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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на 
детската градина,начини на реализирането й,както и очаквани резултати. 

Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на 
очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя 
условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява 
принципите на ръководство. Стратегията определя актуалните цели за  развитието на 
детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя се 
основава на принципите и насоките от ЗПУО, Конвенцията за защита на децата, ЗЗД,  
приоритети на МОН, Националната  стратегия за детето 2008-2018, национални 
програми, национален план за развитие на децата със СОП, Европа 2020 и други 
нормативни актове, касаещи предучилищното и училищно образование и политиките в 
подкрепа на детето и на стратегията на Община Пловдив за развитие на образованието, 
както и на спецификата на детската градина.  

Стратегическото планиране ще позволи детското заведение 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 детското 
заведение. Настоящият стратегически план представлява дългосрочна програма за 
развитие на ДГ”Марица” за период от 4 г. и има за цел да определи визията, мисията, 
насоките и кадровата култура на детското заведение, които ще стимулират служителите 
да се концентрират върху или 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. 

 
 

                                       
            
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

МИСИЯ   НА  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА 
 
 

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на 
Европа,съхранили своята национална,културна 
и родова индентичност . 
 
 
 

ВИЗИЯ  НА   ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
 
Детска градина “Марица” е  място за осъществяване 
социални контакти при реализиране на целите на съвременното предучилищно 
образование и инициативен субект във взаимодействието със семейството с цел 
осъществяване на педагогическо компетентно сътрудничество. 
 
 
 
 

 
ЦЕЛ 

 
 Да се осигури в единство възпитание и обучение в изпълнение 
на европейските изисквания – Европа 2020 и ориентиране към 
формиране на основните компенетности у децата в предучили 
щна възраст. 
 
     
 

ЦЕННОСТИ: 
 

1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на 
детето в центъра на педагогическите взаимодействия.  
2. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите 
потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно 
пространство 
3. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, 
основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот. 
4. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството 
 
 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ: 
 
  Да се осигури в единство възпитание и обучение в изпълнение 
    на европейските изисквания – Европа 2020 и ориентиране към 
    формиране на основните компетентности у децата в предучилищна възраст. 

 



 

 

          СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОФИЛ И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА                                         
ДГ „МАРИЦА” 

 
                                          АНАЛИЗ НА СОЦИУМА 

 
         ДЕМОГРАФСКИ  УСЛОВИЯ  И  СОЦИАЛНИ  ПОТРЕБНОСТИ 

 
Детска градина „Марица” се намира в район „Северен” - град Пловдив. Освен 
централна сграда към нея има сграда втори адрес.Сградите са съобразени с всички 
санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на 
децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес. ДГ”Марица” 
–е открита 1964 година,а филиала през 2012 година и  са с  централно парно отопление. 
Има 6 групи за деца на възраст от 3 до 7 г.,които са сформирани по възрастов признак. 
 

Сградата на детска градина „Марица“ е  напълно санирана и с подменена PVC дограма. 
Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, 
жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и 
комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и 
индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени 
оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и 
пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. 

За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния 
персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, 
обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизори,мултимедия  ,лаптопи  
,съвременна аудио техника,кариоке център, подходящи за възрастта на децата играчки, 
съвременни нагледни материали за децата , гардеробчета и санитарни възли. 
Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията 
във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и 
са дело на екипа от съответната група. 

Кухненският блок отговаря на съвременните хигиенни изисквания, оборудван с изцяло 
обновени уреди за работа. Храната във филиала се доставя чрез кетъринг. 

В ДГ „Марица” има установен пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, 
хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню 
ежеседмично се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните 
възрастови групи. В  дворовете на двете сгради  са разположени площадки за всички 
групи, оборудвани с различни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с 
удоволствие.Дворът на центъра е основно обновен по проект”Развитие на 
креативността ,творческите и социални умения на децата в предучилищна възраст” – 
финансов механизъм ЕИП -2010 година.Площадките отговарят на всички съвременни 
изисквания – нови съоръжения, противоударна настилка.  



 

 

Детската градина има сайт,който дава пълна информация на родителите и общността за 
дейността си. 

