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1. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

Главната цел, заложена в стратегията на ДГ "Слънце" е постигната чрез осигуряване на 

равен достъп, придобиване на социална подготовка, гарантираща комуникативна и 

действена компетентност на децата.  Децата се възпитават в духа на българските 

народни и християнски ценности, традиции чрез танцови изкуства, театрални 

постановки и изобразителни изкуства. Използват се ефективно иновационни 

технологии. Повишава се качеството на подготовка на децата за социалната позиция 

"ученик". Активно участват родители в детската градина чрез постоянен диалог и 

взаимно доверие и подкрепа. 

2. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Мисията на детската градина е постигната чрез поставяне на основите в личностното 

развитие на децата, които съхраняват своята националност, култура и родова 

идентичност. В детската градина се възпитават хора на бъдещето: знаещи, можещи, с 

високо самочувствие, основно на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и 

вяра в собствените сили. 

3. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Чрез съчетаването на добри традиции и модернизация е постигната визията на детската 

градина за утвърждаване на ДГ "Слънце" като любимо място за децата, осигуряващо 

равен шанс и качествено образование, като среда за културна и възпитателно - 

образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, учители и 

родители. 

4. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ИДЕЙНОСТИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ 

   - ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Целта на педагогическата дейност е постигната чрез осигуряване на подготовка на деца 

от четвърта възрастова група за първи клас, чрез която се усвоява ДОС, чрез мотивация 

на учителите, чрез интегрирано обучение на деца със СОП, чрез съхраняване и 

насърчаване на детската индивидуалност към само изява и създаване на условия за 



работа с надарени деца, чрез равен достъп на малцинствата за обучение и възпитание, 

чрез развитие на познавателната дейност и умение за учене, чрез развитие на социално 

поведение и творческо изразяване. 

Дейностите, заложени в стратегията са постигнати чрез възпитание и развитие на всяко 

дете при овладяване на минимум от знания, съобразени с ДОС, чрез избор и подбор на 

познавателни книжки, чрез прилагане на иновативен подход, интересни идеи и 

практики за запознаване на детето с живота, чрез използване на наличната база в 

детската градина, чрез изграждане на хигиенни навици, говорна компетентност, чрез 

непрекъснат диалог и активни взаимоотношения с родители, чрез подпомагане и 

насърчаване на деца за участие в различни конкурси, чрез внимателно отношение и 

обич към всяко дете. 

   - УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА 

Целта за условията за развитие на децата в детската градина е постигната чрез 

осигуряване на здравословна жизнена среда в детската градина, като осигуряване на 

безопасни условия на престой  на децата.  

Дейностите, заложени в стратегията за постигането на безопасни условия на живот на 

децата в детската градина са  постигнати чрез добра профилактика и поддържане на 

висока хигиена, спазване на правилник за безопасни условия на труд, спазване на 

предписания на РИОКОЗ, провеждане на ситуации по темите от плана за действия при 

БАК, учителките не извеждат сами децата извън  градината и без  подпис, осигуряващи 

съгласието на родител, чрез организиране и повеждане на тренинги за здравето на 

децата, седмица на здравословното хранене с различни дейности, чрез провеждане на 

спортни празници, заложени в годишния план на детската градина. 

   - РАЗВИТИЕ НА ЕКИПА 

Заложената цел в стратегията е постигната чрез повишаване квалификационната 

степен, чрез повишаване качеството на образователния процес, чрез подобряване и 

поддържане на добър психологически климат в детската градина. 

Дейностите са постигнати чрез участие на учители във различни квалификационни 

форми, организирани от детската градина, МОН, чрез включване на екип в проекти, 

чрез обсъждане с психолога постиженията на децата, проблеми, намиране начин за 

решаването им, чрез провеждане на родителски срещи, тренинги, консултации, чрез 

организиране на форми на квалификация след проучване индивидуалните интереси и 

професионални интереси на персонала в детската градина. 

   - УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Целите, заложени в стратегията са постигнати чрез демократизиране на управлението, 

заздравяване на работния климат, изграждане на колектив от професионалисти, 

равномерно разпределение между членовете на колектива гласуваната самостоятелност 

в управлението. 

Дейностите се постигат чрез делегиране на права и отговорност на учителите и 

обвързване степента на справяне с тези права и отговорности, чрез непрекъсната 

комуникация с колектива, чрез създаване на спокойна атмосфера, благоприятстваща 

навременното преодоляване на конфликти, чрез точно и обективно оценяване 



качествата в постиженията на работещите в детската градина, чрез контрол, диалог и 

приемане и спазване на правилник за работа на ПС. 

   - МАТЕИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И ФИНАНСИРАНЕ 

Дейностите в детската градина се финансират на две нива - от държавния бюджет и от 

общинския бюджет. Част от дейностите се реализират със собствен труд и осигуряване 

на допълнителни средства от спонсори. Целта е постигната чрез създаване на условия 

за нормална дейност в детската градина и чрез организация на интериора и екстериора. 

Дейностите, заложени в стратегията са постигнати чрез обучение на учители за 

изготвяне на проекти, чрез намиране на спонсорства за обогатяване на базата, чрез 

ефективно сътрудничество с родители в тази посока, чрез закупуване на учебни 

помагала, специализирана литература, чрез оформяне и поддържане на разнообразни 

по съдържание кътове, чрез ежегодно планиране на ремонтни дейности. 

   - ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИ И МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 

Целта, заложена в стратегията е постигната чрез взаимодействие на детската градина с 

родители, неправителствени организации за реализиране на местни програми, 

взаимодействие с други организации и културни институции. 

Дейностите, заложени в стратегията са постигнати чрез поддържане и актуализиране 

сайта на детската градина, чрез мотивация на родители и привличането им като 

партньори в учебния процес, празници и развлечения, чрез ежедневна информация за 

детето, чрез разработване на проекти с участие на неправителствени организации, 

осъществяване на контакт и взаимодействие с различни фондации, чрез приемане на 

детски театрални постановки, чрез участия в конкурси, общоградски тържествени 

чествания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За осъществяването, реализирането и постигането на всички цели и дейности, заложени 

в стратегията се трудиха всички членове на детската градина. Сигурни в своята работа, 

ние правим така, че детската градина да е Дом на радостта и обичта, творчеството и 

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

 

 

ПЕПА ГОСПОДИНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ "СЛЪНЦЕ", ГРАД ЯМБОЛ 


