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ВЪВЕДЕНИЕ

Обществено-икономическите условия, променящи се все по-динамично, 

изискват промени и в структурата и съдържанието на управленския процес в 

образователната система, перспективно планиране и реализиране на реални цели, 

изпълнението на които ще подготви сегашното и бъдещото поколение пълноценно 

и адекватно да реагира на новите условия на обществено развитие. Очевидна е и 

потребността от стратегическо управление и перспективно планиране в 

ръководената от директора дейност в организацията и управлението на детското 

заведение, което налага необходимостта от мениджърски знания и умения.

Стратегическото планиране трябва да подсигури баланс между възможностите на 

детското заведение, изискванията на потребителите, в т.ч. на децата. Планирането ще 

повиши ефективността на управленските процеси в детското заведение.

Стратегията е комплекс от педагогически идеи, управленски и административни 

действия , чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като 

модерна, достъпна и качествена обществена институция.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните: мисия, визия, 

ценности, дейности, глобална цел, подцели и дейности за реализацията им.

I. МИСИЯ

• Реализиране на адекватна програмна система, която да осигурява в

условията на смесена по възраст група подготовка на децата за училище 

съобразно ДОС по предучилищно образование и достатъчно игрова 

дейност за всички деца

• Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете за

достигане на ДОС, социализация и развитие.

• Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.

•  Да стимулира и убеждава родителите и обществеността ,че детската 

градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето 

от предучилищна възраст, като родителя „израства,, заедно с детето.



Мисия: Детска градина, която предлага в условията на смесена по възраст група, 

много добра подготовка на децата за училище съобразно ДОС по предучилищно 

образование за физическо, познавателно, езиково, социално-нравствено, личностно- 

творческо развитие на децата в условията на осъзнато прилагане на играта, като 

основен метод, подход и дейност от педагозите, екологосъобразно възпитание и мъдро 

ръководство на принципа на доверие и прозрачност.

II. ВИЗИЯ

• Институция, където е осигурена среда, стимулираща и подкрепяща за учене чрез 

игра. съобразена с възрастовите особености на 3-7 годишните деца и 

гарантираща тяхното физическо, познавателно, емоционално, социално- 

нравствено и личностно-творческо развитие.

• Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат 

квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока 

професионална реализация и кариерно израстване, като се чувстват 

удовлетворени от работата си.

• „Втори дом“ -  място, където децата се чувстват щастливо, защитени, 

подкрепяни, спокойни и разбрани.

• Център за родители търсещи и намиращи сътрудничество, подкрепа, 

разбиране, педагогическа информация, консултации, диалог и съгласие.

III. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Осигуряване на качествена възпитателно-образователна услуга в ДГ „Соня” за 

цялостно развитие на децата и подготовка за училище чрез прилагане на адекватна и 

гъвкава програмна система, съобразно променящите се специфики за всяка учебна 

година. Създаване на среда за учене чрез игра. съобразена с възрастовите особености и 

гарантираща цялостно развитие на детето, както и възможности за опазване на 

физическото и психическото му здраве.

IV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

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

детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

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

ненасилието.



3. Позитиви ото възпитание да бъде в основата на педагогическото 

взаимодействие.

4. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, 

основаваща се на поддържащото образование - образование през целия живот.

V. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ВЪНШНАТА 
СРЕДА

ДГ „Соня“ се намира в централната част на гр. Сухиндол на ул.“Славяни“ №4. 

Детската градина се помещава в построена за целта по типов проект двуетажна 

сграда, която е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за 

правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на цялостен, 

качествен и пълноценен педагогически процес. Децата са разделени в 2 смесени по 

възраст групи - 1-ПГ 4 и ПГ 5 и 6 годишни. Всяка група се състои от занималия, 

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

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

емоционален комфорт на децата и персонала. Подредбата на МТБ и цветовото 

оформяне на помещенията са съобразени с възрастовите и индивидуалните 

потребности на децата, а в подготвителна групи са създадени оптимални условия за 

доминираща учебна дейност с интерактивна дъска. Сградата от 2019 г. е с локално 

парно отопление. Детската градина разполага с кухненски блок. където се приготвя 

храната на децата. Дворът е обширен и добре поддържан. Обособени са площадки за 

двете групи, които са снабдени с уреди и съоръжения за игра. пясъчници, но част от 

тях се нуждаят от осъвременяване.