За сигурността на сградите и дворовете  са  инсталирани  СОТ и периферна охрана. 

 Детското заведение 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                       АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ДГ „МАРИЦА” 

 
СТРУКТУРА  

 
Стратегическият план на детското заведение има за цел да усъвършенства 
управлението и качеството на дейността, като се направи структуриране на цялостната 
система на труда в него, представляващи от една страна ДЕЙНОСТИТЕ, които се 
реализират и от друга страна - ЕЛЕМЕНТИТЕ, осигуряващи условията за реализация 
на тези дейности. 

В структурата на управление  са включени следните основни дейности: 

1. Образователно-възпитателна 

2. Квалификационна 

3. Административно-управленска. 

4. Социално-битова и стопанска. 

5. Финансова. 

 

 



 

 

 

 

Четирите елемента – СЛУЖИТЕЛИ, СРЕДСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
се конкретизират по отношение на тези групи дейности и на свой ред се разделят на 
следните структури: 

1. Професионална 

2. Техническа 

3. Организационна 

4. Технологична 

 

 

                       АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

                                                       ДЕЦА 

 В  Детска градина „Марица” се приемат деца на възраст 3–7 години, по желание на 
родителите (съгласно ЗПУО), като групите се оформят по реда и  правилата за прием на 
Община Пловдив. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална 
принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата 
на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България. 

 Силни страни : 

1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити.  

2. Няма липса на деца.  

3. Осъществена е приемственост детска градина– училище.  

4. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика 

Затрудняващи моменти: 

1. Списъчен състав над норматива, което предполага по-голямо посещаемост и 
вероятност за снижаване качеството на индивидуална работа. 



 

2. Вероятност за пренасочване на 5-6- годишни деца, поради възможност 
подготвителни групи да се организират и в училище. 

 3. Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, 
отхвърлящи традиционни нагласи. 

 

Вътрешен потенциал:  

• Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между 
децата.  

• Намаляване напрежението, тревожността и агресивните прояви. 

 • Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на 
адекватни методи за педагогическа работа. 

 

 

 
                                      ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА  

 
Съгласно Наредба №3/18.02.2008 г. на МОН за нормите за задължителна 
преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на 
народната просвета /изм. и доп. ДВ, бр.4/2010 г./,  има утвърден щат за всяка учебна 
година. Средната възраст на педагогическия персонал е 45 г., не предстои 
пенсиониране на служители. Педагогическият, помощният и медицински персонал са с 
необходимата квалификация. 

Директорът е с висше образование – магистър по предучилищна педагогика . Има 
удостоверение  за компютърни умения - WINDOWS MS Word, MS Excel,  
INTERNET.                                                                  

Педагогическият екип се състои от 13 учители  с висше образование. 

От които: 6 старши учители,7 учители. 

Две медицински сестри и 11 непедагогически персонал. 

Административно-управленската дейност се осъществява въз основа на годишно 
планиране. Системно се провеждат Педагогически съвети и съвещания, на които се 
разглеждат въпроси, касаещи квалификацията на служителите, проблеми на 
възпитанието и обучението на децата, приемане на графици, сценарии за тържества и 
др. 

 



 

 

 

ДГ „Марица”има утвърдени: Годишен  план; План за контролната дейност на 
директора; Правилник за вътрешния трудов ред; Правилник за дейността на детското 
заведение; Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;Правилник 
за пропусквателния режим, Противопожарна наредба,План БАК, инструкции за 
безопасна работа; длъжностни характеристики и др. 
 

Силни страни: 

 1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи 
нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез Национална програма 
за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни правила. 

2. Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа 
квалификация.  

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.  

4. Утвърдена екипност на различни равнища. 

5. Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.  

6. Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана 
фирма 

Затрудняващи моменти: 

 1. Няма система за поддържаща квалификация, финансирана от външни фактори. 

2. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със 
специални образователни потребности и корекция на т.нар. „трудни“ деца. 

 3. Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС 

 4. Недостатъчни умения за работа по европейски проекти. 

 

Вътрешен потенциал: 

• Мотивиране на учителите да развиват компютърни умения и чужди езици. 

