                                                                                                

Вътрешен потенциал: 

• Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения . 

• Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата 

градина. 

•Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища. 

 •Обмяна на опит - паралелно, допълващо, циклично - по проблемни области. 

 •Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС. 

 •Включване в обучителни програми. 

 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1. Педагогическото взаимодействие се основава на 

индивидуално - личностния подход. 

2. Създадена е оптимална образователна среда, 

осигуряваща емоционален комфорт и стимулираща 

креативно мислене. 

3. Наличие на възможности за допълнителни дейност 

по интереси - допълнителни педагогически услуги. 

4. Популяризиране на художественотворческите 

способности у децата - конкурси, концерти и др. 

1. Недостатъчност в прилагането на 

превантивна и рехабилитационна 

педагогика, както и не владеене на 

компенсаторни педагогически механизми. 

2.Наличие на смесени възрастови групи и 

трудност в планирането и 

осъществяването на ефективен 

образователен процес, съобразен с 

възрастовите особености на децата. 
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1.4. Учебно - техническа и материална база 

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина. 

 Учебна база : 

      • просторни светли спални и занимални, отделни санитарни помещения 

ремонтирани групи; 

      • музикален и физкултурен салон; 

      • достатъчни учебно технически средства, подпомагащи педагогическия 

процес - преносими компютри, проектори и екрани във всяка група; 

      • богат библиотечен фонд - периодичен печат, специализирана педагогическа 

и психологическа литература, утвърдени познавателни книжки и други; 

      • дворни площадки, от които са отстранени старите опасни за ползване 

спортни съоръжения и частично са поставени нови уреди. 

 Материална база: 

• оформени и ремонтирани кабинети за директора и касиер - домакин; 

• кабинет за медицински специалист; 

• обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа. 

 

 

5. Приобщаване на децата към националните ценности 

и традиции. 

6. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на 

основните дейности игра и обучение . 

3.Липса на подходящи онлайн платформи 

за провеждане на дистанционно 

педагогическо взаимодействие с децата. 

Вътрешен потенциал: 

 Използване на съвременни методи и подходи за развитие - автодидактични игри и 

материали, интерактивни методи, компютърни програми, онлайн платформи и др. 

 Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа. 

 Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, 

вътрешна и външна квалификация. 

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

самообучение). 

 Компетентен и критичен подбор на програми и помагала . 

 Използване на подходи на педагогическо взаимодействие-  личностен, индивидуален, 

комплексен, ситуационен, интегративен. 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1. Обособени помещения за всяка група. 

2. Игрови площадки на двора за всяка група с 

необходимите съоръжения и уреди 
3.Двор в много добро състояние с три пясъчника и 

сенници, три модула за игра,. 

1 .Липса на съвременна площадка и 

кабинет  по БДП. 

2. Повредени настилки на част от двора и 

уреди за игра съгласно европейските 

стандарти. 
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V. ФИНАНСИРАНЕ 

 Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината.  

 ДГ “Слънце“ е на делегиран бюджет. 

 Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано 

заплащане и кариерно развитие. 

 Съществуват други алтернативи за финансиране от проекти, дарения и 

спонсорство. 

 

 

 

 

4.Достатъчно количество технически средства, 

необходими за педагогическия процес – компютри за 

всяка група, интернет, копирна машина , мултимедии 

,интерактивни дъски и  др. 

5. Собствена отоплителна система. 

6. Санирана сграда. 

3. Стара ограда не отговаряща на 

съвременните изисквания. 

3.Остаряло и не добре оборудвано перално 

помещение . 

5.Липса на  помещение за четвърта 

градинска група. 

Вътрешен потенциал: 

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

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

• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми . 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по 

приоритетите на градината. 

2. Целеви средства за медицински кабинет. 

3. Допълнителни средства за помагала за ПГ в ДГ. 

4. Детската градина участва в европейска схема за 

раздаване на плодове и мляко, субсидирани от 

Европейския съюз и Държавен фонд земеделие. 

5. Привличане на дарения от родителите. 

6. Приходи от собствена дейност - наем от школи по 

интереси, благотворителни базари и др. 

7. Функционираща и действаща комисия по отчет и 

контрол на даренията. 

8. Наличие на вътрешни правила за труд и работна 

заплата. 

9.Наличие на системата за финансово управление и 

контрол. Двоен подпис. 

