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Настоящата Стратегия за развитие на ДГ №17 „Иглика”  за периода 2016 – 2020 г. е 

 съобразена с: 

 Закона за предучилищното и училищното образование; 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

 образованието и науката на Р България /2014-2020 г./ 

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година; 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

 /2013-2020 г./; 

 Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности 

 и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;  

 Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

 /2015-2020 г./; 

 Национален пан за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на 

 педагогическите кадри /2014-2020 г./; 

 Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от 

 вътрешното ни законодателство; 

 Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички"; 

 Закона за закрила на детето; 

 Плана за развитие на Община Хасково за 2016 година.  

 

Раздел  първи 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимостта за постигане на по-

високи резултати от образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно 

съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.   

Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на детската градина 

с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и 

ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостатъци и потребности.  

Методологията на разработване на стратегия изисква анализ и на наличните вътрешни ресурси, 

откриване на силните и слабите им страни. Това се постига чрез събиране на вътрешна информация, след 

чийто анализ се откриват тенденциите в развитието. 

Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за развитие на 

детската градина, постигане на дългосрочните цели, ефективно и ефикасно използване на ресурсите, 

мотивиране на колектива на организацията. 

 Стратегическото планиране трябва да подсигури баланс, между възможностите на детската 

градина, изискванията на потребителите, в т.ч. на децата, позициите на съдружниците му, а и на 

възможните конкуренти. Стратегическото планиране ще позволи ДГ №17 „Иглика”, да затвърди своята 

динамична структура и да знае от къде и как да започне да изпълнява мисията си. То ще играе ключова 

роля за постигане на баланс, между краткосрочните и дългосрочните цели. Планирането ще повиши 

ефективността на управленските процеси в детската градина. 

 Настоящата стратегия представлява дългосрочна програма за развитие на ДГ №17 

„Иглика” за период от 4 години и има за цел да определи визията, мисията, ценностите, целите, 

насоките и кадровата култура на детската градина, които ще стимулират служителите да се 

концентрират и  да следват обща посока на работа, в съответствие със съвременните тенденции и 

конкретни условия. Това е добър начин за формално прогнозиране на бъдещите проблеми и 

възможности. 

Осъзнавайки всичко това и анализирайки досегашната си дейност и резултатите от изминалите 

четири години си даваме сметка, че е необходимо да поддържаме ключовите си компетентности, 

отнасящи се до стратегическо мислене; реагиране и управление на промяната; ориентация към 

качеството; умения за работа с хора и екипи; поддържане на мотивацията; управление на собственото 

развитие и развитието на екипа; иновации в процеса на преподаване и учене.  
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Раздел втори 

СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗИВИТЕ НА ДГ № 17 “ИГЛИКА” 
 

  
 

Раздел трети 

ВИЗИЯ 

 
Визията на ДГ №17 „Иглика” определя насоките, по които трябва да работим през 4 годишния 

период на развитие. Визията представя реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на 

настоящото и близкото бъдеще на ДГ №17 „Иглика”. 

 
ДГ №17 „Иглика” е център за развитие на детската личност и на общността.  

Като образователна институция служи на хората и на техните постоянно променящи се нужди и 

интереси. 

Краткосрочна визия 
1.Осигуряване на ефективно управление на ресурсите. 

2.Прилагане на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта. 

3.Гарантиране на справедлив и равен достъп до качествено отглеждане, възпитание и образование на 

всички деца – личностна подкрепа за всяко дете, диференциране на грижата за децата, съобразно 

потребностите и интересите им, чрез обогатяване и поддържане на гъвкава, динамична, мобилна, 

модерна образователна среда. 

4.Опазване живота и здравето на децата, чрез здравословно и рационално хранене, активен двигателен 

режим и престой на открито. 

5.Създаване на възможности за разгръщане на личния интелектуален потенциал на децата, формиране на 

интерес към развитие и усъвършенстване, подготовка за бъдещата социална позиция ”ученик”, чрез 

познаване и зачитане на националните традиции и общочовешки ценности.  

Визия  Мисия  Ценности  

Анализ на 
състоянието 

Глобална цел  

Стратегически 
цели  

Идентифициране 
на проблемите  

 
 

 
 

 
 

 

 

План за 
действие и 

финансиране  

Заключение 

Приоритети, 
дейности за 

постигането им и 
ключови 

резултати 

 

Програмна 
система  
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6.Непрекъснато повишаване педагогическите компетенции на кадрите, водеща до по-висока ефективност 

на труда. 

7.Създаване на среда, мотивираща  учителите за повишаване на квалификацията, развитие и 

усъвършенстване. 

8.Работещо партньорство, добра координация и ефективно сътрудничество с родители, общинска и 

областна администрация, РУО, бизнес, местната общност и други институции за успешното 

осъществяване на националната и местна образователна политика и подпомагане  образователния процес 

в детската градина. 

9.Поддържане на  инициативата за  привличане на алтернативни източници на финансиране за 

обогатяване на материалната база, сградния фонд и дворното пространство /работа по проекти, 

спонсорства, благотворителни изложби, концерти и  др./.  

10.Създаване на условия на привличане и задържане на децата - пълно обхващане на децата, желаещи да 

посещават детската градина и подлежащи на задължително предучилищно образование, намаляване броя 

на отсъстващите деца по различни причини. 

  

Дългосрочна визия 

1.Хармонизиране на образователен процес в ДГ №17 „Иглика”, съобразно европейските измерения, 

повишаване на качеството и на ефективността на предучилищното образование на децата. 

2.Образователна дейност осъществена по програмна система отговаря на следните изисквания: 

 създава условия за придобиването на компетентности по всяко от образователните направления; 

 отчита спецификата на детската градина и на групите; 

 съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. 

3.Образователен процес в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищна възраст, 

гарантиращ по-високо качество на образованието, съизмерим с потенциалните възможности на детето, 

участие на семейството и европейските измерения, в контекста на промяна във философията, в 

организацията и в методиката на образователния процес в условията на детската градина. 

4.Единна социално - педагогическа и ценностна система, между детска ясла, детска градина и начално 

училище, за формиране на положително отношение към образованието на децата и изграждане още в 

предучилищна  възраст на организационна култура, която да формира потребността от знания, с 

активното участие на игровата дейност. 

5.Подготовката на детето съобразно новата социална позиция „ученик” и успешна адаптация в училище. 

6.Работа на педагогическия екип по тематична проверка, съобразно новите образователни ценности. 

7.Развитие на спортната дейност. 

8.Ориентиране на образователния процес към развитие на потенциала на детето - инициативност, 

креативност, предприемчив дух, възпитаване на културно-етични норми, усвояване на знания и 

придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите. 

9.Постигане равенство на шансовете, между всички деца - поставено началото на интегрирано обучение 

на деца със специални образователни потребности и предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата от уязвими групи. 

10.Използване на интерактивни методи в образователния процес.  

11.Подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на 

детето през целия му живот. 

12.Създаване близки до семейната среда уют, емоционален комфорт и модерна база за децата. 

13.Оптимизиране на квалификационната дейност на учителите.  

14.Активизиране на педагогическата колегия за по-тясно взаимодействие със семейството, училищното 

настоятелство, обществения съвет. 

15.Участие на детската градина в реализиране на проекти. 

16.Въведена задължителна двугодишна подготовка преди първи клас /5-6 годишни/, гарантираща 

равенство на образователния старт на децата в училищното образование, независимо от социално-

икономическия статус на семейства им. 

17.Осъществяване модел на финансиране, основан на единни държавни разходни стандарти и местна 

издръжка на едно дете, чрез ефективно прилагане на системата на делегираните бюджети - ключов 
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приоритет за развитие на човешките ресурси и финансово осигурена целодневна, полудневна, 

почасова, самостоятелна организация на образователния процес, по избор на родителя. 

18.Предприети мерки за укрепване на авторитета и престижа на учителската професия, чрез ефективно 

прилагане на система за кариерно развитие и диференцирано заплащане. 

 

Раздел четвърти 

МИСИЯ 

 

Мисията определя приоритетите на ДГ №17 „Иглика” за следващите 4 години, както и какви дейности 

ще се предприемат и реализират от педагогическия екип. 

ДГ №17 „Иглика”, като образователна институция в системата на предучилищното образование: 

 развива добрите начала у децата и позитивното у тях; 

 утвърждава ценностите на съвременната цивилизация; 

 приема и цени различието; 

 гарантира равно качество на услугите за всички деца; 

 включва в управленския процес учители, родители, общински структури  и други членове на 

общността, като участващите страни работят в сътрудничество и партньорство; 

 поощрява образователни и социални контакти и дейности, срещи, дебати, дискусии на различни 

групи от общността и хора от всички възрасти. 

 

Основни приоритети при реализиране на мисията 

 

1.Прилагане и спазване на държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание и всички 

образователни станадарти, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, които се 

отнасят до организацията на дейността в детската градина. 

2.Партньорство на учителя с детето в процеса на педагогическо взаимодействие, за стимулиране на 

неговата активност и разгръщане на интелектуалния му потенциал. 

3.Националните и европейските образователни политики и концепции, като акцент в програмната 

дейност и поставяне в центъра на вниманието детето, което на всеки етап от своето развитие притежава 

различни физически, емоционални и интелектуални характеристики. 

4.Квалификация на педагогическите кадри, ориентирана към европейските измерения – състояние, 

проблеми, перспективи по отношение: езиковото обучение, развитие на предприемчивостта, 

разработване и управление на проекти. 

5.Подпомагане на млади специалисти, ориентирана към практиката. 

6.Повишаване ангажиментите на учителите извън учебната натовареност - работа с деца, които се 

нуждаят от обща и допълнителна подкрепа /деца със специални образователни потребности, даровити  и 

изоставащи деца/, консултации с родителите и др. форми. 

7.Ефективно управление на детската градина, чрез професионална компетентност на директора. 

8.Ориентиране ръководенето на детската градина, съобразно съвременния образователен мениджмънт и 

висок имидж на образователната институция. 

9.Целесъобразно и ефективно управление на финансовите средства и организация на делегирания 

бюджет. 

10.Използване на нови подходи и средства за външно финансиране на детската градина. 

11.Обогатяване и естетизиране на средата – нова визия и уникалност на детската градина. 

12.Популяризиране на добри практики и изграждане на позитивни нагласи и доверие към детската 

градина. 

13.Изграждане на система от символи и ритуали за засилване усещането за принадлежност към детската 

градина. 

14.Социокултурна интеграция, чрез обучение, възпитание и личностни перспективи в образователното 

пространство на децата с етнокултулни различия. 

15.Подпомагане на родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно възпитание и 

преодоляване на агресията. 



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

 

 6 

16.Усъвършенстване педагогическото взаимодействие за гарантиране гражданското образование и 

правата на децата.  

17.Приобщаване на децата към културните традиции и националните ценности. 

18.Успешна интеграция на деца със специални образователни потребности. 

19.Ежегодно използване формите за двигателна дейност и обучение-разходки, туризъм, зелена детска 

градина за доставяне удоволствие за децата.Формиране на положително отношение към природата и 

екологичното възпитание. 

20.Задължителното предучилищно образование в контекста на образователната реформа: 

 задължителната  подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас. Качество 

на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик”  и безпроблемна адаптация в 

училище; 

 създаване на условия и предпоставки за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за 

децата от 5 и 6 годишна възраст; 

 гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в І клас. 

21. Планиране, организиране и провеждане на съдържателен образователен процес, базиращ се върху 

познанието на Наредба №5 за предучилищното образование, държания образователен стандарт за 

предучилищно образование и ЗПУО. 

22. Системно проследяване на резултатите от образователния процес в контекста на избор на подходящи 

образователни стратегии. 

23. Задължително обучение на децата от предучилищна възраст по безопасно движение по пътищата, 

съобразявайки се с конкретния учебен план. 

24. Целенасочено и системно обучение на децата по проблематиката за действия при кризисни ситуации 

по време на природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари, като етап на формирането на глобалната 

култура на превенция в системата на образованието, съобразена с националните особености и 

съществуващите опасности в страната. 

25. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в детската градина. 

26. Осъществяване на педагогически дейности извън образователния процес, които не са дейност на 

детската градина и ранно чуждоезиково обучение. 

27. Използване на празниците и развлеченията в ДГ за създаване и поддържане на положителен 

авторитет и привличане на различни публики.  

28.Разбиране важността на образователните дейности и методите на обучение, съответстващи на 

интересите и потребностите на децата в яслена група, чрез: 

 положително емоционално общуване; 

 съучастие на близките възрастни в привлекателни за децата дейности и при решаване на 

практически задачи;обогатяване на познавателния и социален опит на децата; 

 обучение на медицинските сестри, чрез квалификационни форми за повишаване психолого-

педагогическите знания, умения и тяхното професионално усъвършенстване. 

 
Конкретни задачи и дейности за постигането на приоритетите 

 

Конкретните задачи и дейности за стратегическо развитие и усъвършенстване на ДГ №17 

„Иглика” са в логическа връзка с мисията на детската градина и основните приоритети за 

реализирането й. 
 

ЗАДАЧА №1 

Да се осъществяват демократични, хуманни и партньорски взаимоотношения на директора с 

работещите в ДГ №17 „Иглика”. 

 

ДЕЙНОСТИ 
1.Реално участие на по-голяма част от членовете на колектива в управлението на детската градина. 

2.Включване на действащите комисии в детската градина за изработване на годишни планове, 

правилници, длъжностни характеристики, план-графици за работа и т.н. 
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3.Използване на информационни, комуникационни технологии и средства в ръководството и дейността. 

4.Управление на принципа на консенсуса. 

5.Непрекъснат диалог, по отношение развитие на всички  дейности в детската градина. 

6.Възможност за колективно обсъждане на организационни важни въпроси за детската градина. 

7.Вземане на верни управленски решения от директора. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
1.Промяна в принципите на управление. 

2.Директорът – мениджър, индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на целите, 

гъвкавост в методите за тяхното постигане. 

3.Опростена организационна структура и управленско взаимодействие; предприемчивост, стремеж към 

реорганизиране, винаги когато обстоятелствата го изискват. 

4.Всеотдайност, компетентност, приемственост на служителите. 

5.Едновременно обвързаност и свобода. 

6.Съобразяване с реалните възможности на детската градина. 

7.Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения. 

 

РЕСУРСИ 
Интелектуални, информациони, финансови, материално-технически, кадрови ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1.Оперативно управление на детската градина - целенасочено и силно ръководство, прозрачност в 

управлението. 
2.Непрекъснато подреждане, съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и действия на 

системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с поставените цели. 

3.Учителите да разглеждат детската градина, като специфичен вид предприемаческа организация. 

4.Включването им в изработване на политиката на иновации. 

5.Екипен принцип при решавенето на проблеми. 

7.Добра система за контрол.  

8.Икономическа самостоятелност и право на преразпределение на собствените лимитни средства в 

условията на делегиран бюджет. 

9.Автономия, съчетана с контрол на резултатите в организационната култура. 

СРОК: 4 г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАДАЧА №2 

Да се акцентира, върху готовността на детето за училище, която  отчита физическото, 

познавателното, езиковото,  социалното и емоционалното му развитие. 

 

ДЕЙНОСТИ 
1. Прилагане на образователна стратегия и програмно разпределение, отчитайки уникалността на децата 

във всяка група на детската градина. 

2. Съобразяване на образователния процес с изискванията на клиента; целесъобразност на педагогическите 

действия в зависимост от очакванията на потребителите на образователната услуга. 

 

3. Пълноценно използване на дневния режим, като профилактично средство за психическо и физическо 

здраве. 

4. Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове, закаляване, с цел динамично развитие на 

децата. 

5. Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при 

бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

6. Акцентиране, върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот. 

7. Усъвършенстване езиковото обучение на децата. 
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8. Уеднаквяване изискванията, между семейството и детската градина за образование, възпитание и 

подготовка на децата за училище. 

9. Осъществяване на приемственост и интеграция, между детската градина и училищата в района. 

10. Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции. 

11. Организиране на отдих за децата. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
1. Системно диагностициране и проследяване динамиката в развитието на децата. 

2. Проучване мнението на родителите, чрез анкетни карти. 

 

РЕСУРСИ 
Интелектуални, финансови и материално-технически ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Овладяване в максимална степен на държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание и 

подготовка - комплексна диференцирана система на оценяване на постиженията на децата в усвояването 

на знания и умения. 

2. Работа в екип /работни групи/. 

3. Инвестиране в човешки капитал – децата. 

4. По-голяма активност и сътрудничество на педагози, медицински сестри и родители  - екипи от 

съмишленици. 

СРОК: 4 години 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАДАЧА №3 

Да се гарантира подкрепа на отворения характер на образованието в детството – равен шанс и 

подкрепа за всички деца. 

 

ДЕЙНОСТИ 
1. Прогресивно развитие, чрез подкрепяща среда. 

2. Обучение в демократично гражданство. 

3. Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата. 

4. Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и 

подкрепа. 

5. Установяване на сътрудничество, между педагогическия екип, семействата, обществеността и 

специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на 

детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието. 

6. Работа по проекти, свързани със здравеопазването на децата. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Правила и изисквания на детската градина към родителите за пълноценната работа с децата. 

 

РЕСУРСИ 
Интелектуални, финансови и материални ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Реализация на желани резултати. 

2. Високо качество на образователния процес. 

3. Инвестиране в човешки капитал – децата. 

4. Готовността на децата за предотвратяване и преодоляване на вредните и опасни фактори на жизнената 

дейност. 

СРОК: 4 години 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЗАДАЧА №4 

Да се изгради естетическото възпитание - път към повишаване на духовната култура на 

подрастващите. 

