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 І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата Стратегия е разработена на основание новата динамика на социално-

икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на 

образователната и възпитателна дейност. Тя определя актуалните цели и приоритети в 

развитието на ДГ „Дружба “ за периода 2020 -2024 г. 

Стратегията е система от политики и стратегически подходи за утвърждаване и 

укрепване на модерната визия на детската градина. Тя е съобразена с Националните 

стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното 

и училищно образование, Държавните образователни стандарти в системата на 

предучилищното и училищното образование, Проектите и Програмите за развитието на 

образованието на национално равнище, както и други законови и подзаконови нормативни 

документи, приоритетите на националната и регионалната политика и спецификата на 

предучилищното образование.     

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на 

образованието в ДГ „Дружба“ на базата на непрекъснатото самоусъвършенстване и 

квалификация на педагогическите специалисти, за създаване и прилагане на иновации в 

полза на развитието на детето. 

Стратегията на ДГ "Дружба" 2020 – 2024 година е разработена в съответствие с 

целите и основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно: 

недопускане на дискриминация; най-добрите интереси на детето; право на живот, оцеляване 

и развитие и право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид. 

Стратегията на ДГ „Дружба“ е комплекс от педагогически идеи, управленски и 

административни мерки и инструменти, предварително планирани и прогнозирани като 

резултат действия, чието реализиране гарантира утвърждаването на институцията като 

модерен фокус-център за децата, техните родители, екипа, партньорите и приятелите на 

детската градина. 

 

II. ПРОФИЛ И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ДГ № 14 „ДРУЖБА“. SWOT анализ 

Детска градина №14 „Дружба" Варна с яслена група, се намира в район Приморски, 

юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетна издръжка към Община Варна, 

притежаващо сгради публично-общинска собственост. 

„Дружба” е съвременна детска градина, която предлага подходяща, спокойна среда за 

отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца в предучилищна възраст; полага 

основите да учене през целия живот, като осигурява условия за личностно развитие на децата 

и постигане за високи резултати в усвояването на ключови компетентности; изграждане на 

ценностна система в дух на толерантност, сътрудничество и самостоятелност; учителите 

работят в екип, имат свобода на избор, а родителите участват активно в процеса на 

възпитание. 

ДГ № 14 „Дружба“ е носител на: 

 Европейски приз Зелен флаг за екоучилище от 2002г. 

 Награди Варна за професионални постижения на екипа и отделни преподаватели 

2006 - „Колектив на годината за високи постижения в областта на 

предучилищното образование“ 

2009 -  „Учител на годината в системата на предучилищното образование“ 

 Номинации за „Млад учител“ в системата на предучилищното образование. 

 Учители носители на грамоти от МОН „Неофит Рилски“. 

 Учители на грамоти с приз на СБУ „Учител на годината“ 
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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. 

Детската градина е базова към ТУ – Варна и предлага условия и професионална 

подкрепа на студенти от специалността „Социален мениджмънт“. 

Сградният фонд се състои от основна сграда и една филиална група, помещаваща се в 

немонолитна постройка (барака). Той е съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания 

и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и 

пълноценен педагогически процес. С помощта на родители, организации, бюджетни средства 

и спечелени проекти е обновена голяма част от материалната база. 

Детската градина е открита е през 1980г и е с централно парно отопление. Има 

самостоятелно обособен кухненски блок и разполага с физкултурен салон, в който временно 

се помещава 1 група, еко кабинет и салон на безопасността, кабинет на педагогическия 

съветник и ресурсен учител, здравен и методичен кабинет. През 2009г. сградата е санирана 

по проект „Бъдеще за нашите деца”. За сигурността и безопасността на децата е инсталирано 

видеонаблюдение и СОТ. Всички групи са оборудвани с мобилни въздухопречистватели. 

Детската градина притежава богат библиотечен фонд – периодичен печат, научна и 

специализирана литература. 