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

• Придобитите умения и знания да станат достояние на всички чрез различни форми 



 

 

ВЪЗПИТАТЕЛНО- ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
 

 

Педагогическият екип осъществява своята възпитателно-образователна работа по 
Програмна система „Приказни пътечки”и заложената в нея система „Здравей,училище” 
за подготвителна група на издателство „БУЛВЕСТ 2000” . Учителите са отлично 
подготвени, осигуряват им се условия за свободна творческа изява, за високо качество 
на педагогическата им дейност, както и професионална информация за промените и 
новостите в сферата на предучилищното възпитание. 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. 
Оптимизирани са информационно-образователната среда, с цел въвеждане на 
изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит. Използват се 
разнообразни стратегии за обучение, които стимулират интелектуалното развитие на 
децата и подготовката им за училище. Създадени са условия за формиране на правна 
култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги 
задължения. Реализирани са съвместни координирани действия със семейството и 
социалните партньори за модернизиране на жизнената среда. 

Педагозите от подготвителните групи прилагат творчески подходи в образователния 
процес за мотивиране на децата да овладяват интелектуално-волеви форми на 
поведение при подготовката им за училище. Подчинявайки цялостната си дейност на 
тезата обучението да изпреварва развитието, учителките прилагат професионалната си 
компетентност за творческо реализиране на образователните програми и максимално 
овладяване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и 
подготовка. 

Основна форма на педагогическо взаимодействие са ситуациите. 

Дневният режим е съобразен с изискванията в програмите, като само храненето и 
следобедният сън са с точно фиксирани часове. 

 
 

Силни страни:  

 1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.  

2. Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси.  

3.  Популяризиране, изява и презентиране 

 



 

 

Затрудняващи моменти: 

1. Недостатъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, 
както и невладеене на компенсаторни педагогически механизми.  

2.  Липса на апробирани, описани и на творчеството на децата – изложби, концерти, 
базари, собствени дискове и др.  

3.  Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.  
4. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание. 

популяризирани интерактивни методи за взаимодействия за детски градини. 

  

 

Вътрешен потенциал: 

 • Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, 
вътрешна и външна квалификация.  

• Повишаване на общата квалификация на персонала (организиране на курсове, 
тренинги, обучение или самообучение). 

 • Компетентен и критичен подбор на програми и помагала. 

 

                                УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

  

Състоянието на материално-техническата база е много добро. В съществуващото 
разпределение на сградния фонд на ДГ „Марица” има много добра възможност за 
развитие на игрова, учебна и техническа дейност. Има пригоден физкултурен 
салон,открита спортна площадка.Във всички групи учителите  имат лаптопи с 
действащ интернет.Поставени са климатици във всички занимални , кабинети и 
кухненски блок.Има обособени кабинети ЗАС,мед.сестра, изолационна,съблекалня. 

Осигурени са достатъчен брой компютри, принтери, мултимедия,музикални 
системи,телевизори,кареоке център. 

Достатъчен библиотечен фонд – специализирана литература- педагогическа и 
психологическа,утвърдени учебни помагала от различни издателства,художествена 
детска литература. 

 



 

 

 

Силни страни: 

1 . Обособени помещения за всяка група. 

 2. Игрови площадки на двора за всяка група със съоръжения. 

 3. Достатъчно количество технически средства, необходими за педагогическия процес 

4.Обновена ограда 

5.Соларна система за топла вода и подновена система на ТЕЦ 

 Затрудняващи моменти:   

1.Няма достатъчно помещения за провеждане на допълнителни дейности  

2.Липса на обособен кабинет за работа с деца  със СОП. 

 

   Вътрешен потенциал: 

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

 Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции. 
 Участия в публично-частни партньорства. 
 Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за 

благоустройство на сградата и двора на детското заведение. 

 

                                                       ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината. Заплатите 
на персонала, издръжката на медицинския кабинет и подготвителните за училище 
групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се осигуряват от 
фонд „Държавни дейности“. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява 
от общината. От 2012 г. детската градина е на делегиран бюджет. Заплатите на 
учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно 
развитие, външно оценяване и др. Съществуват други алтернативи, допускани от 
Закона за народната просвета, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.  