 

ДЕЙНОСТИ 

1.Изграждане на система от символи и ритуали, за засилване усещането за принадлежност към детската 

градина. 

2.Развитие на традициите за творчески дейности в детската градина, чрез допълнителни форми на 

работа. 

3.Привличане на децата за участие в конкурси, поощряващи творческата им дейност. 

4.Превръщането на детската градина в желана територия за децата. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Популяризиране и повишаване авторитета на детската градина, печелене на призови места в конкурси. 

 

РЕСУРСИ 
Интелектуални, финансови и материални ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Да  изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и  

природата.   

 

СРОК: 4 години 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАДАЧА №5 

Физическото възпитание да позволи децата да разбират спорта и физическите упражнения, като 

източник на удоволствие, грижа за тялото и духа, като път и средство за преодоляване на 

опасности за здравето.  

 

ДЕЙНОСТИ 

1.Повишаване качеството на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и 

здравна култура. 

2.Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и 

насърчаване на ежедневния спорт, подходящ за възрастта на децата. 

3.Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Участие в спортни дейности и печелене на призови места, профилактика на детското здраве. 

 

РЕСУРСИ 
Интелектуални, финансови и материални ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
В свободното време децата, съвместно със своите родители да се включват в различни форми на 

организиран спорт, туризъм, отдих.                                                  

 

СРОК: 4 години 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЗАДАЧА №6 

Да се обогатяват личностните и професионални компетенции на учителите, медицинските 

специалисти и непедагогическия персонал. 

 

ДЕЙНОСТИ 
1. Оптимизиране на  информационно-образователната среда, с цел въвеждане на изпреварващо обучение за 

възприемане на света и обществения опит. 

2. Участие в квалификационни курсове 

3. Предприемане на иновации отвътре. 

4. Създаване на условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за защита на 

детските права и пораждащите ги задължения. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
1. Поддържане на перманентна ефективна квалификация и преквалификация на служителите - създаване на 

мотивирани служители - осигурени възможности за квалифициране на персонала. 

2. Готовност да се удовлетворяват потребностите на потребителите на образователната услуга. 

3. Склонност към действие. 

4. Самооценка и чувство за собствено достойнство. 

5. Благоприятен социален климат. 

6. Оползотворяване на работното време. 

 

РЕСУРСИ 
1. Интелектуални, информационни, финансови и материално-технически, кадрови ресурси. 

2. Инвестиции в човешки капитал. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Добър микроклимат, стимулиращ пълноценна положителна изява – “Доволни служители – успешна 

организация”; климат на откритост, доверие и сътрудничество. 

2. Кариера по хоризонтала, чрез разширяване на квалификацията. 

3. Текучество на кадри – под 1%. 

4. По-високо трудово възнаграждение. 

5. Опазване на психическото здраве на учители, медицински сестри и помощен персонал. 

 

СРОК: 4 години 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЗАДАЧА №7 

Да се изгради екип от съмишленици, чрез привличане на различни социални партньори за 

осигуряване на материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ДГ № 

17 „Иглика”. 
 

ДЕЙНОСТИ 
1. Задълбочаване на контактите с Училищното настоятелство, с Обществения съвет, с обществени 

организации и институции, отворени към развитието, подпомагането и проблемите на детската градина и 

привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-

техническата база на ДГ № 17 „Иглика”, чрез използване на наличната материално-техническа база. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
1. Близост до потребителите на образователната услуга. 

2. Материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ДГ № 17 „Иглика”. 

3. Реализиране на съвместни координирани действия със семейството и обществени партньори за 

развитието на образователния процес и за финансово-материалното подпомагане на детската градина. 
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РЕСУРСИ 
Интелектуални, информационни, финансови и материално-технически, кадрови ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Максимално удовлетворяване на потребностите и желанията на родителите и децата. 

2. Утвърждаване имиджа на ДГ №17 „Иглика”, като конкурентноспособна, желана и предпочитана от 

родителите и децата им детска градина. 

3. Брой получени финансови и материални средства от дарители, спонсори и тяхното ефективно 

реализиране. 

 

СРОК: 4 години 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАДАЧА №8 

Модернизиране на материално – техническата база, изграждане на привлекателен облик на 

детската градина.                    

 

ДЕЙНОСТИ 
1. Поддържане на наличното състояние на недвижимото имущество и материално-техническата 

 база. 

2. Обновяване, саниране, ремонтиране на игровите площадки, обновяване на игровите съоръжения, 

на оградата, при възможност: въвеждане на отопление с газ и монтиране на охранителна 

система, чрез видеонаблюдение. 

3. Осъвременяване на обзавеждането в групите. 

4. модернизиране на материалната база, набавяне на помощни и нагледни средства, обновяване на 

учебно-техническото оборудване. 

5. Осигуреност с дълготрайни материални активи. 

6. Осигуреност на нови ИКТ и дидактични средства. 

7. Озеленяване, оформяне двора на детската градина. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
1. Материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ДГ № 17 „Иглика”. 

2. Добро стопанисване. 

3. Директор - мениджър. 

4. Подкрепа на общината. 

 

РЕСУРСИ 
Финансови и материално - технически  ресурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Създаване на привлекателна обкръжаваща среда с модерна визия за по-пълноценно протичане на 

образователния процес. 

2. Подобряване и обогатяване на материално-техническата база и условията за възпитание, обучение и 

труд. 

3. Реализиране на проекти. 

4. Прозрачност на получени и разходвани средства и материали. 

5. Ефективно реализиране на средствата. 

 

СРОК: 4 години 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Основните приоритети и конкретни задачи и дейности за реализиране на мисията на детската градина се 

отнасят за четири годишен период. Те ще се обсъждат, преформулират и актуализират, като ще се 

отчитат постоянно променящи се обстоятелства и състоянието на ресурсите – кадрови, финансови, 

материално-технически, информационни и т.н. Преформулираните приоритети и дейности ще се 

конкретизират в актуализиране на стратегията за съответната учебна година, годишните планове на 

детската градина за съответната учебна година, в променени длъжностни характеристики, в план-

графици за работа и т. н. 

Осъществяването на тези приоритети и дейности би повишило ефективността във функционирането, 

както на отделните подсистеми в системата детска градина, като социално звено, осъществяващо 

специфична обществена дейност.  

Осъществяването на приоритетите и дейностите в единство би обезпечило повишаването на престижа на 

детската градина, осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност. 

Бъдещето на образованието не може да бъде предвидено, но може стратегически да бъде проектирано. 

 

Раздел пети 

ЦЕННОСТИ 

Ценностите на детската градина идентифицират нуждите, нагласите и поведението на участниците в 

образователния процес – деца, директор, учители, родители. Тя е в основата на всяка детска градина, 

защото отразява промените, които настъпват в нагласите, поведението и отговорностите на 

педагогическия екип.  

Административното ръководство и управлението на ДГ №17 „Иглика” има за цел, чрез ценностите на 

детската градина, да определи как политиката и приоритетите ще влияят за постигане високи 

резултати, свързани с холистичното развитие на децата. Педагогическият екип носи определени 

отговорности, свързани с изграждане на загрижена образована  педагогическа общност.  

Основни ценности за ДГ №17 «Иглика» – екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, 

уважение, национални и културни ценности. 

 

Раздел шести 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОФИЛ И АНАЛИЗ НА СОЦИУМА  

НА ДГ №17 „ИГЛИКА” 

 

АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ДГ №17 „ИГЛИКА” 

 
Чрез разработване на настоящата стратегия се стремим, да се усъвършенства управлението и 

качеството на дейностите в ДГ №17 „Иглика”, чрез структуриране на системата на труда.  

В стратегията са представени, от една страна - ДЕЙНОСТИТЕ, които се реализират, а от друга – 

ЕЛЕМЕНТИТЕ, които осигуряват условията за реализиране на тези дейности. 

 

В управленската структура на ДГ №17 „Иглика” се включват следните основни дейности: 

1.Управленска дейност. 

2.Образователна дейност. 

3.Административно – стопанска дейност. 

4.Контролна дейност. 

5.Квалификационна дейност. 

6.Социално-битова и културна дейност. 

7.Финансова дейност. 

Елементите, които осигуряват условията за реализиране на тези дейности, се систематизират в групите: 

1.Професионална  - включва ролята и дейността на служителите. 

2.Техническа – включва използваните средства. 

3.Организационна – обхваща създадената организация. 

4.Технологична – използваните технологии. 
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Разработихме цели и стратегии, които да осигуряват успешен отговор на динамично променящите се 

условия на средата. 

 

АНАЛИЗ НА СОЦИУМА – ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В 

ДГ №17 „ИГЛИКА” 

 
Децата посещаващи ДГ №17 „Иглика” са билингви - 65% с турски етнически произход и 35% с 

български. 

Детската градина се гордее със своя отлично подготвен и мотивиран педагогически екип, всеотдаен 

помощен персонал и прекрасни деца, които печелят награди за участието си в конкурси и състезания. 

Условията за възпитание и образование в детската градина са много добри, жизнената среда на децата 

отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Обзавеждането и интериорът на групите 

са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В групите са създадени оптимални 

условия за доминираща образователна дейност, набавени са учебни книжки, помагала  и пособия за 

подлежащите на предучилищно и задължително предучилищно образование деца. 

Символи,традиции, ценности: 

Символи:  

 Герб: Той символизира мирното и щастливо детство, чрез грижа за детето.  

Основните елементи на герба са: цветето иглика, символ, че децата са цветята на земята; 

майчините ръце с грижа и любов към детето и гълъбите, символ на мира и щастливото детство – 

традиции, дълбоко вкоренени в изконните български добродетели. 

 Девиз: ”Детето – най – прекрасното вълшебство”. 

 Знаме: На едната страна е изписано официалното наименование на детската градина, от 

другата страна е изобразен герба на детската градина. 

Традиции: 

-В края на всяка кръгла или юбилейна годишнина, в присъствието на родители, представители на 

Настоятелството и много приятели, децата изпълняват специално подготвена програма на 

професионална сцена. 

-Връчване на почетна грамота на учител/служител за цялостен принос към дейността към дейността на 

детското заведение по повод на Юбилейни годишнини. 

-Участие в ежегодни тематични общоградински и групови празници, изложби, открити моменти в 

присъствието на родители, представители на Настоятелството и много приятели на детската градина. 

-Годишни продукции на групите по английски език, карате, танци и участие в общинска шампионска 

лига по мини-футбол за деца пред родители, гости, общественост. 

-Участие на детската градина в проекти. 

-Традиция е децата от нашата детска градина да участват и завоюват призови места в различни конкурси 

и състезания. 

Ценности: 

Екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности. 

 

Раздел седми 

SWOT АНАЛИЗ 

 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДАТА В ДГ №17 „ИГЛИКА” 

 
Световната икономическа криза намира своето отражение и у нас.Тя води до снижаване на   качеството 

на живот във всички сфери.Оттам миграционния поток на млади хора навън. Наблюдава се занижаване 

качеството на образование. Причините са повече от ясни - можещите, способни и креативни млади и не 

чак толкова млади учители са потърсили адекватно заплащане на своя труд в други страни. С намаляване 

на качествените кадри се понижава и качеството в образованието. Социалния статус на учителската 

професията е тревожно нисък. От друга страна членството на България в Европейския съюз има за цел 
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изравняване стандарта и подобряване качеството на живот.Това с пълна сила важи и за качеството в 

образованието. Ето защо образователната политика на държавата е изцяло отворена за европейските 

образователни норми, което да направи съпоставимо нашето образование с европейското. Това е труден 

и бавен процес, който във времето дано обхване само едно поколение. Като част от държавата 

ситуацията в община Хасково не е по-различна. Световната икономическа криза намира своето 

отражение в намаляване обема на работа. 

Търсейки препитание, по-добра реализация и по-висок жизнен стандарт, младите хора емигрират и 

преобладаващата част от оставащото население е в неактивна възраст. 

Намалява броят на икономически активното население.Намалява населението в общината и 

раждаемостта. Всички градини малко или много се сблъскват с проблеми, произтичащи от 

демографската криза и конкуренцията с подготвителните групи в училищата. Но проблемите на детските 

градини би следвало да разглеждаме, като част от проблемите на нашето общество. Преодоляването на 

трудностите зависи от диалога и консенсуса между институциите, от които зависи развитието на 

предучилищното образование. 

В условията на пазарна икономика, когато на институциите в предучилищното образование се дава 

автономност, се осъществява промяна и във взаимоотношенията, между отделните образователни 

единици. Те съществуват в условия на постоянна конкуренция, която определя техния просперитет, 

оцеляване или заличаване от системата на образованието. Познаването на конкурента и средата, в която 

функционира дадена детска градина, е много важна предпоставка, както за правилното поставяне на 

цели, така и за ефективно управление. Необходимо е да се осъществява постоянен анализ на външната 

среда, както на непосредствената така и на макро средата.  

Информацията от външната среда на детската градина може да се нарече стратегическа, защото 

благодарение на нея се вземат стратегически решения. 

 

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДАТА В  ДГ №17 „ИГЛИКА” 

 

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 

 
ДГ №17 „Иглика” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, 
възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в 
съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 
ДГ №17 „Иглика” е общинска институция в системата на предучилищното образование, има местно 
значение, второстепенен разпоредител е с бюджетни средства и се финансира, чрез държавния бюджет и 
бюджета на община Хасково. 
Управлението и професионалната структура на ДГ №17 „Иглика” е подчинено на действащите държавни 

и общински нормативни документи.  

Управленската дейност се осъществява въз основа на годишно планиране. Системно се провеждат 

Педагогически съвети и съвещания, Общи събрания на работниците и служителите, Обществени съвети, 

срещи на Настоятелството, на които се разглеждат въпроси, отнасящи се до образователната дейност, 

групите, развитието и напредъка на децата, проблеми на възпитанието и образованието на децата, 

квалификацията на служителите, приемане на графици, сценарии за тържества, финансова дейност, 

делегиран бюджет, подпомагане на цялостната дейност и развитие на детската градина и др.   

 

Функции на управление в образователната дейност  
 

Планиране: 

o Годишен план с приложения – план за работата на педагогическия съвет, план за 

квалификационната дейност, план за контролната дейност; 

o Правилник за вътрешния трудов ред;  

o Правилник за устройството и дейността;  

o Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;  

o Противопожарна наредба; 
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o Инструкции за безопасна работа; 

o Програмна система със седмично и месечно разпределение на учебното съдържание по 

възрастови групи и механизъм на взаимодействие, между участниците в предучилищното 

образование; 

o Планове на постоянните комисии; 

o Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в детската градина. 

o Месечен план; 

o План за цялостна проверка и за тематична проверка. 

o Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост. 

o Образователна работа с децата, подкрепа за личностно развитие, приобщаване на деца от 

уязвимите групи; 

o Здравно образование. 

o Безопасност на движението. 

o Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари. 

 

Организиране: 

o Синхронизиране на действията на членовете на екипа; 

o Организиране труда на директора по отношение на дейността; 

o Длъжностни характеристики на персонала. 

o Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в детската градина. 

o Работа на Педагогическия съвет 

o Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост. 

o Образователна работа с децата, подкрепа за личностно развитие, приобщаване на деца от 

уязвимите групи; 

o Здравно образование. 

o Безопасност на движението. 

o Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари. 

 

Мотивиране: 

o Стимулиране на учителите към активно преподаване; 

o Стимулиране на старши учителите за демонстрация на открита практика; 

o Стимулиране към повишаване образователно - квалификационната степен; 

o Кариерно развитие; 

o Диференцирано заплащане. 

 

Контрол: 

o Организация на работа на учителите и дневния режим. Технология на преподаване; 

o Вътрешен контрол – педагогически и административен - форми, обекти, срокове и отчетност. 

o Работата на постоянните комисии. 

 

Функции на управление в организационно-образователната дейност  
Планиране: 

o На основните приоритети; 

o Организация на работа и взаимодействие на основните звена; 

o Информационното осигуряване на  системата; 

o Осигуряване със задължителна документация;  

o Необходимост от учебно – технически средства; 

o Дейности, които не са дейност на детската градина, изучавани от децата по желание на 

родителите. 
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Организиране: 

o Сформиране на групите; 

o Графици, инструктажи; 

o Сформиране на групи за дейности, които не са  дейност на детската градина – английски език, 

танци, карате, спорт – футбол, карате и провеждане на занимания с децата два пъти седмично - от 

месец октомври до месец май на текущата учебна година 

o Поддържане сайта на детската градина;  

o Екскурзии, развлечения, празници, концерти, изложби, участие в конкурси, посещение на 

театрални постановки и др.; 

 

Мотивиране: 

o Стимулиране на учителите към самоподготовка и самообразование; стимулиране към 

непрекъснато усъвършенстване на собствената дейност. 

 

Контрол: 

o Качествено изпълнение на организационно – образователните дейности. 

 

Функции на управление в административно-стопанската и финансова дейност   
 

Планиране: 

o Контролна дейност; 

o Административно – стопанската дейност; 

o Финансова дейност; 

o Планиране на платения годишен отпуск на персонала; 

o Обучения на персонала; 

o Прием на деца; 

o Планиране на делегирания бюджет.Финансово и информационното осигуряване на  системата. 

 

Организиране: 

o Утвърждаване на Списък-образец №2 и щатно разписание; 

o Сформиране на групи и комисии; 

o Обучения по БАК, ЗБУВОТ, БДП; 

o Синхронизиране мобилността на кадрите; 

o Връзка с институциите; 

o Изготвяне на заявки, справки, докладни записки и др.; 

o Изготвяне на финансова и счетоводна документация и СФУК. 

 

Мотивиране: 

o Стимулиране дейността на целия екип; 

o Допълнително трудово възнаграждение и допълнително материално стимулиране; 

o Парични награди; 

o Наказания. 