В детската градина има 11 групи – една яслена и 10 градински, които са сформирани по 

възрастов признак. За психологическия, физическия комфорт и удобство на децата,са 

обособени просторни и удобни занимални. Условията за възпитание и образование са много 

добри. Жизнената среда 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 и целенасочена подготовка за училище. Учебно-възпитателният 

процес се основава на единството на общия и индивидуалния характер на обучението. В 

съвременните условия се променя позицията на детето – то става активен фактор в 

педагогическото взаимодействие. Набляга се на вътрешната мотивация за учебен труд, 

устойчивост на резултатите и прилагане на придобити умения. 

Институцията е приела за свой химн песента „Да протегнем на някой ръка“ – текст – 

Александър Петров, музика - Хайгашод Агасян  - химн на Уницеф България 

; ...., който децата изпълняват с желание. 
 

КАДРОВИ РЕСУРСИ 

Общата численост на персонала в ДГ № 14 „Дружба”е 39 души.  
 

Педагогически 

персонал 

Непедагогически 

административен 

персонал 

Непедагогически 

обслужващ  

персонал 

Медицински 

персонал 

Директор  1 Главен 

счетоводител 

1 Помощник 

възпитател 

14 медицинскас

естра в ДГ 

2 

Учител/старши 

учител група 

20 ЗАС 1 Работник  1 Лекар  0,5 

Старши учител 

Музика 

1 ЗТС 1 Огняр  1 Медицинска 

сестра в ясла 

2 

Психолог  1 Помощник на 

учителя по 

проект  АПСПО 

1 

Общо  23 Общо  3 Общо  17 Общо  4,5 
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В детската градина работи и кухненски персонал -5 души към УСХ 

Два пъти седмично в детската градина работи специален педагог, логопед и психолог от 

РЦПППО и логопед от ЦПЛР – Логопедичен център. 
 

Образователен ценз и професионална  квалификация на педагогически персонал 

 

Длъжност 
Общ 

брой 

ОКС - (брой) ПКС - (брой) 

Бакалавър Магистър II ІІІ ІV V 
Без 

ПКС 

Директор  1  1 1     

Учител 9 2 7   3  6 

Старши учител 12 6 6  1 5 4 1 

Психолог 1 1      1 

Общо: 23 9 14 1 1 8 5 8 

 

Образователен ценз  на непедагогически персонал 

 

Образование  Административен  персонал    Обслужващ  персонал 

Висше  1 0 

Полувисше  1 0 

Средно и средно специално 1 16 

  

 

1 Анализ на състоянието на детската градина и външната среда  

 

1.1. Деца и равен достъп до качествена педагогическа услуга за всяко дете 

Детска градина „Дружба” – Варна е институция, в коята се отглеждат, възпитават, 

социализират и обучават деца от 1 година до постъпването им в първи клас в съответствие с 

държавно образователния стандарт за ранно детско развитие и държавно образователния 

стандарт за предучилищно образование. В детската градина се приемат деца по желание на 

родителите, като не се допуска подбор по пол, етническа, регилиозна и социална 

принадлежност или по друг диференциращ признак. Групите се сформират по възрастов 

признак, по желание на родителите и в съответствие с правилата и критерии за прием на 

Община Варна определени чрез Нормативни актове на Общински съвет - Варна. 

За учебната 2020-2021 са приети 314 деца, разпределени както следва – 1 яслена, 4 първи 

групи, 2 втори групи, две подготвителни групи 5 годишни, две подготвителни групи 6 

годишни. 

Въпреки трайният демографски спад на раждаемостта, през последните години се 

наблюдава тенденция към повишаване броя и обхвата на деца в ДГ „Дружба“ – Варна, което е 

атестат на качество и много добър обществен имидж. 

Основна и най-важна задача, и институционална цел за предстоящия програмен период 

ще бъде обхващането на 4 годишните деца, които с промените на нормативната уредба, 

придобиват статут на задължително подлежащи на обучение.  В този смисъл Община Варна 

предвижда инвестиции в изграждането на нов корпус за 6 групи на мястото на филиалната 

група. 
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Силни страни  Слаби страни  

 ДГ работи с пълен капацитет. 

 Преместване на деца има само при промяна на 

местоживеене на семейството. 

 Изработена е програма за по-лека адаптация на 

децата в условията на детската среда. 

 Осигурено е здравно обслужване и частична здравна 

профилактика. 