1. ДЕЦА
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. Напускащите деца са единици, като 
причините за това са свързани с промяната 
на местожителството на семействата или 
финансови.
2. Пълен капацитет на групите и редовна 
посещаемост.
3. Осъществена е приемственост детска 
градина - училище.
4. Осигурено е здравно обслужване и 
здравна профилактика.

1. Приемът на деца не е достатъчен за 
функционирането на ДГ на пълен капацитет.
2. ДГ работи с две смесени по възраст групи -  
първа и ПГ 4; ПГ 5 год. и ПГ 6 год.
3. Децата в ДГ са 95% от семейства с 
малцинствен произход и са с лош социален 
статус.
4. Има очертан демографски срив и липса на 
деца.



2. КАДРОВИ РЕСУРСИ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. ДГ разполага с високо квалифицирани 
педагози.
2. Работа в екип на различни нива - 
педагогически и обслужващ персонал.
3. Педагогическият персонал е 4 човека: 
директор и 3 учители. В ДГ има мъж 
педагог.
С висше образование, образователно - 
квалификационна степен - бакалавър- 2; 
с образователно- квалификационна степен 
магистър -  2; с V ПКС -  2, с II ПКС -  2.
4. Непедагогически персонал - 7, от тях:
2 помощник-възпитатели;1 готвач; 1 
счетоводител; 1 домакин; 1 шофьор;. 1 
медицинско лице (общинска бройка не е 
включен в щатното разписание на ДГ). 
Образование: средно специално -  1; 
средно общо -  5; с образователно 
квалификационна степен - бакалавър -  1.
5. Активно участие във външни и вътрешни 
квалификационни форми.

1. Липсва финансова възможност за наемане на 
кадри в качеството на заместници. Някои 
учители не могат своевременно да използват 
полагащия им се платен годишен отпуск.
2. Във всеки един момент от деня в групата 
трябва да има учител. Изключително трудно е 
осигуряването на учител, когато отсъства такъв.
3. В ДГ има нужда от работник по поддръжка на 
МТБ и охрана. Тези задължения биха могли да се 
съчетават и изпълняват от един човек.

З.ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. На всички деца се осигуряват еднакво 
добри условия за развитие и образование.
2. Тенденцията е резултатите от 
проучването на развитието и постиженията 
на децата да са преобладаващо високи и 
средни. Ниските резултати показват 
единици деца и то само в някои ядра от 
определени образователни направления.
3. Задължителното посещение на ПГ прави 
посещението на децата по-редовни, което 
се отразява и на резултатите от обучението 
им.
4. За децата от ПГ са осигурени безплатни 
помагала по образователните направления. 
А за учителите, освен че е обезпечен ВОП 
има и книги за учителя и редица 
допълнителни помагала. Издателство „Бит 
и техника” предлага и комплекти помагала 
с книги за учителя и за останалите 
възрастови групи.

1. В някои случаи, особено в IV -та  
подготвителна група ситуациите се претоварват с 
повече от необходимите задачи и продължават 
повече от указаните минути. Това се случва най- 
често по БЕЛ, Математика. Изобр.изкуство и КТ. 
За да се преодолее това е необходимо правилно 
да се разчете времето и на децата освен време за 
обучение да се осигури ежедневно и време за 
дейности на открито, дейности по избор и за 
игри. Освен това трябва да се преодолее 
схващането, че трябва абсолютно всички задачи 
от помагалото да бъдат давани и изисквани. Част 
от тези задачи могат да бъдат оставяни за 
самостоятелни занимания като дейности по 
интереси.
2. Затруднено е провеждането на следобедните 
ситуации, тъй като децата пътуващи от 
прилежащите на общината села тръгват по-рано, 
а и на практика вземането на децата започва още 
след закуската и продължава до 17-17,45 ч
3. Липсват реални възможности за стимулиране 
на учителите, които проявяват творчество в