 

 



 

 

 

Силни страни:  

1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на градината.  

2. Целеви средства за медицински кабинет. 

 3. Допълнителни средства за помагала за 3 4 годишните деца 

 4. Дарения от Родителителския актив 

.5. Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.  

6. Въвеждане на системата за финансово управление и контрол.  

 Затрудняващи моменти:  

 1.Недостатъчни средствана средства за основни ремонти. 

 2. Липса на средства за заместници при отсъствие на титулярите.  

3. Недостатъчно активизиране на родителите за участие в благоустройството и 
обогатяването на материалната база.  

Вътрешен потенциал:  

• Мотивиране на родителите към спомоществователство.  

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми. 

 

 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Медицинското обслужване на детското заведение се осъществява от медицински 
сестри, чийто работодател е Кметът на района. 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, специални 
програми за правилно хранене и програми за превенция на отклоненията в 
хранителното поведение; 

- съгласуване на седмичното разписание  с директора; 

Контролът върху дейностите се осъществява от РЗИ и от органите на БАБХ  . 

Медицинският кабинет е добре оборудван с всичко необходимо за оказване на 
медицинска помощ, който е на разположение от 7,30 до 16,00 ч. 

 
 
силни 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. Има строг пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия 

и рационално хранене. 
7. Акцентира се върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на 

живот. 
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. 

 

 
Затрудняващи моменти: 

1. Недостатъчно взаймодействие с родителите. 
2. Липса на актуална информация от органите на РЗИ. 
3. Работа по здравни проекти. 

 



 

     

 

 
ХРАНЕНЕ 

 

 
Храната се подготвя според изискванията на  Закона за храните, Закона за здравето, 
Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиена на храните, Наредба №9/ 21.03.2005 г. за 
условията и реда на създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с 
обществено предназначение, съхраняване и използване на особено бързо развалящи се 
продукти, Наредба №6/ 10.08.2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на 
възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба №9/ 16.09.2011 г. на МЗХ за 
специфични изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 
детските заведения и училищата.                                                  

 Менюто се изработва от комисия в състав: мед.специалист, домакин, готвач и се 
утвърждава от директора. То се предоставя на вниманието на родителите за цялата 
седмица. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след 
съгласуване с  директора. Родители, учители, пом.персонал и медицинската сестра 
заедно работят за създаване на нужните навици и умения у децата.Има специално 
създадена система за храненето на деца с алергии. 

Децата се хранят четири  пъти дневно. Учителките, медицинската сестра и пом. 
възпитателките следят децата да се хранят пълноценно. Според възрастта се спазват и 
изискванията за самообслужване. Продуктовият набор отговаря на изискванията на 
РЗИ. 

     

Силни страни: 

1. По време на хранене се ползват без спестяване необходимите съдове и прибори, 
като според възрастта на децата се включва постепенно вилица и  нож. 

2. Продуктите се получават ежедневно от склада на обяд в 14.30 ч. с комисия: готвач, 
домакин, мед.сестра .  

3. Отговорност за количеството, качеството и влагането на продуктите носи готвачът 
4. Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и мед.специалист. 
5. Действаща HAССP система /”Анализ за контрол на критичните точки”/. 

 

Затрудняващи моменти: 

1. Не спазване на договорите от страна на контрагентите, като качество на 
продуктите. 



 

     

 

 

ВРЪЗКИ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
В комуникативния опит на детето от предучилищна възраст се включва умението му за 
установяване на взаимодействия и взаимоотношения с връстници и възрастни в 
детското заведение, 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 възпитателен 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 детското 
заведение. 

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. Детските градини предлагат 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 детското заведение, респективно директорът, 
много добре да познава потребностите на родителите, както и изискванията им към 
детското заведение и учителите. 
Активното и ефективно сътрудничество на детската градина и социалната среда води 
до повишаване на социализиращия ефект от нейната дейност в социалната общност 
като цяло; ще превърне детската градина в дом на радостта, където децата идват с 
удоволствие. 

 

 

 



 

 

 

 

Силни страни: 

1.Родителски актив към детското заведение. 