 Готовност да се удоволетворяват потребностите на 

децата. 

 Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен 

подход на възпитание. 

 Стимулира се активната позиция на детето в процеса 

на общуване и обучение. 

 Създадени са условия за „равен старт“ на всички 

деца.  

 Приемат се и деца със СОП, като за тях са осигурени 

грижи съобразно потребностите, включително 

консултации и работа с психолог, логопед и 

специален педагот. 

 Предлага се качествена обща и специална 

подготовка на децата за училище. 

 Много добри резултати при подготовката на децата за 

училище. 

 Осъществява се реална интеграция и приемственост 

с близкото училище в квартала. 

 Приобщаване на децата към общочовешките и 

национални ценности, добродетели, култура и 

традиции. 

 Адекватни и превантивни мерки при защита правата 

на децата. 

 Забрана за прилагане на всякакви унизителни за 

детето методи на възпитание –обида, физическо 

малтретиране, наказания, др. 

• ДГ не може да удоволетвори 

желанията на всички родители за 

прием на деца, поради недостиг 

на сграден фонд. 

• Две от групите са с малък 

капацитет поради маломерност 

на помещенията, а с голям разход 

за поддръжка 

• Затруднена комуникация с 

родителите при наличие на 

извънредна ситуация. 

 Дефицити у децата, базирани 

на забързания и натоварен темп 

на живот на родителите в 

условията на съвременния свят. 

Затруднения  

 Честото или продължително отсъствие на децата поради епидемичната обстановка и 

спазване на мерките за COVID- 19. 

 Осигуряване на условия за работа при обявяване на извънредно положение и 

епидемична обстановка поради COVID – 19. 

 Предстоят затруднения в престоя на децата на открито след стартиране изпълнението 

на проектната дейност за реконструкция на детските площадки. 

Вътрешен потенциал – възможности и перспективи 

 Разчитане на творческия заряд, креативност, изобретателност, любознателност и висока 

сензитивност на децата. 

 Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивно общуване между 

децата. 

 Стимулиране на емоционалната активност на децата за сметка на напрежението, 

тревожността, агресивните и негативните прояви. 

 Добра диагностичана работа по отношение на изоставянето или избързването в 

развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие и 

диференцирани грижи. 

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

1.2. Образователна дейност и педагогическо взаимодействие 

Програмната система на ДГ е цялостна концепция за развитието на  детето с подходи 

и форми на педагогическо взаимодействие, ориентирани към подкрепа на всяко дете в 

условията на детската градина, гарантираща интелектуално, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие, в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. 

Детска градина „Дружба“ – Варна е градина, осигуряваща на децата модерна 

образователна среда за формиране ценностно-ориентирано поведение чрез стимулиране 

емоцинална интелигентност на детето. 

Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на компетентности 

(знания, умения, отношения), необходими за успешното му развитие и пълноценна 

подготовка за училище. То се осъществява чрез прилагане на субект-субекният подход 

мужду учител-родител на детето, като възрастните и детето са равностойни партньори в 

процеса на педагогическото взаимодействие. 

Планирането на програмното съдържание е съобразно възрастовите особености на 

децата и спецификата на групата. В зависимост от темите и програмните задачи 

педагогическото взаимодействие е фронтално, групово и индивидуялно, като приоритет се 

дава на груповата и екипната работа. 

Познавателните книжки са с нестандартни приложения, които дават възможност на 

учителите за свобода и персонално творческо участие в образователния процес. 

Детска градина „Дружба“ е с традиции при използване на инованивни педагогически 

технологии и ИКТ в образователния процес. Извънредното положение и преустановяване 

дейността на ДГ провокира нов подход на комуникация с родителите и техните деца. 

Нововъденият вид педагогическо и информационно общуване промени парадигмата на 

традиционното обучение и активността на родителите в процеса на педагогическото 

взаимодействие в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. Това взаимодействие е ориентирано към потребностите и 

интересите на детето. Достъпността и възможностите на много онлайн приложения, 

съчетани с тяхното безплатно използване, доведоха до бързото им приложение в 

образованието още от най-ранна детска възраст. 
 