1. Недостатъчно средства за обновяване 

на базата и ремонти. 

Вътрешен потенциал: 
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1.6. Външни фактори 

 Семейна общност и родителите на децата ... 

 ДГ има действащ Обществен съвет 

 Връзки с неправителствени организации  

 Общински структури и културни институции   

 Община Несебър, РУО – Бургас, Читалище, СУ „Любен Каравелов, ОУ 

„Св.св. Кирил и Методий“ 

 

 

 

 

 

•Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство. 

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми. 

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

• Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране. 

Силни страни Затрудняващи моменти: 

1. Наличие на допълнителни за спонсориране 

инициативи на детската градината. 

2. Включване на родителите в прекия образователно-

възпитателен процес. Разработен е сайт където 

родителите ежедневно могат да проследят темите за 

деня. 

3. Установени са традиции в приемствеността с 

училището.  

4. Създадени са ползотворни връзки с обществени 

организации и институции. 

5. Установено е трайно сътрудничество с научни 

институции – университети, съюзи, ОМЕП и др.  

6. Създадени са трайни връзки за обмяна на опит с 

водещи детски градини в системата и др. 

1. Недостатъчно е включването на 

родителите в образователни програми на 

детската градина. 

2. Неефективни са връзките и 

контактите с неправителствени 

организации. 

 

Вътрешен потенциал: 

• Създаване  нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: 

„Ден на отворени врати“, „Открити моменти пред родители“ 

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

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

•Създаване, приемане и изпълнение на общинска квалификационна програма за повишаване на 

компетентността на педагогическите и управленски  кадри в образованието. 
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2. Идентификация на проблемите 

 Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна 

възраст. 

 Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна 

корекционна дейност. 

 Проблеми с някои родители - неразбиране целите на детската градина, 

разминаване в критериите за развитие, възпитание и социализация на децата и др. 

 

 

 

 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Административно-управленска дейност 

1.1. Популяризиране на дейността и постиженията на детското заведение чрез: 

 сайта и Facebook страницата на детската градина; 

 участие в конференции, фестивали, изложби, конкурси и други обществени 

прояви. 

1.2. Включване в различни проекти за набиране на допълнителни средства. 

1.3. Търсене на нови контакти е различни обществени, културни и държавни институции 

с цел подпомагане дейността на детската градина. 

 

2. Образователно-възпитателна дейност 

 

2.1. Играта в ДГ във всеки момент от режима на децата. 

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

материали, интерактивни методи, компютърни програми и др. 

2.3. Използване на индивидуална и групова организация на работа. 

2.4. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на 

набор от апробирани тестове за всяка група. 

2.5. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на 

съдържателен педагогически процес. 
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2.6. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца. 

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

 за децата –  английски, народни танци и футбол 

 

 

 

 

3. Квалификационна дейност 

 

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

по проблемни области. 

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.  

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области. 

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС. 

3.5. Включване в обучителни програми за работа  и педагогически иновации. 

 

4. Социално-битова и финансова дейност 

 

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: 

 осигуряване на образователни компютърни програми за децата от 

всички групи; 

 осъвременяване на интериора на всички занимални; 

 обогатяване на игровата и дидактичната база. 

 основно преустройство на дворното пространство 

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства. 

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 

4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности 

и др. 

 

 

 

5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

 

5.1. Финансиране от държавния и общински бюджет . 

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране. 

5.3. Привличане на спонсори. 

5.4. Реализиране на благотворителни кампании. 

5.5. Собствен труд на служители на детската градина. 

5.6. Организиране на трудови дни с участието на екипа и родители. 
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VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 

2. Творческо развитие. 

3. Решаване на проблемите. 

4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив. 

5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата 

6. Формиране на чувство за приобщеност. 

7. Творческо разгръщане на наличния потенциал. 

8. Оптимизиране на взаимодействието със семейството и обществения съвет. 

9. Използване на нови педагогически технологии. 

10. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 

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

обществени фактори. 

 

VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          Стратегията представлява система от цели и дейности, насочени към създаване на 

условия за съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия 

потенциал в детската градина. Тя е основен документ, който регламентира дейността на 

детската градина и се актуализира на 4 години. 

  

   Стратегията е обсъдена и приета на Педагогически съвет с Протокол № 1/16.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 