5. След предварително проучване на 
програмата за съответната възрастова група 
и необходимите помагала, пособия и дидак 
тични материали към нея, учителските 
екипи прилагат образователна стратегия, 
която е съобразена с възрастовите особе - 
ности на децата, индивидуалното им 
развитие и мотивационни потребности. 
Изготвят необходимите разпределения и 
обвързват съдържанието им. Водят 
системно изискуемата документация.
6. За готовността на децата от ПГ 6 за 
училище се използва Стандартизиран тест 
за диагностика на готовността на децата за 
училище, който много улесни работата на 
учителите в ПГ 6.
7. В процеса на възпитателно-образовател - 
ната работа се прилагат различни педагоги 
чески подходи, които осигуряват емоцио
нален и социален комфорт на децата.
8. Във ВОП учителите успешно прилагат 
според ситуацията различни форми на 
взаимодействие.
9. Детето е заело трайно позиция в центъра 
на ВОП.
10. Детската градина работи по проекти за 
допълнително обучение по БЕЛ на деца, 
които имат нужда от това.

работата си, самообразоват се и търсят 
възможности за изява.

4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. Достатъчен сграден фонд, специално 
проектиран и построен за детска градина 
със обособени за децата и персонала 
занимални, спални и сервизни помещения, 
умивалници, кухненски блок, физкултурен 
салон, кабинет на директора, учителска 
стая. кабинет на счетоводителя и домакина, 
медицински кабинет, перално, сушилно и 
гладачно помещение, дворни площадки със 
спортни съоръжения и уреди.
2. Достатъчни технически средства , 
подпомагащи педагогическия процес -  
компютри за административния персонал, 
принтери, копирни машини, касетофони, 
музикална уредба, интерактивна дъска.
3. Достатъчен библиотечен фонд -  
периодичен печат, специализирана 
педагогическа литература, утвърдени

1. ДГ разполага с физкултурен салон, но в него 
има влага и той не може да се използва по 
предназначение. Ситуациите по ФК и други 
двигателни дейности се провеждат в обособена 
за това занималия. Когато метеорологичните 
условия позволяват част от тези дейности се 
провеждат на открито в двора на ДГ.
2. Групите не са достатъчно оборудвани с 
играчки. В някои от тях проблемът се решава с 
дарения, но играчките са нетрайни, лесно се 
чупят и е необходимо постоянно обновяване.
3. Стара ВиК инсталация и стара ел.инсталация.
4. Липса на топлоизолация на сградата.



учебни помагала и други.
4. ДГ редовно се снабдява с цялата необхо -
дима задължителна документация.
6. Подменена PVC дограма в използваемата
част на детската градина.
7. Подменено е частично обзавеждането в
детските групи.
8. В занималните има ламинат.
9. Редовно се пребоядисват и освежават
използваемите помещения в ДГ.

5.ФИНАНСИРАНЕ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. Делегиран бюджет, управляван от 
директора по приоритетите на градината.
2. Допълнителни средства за помагала за 
ПГ.
3. Безплатни закуски за ПГ.
4. Детската градина участва в европейска 
схема за раздаване на плодове и мляко, 
субсидирани от Европейския съюз и 
Държавен фонд земеделие.
5. Ръководството на градината, съвместно 
с родителите търсят спонсори и в ДГ 
постъпват дарения.
6. Наличие на Вътрешни правила за 
работна заплата.
7. Въведена е система за Финансово 
управление и контрол в ДГ.

1. Малкият брой деца ограничава финансовите 
средства, с които разполага ДГ.
2. Дофинансирането от общината се забавя.
3. Липса на средства за заместници при 
отсъствие на титуляра.