Силни страни  Слаби страни  

 Свободата на учителите да избират 

педагогическите средства и усъвършенстване на стила в 

духа на демокрация и хуманизъм. 

 Възможности учителите да избират познавателни 

книжки и учебни помагала. 

 Планиране на годишно тематично разпределение за 

всяка група. 

 Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност 

на трите освони дейности – игра-обучение-труд. 

 Въвеждане на ИКТ в образователния процес. 

Използване на интерактивна дъска и мултимедия.  

 Осигурена възможност за ритмично редуване на 

основни и допълнителни форми на педагогическо 

 Дигиталните компетентности 

на част от учители за използване 

на технологии и работа с 

образователни платформи. 

 Част от учителите не 

използват съвременни 

технологии в обучението. 

 Популяризиране на 

дейностите в групите не е 

достояние на цялата 

общественост. 

 Допускане нарушаване на 

норми от Етичния кодекс на ДГ 
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взаимодействие и занимания по интереси. 

 Създадена е оптимална образователна среда, 

осигуряваща активно участие и самоутвърждаване на 

детето в условията на сигурност и подкрепа. 

 Детето е поставено в центъра на педагогическия 

процес и подходите към него са личностен, 

индивидуален, комплексен, ситуационен, интегрален. 

 Използване възможностите на индивидуална и 

групова организация на работа с децата. 

 Дейности за приобщаващо образование и 

личностно развитие на децата.  

 Програмна система на детската градина и 

тематично разпределение за всяка възрастова група. 

 Работа в екип, взаимно уважение и разбирателство. 

 Участие в образователни проекти и проектно-

ориентирано обучение. 

и отразяването им върху 

социалния престиж на ДГ сред 

обществеността. 

 Липсва национално одобрен 

инструментариум за 

диагностика на детето. 

 Недостатъчно откриване, 

развиване и популяризиране на 

художествено - творческите 

заложби на децата. 

 Спиране на допълнителните 

образователни дейности /школи/ 

срещу заплащане от родителите. 

 Ограничени възможности за 

двигателна активност при лоши 

климатични условия поради 

временно трансформиране на 

физкултурен салон в група. 

 Педагогическото 

взаимодействие в електронна 

среда от разстояние е с 

ангажиране на родителите и не 

позволява обхват на всички 

деца. 

 Ограничаване на 

възможностите за съвместни 

изяви на децата. 

Затруднения: 

 Обявяване на извънредно положение за COVID 19 и пълна изолация в домашна среда 

без контакти.  

 Дистанционно обучение с ангажиране на родителите чрез ФБ групите и Classroom. 

Липса на комуникация с родители и деца. 

Вътрешен потенциал – възможностти и перспектива 

 Стимулиране на познавателната активност на всяко дете и позитивно общуване между 

децата 

 Самоподготовка и допълнителни квалификации на целия персонал за по-добра екипна 

и дигитална подготовка. 

 Усъвършенстване на умения за работа със съвременни образователни софтуерни 

продукти на част от екипа. 
 

1.3. Квалификация и професионално развитие на педагогическите и 

непедагогическите специалисти 
 

Силни страни  Слаби страни  

 Наличие на високо квалифицирани учители с 

опит и стаж. 

 Утвърдена екипност на различни равнища. 

 Поведение на професионална и колегиална 

етика. 

 Желание у учителите за участие в 

квалификационни дейности за развитие и 

новаторство. 

 Липса на разнообразни форми и 

мероприятия за сплотяване на 

колектива. 

 Повишаване квалификацията на 

служителите, насочена към развитие 

творческия потенциал на колектива 

като цяло ядро / екип. 

 Слаба активност за участие в 
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 Осигурени са условия за лична изява и 

професионална удоволетвореност. 

 Поддържано постоянно високо ниво на 

квалификационни дейности за развитие на 

творческите интереси и новаторско отношение на 

педагогическите кадри. 

 Придобиване и повишаване на 

образователно-квалификационни степени от 

голям брой учители. 

 Участие в Европейски и национални 

програми и образователни проекти.  

 Изградена функционална система за 

повишаване на педагогическите компетентности 

на непедагогическия персонал. 

 Планирането на квалификационните 

дейности се извършва в съответствие с 

потребностите на детската градина. 