 

Контрол: 

o Организация на цялостната работа в детската градина, дневен режим, изпълнение на делегирания 

бюджет; 

o Защита на личните данни, осигуряване на ЗБУТ. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА 

 
В ДГ №17 „Иглика” работят 49 човека: по утвърден щат – 41 човека /1,5 незаети щата/ и 

извънщатни - 8 човека. 

От тях педагогически персонал – 21 човека, непедагогически персонал – 20 човека и медицински 

персонал /извънщатен/- 8 човека. 

 

Ключово значение при подбора на екипа има не само тяхната професионална компетентност, но 

готовността и способността им да работят съвместно, широтата на възгледите и взаимното доверие, 

готовността за откритост и отвореност на образователния процес към обществеността. 

Учителят в съвременната детска градина е онзи можещ и градивен субект, който чрез своите 

личностни и професионални компетентности ще трябва да реализира едно ново предучилищно 

образование. От него се изисква да изгражда гъвкави социални модели. Това няма как да стане, ако 

той не познава интерактивни технологии за педагогическо взаимодействие с детето, родителя и 

помощник - възпитателя. Особено с влизането в сила на европейският стандарт за професията 

помощник-възпитател е необходимо промяна в нагласите на учителя за педагогическо 

взаимодействие с помощник - възпитателя в цялостния режим.  

Желанието и амбицията ми за качествена промяна в образователния процес ще си останат 

безрезултатни, ако не съумея да увлека, да обединя и мотивирам учителите. От тук следва, че трябва 

да се отдели специално внимание на работата с кадрите.  

Сред приоритетите за развитие на професионалната структура, за 4 годишния период е:  

1.Заздравяването на работния климат. 

2.Създаването на приятна, без излишно напрежение атмосфера за творческа работа.  

3.Умение, воля и добронамереност за изграждане на дееспособен и млад педагогически екип, 

основаващ работата си на професионализма, на традиционните морални норми, съчетани с 

новаторски идеи и висока отговорност. 

4.Подновяване на непедагогическия състав, работещ в детската градина по възрастов признак. 

Това ще спомогне за постигане чувство на удовлетвореност в колектива, като цяло и у всеки негов 

член.  

Такъв екип ще бъде способен да обновява формите, методите и средствата за възпитание и обучение, 

ще отговаря на предизвикателствата на времето. 

 

А.Педагогически специалисти 

 По системата за кариерно развитие: 

1. Учители – 5 

2. Старши учители – 13 

3. Учител по музика – 1 

4. Логопед – 0,5 

 

 По образование: 

Висше –магистър - 12 

Висше –бакалавър – 8 

 

 С придобита ПКС: 

С ІІ ПКС - 2 

С ІІІ ПКС – 1 

С ІV ПКС - 6 

С V ПКС - 2 

Без ПКС – 9 
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 Б.Аналитични специалисти с ръководни функции 

Главен счетоводител – 1 

 

В.Помощно-обслужващ персонал  
1. Касиер - домакин - 2 

2. Помощник - възпитатели – 14  

3. Огняр – 2 

 

По образование: 

Средно – специално – 5 

Средно общо – 13 

Основно - 1 

С придобита професионална квалификация – 7 

 

Г.Медицински специалисти 

1. Медицински сестри  - професионален бакалавър – 7; висше - бакалавър – 1  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Оперативно управление на детската градина - 

целенасочено и силно ръководство. 

Директорът – индикатор, вдъхновител и добър организатор 

за постигане на целите, гъвкавост в методите за тяхното 

постигане. 

2.Променени принципи на управление; усъвършенстване 

стила и методите за демократизация, хуманизация и 

прозрачност на управленския процес.  

3.Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения, 

включване на Педагогическия съвет, Настоятелството, 

Обществения съвет в управленския процес. 

Директорът и колективните органи на управление и контрол 

– педагогически съвет, обществен съвет, настоятелство 

спазват и се ръководят от основните нормативни документи 

и най-новите теоретични постановки за установяване на 

демократичен стил на управление, което е важно условие за 

повишаване на творческата активност на педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

4.Опростена организационна структура и управленско 

взаимодействие; предприемчивост; стремеж към 

реорганизиране на методите, техниките и средствата за 

управление винаги, когато обстоятелствата го изискват; 

способност за разрешаване на конфликти и акумулиране, 

чрез творчество  и опита от практиката. 

5.Всеотдайност, компетентност, приемственост на 

служителите. 

6.Едновременно обвързаност и свобода. 

7.Чувство на отговорност при вземане на решения за 

реализиране на образователно-възпитателния процес. 

8.Поведение, уважаващо достойнството на партньора /дете, 

колега, родител/, професионална и колегиална етика. 

9.Работа в екип, честност и справедливост спрямо партньора 

от екипа в групата, взаимно уважение и разбирателство, 

1.Застаряващият състав на персонала се 

отразява, върху цялостната организация на 

работа. 

Необходимо е екипа да бъде обновен с млади 

педагогически специалисти и непедагогически 

кадри. Средната възраст на персонала е 45 - 55 

г. 
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обединение и мотивация за работа. 

10.Квалификация на служителите чрез дискусии, казуси, 

тренинг, мозъчна атака, курсове, обмяна на опит с други 

детски градини и др. 

11.Самообразование и самоусъвършенстване на педагозите 

и медицинските сестри – изградена е вътрешна система за 

квалификация.  

Формиран е висококвалифициран колектив от служители, 

което повишава конкурентноспособността на детската 

градина пред другите в района и осигурява неговия 

просперитет. 

12.Мотивиране на учителите за участие и придобиване на 

професионално-квалификационни степени. 

13.Утвърден социален престиж на детската градина. 

14.Самооценка и чувство за собствено достойнство. 

15.Благоприятен социален климат. 

16.Оползотворяване на работното време. 

17.Макар и нетолкова съвършена, особено що се касае за 

кариерното развитие, новата система за оценка на 

учителския труд дава своите резултати, които в по-голямата 

си част са с положителен знак.  

До голяма степен тази система мотивира учителите за 

качество на образователния процес, предпазва ги от 

шаблона и рутината, изключва възможностите за 

субективизъм. 

18.Обновяване на екипа с млади педагогически специалисти 

и непедагогически кадри. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 
ДГ №17 “Иглика” гр. Хасково функционира с 11 групи за целодневно обучение с 280 места, които са 

сформирани по възрастов признак: 

 Основна сграда – 6 групи с 150 места: 1 яслена група за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 

5 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.    

 Филиал – 5 групи с 130  места: 1 яслена група за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 4 

целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.  

Съгл. чл. 60, ал.1 от ЗПУО, броят на групите и броят на децата в група в ДГ №17 „Иглика” се 

определят от директора на детската градина,  след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие 

с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

В ДГ №17 „Иглика” са сформирани постоянни комисии, които участват в реализацията на целите и 

задачите на бъдещото развитие, за оптимално изпълнение на годишния план. 

 Творческа комисия 

 Комисия за организиране на празници и тържества 

 Комисия по хигиена, рационално хранене и здравеопазване 

 Комисия за работа с родители   

 Комисия по ЗБУОВТ и противопожарна защита 

 Група по условия на труд                              

 Орган по безопасност и здраве при работа 

 Комисия по проекто – предложения 
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 Комисия за дарения        

 Учебна комисия по БДП    

 Комисия за превенция на деца в риск 

 Комисия за сигнали, оплаквания и предложения 

 Комисия по етика. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Готовност да се удовлетворяват потребностите на 

“клиентите”. 

2.Непрекъснато подреждане, съгласуване, 

координиране на отделните звена, елементи и 

действия на системата, за постигане на най-добри 

резултати в съответствие с поставените цели. 

3.Педагозите разглеждат детското заведение, като 

специфичен вид предприемаческа организация. 

4.Включват се в изработване на политиката на 

детскоата градина, на иновации. 

5.Автономия, съчетана с контрол на резултатите в 

организационната култура. 

7.Склонност към действие. 

6.Участие в проекти. 

1.Детската градина не може да удовлетвори всички 

желания за прием на деца, поради недостиг на 

помещения. 

2.Невъзможност за организиране на отдих за децата, 

поради нежелание на родителите. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СТРУКТУРА 
 

СОЦИАЛНО – БИТОВА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

Социално-битовата и културна дейност в ДГ №17 „Иглика” се осъществява на база годишно 

планиране и осигурява оптимални условия за реализация на:  

 Празници, развлечения, изложби, конкурси с участие на деца, учители и родители; 

 Взаимодействие със семейството, общественост и социални партньори; 

 Медицинско обслужване; 

 Хранене;  

 Детски отдих и туризъм;  

 Вътрешна сигурност и пропускателен режим;  

 Здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

 

Празници, развлечения, изложби, конкурси с участие на деца, учители и родители 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Децата се почувстват емоционално удовлетворени, 

добиват социална гражданска позиция. 

2. Развиват се детските художествено-артистични 

заложби в различните видове изкуство – танцувални, 

певчески, артистични.  

3. Приобщаване към отбелязване на обществено 

значими дати, събития и български народни 

празници.  

4. Изграждане начални умения за работа в екип.  

5. Придобиване на качества за самокритичност, 

1.Желание, продиктувано от амбиция, от страна на 

някои родители за включване на децата в изяви, в 

които те не се чувстват достатъчно сигурни. 
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организация, оценка и контрол.  

6. Използване на нетрадиционни форми на обучение, 

разчупвайки стереотипа и внасяне емоционален заряд 

и удовлетворение на вътрешната потребност на децата 

от активност, взаимодействие и изява.  

 

Взаимодействие със семейството, общественост и социални партньори 

 

Детската градина работи в тясно сътрудничество със семейството, близките училища, държавните 

институции, неправителствени организации, експерти в областта на образованието, за да реализира 

образование базирано на принципите на толерантност и хармонично развитие наличността.  

Натрупан е обществен престиж, информация и интеграционни връзки, обществено доверие и 

ползотворни контакти с организации и отделни физически лица и фамилии. 

В комуникативния опит на детето от предучилищна възраст се включва умението му за установяване на 

взаимодействия и взаимоотношения с връстници и възрастни, в семейството и навън от тях. В това 

отношение възможностите за по-глобална социална среда се свързват с развитието на умения за 

емоционална и поведенска отзивчивост при общуване с непознати, за умения за преодоляване на 

различните по характер бариери на общуване. От всичко това следва, че ще се осигурява право на 

участие на семейството, като равностоен партньор в реализирането на единен образователен процес, чрез 

активни, синхронизирани взаимодействия между родители, образователни институции и други фактори 

от социално-педагогическата система.  

Родителят, като възпитател, е съюзник в модела на педагогическо взаимодействие с детето, той е субект, 

който въвежда, осигурява и стимулира развитието на детето при усвояване на семейната субструктура. 

Особено важно при привличането на родителите е да се отчита тяхната ситуация – различието в 

образованието, доходите, вписването им в социални мрежи и заеманите властови позиции, които могат 

да се отразят, върху възможностите и желанието им да участват в конкретни взаимоотношения с 

детската градина. 

 Взаимодействията, между детската градина и семейството са едни от най-важните.  

За по-добрата интеграция, между тези две социални структури си поставяме за цел техните 

взаимоотношения, да бъдат поставени на основата на пазарните механизми – търсене и предлагане. ДГ 

№17 „Иглика” предлага на родителите определени възпитателно-образователни услуги, а родителите се 

насочват към тази градина в района, която в най-голяма степен удовлетворява техните и на децата 

потребности и желания. 

Това обуславя необходимостта детската градина да си изгради една стратегия на поведение, адекватна на 

желанията, потребностите и интересите на родителите /т.е. на търсенето/. За да бъде удовлетворено 

търсенето, е необходимо директорът и екипа на детската градина, много добре да познават 

потребностите на родителите, както и изискванията им. 

 Приемствеността, между детската градина и училищата в района е вече нещо естествено и 

традиционно.  

В детската градина се поставят основите на формирането на детската личност. Училището с други 

средства продължава този процес. И двете институции носят отговорност пред държавата за 

формирането на личности, способни творчески да мислят и активно да участват в общите трудови 

процеси. Това налага диалектическа връзка, между подготовката на децата от детската градина и 

задачите, които се решават в началното училище. Това се решава най-вече чрез постигането на общо-

психологическа готовност, която обхваща развитие на познавателните процеси, нравствено-волевата, 

мотивационната и емоционална сфера, както и социално-психологическа по-специална подготовка. 

В непосредствена близост до детската градина  се намира ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” и ОУ 

„Св.Климент Охридски”. Ученици гостуват на децата в детската градина по различни поводи. И не само 

що се касае до приема на децата в първи клас. И не само що се касае до приема на децата в първи клас. 

Всяка Коледа ученици и учители от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” са на гости на децата от 

подготвителната група на техния Коледен празник. Децата от подготвителна група ежегодно посещават 
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учебен час в училището. Също така детската градина участва съвместно по реализирането на два 

европейски проекта, съвместно с ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – единият през уч. 2012-2013 г. –„Стари 

легенди в нови времена” и другият през учебната 2013-2014 г. - „ШАРЕНО”. По повод организацията и 

провеждането на празници, открити практики, също така поддържаме много добра комуникация с 

училищната общност. Следим и се интересуваме от постиженията и развитието на нашите възпитаници в 

училище. А отзвукът  е винаги повече от много добър. 

 

 Много са контактите на ДГ №17 „Иглика” с неправителствени организации.  
Съвместно са реализирани два проекта – европроект по програма на „ФАР Аксес” с клуб „Юнеско” 

Хасково през 2001 г . .- „Златното ключе на мира и разбирателството е в сърцето на всяко дете” и проект 

по програма на МФВС „Спорт за децата в детските градини” през 2012-2013 г. с Хандбален клуб 

Хасково – „Мини хандбал”. 

 Детската градина има много добри взаимоотношения с управленските институции в 

сферата на образованието. 

Дейността на ДГ №17 „Иглика” е подчинена на спазването на всички нормативни изисквания на 

висшестоящите ръководни институции.  

Връзката с тези институции се осъществява на няколко равнища: 

- Национално – Министерство на образованието и науката; 

- Регионално – Регионално управление на образованието – Началник на РУО, Експерти, Старши експерт 

по предучилищно възпитание; областна администрация; 

- Общинско – Кмет на Община Хасково, Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на 

населението”,  Началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”, Главен експерт 

„Детски градини” , счетоводство, общинска администрация. 

Активното и ефективно сътрудничество на детската градина и социалната среда, води до 

повишаване на социализиращия ефект от нейната дейност в социалната общност и я превърна в 

дом на радостта, където децата идват с удоволствие. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Официално регистрирано и действащо Училищно 

настоятелство към детската градина, 14 годишни 

традиции в подпомагане дейността на градината. 

2. Активна помощ и сътрудничество на родителите 

при съвместни мероприятия – съвместно 

организиране на празници, състезания, 

развлечения, родителски срещи, ежедневни 

разговори и препоръки, сътрудничество при 

изработване на реквизит, костюми и аксесоари за 

тържества и празници и др. 

3. Приемственост с началните училища в района. 

4. Оформен уникален, естетически и функционален 

интериор и екстериор с творческото участие на 

целия екип и помощта на родителите. 

5. Социална изява на децата от ДГ №17 – участие в 

телевизионни предавания, състезания с други 

детски градини, участие в празници, конкурси, 

общински мероприятия, проекти и т.н. 

6. Установено много добро сътрудничество, между 

педагогическия екип, семействата, 

обществеността и специализираните институции. 

7. Системна връзка с родителите, с цел 

преодоляване на всяка тревожност у тях, относно 

престоя на децата им в детската градина, 

1.Обогатяване формите на работа с родителите и 

настоятелството. 

2.Диагностициране на интересите и 

потребностите на родителите преди определяне 

на стратегията и тактиката на детската градина, 

на кадровата политика и образователна дейност. 

3.Задълбочаване контактите с обществени 

организации и институции, отворени към 

проблемите на детската градина.  

4.Привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на дейността на ДГ №17. 

5.По-голяма активност и сътрудничество на 

педагози, помощен, медицински персонал и 

родители. 

6.Европейското предизвикателство към 

образователната ни система. 

7.Отрицателното въздействие на демографските 

процеси, върху образованието. 
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отчитане на очакванията им. 

8. Организиране на “Отворени дни”, в които 

родителите имат възможност да наблюдават 

децата си в различни режимни моменти. 

9. Привличане на спонсори и дарители – от 

родители и общественост за обогатяване и 

модернизиране на материално-техническата база. 

10. Изработен e сайт на детската градина. 

11. Утвърждаване имиджа на ДГ №17, като 

конкурентноспособна, желана и предпочитана от 

родителите и децата им детска градина. 

 

Медицинско обслужване 
 

Медицинското обслужване се осъществява от четири медицински сестри. 

Дейностите, които осъщесвяват, са следните: 

-медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и медицинско обслужване 

до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ; 

-промоция и превенция на здравето на децата; 

-организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване 

разпространението на заразни и паразитни заболявания в детското заведение; 

-участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за 

децата; 

-организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата, персонал и родители; 

-организиране и провеждане на специални програми за правилно и рационално хранене и програми за 

превенция на отклоненията в хранителното поведение; 

-участие в контрола на хигиената в детската градина; 

-участие с право на съвещателен глас в дейността на педагогическия съвет. 

Контролът върху дейностите се осъществява от Директор, РЗИ, АБХ. 

Медицинска помощ на разположение на децата от 7,30 до 18,00 ч. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Компетентен екип от добре подготвени специалисти. 

2. Добре оборудван медицински кабинет. 

3. Следи се за здравословното състояние на децата и контрол по 

спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания. 

4. Учители и медицински специалист учат децата да спазват правилата 

за безопасност при работа с различни материали и предмети. 

