СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ №17 „ИГЛИКА” ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2А

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 И 2019/2020 ГОДИНА
Дейности за постигане на целите
1.Управленска дейност:
 Разпределение на изпълнението на заложените стратегически цели в годишен план за дейността.
Определяне на конкретни срокове, задължения и отговорности по реализацията им. Докладване
на резултатите.
 Разпределение на учебния материал, утвърждаване на седмични и месечни разпределения.
 Избор на познавателни книжки, учебно-помощна литература, учебни пособия и други
информационни средства.
 Създаване на екип за мотивиране на персонала на детската градина, с цел издигане на рейтинга.
 Работа на ръководство и педагогическата колегия в посока на повишаване на инициативността от
страна на родителите за участие във вътрешния живот на детската градина и мотивиране
заинтересоваността им.
 Разработване на критерии за оценка труда на учителите в рамките на детската градина и
толериране стремежа към реализация и кариера в рамките на детската градина.
2.Образователна дейност:
 Провеждане на дни на отворени врати по различни.
 Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани учители, чрез разчупване рамките на
стандартната система на педагогическо взаимодействие, с нови методи и форми и прилагане на
интерактивно обучение, и иновации.
 Обособяване на детската градина, като център на социални и културни изяви, разширяване
връзките с околната среда.
 Планиране разширяването на връзките с културните институции в града за формиране
гражданско възпитание у децата.
 Отбелязване на годишнини, религиозни и официални празници, посещения на културни
институти.
 Обсъждане на здравословното състояние на децата. Обсъждане проблеми на възпитателната
работа.
3.Контролна дейност:
 Повишаване ефективността на контролната дейност – педагогически контрол, административен
контрол.
4.Квалификационна дейност:
 Повишаване на квалификацията на преподавателският състав, чрез осигуряване условия за
участие във вътрешно-квалификационна дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и
методическа култура и подготовка на педагозите.
 Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на
конкурентноспособността и професионалното самочувствие.
 Планиране на семинари за повишаване квалификацията на учителите за обогатяване формите на
вътрешна и външна квалификация.
 Включване в Годишен план за повишаване на квалификацията, финансиран със средства от
бюджета на детската градина.
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5.Административно – стопанска дейност:
 Модернизиране на материално-техническата база, чрез извършване на основни и текущи
ремонти, закупуване на техника и материали.
 Осъществяване на административни дейности, свързани с управлението на детската градина.
6.Социално битова и културна дейност:
 Реализиране в детската градина на дейности, свързани с превенцията на проблемното поведение.
 Планиране и честване на национални, общоградски и вътрешно-градински празници и
мотивиране участието в тях .
 Стимулиране на участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи, с цел изграждане у
тях на нравствени и естетически ценности.
 Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за деца и учители.
 Подобряване на физическото развитие и дееспособността на децата.






Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията
Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на детската градина за реализиране
стратегическите цели, като се залагат приходи от бюджета на детската градина, от бюджета на
общината, така и от собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и
от дарения.
Подобряване процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за икономично, ефективно и
ефикасно разходване на ресурсите.
Използване на извън бюджетните средства за дофинансиране на дейностите по реализиране на
стратегията, участие в целеви програми.
Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на детската
градина.

Настоящият план е разработен съгл. чл.8, ал.2 от Наредба №16 от 08.12.2016 г. за управлението на
качеството в институциите.
Настоящият план е приет с Решение на педагогическия съвет от 17.09.2018г., след становище на
Обществения съвет.
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