2. Активна помощ и сътрудничество на родителите при съвместни мероприятия – 
съвместно организиране на празници – традиции за ДГ „Марица”, състезания, 
развлечения, родителски срещи, ежедневни разговори и препоръки и др. 

3. Приемственост с началните училища в района –ОУ”Христо Ботев”,”Райна 
Княгиня”, 

4. Оформен е уникален, естетически и функционален интериор и екстериор с 
творческото участие на целия екип и помощта на родителите. 

5. Социална изява на децата от ДГ „Марица” –  участия в празници на района и на 
ниво град. 

6. Установено е 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. 

7. Системна връзка с родителите с цел преодоляване на всяка тревожност у тях 
относно престоя на децата им в детското заведение, отчитане на очакванията им. 

8. Организиране на “Отворени дни”, в които родителите имат възможност да 
наблюдават децата си в различни режимни моменти. 

9. Сътрудничество с ИК”Жанет 45”,НБ „Иван Вазов”,Ансамбъл „Тракия”,ПУ 
„П.Хилендарски”,фондация „Америка за България”. 

10. Сътрудничество при изработване на реквизит, костюми и аксесоари за тържества и 
празници, фотопрояви.  
Привличане на спонсори и дарители – от родители и общественост за обогатяване и 
модернизиране на материално-техническата база. 

11. Изработен e сайт ,лого,знаме на детското заведение. 

 
затрудняващи моменти:  

1. Обогатяване формите на работа с родителите и настоятелството. 
2. Диагностициране на интересите и потребностите на родителите преди определяне 

на стратегията и тактиката на детското заведение, на кадровата политика и 
образователна дейност. 

3. Задълбочаване контактите с обществени организации и институции, отворени към 
проблемите на детското заведение.  

4. Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване 
на критериите за развитие на децата, свръхочаквания и други. 

5. Създаване на традиции и система за външна изява на деца и учители. 

 



 

 

 

 
 

СТАРТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

 

ИНДЕТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
 

 

 Общи проблеми:  

• Липсва държавна стратегия за продължителна и повишаваща квалификация на 
педагогическите кадри. 

 • Липсва национален инструментариум за диагностика 

. • Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – 
закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др. 

 

  Специфични проблеми:  

• Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст. 

 • Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна 
корекционна дейност. 

 • Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на 
критериите за развитие на децата, свръхочаквания и др.  

                       

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Административно-управленска дейност  

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане 
дейността на детската градина. 



 

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

1.3. Популяризиране на постижения на деца и учители: –създаване на информационна 
банка в детското заведение.  

1.4. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 

 1.5. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите. 

 

  

 

 2. Образователно-възпитателна дейност  

2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и 
материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.  

2.2. Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа. 

 2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване 
на набор от апробирани тестове за всяка група.  

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на 
съдържателен педагогически процес. 

 2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца. 
2.6. Поддържане на школи по интереси срещу заплащане от родителите: 

 – за децата – приложно изкуство, чуждоезиково обучение, танцово изкуство и др.; 

 – за родителите – „Аз,родителят“. 

 

3. Квалификационна дейност  

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

 3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища. 
3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области. 

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

 3.5. Включване в обучителни програми. 



 

4. Социално-битова и финансова дейност  

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: – поддържане на 
съвременен интериор, съобразно възрастта в занималните; – основно преустройство на 
дворното пространство; – обогатяване на игровата и дидактичната база. 

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства. 

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.  

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

5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

 5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет. 

 5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.  

5.3. Привличане на спонсори.  

5.4. Реализиране на благотворителни кампании. 

 5.5. Собствен труд на служители на детската градина.  

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.  

2. Творческо разгръщане на наличния потенциал.  

3. Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация.  

4. Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив 

 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за 
приобщеност към социалната среда.  

6. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.  

7.Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални 
и обществени фактори. 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Стратегията  е основен документ, който регламентира дейността на детската 
градина. 

 2. Стратегията за развитие  се основава на принципите и насоките на 
ЗПУО,приоритетите на МОН и Община Пловдив и спецификата на учебното 
заведение.Разработена е в изпълнение на чл.70  ЗПУО и чл.7ал.1,т.1 от ЗФУКПС. 