 Работа в екип на различни нива 

педагогически и обслужващ персонал. 

уебинари като дейност по 

самообразование. 

 Липсва механизъм за контрол на 

качеството на квалификационните 

обучения от организации, лектори. 

 Липса на поддържаща 

квалификация за медицинските сестри 

в ясла, за промяна в нагласите и 

самоусъвършенстване на 

взаимодействието с децата. 

Затруднения: 

 Нереализиран план за квалификация на педагогическите специалисти, поради обявеното 

извънредно положение и последващите мерки за спазване на дистанция на работното място. 

Вътрешен потенциал – възможности и перспективи 

 Много добро професионално взаимодействие и добронамерено отношение към 

успехите на другите. 

 Добър микроклимат и атмосфера на колегиалност и подкрепа. 

 Съпричастност и оказване на помощ при затруднения – служебни и лични. 

 Ангажирано участие в живота на ДГ на всеки член на екипа 

 Утвърдени традиции, ритуали и стил на работа на детската градина. 

 Приет и действащ Етичен кодекс на работещите в ДГ „Дружба“. 

 Популяризиране и обучения за включване на по-голяма част от педагогическите 

специалисти за участие в проектни дейности 

 Създаване на условия за организиране и провеждане на междуинституционална 

квалификация 

 Осигуряване на обратна връзка след всяка реализирана квалификация 

 Контрол и оценка на резултатите от реализираните квалификационни форми. 
 

1.4. Организация на човешките ресурси 

 

Силни страни  Слаби страни  

 Изработена Карта за самооценка и оценка за 

резултатите от труда на педагогическите 

специалисти /диференцирано/ 

 Повишаване на управленската култура на 

ръководството. 

 Широкомащабна работа за усъвършенстване 

на професионалните компетентности и работа в 

условията на епидемична обстановка 

 Изградена е система за контрол и 

самоконтрол. 

 Липса на механизъм или система от 

критерии и показатели за оценяване на 

ефективността от труда на 

непедагогическия персонал и критерии 

за атестиране. 

 Липса на комуникация между 

различните субекти и слаба 

ангажираност с проблематиката 

 Недостатъчна съгласуваност и 

координираност в действията на всички 
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 Стимулиране на професионалното израстване 

и кариерно развитие на служителите 

участници в дейността на ДГ. 

 

Затруднения:  

 Личната отговорност на всеки служител при изпълнение на трудовите задължения в 

нормални и в извънредни ситуации. 
 

1.5. Организация на физическа среда и материално-дидактичната база 

Детска градина „Дружба“ – Варна е общинска детска градина, разположена в най-

големия административен район на града – район Приморски. Сградата е двуетажна, с два 

корпуса, с функциониращи 1 яслена група за деца от 1-3 години и 10 групи за деца от 3-7 

години. Групите са оборудвани съгласно здравните изисквания и съобразени с възрастовите 

особености на децата. Материалната и дидактична база се поддържа и обогатява с общински 

средства, проектни дейности и дарения. 

 

Силни страни  Слаби страни  

 Непрекъснато обновяване на МТБ и 

реновиране на сградния фонд. 

 Обособени помещения за всяка група 

 Осигурени два кабинета по приобщаващо 

образование и подходяща материална база за 

ресурсно подпомагане на деца на обща подкрепа. 

 Осигурен достъп до интернет във всички 

сгради на ДГ.  

 Модернизирана образователна среда с 

интерактивна дъска, мултимедиен проектор, 

дигитални апарати, компютърна конфигурация, 

CD и DVD уредби, софтуерни образователни 

платформи. 

 Богат гардероб от спортни облекла, сценични 

и театрални костюми. 

 Организирана е еко-занималня за дейности на 

открито. 

 Наличие на мобилна и стационарна площадка 

по БДП. 

 Налична офис техника и компютри. 

 Осигурени са дидактични материали , игри, 

спортни уреди и др. пособия съобразно нуждите 

на групите и възрастта на децата. 

 Морална остарели уреди на двора и 

неотговарящи на стандарта площадки 

за игра; 

 Забавяне изпълнението на плана за 

реконструкция на детски площадки. 