5. Пълноценно се използва дневният режим, като профилактично 

средство за психическо и физическо здраве. 

6. Осъществяване на строг пропусквателен и санитарно - 

епидемиологичен режим за здравословното състояние на децата, 

хигиенни условия и рационално хранене. 

7. Акцентира се, върху овладяване на знания и умения за здравословен 

начин на живот – просветна дейност с деца, родители, персонал. 

8. Изграждат се навици за безопасно движение и култура на поведение 

на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

9. Насищане на режима с активна двигателна дейност. 

1.Неефективно 

взаимодействие с родителите, 

по отношение здравословното 

състояние на децата 

първопричина – затруднена 

комуникация с родителите. 

2.Осъвременяване на  

медицинското оборудване в 

кабинетите. 

3.Липса на актуална 

информация от органите на 

РЗИ. 

4.Работа по здравни проекти. 
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Здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

 

Безопасни условия за отглеждане на децата 
Тези условия осигуряваме, чрез приет Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд в ДГ №17 “Иглика”, всяка учебна година. В него са фиксирани условията необходими 

да се спазват от колектива, за да предложим здравословен начин на живот на децата. 

Част от тях са задълженията на: 

- педагогическия персонал – да опазва живота и здравето на детето по време на образователния процес и 

на други дейности организирани от него; 

-помощния персонал – осигуряване хигиената на помещенията, спазване на хигиенните норми при 

приготвяне на храната. 

Правилникът се отнася до целия личен състав на ДГ №17 и е задължителен за  деца, педагогически и 

непедагогически персонал, родители, както и за лицата, които по различни поводи се намират в него.  

В правилника  се уреждат правата и задълженията на личния състав на детското заведение за осигуряване и 

контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд. 

 

Безопасни условия на труд  

Здравословните и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ №17 „Иглика” се 

осъществяват, чрез заповед на директора за комисия по здравословни и безопасни условия на труд, 

Група по условия на труд и Орган по безопасност и здраве при работа, които осъществяват своята 

дейност, съгласно годишен план. 

Контролът за здравословните и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ №17 „Иглика” се 

осъществяват от директор, група по условия на труд, орган по безопасност и здраве, комисия по хигиена 

и здравеопазване, комисия по здравословни и безопасни условия на труд в детската градина, от Дирекция 

„Инспекция по труда” Хасково. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Осигуряване на техническите и технологични 

изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд, съобразно нормативна уредба. 

2.Системно отчитане спецификата на дейностите в 

детската градина и изискванията на техническото, 

технологичното и социално развитие, с оглед 

защитата на живота, здравето и работоспособността 

на работещия персонал, поверените деца и външните 

лица, посещаващи ДГ №17.  

3.Сключен договор със служба по трудова медицина. 

4.Изградена пожаро-известителна система. 

5.Осъществяване на задължителни периодични 

медицински прегледи 

6.Застраховка на имуществото и сградата на детската 

градина. 

1.Пропуски по отношение на носенето на лични 

предпазни средства от персонала по време на работа. 

 

Вътрешна сигурност и пропускателен режим 

 

Правилата за вътрешна сигурност и пропускателния режим в ДГ №17 „Иглика” се определят с този 

Правилника за устройството и дейността на детската градина и ежегодна заповед на директора. 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Добре организиран пропускателен режим в сградите 

на детската градина, отговарящ на разпорежданията 

на МВР. 

2.Изградена и функционираща система за СОД. 

1.Не е изградена система за видеонаблюдение на 

двете сгради. 

 

 

Хранене 

Организацията на хранене в ДГ №17 „Иглика” е определена в Правилника за устройството и дейността 

на детската градина и се извършва, съгласно изискванията на следните наредби на Министерство на 

здравеопазването: 

1.Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения, в сила от 15.09.2011 г. 

2.Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските 

заведения и детските кухни, в сила от 01.09.2013 г. - чл.2, т.1 а от Наредбата. 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Осигурено здравословно и рационално хранене на 

децата, според нормативните разпоредби в Р 

България. 

2.Добра координация на дейността с фирмата 

осигуряваща кетъринг. 

1.Неудовлетвореност на определен кръг от родители, 

относно изготвяне на дневното меню и предлаганата 

храна. 

 
Детски отдих и туризъм 

 

Детският отдих и туризъм се организират чрез разпоредбите на Правилника за устройството и дейността 

на детската градина. 
Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина, самостоятелно или въз 

основа на договор, сключен между директора на детската градина и лице, което има право да предоставя 

съответните услуги, съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и 

ученически отдих и туризъм, издадена от министъра на образованието и науката. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Запознаване на децата с национални и исторически 

забележителности. 

2.Разширяване и обогатяване на техния жизнен опит. 

3.Организиране на мероприятия, със съвместно 

участие на деца, родители и учители,чрез което се 

подобрява социалния климат. 

1.Нежелание и липса на време на част от родителите 

за включване в такъв вид дейности. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА СТРУКТУРА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Възпитателно-образователната дейност се организират чрез разпоредбите на Закона за предучилищно и 

училищно образование, Правилника за устройството и дейността на детската градина, Годишния план и 

други нормативни документи, пряко свързани с организация на дейността в детската градина. 
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Предучилищното образование в ДГ №17 „Иглика” се осъществява при осигурена среда за учене чрез 

игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и 

възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. 

Предучилищното образование в ДГ №17 „Иглика” създава условия за цялостно развитие на детската 

личност и придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за 

успешното преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите се определят с 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система, като 

част от стратегията за развитието на детската градина, която съответства на изискванията на 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Програмната система е цялостна 

концепция за развитието на детето, подчинена на обща цел, в която се включват: 

 подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

 разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

 тематично разпределение за всяка възрастова група; 

 механизъм на взаимодействие, между участниците в предучилищното образование. 

Предучилищното образование в ДГ №17 „Иглика” се осъществява по образователни направления по ред, 

определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование: 

1.  Български език и литература; 

2.  Математика; 

3.  Околен свят; 

4.  Изобразително изкуство; 

5.  Музика; 

6.  Конструиране и технологии; 

7.  Физическа култура. 

Същностният процес на организационно – педагогическата и ефективна реализация на поставените цели 

за обучение на децата по безопасно движение по пътищата се определя от Учебната комисия по БДП, 

съгласно разработения и утвърден на Педагогически съвет учебен плана по БДП и се реализира от 

целенасочената дейност на педагогическия екип във всяка група.Съгласно инструкция №2/5.07.2004 г. за 

безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари са изградени комисии, разработени са 

планове за действие и програми за обучение на децата. 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, 

свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето. При 

провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането 

на компетентностите по образователни направления. 

ДГ №17 „Иглика” осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищното 

образование през учебното и неучебното време.Педагогическото взаимодействие се организира в 

основна форма и в допълнителни форми.Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се 

организират в съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на 

потребностите и интересите на децата.Основната форма на педагогическо взаимодействие е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно от учителя на 

групата, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации: утринната гимнастика, включваща 

дихателни и изправителни упражнения; различни видове ходене, бягане с малка продължителност; 

общоразвиващи упражнения; подвижни и спортно-подготвителни игри; спортни и други празници; 

разходки, излети и екскурзии; празнуване на рождени дни на децата; сутрешна закуска, подкрепителна 

закуска, следобедна закуска, обяд, следобеден сън на децата. 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Прилагането на новия закон за предучилищно и училищно 

образование, с ясна концепция за мястото на учителя и 

родителя в образователния процес. 

2.Системно отчитане на резултатите от образователния процес, с 

цел по-нататъшно перспективно развитие на детската личност, за 

изпълнение на държавните образователен стандарт за 

предучилищно възпитание. 

2. 3.Проследяване резултатите от предучилищното образование. 

3. 4.Прогресивно развитие, чрез образование и висока степен на 

информираност. 

4. 5.Обучение в демократично гражданство, повишено внимание 

към правата на човека и детето. 

5. 6.Висока обща и специална подготовка на децата. 

6. 7.Изграждане на социално-балансирана среда и 

самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и 

подкрепа. 

8.Адаптиране разпределенията на групите към индивидуалните 

особености на децата. 

7. 9.Акцентиране върху овладяване на знания и умения за 

здравословен начин на живот. 

8. 10.Прилагане на образователна стратегия за уникалност във 

всяка група на детската градинае. 

9. 11.Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове, 

танцова култура, с цел динамично развитие на децата. 

10. 12.Изграждане на навици за безопасно движение и култура на 

поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари. 

11. 13.Усъвършенстване езиковото обучение на децата. 

12. 14.Уеднаквяване изискванията, между семейството и детската 

градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на 

децата за училище. 

13. 15.Осъществяване на приемственост и интеграция, между 

детската градина и училищата в района. 

14. 16.Приобщаване на децата към общочовешките и национални 

ценности, добродетели, култура и традиции. 

15. 17.Доближаване на условията в ДГ №17 до тези на семейството. 

16. 18.Стимулиране на интересите и заложбите на децата, чрез 

участие в разнообразни допълнителни дейности по избор на 

родителите, които са широко застъпени в детската градина – 

чужд език, танци, карате, футбол; чрез ежегодно участие в 

различни европейски проекти. 

17. 19.Достъп на всички служители до информация, чрез Интернет и 

новоизлязла педагогическа литература. 

1.Доста голям брой неудовлетворени 

желания за прием на деца в детската 

градина, поради недостиг на помещения. 

2.Срив в семейното възпитание. 

3.Срив в учителската професия. 

4.Отрицателното въздействие на 

демографските процеси, върху 

образованието. 

5.Европейското предизвикателство към 

образователната ни система. 

Методическа подготовка на младите 

специалисти и правилното и ефективно 

прилагането на методика по различните 

образователни направления в прекия 

образователен процес. 

6.Има какво още да се желае по отношение 

на играта, като водеща дейност в детската 

градина и ученето, чрез игра. 

7.Изграждането на екологична култура у 

децата и потребност от опознаване и 

опазване на околната среда не са широко 

застъпени. 

8.Има какво още да се желае по 

отношение на физическата активност на 

децата в детската градина - включване на 

физическата дееспособност, занимания по 

физическа култура и различни видове 

спорт. 

9.Предпоставка за подценяване и 

формализиране на резултатите от 

постиженията на децата при 

задължителното предучилищно 

образование, противоречието в 

нормативната база и възможността децата 

да постъпват в първи клас без да са 

получили удостоверение за завършена 

подготвителна група. 

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Контролната дейност в ДГ №17 „Иглика” се осъществява, съгласно регламентираното в Инструкция №1 

за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.  

Контролът, върху дейността на детската градина се извършва от:  

 Директора на детската градина, съгл.чл.257, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО; 
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 Министерство на образованието и науката; 

 Регионалните управления на образованието; 

 Община Хасково. 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Определя реалното състояние на управлението на детската градина, 

образователния процес и степента на съответствието му с държавния 

образователен стандарт за предучилищното възпитание, съгласно 

съществуващита нормативна уредба.  

2.Оценяване дейността на учителя и изпълнението на държавния 

образователен стандарт за предучилищното възпитание. 
3.Определяне потребностите от квалификация. 

4.Даване информация за решенията, относно подбора, назначаването и 

освобождаването на кадрите. 

5.Осъществява се превантивен контрол, прогнозиране на възможните 

отклонения от държавния образователен стандарт за предучилищното 

възпитание и намаляване на вероятността от възникването на такива, чрез 

оказване на ефективна методическа, превантивна, корегираща и даваща 

насоки за подобряване резултатите от образователния процес помощ, 

изразяваща се в конкретни препоръки.  

6.Чрез провеждане на оперативен, текущ контрол за степента на постигане 

на държавния образователен стандарт за предучилищното възпитание, 

идентифициране на проблемите и потребностите от управлението на 

детската градина. 

7. Определяне на причините за отклоняване от държавния образователен 

стандарт за предучилищното възпитание.  

8.Осъществяване на мониторинг на информацията за реалното състояние на 

образователния процес в детската градина и своевременното й 

трансформиране в управленски решения.  

9. Изграждане на ефективно партньорство, между родители и детска 

градина. 

10.Добра система за контрол. 

1.В определени случаи, контрола 

оказва отрицателно влияние на 

психическия климат в колектива. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

„Когато учим другите, ние и себе си учим” 

Сенека 

Силно актуален е проблемът за квалификационното ниво на педагогическите специалисти.  

В съвременния етап изискванията към педагогическите кадри се увеличат. Времето изисква ново 

мислене, промяна в поведението, в отношението към работата и повишаване на отговорността. 

Повишаването на квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на 

следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите 

кадри. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел: Осигуряване на съответствие, 

между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри; усвояване на нови методи и техники на 

обучение, на подкрепа и консултиране на децата; възможност за задоволяване на професионалните им 

интереси, за подобряване качеството на изпълняваната работа, за кариерно развитие и качество на 

подготовка на децата. 
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Като основна форма за квалификацията на кадрите си остава самоподготовката и 

самоусъвършенстването, вътрешноинституционалната квалификация. Освен организираните форми за 

квалификация на учителите се предоставя възможност да участват и в платени специализации и други 

форми на общинско и национално равнище, чрез различни обучителни институции. 

Основните принципи, от които детската градина ще се ръководи при провеждане на квалификациите ще 

бъдат : 

 доброволно участие съобразно индивидуалните интереси; 

 доброволно избиране формите на квалификация. 

Прекарвайки деня заедно с децата, учителят влияе върху формирането на личността им, волно или 

неволно, с действие или бездействие. Обективната реалност поставя пред нас 

необходимостта от професионални умения и компетенции, които да гарантират прилагането на 

педагогически технологии, подчинени на рефлексивния или ценностно - ориентирания 

психологически подходи. 

От само себе си се налага необходимостта от промяната в организацията и съдържанието на 

образователно-възпитателния процес. Расте ново поколение деца. Високата квалификация на 

учителите е гаранция за качеството на образователната услуга, която предлага детската градина.  

Учителите отдавна са осъзнали необходимостта от перманентно повишаване на квалификацията. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Обогатяване и преосмисляне на съвременната 

методика.  

2.Споделяне на добри практики при 

квалификации и тяхното осъвременяване, чрез 

нови идеи и форми на реализация. 

3.Създаване на екипи, мислещи и действащи 

позитивно. 

4.Експериментиране с нови идеи. 

5.Създаване на нови контакти. 

6.Разработване на учителско портфолио. 

1.Демотивация от страна на учителите за 

повишаване на личната квалификация 

/особено на младите специалисти/, поради 

недостатъчното му финансово измерение. 

2.Не винаги отговарят на очакванията на 

учителите. 

3.Да има по-голяма практическа 

насоченост. 

 

 
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО 

 

Финансовата дейност в ДГ №17 „Иглика” се осъществява при условия и ред, определени в Глава ХVІ, 

Раздел І от ЗПУО и регламентирани в Правилника за устройството и дейността на детската градина. 

ДГ №17 „Иглика” прилага система на делегиран бюджет с Решение № 601 от 27.08.2010 г.на Общински 

съвет Хасково, считано от 01.10.2010 г. 

Дейностите в ДГ №17 „Иглика” се финансират със средства от държавния бюджет, бюджета на община 

Хасково, европейски фондове и програми и други източници. 

ДГ №17 „Иглика” може да реализира собствени приходи: от реализация на продукция и услуги от 

практическо обучение;от дарения и завещания; други приходи, определени с нормативен акт. 

Детската градина се подпомага финансово от Училищно настоятелство „Иглика”. 

Провеждането на финансовата политика в ДГ №17 „Иглика” се изразява в: 

Прозрачност – всички знаят как се разпределят средствата. 

Механизмът на това разпределение е общо дело на представители на първостепенния разпоредите и на 

детската градина. 

Обективност – възприетите критерии за разпределение на ресурсите се прилагат спрямо всички, без 

изключение. Те са ясни. Всеки може да изчисли не само какви средства му се полагат, но и колко трябва 

да вземе от детската градина. 

 

 



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

 

 30 

Справедливост – работейки заедно, всички се опитват да отчетат спецификата на детската градина. 

Има недоволни, но всеки знае, че интересът към повишаване на справедливостта е налице. Въпросът е в 

намирането на най-подходящия начин това да стане. 

Гъвкавост – при промяната на условията може да се реагира своевременно и адекватно на ситуацията, 

като се използват вътрешни и външни ресурси. 

В заключение – има правила. Те може да не са най-добрите, но има ангажираност и желание за 

усъвършенстването им. В такива условия всеки се чувства отговорен – към партньора и към 

собствения колектив.  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Самостоятелност при разпределяне, управление и 

опериране с финансовите средства. 

 Финансова автономност на детската градина, 

спазвайки нормативните документи и  пряката 

финансова отговорност - предоставяне на 

възможност да планиране на бюджета и да 

промяна при необходимост; разпореждане с 

предоставените им средства, решаване сами как 

да ги използваме; провеждане процедури по ЗОП, 

сключване на договори с външни изпълнители.  

 Правомощия за разработване и реализация на 

собствен бюджет – от ритмично изплащане на 

заплатите и подобряване на материалната база, до 

по-целесъобразно и пестеливо изразходване на 

средствата и възможност за реализиране на идеи 

в дългосрочен план.  

2.Спазване на правила при управлението на финансовите 

средства, строга финансова дисциплина, контрол и 

приоритетност на плащанията. 

3.За по-пълното задоволяване нуждите на детската 

градина и осигуряване на образователния процес се 

набират средства от спонсорство, 

дарения, настоятелство, родители, отстъпки от 

допълнителни дейности, снимки, театри и др., които са 

добра алтернатива за допълнително финансиране.  

Тези средства се използват за ремонтна дейност, 

закупуване играчки и дидактични материали. 