3.Стратегията за развитие е приета на заседание на ПС № 12 /10.09.2016 г. и е 
утвърдена със Заповед №РД-09-21 / 15.09.2016 г. на Директора. Изпълнението на 
Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.  

4.Стратегията за развитие подлежи на актуализиране. 

5.Стратегията за развитие е основание за съставяне на Комплексен годишен план за 
дейността  на ДГ. 
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VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 
 



 

 
Конкретните задачи и дейности за стратегическо развитие и усъвършенстване  са 
в логическа връзка с поставените Главна цел и Подцели, а именно: 
 
ЗАДАЧА №1 
 
Да се осъществяват демократични, хуманни и партньорски взаимоотношения на 
директора с работещите в ЦДГ „Марица” 
 
 
ДЕЙНОСТИ 
 
Реално участие на по-голяма част от членовете на колектива в управлението на 
детската градина. 

Изработване на годишни планове, правилници, длъжностнихарактеристики, план-
графици за работа и т.н. 

Използване на информационни, комуникационни технологии и средства в 
ръководството и дейността. 

Управление на принципа на консенсуса. 

Непрекъснато информиране за: дейността на директора,състоянието на резултатите от 
възпитателно-образователната работа; 

Възможност за колективно обсъждане при вземане на важни решения. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
 
Промяна в принципите на управление. 

Директорът - индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на 

целите, гъвкавост в методите за тяхното постигане. 



 

Опростена организационна структура и управленско взаимодействие; 
предприемчивост; стремеж към реорганизиране, винаги когато обстоятелствата го 
изискват. 

Всеотдайност, компетентност, приемственост на служителите. 

Едновременно обвързаност и свобода. 

Реалните възможности на детската градина. 

Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения. 
 
 
РЕСУРСИ 
 
Интелектуални информациони, финансови и материално-технически, кадрови ресурси 

 

. 
 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Оперативно управление на детската градина - целенасочено и силно ръководство, 
прозрачност в управлението. 

Непрекъснато подреждане, съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и 
действия на системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с 
поставените цели. 

Педагозите да разглеждат детската градина като специфичен вид предприемаческа 
организация. 

 
 
 

 
 

Включването им в изработване на политиката на детското заведение - на иновации. 

Екипен принцип при решавенето на проблеми. 

Добра система за контрол. 

Икономическа самостоятелност и право на преразпределение на собствените лимитни 
средства - делегиран бюджет. 



 

Автономия съчетана с контрол на резултатите в организационната култура. 
 
СРОК: 3 г. 

 

 

ЗАДАЧА №2 

Да се акцентира върху социалната, познавателна и специална готовност на децата за 
училище. 

ДЕЙНОСТИ 

Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детското 
заведение. 

Съобразяване на образователния процес с изискванията на клиента; целесъобразност на 
педагогическите действия в зависимост от очакванията на потребителите. 

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

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

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; 
действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

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

Усъвършенстване езиковото обучение на децата. 

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, 
обучение, възпитание и подготовка на децата за училище. 

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

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

Организиране на отдих за децата. 

 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

Системно диагностициране и проследяване динамиката в развитието на децата. 



 

Анкети с родителите на децата. 

 
 
 

РЕСУРСИ 
 
Интелектуални, финансови и материално-технически ресурси. 

 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Овладяване в максимална степен на държавните образователни изисквания за 
предучилищно възпитание и подготовка - комплексна диференцирана система на 
оценяване на постиженията на децата в усвояването на знания и умения. 

Работа в екип /работни групи/. 

Инвестиране в човешки капитал - децата 

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

 

 
СРОК: 3 години 

 
 
 

 
 
 
 
 
ЗАДАЧА №3 
 
Да се гарантира подкрепа на отворения характер на образованието в детството – равен 
шанс 

за всички деца. 

 
ДЕЙНОСТИ 

Прогресивно развитие чрез възпитание. 



 

Обучение в демократично гражданство. 

Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата. 

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

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. 

Работа по проекти свързани със здравеопазването на децата. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
 
Правила и изисквания на детското заведение към родителите за пълноценната работа с 
децата. 