6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

1. Част от семействата са показали своята 
ангажираност към ВОД в ДГ, съпричастни 
са и участват в редица дейности и 
мероприятия.
2. Учителите полагат усилия за 
осъществяване на ползотворни контакти с 
родителите, като търсят разнообразни 
форми -  разговори, срещи, беседи, 
системно информиране чрез

1. В ДГ 95 % от децата с от малцинствен 
произход. В такива семейства се разговаря на 
майчиният език и това затруднява работата с тези 
деца.
2. По-голяма част от родителите са безработни.
3. Немалка част от родителите не проявяват 
интерес към ВОД в ДГ. Не се оценява адекватно 
и отговорния и квалифициран труд на учителите.



информационните кътове в ДГ и др.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

1. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ

• Обхват на децата, подлежащи на ЗПП

• Привличане и задържане на децата в детската градина

• Работа в смесена по състав възрастова група

• Ниска средна месечна посещаемост

2. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ

• Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна 

възраст и липса на адекватна корекционна система.

• Проблеми с родителите - неразбиране целите на детското заведение, 

разминаване на критериите за развитие и възпитание на децата, свръхпретенции.

ПОДЦЕЛИ:

• Оптимизирана система на организационно-управленските дейности.

• Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център 

за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но 

като атмосфера, дух и начин на мислене.

• Задържане на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

• Запазване имиджа на детската градина.

• Смесената по възрастов състав група деца с различни познавателни, езикови 

естетически, социални и физически потребности и възможности за развитие.

• Допълнителни кътове и обогатяване на образователната среда за дейности и 

занимания по избор.

• Допълнително обучение по БЕЛ на деца билингви.

• Привличане на родителите като помощници при реализиране на дейностите в 

детската градина.



• Учителят -  образец за култура на общуване в три единството учители-деца- 

родители.

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

1.1 .Осъществяване на демократични, хуманни и партньорски взаимоотношения на 

директора с работещите в „Соня“ :

- Реално участие на Педагогическият съвет в управлението на детската градина;

- Ежегодно актуализиране на всички правилници, планове и инструкции;

- Използване на информационни, комуникационни технологии и средства в 

ръководството и дейността.

1.2. Осигуряване на ДГ с цялата необходима документация.

1.3. Системен контрол -  цялостен, текущ, тематичен.

1.4. Популяризиране на дейността и постиженията на деца и учители:

- сайт на ДГ „Соня“, който постоянно се обновява:

- Facebook страница на детската градина;

- участие в изложби, конкурси и всички общоградски мероприятия

1.5. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за 

подпомагане дейността на детската градина.

1.6. Търсене на допълнителни източници на финансиране -  дарения.

1.4. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални).

2. ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

2.1. Изготвяне на Програмна система на ДГ „Соня“.

2.2. Използване на съвременни методи и подходи за педагогическо

взаимодействие с децата.

2.3. Предлагане на висококачествени педагогически услуги за предучилищна 

подготовка на децата.

2.4. Гъвкаво използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.5. Актуализиране на възпитателно-образователната среда в групите в

началото на всяка учебна година така, че тя да бъде в услуга на ВОП и на

интересите и възрастовите особености на децата. Целта е всяка група да 

има свой собствен облик.



2.6. Ежегодно изготвяне на годишните разпределения, като се стремим 

образователното съдържание в смесени по възраст групи да се обвързват 

помежду си.

2.7. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа съобразно с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование.

Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.

2.8. Осигуряване на децата на дневен режим, в който да се редуват статични и 

динамични дейности, както и да се редуват дейности с по-голямо умствено 

натоварване с такива с разтоварващ характер.

2.9. Да се работи през цялото предучилищно детство за ориентиране на децата в 

националните и общочовешки ценности и традиции. Да се включват децата 

в празници, концерти, развлечения с фолклорен, обреден и ритуален 

характер.

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

3.1. Обогатяване личностните и професионални компетенции на 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

- Активно участие в квалификационни форми;

Участие в квалификационни форми с цел придобиване на квалификационни

кредити;

Създаване на условия за качествена вътрешноинституционална квалификация.