4.Опитът ни от работата по проекти ни е убедил, че 

това също е една много добра алтернатива за 

допълнително финансиране. 

1.Липса на работещ механизъм за привличане на 

допълнителни средства за финансиране. 

2.Недостиг на финансови ресурси и нерегулярно 

субсидиране на дейностите, финансирани от 

общинския бюджет. 

3.Недостатъчен е опитът ни в работата по 

различни образователни (национални и 

международни) програми и проекти. 

 
Общинският недвижим имот, предоставен за управление на ДГ №17 „Иглика” е публична общинска 

собственост.Община Хасково предоставя имущество на детската градина за ползване, стопанисване, 

разпореждане.Редът за управление на имотите, имуществото, материално – техническа база и инвентара 

в детската градина са уредени в Глава ХVІ, Разел ІІ от ЗПУО и в Правилника за устройството и 

дейността на детската градина . 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Опазване, съхранение, обогатяване, експлоатация и 

ремонт на наличната материално - техническа база, 

техника и дълготрайни материални активи. 

2.Търсене и намиране на партньори и съмишленици в 

тази дейност. 

3.Въведени нови информационни и комуникационни 

технологии, обновяване на материалната база. 

1.Липсва физкултурен салон в основна сграда. 

2.Сградите не са санирани, не е ремонтирана 

външната фасада и част от дограмата сграда на 

филиала, няма монтирана система за 

видеонаблюдение, сградите не са газифицирани. 

3.Не е ремонтирана оградата. 

4.Не са монтирани са нови уреди за игра на двора и 

гумирани противоудърни настилки на игровите 

площадки. 

 

Раздел осми 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ НА СТАТЕГИЯТА 

 
Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на 

всяко дете, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. 

 

Раздел девети 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 
1.Поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес, в съответствие с  

изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и стратегията на МОН 

за развитие на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света.  

2.Осигуряване на ранно детско развитие, предучилищно образование и задължително предучилищно 

образовние за децата на 5 и 6 години, както и подготовката им за училище. 

3.Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата. 

4.Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи. 

5.Изграждане на естетически усет към заобикалящата среда. 

6.Развиване и поддържане на физическа дееспособност и грижа за здравето, чрез гарантиране на достъп 

на децата до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на 

живот. 

7.Модернизиране на материално – техническата база. 

8.Контролиране на дейностите, с цел осигуряване на качество на предучилищното образование.  

9.Финансово осигуряване и стабилност на дейностите на детската градина. 

 

Раздел десети 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

- Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите 

нормативни актове.  

- Коректност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и 

мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни; 

 - Партньорство – активно и координирано участие на детската градина, институциите на властта, 

гражданското общество и бизнеса в реализацията на образователната политика;  

- Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на образователната система 

предполага висока степен на информираност на обществото;  

- Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или 

други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на 

приетите стратегически цели;  
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- Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите 

резултати;  

- Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност; 

- Иновативност – осъвременяване и модернизиране на образователната система.  

 

Раздел единадесети 

ПЛАНИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

  

Планиране 

Изпълнението на Стратегията за развитие на ДГ №17 „Иглика” за периода 2016 – 2020 г. предвижда 

постигане на поставените глобална цел и стратегически цели, чрез мерки и дейности, разработени в 

четири периода:  

- І период – от 2016 г. до 2017 г. 

- ІІ период – от 2017 г. до 2018 г. 

- ІІІ период – от 2018 г. до 2019 г.  

- ІV период – от 2019 г. до 2020 г.  

Стратегията на детската градина има характер на отворен документ, който може да се развива, 

усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. 

Актуализация може да се извърши при необходимост и/или след оценката за въздействие, по реда на 

приемане на стратегията.  

 

Наблюдение 

Наблюдението включва:  

- отчитане използването на финансови средства за изпълнение на заложените мерки;  

- анализ на състоянието, потребностите и набелязване и актуализиране на нови мерки за действие;  

- информиране на институциите и обществото за постигнатите резултати по заложените дейности.  

За наблюдение изпълнението на дейностите за съответните периоди е създадена работна група в състав:  

Председател – Директор на ДГ №17 „Иглика” и членове - представители на Творческата комисия в 

детската градина и представители на Обществения съвет. Работната група прави преглед на 

изпълнението на програмите.  

Отчитане 

Отчитането на изпълнението на стратегията се осъществява, чрез изготвяне на отчети за изпълнението на 

стратегията за съответните периоди и представяне пред Обществения съвет. 

 

Раздел дванадесети 

ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 
Цел на оценката 

Оценката на изпълнението на Стратегията е насочена към вземане на решение /основано на факти, 

данни, аналитични изводи, препоръки/ за развитие на образователната политика в следващите периоди 

от време и съобразно националните и европейски изисквания и приоритети.  

 

Извършител на оценката 

Извършител на оценката е ДГ №17 „Иглика” – водеща институция по изпълнението на Стратегията.  

 

Периодичност на оценката 

Проследяването на изпълнението на Стратегията и постигнатите резултати се осъществява чрез две 

междинни (след приключване изпълнението на плана за І и ІІ период) и една окончателна оценка за 

изпълнение на Стратегията (след приключване на окончателното изпълнение на плана за ІІІ и ІV 

период).  

Целта на междинните оценки е да бъдат идентифицирани предизвикателства пред текущото изпълнение 

и да се набележат мерки за оптимално постигане на очакваните резултати от Стратегията до 2020 г.  
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Актуализация на Стратегията може да бъде направена след междинната оценка с оглед на същността на 

идентифицираните предизвикателства. Окончателната оценка е базирана на преглед и анализ на 

цялостното изпълнение на Стратегията и следва да даде насоки за политиките след 2020 г.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение ще споделя, че изготвих тази стратегия с ясното съзнание за това 

колко сериозен инструмент за управление е стратегическото планиране.  

Със съзнанието за отговорността, която нося като директор. Отговорността да планираш, организираш, 

контролираш и ръководиш работата на хората, чиято роля е основна при формиране личността на детето. 

Отговорността да застанеш над личния интерес и да защитиш обществения такъв. Отговорността да 

вземаш и отстояваш решенията си. 

Това е втората стратегия, която изготвям заедно с педагогическия екип от ДГ 

№17 ”Иглика”. Смея да твърдя, че приликите с тази от предходния тригодишен 

период са само в рамката. Толкова много неща са се променили през годините. В хода 

на анализа с вълнение установих, че с моят екип сме изпълнили, по-точно сбъднали не една мечта. 

Възнамерявам да продължа започнатото, както и непрекъснато да 

усъвършенствам стила си на работа и уменията си, като ръководител, както и на целия екип, чрез 

квалификация. 

Повече от всичко искаме нашата детска градина да е дом на радостта и обичта, 

творчеството и знанието, център за сътрудничество между деца, родители и учители. 

Колективът ни е наследник на добри традиции и ще продължим да работим за 

утвърждаване авторитета на ДГ №17 “Иглика”, като желано и любимо място за децата. Място, където 

всеки ден е едно неповторимо преживяване за децата.  

Как ще го постигнем? По пътя на партнирането с родителите, на самоусъвършенстването и 

развитието, по пътя на обичта. Дали не сме сгрешили в анализа? Дали сме си поставили правилните 

цели? Това ще покаже времето и реализацията на поколението, което ще израсне под нашите 

грижи. 

Стратегията за развитие на ДГ №17 „Иглика” 2016-2020 г. е реалистична във времето и изпълнима по 

отношение на поставените цели и задачи. Визира развитието на дейностите в бъдещето и създава 

перспектива за усъвършенстване на личността.  

Стратегията за развитие  се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и 

Община Хасково  и спецификата на детската градина. 

 

Стратегията за развитие е разработена в изпълнение на член 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл.7, ал.1, т.1 от 

ЗФУКПС. 

Стратегията за развитие е  приета на заседание на Педагогическия съвет от 15.09.2016 г.  и утвърдена със 

Заповед №15 от 15.09.2016 г. на Директора на ДГ №17 „Иглика”.   

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране. 

Стратегията за развитие е  основание за съставяне на годишен план за дейността. 

Считам, че изпълнението на планираните в стратегията дейности от  целия екип – директор, учители, 

служители, ще доведе до осигуряване на нужните материални и организационни условия за провеждане 

на дейността на ДГ №17 „Иглика” в съзвучие с изискването на времето. 

ДГ №17 „Иглика” е образователна институция, който съчетава емоционалното благополучие на детето с 

конкретна възпитателна програма и по този начин влияе, върху личностното развитие на детето. Начинът 

по който тя изглежда и функционира, отразява, от една страна обществената заинтересованост за 

развитието на децата, а от друга – личната загриженост на екипа, работещ в детската градина.  

 

В този смисъл, за предстоящия четири годишен период на развитие, политиката на целия екип на 

детската градина може да бъде обобщена с едно изречение: 

 

„ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ЩАСТЛИВО ДЕТСКВО И НИЕ ЩЕ СЪЗДАЕДМ 

УСЛОВИЯ ЗА ТОВА!” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

 
НА ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „ИГЛИКА” 

 

Съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на 

предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система, като част от 

Стратегията за развитието на детската и която съответства на изискванията на държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. Програмната система на ДГ №17 „Иглика” е 

цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, 

подчинени на обща цел. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 4 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование в програмната система на ДГ №17 „Иглика” се включват:  

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие. 

2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. 

3. Тематично разпределение за всяка възрастова група. 

4. Механизъм на взаимодействие, между участниците в предучилищното образование.  

 

І.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Подходи на педагогическо взаимодействие 

 

1. Субект-субектно базирано взаимодействие, работа в екип. 

 Интерактивната образователна среда намира приложение в образователното пространство в ДГ 

№17 „Иглика” и е в съответствие с актуалните образователни тенденции за:  

 прерастване на въздействието, върху личността на субект-обектна основа и взаимоотношения във 

взаимодействие на субект-субектна основа и взаимоотношения;  

 изместване центъра на тежестта от даването на знания на децата в готов вид, към тяхното 

самостоятелно овладяване чрез ново познание, нова дейност, ново общуване (до степен на емпатия);  

 нова култура на образование, чрез нова теория за субекта на основата на многоаспектни контакти със 

средата и включване в единство на продуктите и механизмите на мислене и дейност.  

 Създаването на интерактивна образователна среда допринася за:  

 повишаване качеството на образователния процес в детската градина;  

 подобряване на работата в екип, чрез прерастване на управлението на ръководния субект (директора) в 

съуправление с учителя; 

 реализиране на нова основа за подготовката на учителите, съобразно променените им функции; 

  аспект е от педагогически иновативни форми за предучилищно образование, предвид необходимостта 

от иновирането на традиционните методи, форми и средства на обучение в детската градина.  

 Създаването на интерактивна образователна среда в ДГ №17 „Иглика” е предпоставено и 

от привеждането на използваната система от методи, форми и средства на обучение, в 

съответствие с високото качество на образователния процес, чрез педагогическо 

взаимодействие.  

 

2. Личностен и индивидуален подход към всяко дете. 
Личностния и индивидуален подход към всяко дете, осъществяваме чрез: 

 Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете; 
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 Разработване на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 

уязвими групи; 

 Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието в детската градина; 

 Други дейности, които се реализират, чрез годишния план на детската градина. 

 

3. Ситуационен, комплексен и интегрален подход.  

Една от главните тенденции на образователния процес в детската градина е интегрирането на 

европейските образователни ценности у нас и адаптирането им към националните ни особености 

и традиции. 

Като изходна позиция екипа възприема постановката за личностно ориентирания характер на 

образователния процес в детската градина.  

 

Дефинираме две взаимосвързани основни цели на образователната политика на детската 

градина: 

 Равен достъп до образование; 

 Качествено образование. 

Именно, чрез прилагане на ситуационния и комплексен подход ще осигурим развитието на 

заложбите на всяко дете и ще насърчим проявата и максималното развитие на способностите му – 

както в процеса на обучение, така и в процеса на възпитание. 

При подбора на учебното съдържание следваме логиката на интегралност и 

интердисциплинарност на знанията, уменията и отношенията. Залагаме на разширяване на 

сетивния и когнитивния опит на децата. На учителя се предлагат ориентири, които не го 

ограничават, а напротив – стимулират неговото творчество. 

 

Форми на педагогическо взаимодействие 

В този раздел са посочени формите на педагогическо взаимодействие, които се прилагат в ДГ №17 

„Иглика” и се организират при зачитане на потребностите и интересите на децата.  

Педагогическото взаимодействие в ДГ №17 „Иглика” се организира в основна форма и в 

допълнителни форми.  

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича 

предимно под формата на игра. Основните форми на педагогическо взаймодействие ще се провеждат по 

следните образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, 

Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура. 

Педагогическите ситуации се организират само в учебното време (15.09 до 31.05.), и осигуряват 

постигането на компетентностите по основните образователни направления. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно от учителя на 

групата, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. Допълнителните форми се 

организират, както в учебното време (15.09 до 31.05.), така и в неучебното време (01.06 до 14.09). 

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие цялостната организация 

на деня, с интересите и психо - физическите възможности и потребностите на децата -  в сутрешни 

режимни моменти и след следобедния сън. 

Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни 

компетентности по образователни направления, които допринасят за личностното развитие и за 

разнообразяване на живота на детето. 

Тук са описани допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, които се реализират във 

всички групи на детската градина и са част от системните дейности за постигане на поставената цел: 

 Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата; 

 Дейностите, организирани от детския учител, които имат ежедневен, задължителен 

характер: прием и изпращане на децата; утринната гимнастика, включваща дихателни и 

изправителни упражнения, различни видове ходене, бягане с малка продължителност, 
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общоразвиващи упражнения; сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд, следобеден сън на 

децата, следобедна закуска. 

 Дейностите, организирани от детския учител, които имат периодичен характер: всички 

видове игри - подвижни и спортно-подготвителни игри, сюжетно-ролеви, театрализирани, 

конструктивни, автодидактични и др.; спортни и културни събития - празници, тържества, 

развлечения, състезания, лагери, разходки, излети и екскурзии; наблюдения на обекти от 

околната среда; празнуване на рождени дни на децата; посещение на театрални постановки и 

музеи; отбелязване на рождените дни на децата; детско презентиране, конфериране, работа в 

ателиета, анимационни игри, други. 
 
ІІ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

В този раздел се определя седмичният брой на педагогическите ситуации в ДГ №17 „Иглика” и 

образователните направления, по които ще се провеждат те, както и дневен режим за всяка възрастова 

група в учебно и неучебно време, приложим при целодневна организация на групата, със съотношение, 

между основната форма на педагогическо взаимодействие (70%) и допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие (30%). 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления при 

целодневна организация на предучилищно образование, по възрастови групи: 

 

 

Образователно направление 

 

 

Първа група 

3-4 г. 

Втора група 

4-5 г. 

Трета група 

5-6 г. 

Четвърта група 

6-7 г. 

Български език и литература 3 4 4 5 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 2 

Изобразително изкуство 2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране и технологии 1 1 2 2 

Физическа култура 3 3 3 3 

Общо: 13 15 17 19 

Надвишаване на минималният 

седмичен брой на ПС 

по ОН „Български език и 

литература” 

2 2 2 2 
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Дневен режим  

при целодневна организация в учебно време от 15.09.2016 г. до 31.05.2017 г. 

в първа, втора, трета, четвърта възрастова група 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

0 6.30 – 08.30 
Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител с ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

08.30 – 09.15 Закуска 

09.15 – 10.00 Педагогически ситуации 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска 

15.45 – 18.30 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер; изпращане 

на децата 

 

 Дневен режим  

при целодневна организация в неучебно време от 01.06.2017 г. до 14.09.2017 г. 

в първа, втора, трета, четвърта възрастова група 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

06.30 – 8.30 
Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител с ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

08.30 – 09.15 Закуска 

09.15 – 10.00 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска 

  15.45 – 18.30 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител с 

ежедневен, задължителен характер и с периодичен характер; изпращане на 

децата 
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 ІІІ.ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

Този раздел на програмната система е изработен в съответствие с разпоредбите на чл. 30 от Наредба № 5 

от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.  

При изработването на тематично разпределение в ДГ №17 „Иглика”: 

1.Отчитат се интересите на децата и спецификата на образователната среда. 

2.Осигурява се ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните 

направления. 

3.Включват се темите за постигане на отделни компетентности, като очаквани резултати от обучението, 

както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

  

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Септември Аз съм в детската 

градина 
БЕЛ – Я.- Свързана реч; Речник 
ОС – Я. - Общуване с околните и 
самоутвържд. 

 

-Назовава пълното 
си собствено име и 
възрастта си 
-Назовава имената 
на членовете на 
семейството си 
-Разпознава 
образа си и 
назовава пола си 

практико-
изпробващи, 

информационно-
познавателни 

Октомври У дома 
 

Есен в гората 

ОН- БЕЛ;Я- Възпр. на 
лит.произв.; Зв.к-ра 
 
ОН-ОС;Я-Социална и 
здравословна среда;Светът на 
природата и неговото опазване 
 
ОН-Математика;Я –КО;ВО 
 
ОН-ИИ; Я-ХВ 
 
ОН-ФК; Я- ИДД 

 

-Възприема кратки 
приказки;   
-Изговаря 
отчетливо думите 
в общия поток на 
речта 
-Назовава плодове 
и зеленчуци 
-Наблюдава в 
близката среда 
домашни и диви 
животни 
-Различава 
сградите на дома и 
на детската 
градина 
-Брои до три; Има 
представа за 
годишните сезони 
-Познава и 
назовава обекти 
при разглеждането 
на  
картини, 
илюстрации и 
произведения на 
народното  
творчество. 
 