 

РЕСУРСИ 
 
Интелектуални, финансови и материални ресурси. 

 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Реализация на желани резултати. 

 
 
 
 

Високо качество на образователно-възпитателния процес. 

Инвестиране в човешки капитал - децата 

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

 
СРОК: 3 години 

 



 

 
 
 

ЗАДАЧА №4 
 
Да се обогатяват личностните и професионални компетенции на учителите, 
медицинските специалисти и непедагогическия персонал 

 
ДЕЙНОСТИ 

Оптимизиране на  информационно-образователната среда с цел въвеждане на 
изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит. 
 
 
 

Участие в квалификационни курсове. 

Използване  на разнообразни стратегии за обучение, които да стимулират заложбите и 
интелектуалното развитие на децата . 

Предприемане на иновации отвътре. 

Създаване на условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за 
защита на детските права и пораждащите ги задължения. 

 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

Поддържане на перманентна ефективна квалификация и преквалификация на 
служителите - създаване на мотивирани служители - осигурени възможности за 
квалифициране на персонала. 

Готовност да се удовлетворяват потребностите на клиентите. 

Склонност към действие. 

 
 
 
 
 

Самооценка и чувство за собствено достойнство 

Благоприятен социален климат. 

Оползотворяване на работното време. 



 

 
 

РЕСУРСИ 

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

Инвестиции в човешки капитал. 

 

 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Добър микроклимат, стимулиращ пълноценна положителна изява – “Доволни 
служители – успешна организация”; климат на откритост, доверие и сътрудничество. 

Кариера по хоризонтала чрез разширяване на квалификацията. 

Текучество на кадри – под 1%. 

По-високо трудово възнаграждение. 

Опазване на психическото здраве на педагози, медицински сестри и пом.възпитатели. 

 
СРОК: 3 години 
 

 
 

 
 

ЗАДАЧА №5 

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 ЦДГ”Марица”. 

 

ДЕЙНОСТИ 
Задълбочаване на контактите с родителския актив, с обществени организации и 
институции, отворени към проблемите на детското заведение и привличане на 



 

допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-
техническата база  - чрез използване на наличната МТБ. 

 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

Близост до клиента. 

Материален, емоционален и интелектуален комфорт на деца и служители в ЦДГ 
„Марица” 

Реализиране на съвместни координирани действия със семейството и социалните 
партньори за развитието на възпитателно-образователната работа и за финансово-
материалното подпомагане на детската градина. 

 

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

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Максимално удовлетворяване на потребностите и желанията на родителите и де 

цата. 

Утвърждаване имиджа на ЦДГ ”Марица” като конкурентноспособна, желана и 
предпочитана от родителите и децата им детска градина. 

 

 
СРОК: 3 години 

 

 
 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



 

 
 
Поставените цели и предложените стратегии и дейности важат за пет годишен период. 
Те ще се обсъждат и преформулират като ще се отчитат постоянно променящи се 
обстоятелства и състоянието на ресурсите – кадрови, финансови, материално-
технически, информационни и т.н. Преформулираните цели ще се конкретизират в 
годишните планове на детското заведение за съответната учебна година, в променени 
длъжностни характеристики, в план-графици за работа и т. н. 
 
Осъществяването на тези цели би повишило ефективността във функционирането, 
както на отделните подсистеми в системата детска градина, така и на детската градина 
като социално звено, осъществяващо специфична обществена поръчка.  
Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаването на престижа на 
детското заведение, осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност. 
 
Бъдещето на образованието не може да бъде предвидено, но може стратегически да 
бъде проектирано. 
 
 
 
Стратегическият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 16.12.2015 
г. и влиза в сила от 04.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 165/25.01.2013 г. 

 

  На основание чл.147 ал.1 т.1 ППЗНП  

 

УТВЪРЖДАВАМ 

           Процедура за управление на риска на ЦДГ”Марица”,която влиза в  
сила от 01.01.2013 година. 

          Настоящата да се сведе до знанието на всички служители. 

        

           Директор:                                                 Запознати: 

                           /Н.Дервенска/ 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