3.2. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-висока ПКС.

3.3. Ежегодно абониране за специализираните педагогически издания „Дом, 

дете. детска градина”, „Учителско дело”, „Предучилищно възпитание”.

3.4. Изнасяне на открити практики с цел квалификация на останалите учители.

3.5. Изработване на професионално портфолио на учителя, в което да бъдат 

отразени постигнатите компетентности от професионалния профил на всеки 

педагогически специалист.

3.6. Атестиране на педагогическите специалисти.

4. СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база.



4.2. Контрол за правилното разпределение на финансовите средства.

4.3. Осигуряване на медицинско и здравно наблюдение на персонала.

4.4. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

4.5. Привличане на спонсори.

4.6. Разработване и участие в проекти с външно финансиране.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНОСТ, ИНСТИТУЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Родителски срещи.

5.2. Индивидуални срещи в удобно за двете страни време.

5.3. Проучване желанията и мнението на родителите.

5.4. Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и 

индивидуалните постижения на всяко дете.

5.5. „Ден на отворените врати“ в ДГ.

5.6. Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, 

осъществявани в ДГ.

5.7. Използване на разнообразни форми на взаимодействие с цел ангажиране и 

съпричастност от страна на родителите.

5.8. Съвместна работа с Обществения съвет.

5.9. Връзки и участие в дейностите, организирани от НЧ „Трезвеност-1870”.

5.10. Партньорски отношение с Пенсионерски клуб „Сухиндолски връх“.

5.11. Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, 

подпомагащи дейността на ДГ:

- Община Сухиндол;
- Кметове и кметски наместници по селата;
- РУО -  Велико Търново;
- Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”;
- РЗИ -  Велико Търново.

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Създаване на организация за хуманна. функционална и позитивна 

образователна среда в детското заведение.

2. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата.

3. Формиране на чувство за приобщеност.



4. Използване на нови педагогически технологии в практиката.

5. Оптимизиране на взаимодействието със семейството и Обществения съвет.

6. Повишаване квалификацията на персонала като част от националната 

стратегия за учене през целия живот.

7. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.

8. Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора.

8. Решаване на проблемите.

VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на ДГ 

’’Соня”.

2. Стратегията се приема на Педагогически съвет и изпълнението и се отчита 

пред Педагогически съвет.

3. Стратегията се актуализира на 4 години, както и в случай на значителни 

промени в организацията на работа на детското заведение или при промяна на 

нормативната база.

4. С настоящата стратегия са запознати:

-всички членове на колектива ;

- родителската общ ност;

- Обществен съвет;

- финансиращия орган - Община Сухиндол.

Стратегия за развитие на ДГ „Соня“ -  гр. Сухиндол за периода 2020-2024 г. е приета 

с решение № 2 от заседание на ПС, проведено на 07.09.2020 г., отразено в Протокол 

№ 2.

Стратегията е актуализирана с решение № 6 от заседание на ПС, проведено на 

08.09.2021 г.

Основания за разработване на стратегията на ДГ ’’Соня”:

•  Закон за предучилищно и училищно образование в сила от 01.08.2016 г.;

• Наредба № 5/3.06.2016г. за предучилищно образование в сила от 

01.08.2016г. Издадена от МОН, обн. ДВ. бр. 46 от 17 юни 2016 г.;



Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5/3.06.2016г. за 

предучилищно образование, издадена от МОН. обн. ДВ. бр.72 от 

31.08.2018 г. в сила от 31.08.2018 г.

Годишни разпределения по възрастови групи;

Организация на дневния режим по възрастови групи;

Наредба за приобщаващото образование;

Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите;

Наредба № 8/11.08.2016 г за информацията и документите за системата на 

предучилищното образование;

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 

2017 г., бр. 50 от 2018 г„ бр. 42 и 74 от 2019 г.)

Учебни програми и учебни помагала, изд. „Бит и техника“.

ВрИД Директор:..........................
/Диляна Стоянова/