-предметно-
оперативни; 
 
- практико-
изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-
преобразуващи; 
 
-интерактивни 
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Изпълнява 
естествено-
приложни 
движения в 
подвижните игри. 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 

Ноември Моите играчки 
 

Домашни 
животни 

ОН БЕЛ; Я.- Св. Реч; Речник; 
Възпр. на лит.произвед. 
 
ОН Математика; Я- КО 
 
ОН ОС;Я- Социална и 
здравословна среда;Светът 
на природата и неговото 
опазване 
 
ОН ИИ;Я- 
ХВ;Изобр.материали и 
техники 
 
ОН КТ;Я- Грижи и 
инициативност 
 
ОН ФК;Я-ЕПДД;ИДД 

-Назовава отделни 
характеристики на 
играчките, с  
които играе. 
-Назовава имената 
на близки хора, 
приятели, играчки  
и предмети от 
близкото 
обкръжение. 
-възприема кратки 
приказки 
-Брои до три 
Споделя играчки и 
пособия с деца 
Назовава домашни 
животни и техните 
малки.  
-Познава и назовава 
обекти при 
разглеждането на  
картини, илюстрации 
и произведения на 
народното  
творчество 
-Ритмично рисува 
хоризонтални, 
вертикални и 
наклонени линии с 
черни и цветни 
материали. 
-Има представа за 
видовете дрехи, 
тяхното 
предназначение и 
подреждане 
-Придвижва се 
самостоятелно и 
организирано в група  
със и без водач от и 
към предварително 
определени  
ориентири и посоки 
-Изпълнява 
естествено-приложни 
движения в 
подвижните игри. 

-предметно-
оперативни; 
 
- практико-
изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-
преобразуващи; 
 
-интерактивни 



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

 

 40 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Декември Бяла зима 

 
Среща с дядо 

Коледа 

ОН БЕЛ;Я-Зв.култура;Възпр. 
на лит. произв.;Пресъздаване 
на лит. произв. 
 
ОН Математика;Я-ВО;РФФ 
 
ОН ОС;Я-КНЦ;СПНО 
 
ОН ИИ;Я- Изобр.материали и 
техники,ИТ 
 
ОН КТ;Я- Констр.и 
моделиране 

-Изговаря 
отчетливо думите 
в общия поток на 
речта 
-Възприема 
кратки приказки;   
-Наизустява 
според 
възможностите си 
цялостно или  
част от кратки 
стихчета и 
римушки 
-Разпознава ден и 
нощ. 
-Има представа 
за кръг, квадрат и 
триъгълник 
-Назовава лични 
празници 
-Назовава в 
природни картини 
метеорологичното  
време като 
слънчево, 
дъждовно, 
снежно. 
-Апликира образ, 
като използва 
готови изрязани 
форми. 
-Създава образи 
от различни по 
форма и 
големина части. 
-Сгъва, залепва с 
помощта на 
учителя елементи 
за  
създаване на 
модел. 
 

-предметно-оперативни; 
 
- практико-изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-преобразуващи; 
 
-интерактивни 
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МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Януари В парка през 

зимата 
 

В лекарския 
кабинет 

ОН БЕЛ;Я-Св.реч;Възпр. на 
лит. произв.;Пресъздаване на 
лит. произв. 
 
ОН Математика;Я-КО;ПО 
 
ОН ОС;Я-Соц. и здравна 
среда;СПНО 
 
ОН ИИ;Я- Изобр.материали и 
техники,ИТ 
 
ОН КТ;Я- Обработване на 
материали, съединяване и 
свързване 
 
ОН ФК; Я- ИДД 

-Разбира и 
употребява 
стандартни думи, 
използвани в  
комуникацията 
(поздрави, 
извинения, 
благодарности) 
-Възприема 
кратки приказки;   
-Наизустява 
според 
възможностите си 
цялостно или  
част от кратки 
стихчета и 
римушки  
-Брои до три 
-Определя 
мястото на 
предмет спрямо 
собственото  
си 
местоположение – 
горе, долу, 
отпред, отзад. 
-Познава 
професии, 
свързани с 
грижите за децата 
в  
детската градина. 
-Наблюдава в 
близката среда 
домашни и диви 
животни 
-Манипулира с 
пластичен 
материал. 
-Има представа за 
характерните 
особености на 
изобразяваните 
обекти и явления. 
-Лепи хартиени 
ленти върху лист 
-Проявява 
двигателна 
активност и 
емоционална 
удовлетвореност 
от игровата 
двигателна 
дейност. 

 

-предметно-оперативни; 
 
- практико-изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-преобразуващи; 
 
-интерактивни 
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МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Февруари Превозни 

средства 
 

Баба Марта 

ОН БЕЛ;Я-Речник;Възпр. на 
лит. произв.; 
 
ОН Математика;Я-
КО;Измерване 
 
ОН ОС;Я-Соц. и здравна 
среда;КНЦ 
 
ОН ИИ;Я- Изобр.материали и 
техники,ИТ 
 
ОН КТ;Я- Констр.и 
моделиране;Техника 
 
ОН ФК; Я- ЕПДД; ИДД 

-Назовава имената на 
близки хора, приятели, 
играчки  
и предмети от 
близкото обкръжение. 
-Назовава основните 
герои в литературно 
произведение. 
-Сравнява две 
предметни групи (до 3 
предмета) и ги  
назовава: толкова, 
колкото.  
-Практически обследва 
височина на 
предметите 
-Знае правилата за 
пътуване в автомобил, 
като използва детско 
столче 
-Назовава лични 
празници 
-Апликира образ, като 
използва готови 
изрязани форми 
-Създава образи от 
различни по форма и 
големина части 
-Сгъва, залепва с 
помощта на учителя 
елементи за  
създаване на модел 
-Има представа за 
играчки на отделни 
превозни и товарни 
средства 
-Търкаля/хвърля 
отдолу плътна топка (1 
кг) с две ръце,  
гумена топка с една и 
две ръце свободно и 
към цел,  
между деца в кръг. 
-Изпълнява 
естествено-приложни 
движения в 
подвижните игри 
 

-предметно-
оперативни; 
 
- практико-
изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-
преобразуващи; 
 
-интерактивни 
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МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 

Март За мама 
 

Пролет иде 

ОН БЕЛ;Я- Зв.култ.;Възпр. 
на лит. 
произв.;Пресъздаване на 
лит. произв. 
 
 
ОН Математика;Я-КО;ПО 
 
ОН ОС;Я- КНЦ; СПНО 
 
ОН ИИ;Я- Изобр.материали 
и техники,ИТ 
 
ОН КТ;Я- Обработване на 
материали,съединяване и 
свързване;Грижи и 
инициативност 
 
ОН ФК; Я- ЕПДД; ИДД 

-Изговаря отчетливо 
думите в общия поток на 
речта 
-Разбира съдържанието на 
кратки 
литературнипроизведения. 
-Наизустява според 
възможностите си 
цялостно или  
част от кратки стихчета и 
римушки  
-Сравнява две предметни 
групи (до 3 предмета) и ги  
назовава: толкова, 
колкото.  
-Определя мястото на 
предмет спрямо 
собственото  
си местоположение-
горе,долу,отпред,отзад. 
-Назовава лични 
празници. 
Назовава в природни 
картини метеорологичното  
време като слънчево, 
дъждовно, снежно. 
-Апликира образ, като 
използва готови изрязани 
форми 
-Създава образи от 
различни по форма и 
големина части 
-Подрежда прибор и 
салфетка за хранене по 
указания 
-Има представа за хартия 
и природни материали. 
-Придвижва се чрез 
свободно лазене от 
колянна опора  
от и към предварително 
определени ориентири в 
права посока и зигзаг и се 
провира под въже. 
-Проявява двигателна 
активност и емоционална 
удовлетвореност от 
игровата двигателна 
дейност. 

-предметно-
оперативни; 
 
- практико-
изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-
преобразуващи; 
 
-интерактивни 
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МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Април Шарени яйца 

 
Пъстрокрили 

пепереуди 

ОН БЕЛ;Я- Гр.правилна 
реч;Възпр. на лит. 
произв.;Пресъздаване на 
лит. произв. 
 
 
ОН Математика;Я-КО;ВО 
 
ОН ОС;Я- КНЦ; СПНО 
 
ОН ИИ;Я- Изобр.материали 
и техники,ИТ 
 
ОН КТ;Я- Обработване на 
материали,съединяване и 
свързване; 
 
ОН ФК; Я- СПДД; ИДД 

-Използва кратки 
прости 
изречения. 
-Различава в 
литературното 
произведение 
начало и  
край. 
-Наизустява 
според 
възможностите 
си цялостно или  
част от кратки 
стихчета и 
римушки. 
-Брои до три 
-Разпознава ден 
и нощ 
-Назовава лични 
празници 
-Наблюдава в 
близката среда 
домашни и диви 
животни 
 
-Апликира образ, 
като използва 
готови изрязани 
форми 
-Създава образи 
от различни по 
форма и 
големина части 
-Къса хартии на 
ленти 
-Проявява 
интерес към 
елементи от 
различни 
спортове 
-Движи се и играе 
безопасно в 
групата, в салона 
и на  
площадката. 
 

-предметно-оперативни; 
 
- практико-изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-преобразуващи; 
 
-интерактивни 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Май Имам си 

приятел 
 

Проследяване 
постиженията 
на децата 

ОН БЕЛ;Я- Възпр. на лит. 
произв.;Пресъздаване на 
лит. произв. 
 
ОН ОС;Я- Самоутв.и 
общуване с околните 
 
 

-Различава в 
литературното 
произведение 
начало и  
край. 
-Наизустява 
според 
възможностите 
си цялостно или  
част от кратки 
стихчета и 
римушки. 
-Демонстрира 
предпочитания 
към място за 
игра, играчки и 
съиграчи. 

 

-предметно-оперативни; 
 
- практико-изпробващи; 
 
-информационно-
познавателни; 
 
-игрово-преобразуващи; 
 
-интерактивни 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И 

ЯДРО 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
Септември Пак сме 

заедно 
ОС-Я-Самоутв.и общ.с 
околните 

Посочва съиграчи, като 
се съобразява с 
темата/замисъла Описва 
собствените си 
преживявания и постъпките си  

предметно-
оперативни, практико-
изпробващи, 
информационно-
познавателни, игрово-
преобразуващи и 
интерактивни/ 

Октомври Моето 
семейство 

БЕЛ-Я-Възприемане на 
лит.произв. 
Мат.-Я-Колич.отн. 
ИИ-Я-Изобр.творч. 

Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки. Определя реда на 
обект в редица от 
три предмета. Показва 
композиционни умения 
за подреждане и 
изобразяване на 
пространството 

предметно-
оперативни, практико-

изпробващи, 
информационно-

познавателни, игрово-
преобразуващи и 

интерактивни 

Ноември Моите играчки БЕЛ-Я-св.реч. 
ОС.-Я-Соц.и здр.среда 
ФК-Я-ИДД 

  Разбира инструкции 
Дава прости обяснения 
за своите действия  Участва в 
диалог 
Играе с другите деца, като 
се грижи за своята 
безопасност и за безопас- 
ността на другите деца 

предметно-
оперативни, практико-

изпробващи, 
информационно-

познавателни, игрово-
преобразуващи и 

интерактивни 

Декември Зима 
Коледа 

БЕЛ-Я-Възпр.на 
худ.лит 
Я-Речник 

Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения,приказки  

предметно-
оперативни, практико-
изпробващи, 
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ИИ-Я-Изобр.материали 
и техники 
ОС-Я-Култ.и 
нац.ценности 

Назовава правилно 
предмети, лица, 
явления, събития  Апликира, 
като 
комбинира различни 
елементи, получени 
чрез изрязване и откъсване. 
Използва декоративни 
елементи и съчетава 
цветове при украса на 
детски творби от 
областта на народното 
и приложното. Отбелязва в 
календар на 
празниците рождени и 
именни дни на деца в групата 

информационно-
познавателни, игрово-
преобразуващи и 
интерактивни 

Януари Весели 
празници 
Зимна 
приказка 

БЕЛ-Я-Възпр. на 
лит.произв. 
Я-Св.реч 
Я-Речник 
ОС-Я-Светът на 
природата и неговото 
опазване 
ИИ-Я-Изобр.творч. 

Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки 
Участва в диалог. Назовава 
правилно 
предмети, лица, 
явления, събития Познава 
основни 
жизнени потребности на 
животни от близката 
средаПоказва 
композиционни умения 
за подреждане и 
изобразяване на 
пространството. 

предметно-
оперативни, практико-
изпробващи, 
информационно-
познавателни, игрово-
преобразуващи и 
интерактивни 

Февруари Пожар 
Превозни 
средства 

БЕЛ-Я-Възпр.на 
лит.произ. 
Я-Зв.к-ра 
Я-Св.реч 
ОС-Я-Самоутв.и 
общуване с околните  
Я-Соц.и здр.среда 
ФК-ИДД 

Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки.Говори силно или тихо, 
бързо или бавно, ясно 
и отчетливоРазбира инструкции 
Дава прости обяснения 
за своите действия.Участва в 
диалог.Назовава отговорности. 
Изпълнява двигателни 
действия в подвижните 
игри с организиращ 
характер, за развитие на 
моториката и двигателните 
способности. 

 
предметно-
оперативни, практико-
изпробващи, 
информационно-
познавателни, игрово-
преобразуващи и 
интерактивни 

Март Баба Марта  
 

ОС-Я-Култ.и 
нац.ценности 
БЕЛ-Я-Възпр.на 
лит.пр. 
Я-Зв.култ. 
Я-Св.реч 
ИИ-Я-Из.твор. 
Я-Изобр.мат.и техники 

Отбелязва в календар на 
празниците рождени и 
именни дни на деца в групата. 
Определя 
националността си. Възприема 
гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки. Говори силно или 
тихо, 
бързо или бавно, ясно 
и отчетливо. Участва в диалог. 
Апликира, като 
комбинира различни 
елементи, получени 
чрез изрязване и 

предметно-
оперативни, практико-

изпробващи, 
информационно-

познавателни, игрово-
преобразуващи и 

интерактивни 
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откъсване. Показва 
композиционни умения 
за подреждане и 
изобразяване на 
пространството. 

Април Пролет ОС-Я-Светът на 
природата и неговото 
опазване  
Я-Соц.и здр.среда 
БЕЛ-Я-Възпр.на 
лит.пр. 
Я-Зв.к-ра  
Я-Гр.правилна реч 
ИИ-Я-Худ.възпр. 
Я-Изобр.тв. 
ФК-Идд 

Описва диви и домашни 
животни (тяло и 
неговите части) Познава 
основни 
жизнени потребности на 
животни от близката 
среда. Комбинира игрови 
средства и материали за 
постигане на игрови цели. 
Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки. Говори силно или 
тихо, 
бързо или бавно, ясно 
и отчетливо. Използва базов 
речник 
(съществителни, 
прилагателни, глаголи, 
свързващи думи, 
местоимения). Познава и 
назовава 
видове изобразителни 
материали. Показва 
композиционни умения 
за подреждане и 
изобразяване на 
пространството. Изпълнява 
двигателни 
действия в подвижните 
игри с организиращ 
характер, за развитие на 
моториката и двигателните 
способности, музикално- 
двигателни, спортно- 
подготвителни, щафетни и 
други. 

предметно-
оперативни, практико-

изпробващи, 
информационно-

познавателни, игрово-
преобразуващи и 

интерактивни 

Май 
 

Лятото идва БЕЛ-Я-Възпр.на 
лит.пр. 
Я-Свреч. 
ОС-Я-Светът на 
природата и неговото 
опазване  
Я-Соц.и здр.среда 
ИИ-Я-Худ.възпр. 
Я-Изобр.тв 
ФК-Я-ИДД 

Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки. Участва в диалог. 
Познава основни 
жизнени потребности на 
животни от близката среда. 
Комбинира игрови 
средства и материали за 
постигане на игрови цели. 
Разпознава образи на 
познати обекти в 
достъпни художествени 
творби. Познава и назовава 
видове изобразителни 
материали. Разбира двигателни 
задачи 
и правила, стреми се към 
постижения и 
себедоказване. 

предметно-
оперативни, практико-

изпробващи, 
информационно-

познавателни, игрово-
преобразуващи и 

интерактивни 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И ЯДРО 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
 

IX 

 

„.Лястовичките 
отлитат“ 

 
 

„Плодородна 
есен“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОС,спно 
 
 

БЕЛ ,влп 
 

МАТ, ко 
 
 

ИИ, имт 
 
 

ФК, епдд 
 
 

КТ, омсс 

Има конкретни представи за есенни  
зеленчуци и частите им (корен, 
стебло, плод 
Възприема текста и илюстрацията на 
литературно произведение 
Довършва дадена сериационна 
редица по определен признак. 
 
 Използва познати и подходящи 
похвати за моделиране 
  
Строява се от разпръснат строй в 
колона, редица в кръг и обратно 
 
Наличие на умения за рязане по 
контур, сгъване и слепване. 
 

 
предметно-
оперативни  
 
практико-
изпробващи  
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи  
 
интерактивни 
 
 

X „Моето 
семейство“ 

 
 

„ Есен  “ 
 

 
„Моето родно 
място”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОС,соо ,спно,сзс 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ, св.р. 
 
 
 

МАТ, рф 
 
 

ИИ, имт 
 
 

КТ, омсз 
 
 
 
 
 

ФК,идд 

Разбира семейните отношения и 
мястото си в семейството. 
Описва познати цветя и дървета 
през есента. 
Има представа за основните 
характеристики на родното място. 
 
 
Участва в разговор по картина. 
Споделя личен опит. 
 
 
Свързва обекти по форма  с познати  
геометрични фигури. 
 
По подробно отразява характерните  
особености на обектите.  
 
Има умения за комбиниране на 
природни материали- листа и клонки 
за получаване на различни образи 
 
 
Изпълнява комбинации от 
двигателни действия в подвижните 
игри 
   
 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи  
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи  
 
интерактивни 
 
 
 

XI 
 

„ Домашни 
животни“ 

 
„ Символите на 

България” 

ОС,спно , кнц 
 
 
 
 

БЕЛ,речник,влп. 
 
 
 

МАТ, измерване 
 
 

Описва домашни животни /тяло и 
неговите части и начини на хранене. 
 Има представа за някои от 
символите на Б-я- сурвачка, 
мартеница, роза,хоро,азбука и др. 
Разпознава и назовава някои от 
символите на България. 
Активно възприема и заучава литера 
турно произведение 
 Назовава и показва дължина на  
предметите,като използва дълъг, 
къс, по-дълъг, по-къс. 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
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ИИ,имт 
 
 

КТ,омсс 
 
 

ФК,  епдд 
 

 

 Изгражда рисунка на три етапа: 
образ, обстановка, сюжет.  
 
Познава възможностите на различни  
природни материали, с които могат 
да се изработят фигури. 
Придвижва се чрез лазене от 
лакътно-колянна опора, и от колянна 
опора с неголяма тежест на гърба и в 
комбинация с провиране и 
прекатерване. 
  
 

интерактивни 
 

XII „ Зима “ 
 
 

„ Коледа “ 
 
 

„ Стайни цветя”  

ОС,спно , кнц 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ,св.реч , плп 
 
 
 

МАТ, во 
 
 

ИИ, хв 
  

      
КТ, ги 

 
 

ФК, епдд 
 
 

Разбира потребностите на растения- 
та и животните през зимата.  
Разбира и спазва основните 
елементи от протокола при честване 
на фолклорни празници- Бъдни 
вечер, Коледа. 
 Има представа за стайни цветя. 
Участва в разговор по съдържанието  
на картина.  
Заучава и изразително изпълнява 
литературно произведение. 
Ориентира се в последователността  
на сезоните и основните им характе- 
ристики.  
Познава и използва разнообразните  
материали и техники за декоративно  
рисуване, апликиране.  
Познава основни правила за 
отглеждане на стайни цветя.  
 
Строява се от разпръснат строй в 
колона, редица в кръг и обратно. 
Придвижва се чрез ритмувано 
ходене по предварително определен 
метричен размер. 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 

 
I 

 
„ Аз съм учтив “ 

 
„ Внимание 

пожар “ 

ОС, сзс 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ, гпр 
 
 

МАТ, ко  
 

ИИ, имт 
  

     
 КТ, омсс 

 
ФК,фд 

 
 
 

Сравнява действията си с тези на 
другите и активно взаимодейства 
като подражава на еталони на 
поведение. 
Познава някои правила за 
безопасност при пожар. 
  
Съставя прости разширени и 
въпросителни изречения по нагледна 
основа.  
Открива алгоритъм на редуване на  
елементи в редица и я довършва. 
Описва и визуализира общи 
впечатления и представи за любими 
герои и моменти от приказки. 
 Съединява части чрез промушване и 
завързване. 
Използва естествено - приложните 
движения за комплексно развиване 
на двигателните качества с 
приоритет за развиване на 
двигателните качества гъвкавост и 
ловкост. 
 
 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 
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II 

 
„ Ние пътуваме “ 

 
 

„ София – наша 
столица “ 

 
 

„Баба Марта“ 

 
ОС,сзс,кнц 

 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ, влп 
 

МАТ, ко  
 
 

ИИ, имт 
  
 КТ, омсс 

 
 
 
 
 

ФК, епдд 
 

Има представа за различни видове  
превозни средства – сухопътни, 
водни, въздушни. 
Има представа за София като 
столица на България. 
Има представа за традициите 
свързани с празника Баба Марта. 
 
Възприема и заучава гатанки.  
 
Определя броя на обекти до 5 и ги 
свързва със съответната цифра на 
числото. 
Има представа за символи и знаци  
свързани с пролетния празник.  
 Има знания за нов вид материал –  
картонена кутия /картонено руло/ и  
комбинирането му с друг и умения за 
съединяването на отделните 
елементи за получаването на образ 
от околната среда. 
Строява се от разпръснат кръг в 
колона и обратно 

 
предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 

III „България 
празнува“ 

 
 

„Пролет“ 
 
 

„Прелетни птици“ 
 
 

„Моят път до ДГ“ 

ОС,кнц, спно,сзс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ,влп,зв.к 
 
 
 

МАТ, по 
 
 

ИИ, имт 
  
     КТ, ги 

 
ФК,идд 

 

Има представа за национална 
принадлежност и разпознава 
националния флаг. 
Сравнява картината на времето чрез  
метеорологичните промени през 
пролетта 
Има представа за поведенческите 
прояви на птиците през пролетта. 
 Разбира предназначението на 
обществени сгради в близката среда. 
 Възприемане на лит.произведение. 
Свързва картинките на думите, които 
съдържат един и същ брой звукове.  
Установява пространствени отноше- 
ния наляво, надясно в изобразена 
ситуация. 
Създава пейзажна рисунка в един 
или повече плана. 
Познава нов вид труд – засаждане на  
семена.  
Проявява двигателни умения и 
качества, определя участието си в 
игрите по конкретни показатели – 
точност, бързина, оригиналност, 
екипност. 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 

IV „Пролетни 
празници“ 

 
 

„Какъв да стана“ 
 
 

„Пролет в парка“ 
 
 

„Внимание улица“ 
 

ОС,кнц , сзс, спно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ,влп,зв.к 
 

Разбира и спазва основните 
елементи от протокола на поведение 
при честване на фолклорни и лични 
празници - Лазаровден, Цветница, 
Великден. 
 Има представа за професии от 
близкото му обкръжение. 
Има представа за плодни дървета в  
период на цъфтеж.  
Прилага в инсценирани ситуации 
правилата за движение на улицата. 
Активно възприема текста и 
илюстрацията на лит. Произведение. 
Повтаря линии по пунктир без да 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни 
 
игрово-
преобразуващи 
 
интерактивни 
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МАТ, ко  
 
 

ИИ, имт 
 
 
 

ФК, епдд 
 
 
 

КТ, омсс 
 

излиза от контура. 
 
Проявява наблюдателност за 
откриване на липсваща част от 
изображение. 
Определя вида, големината и цвето- 
вете на формите за предаване на ха- 
рактерните особености на 
различните превозни средства.   
 
Хвърля вертикално нагоре и опитва 
да лови малка гумена топка с една 
ръка, със смяна на ръцете, подава и 
лови гумена топка по двойки. 
  Умее да реже по контур, бигова, 
прегъва и лепи хартия. 

V „Животните“ 
 
 

„Празник на 
буквите“ 

 
„Празник на 

децата“ 
 

„ Лято“  
 
 
 

„Проследяване 
на постиженията 

на децата“ 

ОС,спно, кнц, спно 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БЕЛ, св.р. 

 
 

МАТ,во 
 

ИИ,хв 
 
 
 
 

КТ,ги 
 

ФК,идд 

Пресъздава животни, малките им и  
местообитаване  
Свързва конкретен празник със 
съответните личности – 24 май.  
Има представа за Първи юни като 
Ден на детето. 
  Има представа за промяната в 
метеорологичните условия и 
влиянието им върху растения и 
животни през лятото.  
Съставя описание на картина с 
помощта на опорни въпроси. 
 
Разбира информацията която 
съдържа календара. 
Изразява лично мнение и оценъчно  
отношение; критерии за оценка и 
самооценка при подбора и 
аранжирането на творбите в 
изложбата. 
Умее да подлепва, сортира и 
подрежда книжките. 
Разбира значението на честната игра 
 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационн
о-познавателни 
 
игрово-
преобразуващи 
 
интерактивни 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ И ЯДРО 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ МЕТОДИ 

1 2 3 4 5 
 

IX 

 

„Моето лято“ 
 

 
„Плодородна 

есен“ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОС,соо , спно 
 
 
 

БЕЛ,св.р 
МАТ, по 

 
 

ИИ, хт 
 
 

ФК, епдд 
 

КТ, омсс 

Взаимодейства с възрастни и 
връстници  
Разбира потребностите на растенията 
през различните сезони 
Съставя кратък описателен текст 
Описва пространственото 
разположение на два предмета един 
спрямо друг 
Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване 
Строява се от разпръснат строй в 
колона, редица в кръг и обратно 
Прегъва последователно 
няколкократно хартия и картон 

 
предметно-
оперативни  
 
практико-
изпробващи  
 
информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи  
 
интерактивни 
 
 

X „Моето 
семейство“ 

 
 

„ Ние пазим и 
обичаме 
природата“ 

 
 

„ Улицата има 
своите правила“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОС,соо , спно , сзс 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ, гпр 
 
 

МАТ, по 
 
 

ИИ, ит 
 
 

КТ, ги 
 
 

ФК,идд 

Взаимодейства с възрастни и 
връстници 
Описва природозащитни инициативи 
на деца и възрастни по опазване на 
природата 
Демонстрира необходимото 
поведение и спазване на 
правила,когато е на улицата 
Разказва кратки истории, като 
използва подходящ „времеви речник” 
Определя взаимното разположение на 
обекти (над, под, пред, зад, до, върху, 
на и др.) 
Пресъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства 
Разбира различни грижи и е 
самостоятелно при обслужването 
вкъщи и в детската градина 
Владее набор от подвижни игри; с 
организиращ характер; с общо 
въздействие и с насочено 
въздействие 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи  
 информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи  
 
интерактивни 
 
 
 

XI 
 

„ Домашни 
животни“ 

 
 

„Грижа за 
здравето“ 

ОС,спно , сзс 
 
 
 

БЕЛ,св.реч 
 

МАТ, ко 
 

ИИ,имт 
 
 

КТ,омсс 
 
 

ФК,  епдд 
 

 

Свързва животните и техните 
семейства 
Сравнява състояния на здраве и 
болест 
Съставя устно кратък описателен 
текст 
Определя реда на обект в редица от 
десет предмета 
Използва безопасно различни видове 
материали и пособия за изобразяване 
Самостоятелно довършва модел по 
образец като подбира разнообразни 
материали и инструменти 
 Строява се и се престроява в 
колона,редица, кръг и обратно със 
смяна на посоката и темпа. 
 
 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 
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XII „Стайни 
растения“ 

 
 

„Аз пътувам“ 
 
 

„Коледа“ 

ОС,спно , сзс, кнц 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ,св.реч , плп 
 
 
 

МАТ, по 
 
 

ИИ, хв 
  

      
КТ, омс 

 
 

ФК, фд 
 
 

Назовава поне едно условие за живот 
и развитие на растенията  
Има представа за професии от 
близкото обкръжение – обществен 
транспорт 
Назовава официални и национални 
празници и обичай 
Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа  
Описва маршрут до вкъщи 
Участва в драматизиране 
Определя пространствените 
отношения (вътре, вън, между, 
затворено, отворено) 
Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-декоративните 
изкуства 
Подбира и използва хартия, картон 
или текстил в зависимост от 
свойствата им 
Използва естествено-приложните 
движения за комплексно развиване на 
двигателните качества 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 

 
I 

 
„Зима“ 

 
„Внимание! 

Пожар!“ 

ОС, спно, сзс 
 
 
 

БЕЛ, ср 
 

МАТ, по  
 

ИИ, ит 
  

     КТ, омс 
 
 
 
 

ФК, фд 

Има представа за промените на 
поведението на някои животни  
Познава правила за собствена защита 
Съставя устно кратък описателен 
текст 
Представя графично пространствени 
отношения  
Пресъздава обекти и явления от 
действителността   
Прави подходящ избор на хартия, 
картон, природни и текстилни  
материали при изработване на модел 
или изделие 
Изпълнява физически упражнения за 
развиване на двигателни качества 
 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 

 
II 

 
„Моята родина“ 

 
 

„Пазим чисто 
родното ни 

място“ 
 
 

„Баба Марта“ 

 
ОС,кнц, спно  

 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ, плп 
 

МАТ, ко  
 
 

ИИ, мит 
  

     КТ, омсс 
 
 
 

ФК, фд 
 

Разпознава националния химн и флаг 
Свързва конкретни празници и 
чествания със съответните личности и 
събития 
Обяснява природо-защитната дейност 
на човека  
Назовава месни обичаи и традиции 
Изпълнява изразително конкретен 
художествен текст 
Определя броя на обекти до 10 и ги 
свързва със съответната цифра на 
числото 
Възпроизвежда фигура, знак, прави и 
криви линии, елементи от знаци 
Прави подходящ избор на хартия, 
картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел 
или изделие 
Използва естествено-приложните 
движения за комплексно развиване на 
двигателните качества 
 
 
 

 
предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 
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III „България 
празнува“ 

 
 

„Пролет“ 
 
 

„Прелетни 
птици“ 

 
 

„Ако се загубя“ 

ОС,кнц, спно, сзс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ,св.реч , плп 
 
 

МАТ, по 
 
 

ИИ, ит 
  

     КТ, омс 
 
 

ФК, фд 
 

Свързва конкретни празници със 
съответните събития  
Разпознава метеорологичното време 
Има представа за промените в 
поведението на някои животни  
Обяснява адекватни норми на 
поведение спрямо познати и 
непознати лица 
Назовава официални и национални 
празници и обичай 
Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа 
Участва в драматизиране 
Определя пространствените 
отношения (вътре, вън, между, 
затворено, отворено) 
Избира конкретна тема и я изобразява 
Подбира и използва хартия, картон 
или текстил в зависимост от 
свойствата им 
Използва естествено-приложните 
движения за комплексно развиване на 
двигателните качества 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни  
 
игрово-
преобразуващи   
 
интерактивни 

IV „Пролетни 
празници“ 

 
 

„Какъв да стана“ 
 
 

„Аз ще бъда 
ученик“ 

 
 

„Улицата има 
своите правила“ 

 

ОС,кнц , сзс, соо  
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛ,св.р 
 

МАТ, по  
 

ИИ, хт 
 
 

ФК, епдд 
 
 

КТ, омсс 
 

Свързва традиционни ритуали със 
съответните празници 
Разпознава професии от различни 
области и тяхното значение 
Има конкретна представа за 
социалната роля „ученик“ 
Разбира и демонстрира необходимото 
поведение на улицата 
Съставя кратък описателен текст 
Описва пространственото 
разположение на два предмета един 
спрямо друг 
Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване 
Строява се и се престроява в колона, 
редица, кръг и обратно със смяна на 
посоката и темпа 
Прегъва последователно 
няколкократно хартия и картон 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни 
 
игрово-
преобразуващи 
 
интерактивни 

V „Животните“ 
 
 

„Празник на 
буквите“ 

 
„Празник на 

детето“ 
 

„Иде лято“  
 
 
 

„Проследяване 
на постиженията 

на децата“ 

ОС,спно, кнц, спно 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БЕЛ, плп 

 
 

МАТ, ИИ, КТ, ФК 

Свързва животните и тяхното 
местообитаване 
Свързва конкретни празници със 
съответните събития  
Свързва конкретни празници със 
съответните събития  
Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона 
Участва в драматизиране 

предметно-
оперативни 
 
практико-
изпробващи 
 
информационно-
познавателни 
 
игрово-
преобразуващи 
 
интерактивни 



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

 

 55 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОН „МУЗИКА” 

 

Първа възрастова група 

 
МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА ТЕМА ЯДРО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

СЕПТЕМВРИ Крушки за Мечо 

Проследяване 

постиженията на децата 

Възприемане 

Музика и игра 

Желание за 

участие в 

музикалните 

дейности 

Наблюдение 

Игра 

Тест 

ОКТОМВРИ Вокално-изпълнителски 

умения 

Развиване на мелодичен 

слух 

Слухово-двигателна 

координация 

Възприемане 

Музика и игра 

Умения да 

реагират с 

движения на 

текст и характер 

на музикална 

игра 

Наблюдение 

Игра 

НОЕМВРИ Приспивна песен 

Детски оркестър 

Възприемане 

Музика и игра 

Способност за 

разбиране на 

музикалното 

съдържание 

Наблюдение 

Игра 

ДЕКЕМВРИ Развиване на усет за 

темпо 

Развиване на метро-

ритмичен усет 

Възприемане 

Музика и игра 

Представи за 

бързо и бавно 

темпо 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

ЯНУАРИ Развиване на 

продуктивни творчески 

способности 

Развиване на динамичен 

слух 

Възпроизвеждане 

Възприемане 

По 

самостоятелно 

изпълнение на 

движения за 

предаване на 

образи 

Динамични 

нюанси 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

ФЕВРУАРИ Слухово-двигателна 

координация 

Танцови умения 

Възприемане 

Музика и игра 

Изпълнение на 

определени 

стъпки и фигури 

в тяхната 

последователност 

Наблюдение 

Игра 

МАРТ Баба Марта 

Детски музикални 

инструменти 

Музика и игра 

Възприемане 

Емоционална 

атмосфера по 

време на 

празника 

Представи за 

инструментите в 

детската градина 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

АПРИЛ Развиване на метро-

ритмичен усет 

Развиване на усет за 

темпо 

Възприемане 

Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Представи за 

равноделен 

двувременен 

метрум 

Темпова 

устойчивост 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

МАЙ Хорце 

Слухово-двигателна 

координация 

Проследяване 

постиженията на децата 

Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Способност за 

разбиране на 

музикалното 

съдържание 

Тест 

Игра 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОН „МУЗИКА”  

 

Втора възрастова група 

 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА ТЕМА ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ МЕТОДИ 

СЕПТЕМВРИ Играем заедно Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Емоционално изпълнение 

Проследяване постиженията 

на децата 

Беседа 

Игра 

Тест 

ОКТОМВРИ Есенни багри 

Развиване на 

динамичен слух 

Слухово-двигателна 

координация 

Възприемане 

Музициране 

Музика и игра 

Активно участие на децата 

при възпроизвеждане на 

музикалното съдържание 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

НОЕМВРИ Развиване на метро-

ритмичен усет 

Развиване на ладов 

усет 

Инструментална 

музика-цигулка 

Възприемане 

Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Представи за двувременен 

метрум 

Усет за промяна на тоналност 

Разпознаване 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

ДЕКЕМВРИ Развиване на тоново-

височинен слух 

Подарък за Коледа 

ЕМИ 

Музика и игра 

Определяне на високо и 

ниско звучене 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

ЯНУАРИ Инструментална 

музика 

Танцови умения 

Възприемане 

Музика и игра 

Запознаване с музикалната 

пиеса„Магаренцето с 

двуколката„ 

Ритмично изпълнение на 

характерни движения 

Наблюдение 

Игра 

ФЕВРУАРИ Развиване на тоново-

височинен слух 

Право хоро 

Музика и игра 

Възприемане 

Изпълнение на характерни 

движения в подходящ 

двувременен метрум 

Усет за звукоред-

проследяване на мелодия с 

ръка 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

МАРТ Развиване на 

продуктивни творчески 

способности 

Баба Марта 

Детски оркестър 

Музициране 

Музика и игра 

Възприемане 

Възпроизвеждане 

Изразително изпълнение на 

заучавани песни и музикални 

игри 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

АПРИЛ Усмивката на моето 

детство 

Вокално-

изпълнителски умения 

Музикални 

инструменти 

Възприемане 

Музициране 

Музика и игра 

Желание за емоционална 

изява 

Пеене с естествен глас без 

напрежение 

Представа за външен вид на 

инструмента цигулка 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

МАЙ Развиване на метро-

ритмичен усет 

Вокално-

изпълнителски умения 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Цялостно изпълнение,по-

точно интониране,ясна 

дикция 

Игра 

Тест 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОН „МУЗИКА” 

 

Трета подготвителна възрастова група 

 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА ТЕМА ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ МЕТОДИ 

СЕПТЕМВРИ Песенен концерт Възпроизвеждане 

Музициране 

Овладяване на хорово-

певчески умения 

Наблюдение 

Игра 

Тест 

ОКТОМВРИ Развиване на метро-

ритмичен усет2/4 

Развиване динамичен слух 

 

Възприемане 

ЕМИ 

Музика и игра 

Изграждане на представи за 

двувременен метрум 

Разграничаване на 

динамични нюанси 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

НОЕМВРИ Развиване на тембров слух 

Вокално-изпълнителски 

умения 

Моето семейство 

Възприемане 

Музициране 

Слухово и визуално 

разпознаване на музикални 

инструменти 

Разширяване на гласовия 

обем 

Наблюдение 

Беседа  

Игра 

ДЕКЕМВРИ Коледен концерт 

Подарък за Коледа 

Развиване на метро-

ритмичен усет7/8 

Възприемане 

Музициране 

Изразително изпълнение на 

зимни песни 

Изграждане на представи за 

тривременен неравноделен 

метрум 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

ЯНУАРИ Развиване на способност за 

разбиране на музикалното 

съдържание 

Възприемане 

Музициране 

Разпознаване на познати 

музикални произведения 

Анализ на характера и 

съдържанието на заучени 

песни 

Беседа 

ФЕВРУАРИ Усвояване на знания за 

музикалното изкуство 

Възприемане 

ЕМИ 

Използване на понятия и 

термини,свързани с 

музиката:мелодия,припев, 

соло,хор 

Беседа 

МАРТ Честита Баба Марта 

ЕМИ 

Развиване на метро-

ритмичен усет5/8 

Приказките 

Възпроизвеждане 

Музициране 

Възприемане 

Музика и игра 

Самостоятелно изпълнение 

на различни танцови фигури 

Правилно усещане на 

метричния акцент 

Наблюдение 

Игра 

АПРИЛ Развиване на музикална 

активност 

Инструментална музика 

Усвояване на знания за 

музикалното изкуство 

Възприемане 

Възпроизвеждане 

Разкриване на музикален 

образ 

Затвърдяване представите за 

различни по жанр 

музикални произведения-

марш,валс,ръченица 

Наблюдение 

Игра 

Беседа 

МАЙ Изграждане на хоров 

ансамбъл 

ЕМИ 

Развиване на динамичен 

слух 

Музициране 

Музика и игра 

Постигане на по–голяма 

съгласуваност по отношение 

на темпо,динамика,звучност 

на гласовете 

Съблюдаване на динамични 

нюанси 

Беседа  

Тест 

Игра 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОН „МУЗИКА” 

 

Четвърта подготвителна възрастова група 

 

МЕСЕЦ ГЛОБАЛНА 

ТЕМА 

ЯДРО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МЕТОДИ 

СЕПТЕМВРИ Песенен концерт 

Звънче, през 

септември                              

Музициране 

Музика и игра 

Правилно интониране      

Ясна дикция 

Наблюдение            

Игра 

Тест 

ОКТОМВРИ Развиване на 

мелодичен слух 

Слухово-

двигателна 

координация 

ЕМИ     

Музициране 

Правилно разпределен 

дъх,закръглен,напевен тон   

Овладяване на определени 

движения,в тяхната 

последователност 

Наблюдение 

Беседа  

 Игра 

НОЕМВРИ Детски оркестър Възприемане 

Музика и игра 

Правилно отмерване на 

метричната структура 

Наблюдение 

Игра 

ДЕКЕМВРИ Коледен концерт Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Развиване на творческия 

потенциал 

Индивидуална и групова изява 

Игра  

Наблюдение 

Беседа 

ЯНУАРИ Развиване на 

мелодичен слух-

Вокална музика 

Развиване на 

метро-ритмичен 

усет 

Възприемане 

ЕМИ 

Възпроизвеждане 

Разпознаване на специфичния 

тембър на видовете човешки 

гласове 

Разграничаване елементите на 

музикалната изразност 

Наблюдение 

Беседа 

ФЕВРУАРИ Зимен 

фолклорен 

календар 

Кукерски игри 

Възприемане 

Музициране 

Емоционално представяне на 

съдържанието 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

МАРТ Пролетен 

фолклорен 

календар 

Баба Марта 

От любов към 

България 

Музициране Съгласуваност,слятост,правилна 

певческа стойка 

Наблюдение  

Беседа 

Игра 

АПРИЛ Инструментална 

музика 

Вокално-

изпълнителски 

умения 

Възприемане 

Възпроизвеждане 

Музика и игра 

Слухово и визуално 

разпознаване на някои 

класически инструменти 

Наблюдение 

Беседа 

Игра 

МАЙ Изграждане на 

хоров ансамбъл 

Вокално-

изпълнителски 

умения 

Слухово-

двигателна 

координация 

Възпроизвеждане 

Музициране 

Активизиране на 

артикулационния апарат 

Артистично изпълнение на 

заучавани песни 

Наблюдение 

Игра 

Тест 
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IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование участниците в 

образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, както и родителите. 

 В този раздел от програмната система се описват мерките за създаване на условия и 

предпоставки за отговорно участие на семейството в живота на ДГ №17 „Иглика” за сътрудничество, 

между участниците в предучилищното образование. 

Най-значимо е възпитанието в първите 7 години от живота на човека. Всичко научено и 

преживяно в този период остава трайно в съзнанието и поведението на зрелия човек. А това е времето и 

на семейното възпитание, част от което протича и в детската градина. Тази е причината за особеното 

внимание към проблема за семейството и неговото решаващо влияние във формирането на децата. 

Сътрудничеството с родителите в детската градина се постига на две нива: 

 на ниво групата – във форма на родителски актив на групата; 

 на ниво детската градина – във форма на Настоятелство „Иглика”. 

 

Основни приоритети при взаимодействие, между родители, учители, деца, ръководство 

 

1.Съвместна ангажираност при отглеждане и възпитаване на децата и създаването на  условия за взаимна 

информираност, положителна атмосфера на доверие, взаимно уважение, заинтересованост, подкрепа и 

интерес. 

2.Ангажиране на родителите, като активни участници в съвместната дейност: 

 участие в реализиране на годишния план за дейността на детската градина, чрез правата и 

задълженията им, като участници в образователния процес; 

 участие в разнообразни форми – родителски срещи, информационни табла, ежедневни 

консултации, разговори, дипляни, листовки, анкети, тренинги, обмен на идеи и практически опит, 

открит ден за родителите по време на организирани моменти от режима на децата, участие в 

изложби и базари, открити моменти от живота на детето в детската градина (учебни ситуации, 

празници и развлечения), квалификационни дейности, спортни игри, летен отдих, други; 

 участие на родители в дейности за подобряване на материалната база, благотворителни 

инициативи, подпомагане на дейността на детската градина; 

 участие с представители в обществения съвет и др.  

3.Чрез сайта на градината популяризираме пред  родителите и обществеността дейността на ДГ №17 

„Иглика”.  
 

Семейството има най-голямо влияние, върху развитието и възпитанието на децата и родителите 

са техните първи възпитатели. 

1. Реализацията на актуалната задача за оптимизиране на взаимодействието детска градина – 

семейство предполага проучване на представите на родители и учители за себе си и едни за други и 

на отношението им към формите, методите и средствата на сътрудничество.  

Реалните сфери на сътрудничество в ДГ №17 „Иглика” реализираме със ситуативните поводи, относно 

поведението на детето в рамките на деня (режим, занимания, успехи, проблеми, конфликти с 

връстниците) и организационните форми (какво да се научи и донесе от дома). По този начин формата 

„поддържане на постоянна и системна връзка” с родителите става системно-съдържателна. 

Всички действия и отношения в детската градина са в полза на детето и не противоречат на 

ценностната му система, изградена в семейството. Тук е необходима действена връзка, между 

семейството и детската градина. Това предполага съвместни координирани действия на двете 

институции. 
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Качеството на българското предучилищно образование зависи в определяща степен от 

съответствието му с европейския образователен модел, визиращ философията и стратегическите 

послания на процеса „Учене през целия живот”.  

Реализирането на тази концепция има своите основания и приоритети в периода на 

предучилищното детство, защото той е първоосновен за полагане началото на личностната идентичност 

и развитие. 

Има много начини за общуване със семейството и за осигуряване на неговото по-активно участие 

във възпитанието на детето.  

В кординационния механизъм за взаимодействие, между участниците в предучилищното 

образование  в ДГ №17 „Иглика” предлагаме разнообразни форми, средства, подходи, стратегии на 

педагогическо взаимодействие с родителите на децата, които  са многообразни, ежедневни и 

периодични и които отговарят на потребностите на различните семейства, както и  начините за 

общуване със семейството и за осигуряване на неговото по-активно участие във възпитанието и 

образованието на детето: 

 План за работа с родителите, където са конкретизирани дейности за работа с родителите и 

партньорите за съответната учебна година. 

 Времето, когато родителите водят или вземат детето от градината. 

 Съобщения и бележници – размяната на съобщения е резултатно средство за осигуряване на 

непрекъснато общуване. 

 Таблата за съобщения са друг начин за размяна на информация. 

 Брошури, рекламни материали, тематични листовки, тренинги, беседи, лекции също са добър 

начин и средство за връзка със семейството. 

 Консултации – те са с продължителност 30–40 мин., в удобно за родителите и учителите време. 

 Родителските срещи са утвърдена форма за общуването. 

 Открити моменти от живота на детето в детската градина – учебни ситуации, празници и 

развлечения, „отворени врати” за родителите във всеки удобен за тях момент от режима. 

 Отчет – трябва да е написан в позитивен тон, като се акцентира на силните страни, а проблемите 

да се посочват пряко и обективно. 

 Детското портфолио - “запис” на отделните стъпки, включващи събрани и подредени 

материали, предмети, инструменти, насочени към постигане на конкретна определена цел 

проследяване на развитието и образованието на детето в детската градина. 

 Електронното портфолио на детската градина и групата; 

 Електронното портфолио на учителите от групата. 

 

2.За да остане детската градина естествена среда, обуславяща развитието на духовните 

потребности и интереси на детето, е необходимо утвърждаване тенденция за тясно сътрудничество 

и взаимодействие, между семейството и детската градина, защото пред тези две възпитателни 

институции стои една обща цел – формирането на личността на детето.  
Отношенията, между родители, учители, директор се изгражда на основата на разбирателство, 

единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на детето. 

Целенасочената, съвместна, дейност между детската градина и семейството осигурява единен 

подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна информация за цялостното 

развитие на детето, за неговите интереси, потребности и поведение. 

Особено важно е да се знаем, как се възприема възпитателно-образователната работа в 

детската градина от родителите? Какви са техните препоръки, в какви насоки биха искали да им 

помогне детското заведение, от какво са доволни и недоволни при възпитанието на децата? 

Развитието на детето от предучилищна възраст се осъществява под влиянието на различни и 

постоянно променящи се биологични и социални, вътрешни и външни фактори, сред които основна роля 

играят семейството, детската градина и индивидуалният стил на дейност и поведение. 
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Всичко това налага необходимостта от търсене на нови начини за постоянни и ефективни 

контакти с близките на детето (важно е да се отбележи, че понятието семейство трябва да се разглежда 

по-широко от традиционното майка – баща – дете). 

Традиционният подход е подпомагане на семейството във възпитанието на децата, чрез 

педагогическа просвета на родителите. Такава постановка на проблема автоматически регламентира 

отношенията, между учители и родители, като отношения между знаещи и можещи, от една страна, и 

некомпетентни и безпомощни, от друга страна. Очевидна е пасивната роля, която се отрежда на най-

близките на детето, посещаващо детската градина, спрямо тази на неговите учители. За да се преодолее 

този стереотип, е необходимо да се привлече и признае помощта на родителите, като непосредствени 

участници в ежедневието на детската градина. Не става дума за т.нар. открити дни за посещения, 

празненства или родителски срещи.  

Тези подходи на работа, разбира се, имат  своето значение, но ефектът им може многократно да 

се увеличи, ако от зрители близките на детето  се превърнат в помощници на учителя, ако от получаващи 

информация те самите станат източник на идеи, знания, опит. 

Ето и най-важните подходи, които прилагаме при реализиране на механизма на сътрудничество и 

взаимодействие, между участниците в предучилищното образование: 

 За детето: 

 облекчава се адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в детската градина; 

 засилва се чувството за сигурност и за емоционален комфорт; 

 стимулира се активността и индивидуалната изява; 

 компенсира се дефицитът от общуване с работещи родители; 

 засилва се мъжкото присъствие в детската градина (татковците); 

 обогатява се социалният опит. 

 За родителите: 

 разбират по-добре своите деца, сравнявайки ги с връстниците им; 

 овладяват конкретни способи за общуване с децата в разнообразни дейности; 

 приемат от нова позиция работата на учителя, нараства доверието към него; 

 опознават съдържанието на образователния процес и на ежедневието в детската градина; 

 повишават своята педагогическа компетентност и я пренасят вкъщи; 

 разчупват закостенели стереотипи за семейното възпитание; 

 обменят информация не само с учителя, но и помежду си; 

 добиват по-голямо самочувствие, като особено важни възпитатели на своите деца; 

 укрепват родителската общност като важна институция. 

 За учителя: 

 използва идеите, знанията и професионалния опит на родителите за обогатяване на живота в 

групата; 

 стимулиран е в търсенето и прилагането на различни стратегии (формални и неформални) за 

общуване с родители и с техните деца; 

 разбира по-добре децата, опознавайки близките им; 

 осъществява взаимен обмен на информация с родителите за индивидуалните особености на всяко 

дете; 

 използва непосредствената помощ на родителите в образователния процес; 

 разчита на съдействието на родителите при възникнали инциденти, проблеми. 

Непрекъснатото сътрудничество и взаимният обмен на информация с родителите са възможни, чрез 

ефективните умения на учителите да си поставят цели: 

 ефективно да говорят; 

 ефективно да слушат; 

 да бъдат позитивни. 
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Това означава учителите да прилагат високо ниво на комуникативни умения, гъвкаво използване на 

разнообразни способи за общуване, отчитане на чувствата, преживяванията и очакванията, изразени (или 

замаскирани) в поведението на родителите. 

За постигането на тези цели е важно още в началните етапи на сътрудничеството и взаимодействието, 

между родителите и учителите: 

 да се проучат различни модели на семейни отношения и тяхното влияние, върху поведението на 

децата (чрез наблюдения на игри, анализ на детски рисунки и разкази, беседи и анкети с деца, 

родители, учители...); 

 да се изпробва и оцени ефективността на различни модели за общуване с деца и родители, с 

оглед на доминиращия емоционален тон (доброжелателност и уважение, разбиране и 

съпричастност, лична ангажираност в обръщенията, изискванията, оценките...); 

 да се обмислят и приложат конкретни подходи за неформални контакти с определена цел 

(събиране на първоначална информация за ново дете, обсъждане на възникнал инцидент, 

стимулиране интереса на родителите към различни детски дейности и т.н.). 

Всичко това е много важно, както за родителите, така и учителите, но най-вече за децата. 

Семейството, като уникална възпитателна среда, и детската градина, като специфичен възпитателен 

феномен, не трябва да се противопоставят, нито да се схващат, като взаимнозаменяеми. Те трябва да 

бъдат равнопоставени и разглеждани, като взаимодопълващи се, защото дават на детето това, което е 

необходимо за правилното му личностно развитие. 

Взаимодействието, между детската градина и семейството трябва все повече да се усъвършенства, за да 

убедим родителите, че при нас децата се развиват и живеят щастливо. 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 И 2017/2018 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. 