 Временно пребиваваща детска група 

във физкултурен салон и реорганизация 

на заниманията за двигателна 

активност. 

 Липса на лаптопи за всяка група. 

 Необходимост от оборудване на 

всички групи с интерактивна дъска 

 Подмяна на леглова база в източно 

крило. 

 Липса на подходяща площадка за 

децата в новосформираната група. 

 Реновиране на санитарно-битови 

помещения за персонала 

 Ремонт в складово помещение; 

 

Затруднения:  

 Затруднения при осигуряването на необходимите финансови средства за подобряване 

и поддръжка на МТБ. 

 Участие в проекти за осигуряване на нова или подновяване на наличната МТБ 

Вътрешен потенциал – възможности и перспективи 

 Осигурени средства от Община Варна за изпълнение на проектно предложение за 

реновиране на площадки. 

 Участие в НП за изграждане на нови детски градини – осигурен финансов ресурс. 

 Подмяна на падащи легла в 4 групи 

 Оборудване на групите с лаптопи и интерактивна дъска  

 Активно участие на Настоятелството. 

 Обогатяване на дидактичната база чрез проекти, участие в НП и със средства на 

бюджета 
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1.6. Партньорства и взаимодействия на детската градина със семейството и 

останалите представители на социалната среда 

Сътрудничеството със семейството като един работещ екип е в основата на 

иновационните търсения на детскката градина, за споделяне отговорността при обучението и 

възпитанието на децата. Традициите ни в работата със семейството са за изграждане на 

позитивна среда, орентирана към потребностите на детето. Клуб „Родител“ предлага 

различни възможностти и форми за обмен на идеи, решаване на казуси и повишаване 

информираността на родителите за психичното здраве на децата. 

Търсят се и се апробират нови форми на сътрудничество в извънреднате епидемични 

условия.  
 

Силни страни  Слаби страни  

 Педагогическият екип работи в тясно 

сътрудничество и партньорство с представители на 

родителската общност 

 Взаимодействие между учители и родители по 

групи за прилагане на стратегии за детско 

развитие и опазване ценностите на детството. 

 Консултиране на родители от учители във 

връзка с личностно развитие, постижения и 

оценяване резултатите на детето по ДОС, др. 

 Реални партньорства с различни организации за 

съвместни дейности и подпомагане. 

 Участие в общински мероприятия. 

 Активно сътрудничество и помощ от 

родителите при организиране на съвместни 

мероприятия. 

 Активно взаимодействие и сътрудничество с 

УН и Обществен съвет. 

 Взаимодействие с културни и държавни 

институции 

 Екипна работа с РЦПППО и РЦЛР за деца със 

СОП, обучителни затруднения и др. 

 Участие в методичен съвет към РУО – Варна 

 Установени традиции в приемствеността с 

началните общообразователни училища. 

 Поддържане на сайт, ФБ профили на ДГ, 

Classroom– за провеждане на обучение в 

електронна среда, както и ФБ профил на всяка 

група за постоянен обмен на информация с 

родителите.  

 Мини групови проекти за приобщаване на 

родителите в образователния процес – Професията 

на мама и татко, Прочети ми приказка и др. 

 Участие на известни личности и творци в 

реализацията на мини групови проекти – 

„Възпитаваме шампиони“, „Книгата прозорец към 

света“  

 Социална изолация вследствие 

извънредното положение от Covid-19 

 Затруднена комуникация между 

учители и родители 

 Невъзможност за пряк контакт 

между учители и деца и необходимаст 

от пряко ангажиране на родителите  

 Продължително спазване на 

дистанция и невъзможност да се 

провеждат социални събития за изява 

на деца и учители 

 Слаба активност и сътрудничество 

в съвместни форми в някои групи- 

персонал-родители.  

 Трудно активизиране на 

родителите за включването им в 

живато на ДГ – „Учител за един ден“, 

„Ден на отворени врати“, участие на 

родителите в срещи с психолога и 

медицинскикя персонал, „пътуваща 

библиотека“ и др 

 По-добра информираност на 

родителите за дигиталната работа и 

онлайн обучението, когато това се 

налага. 

Затруднения:  

 Невъзможност за присъствие на родителите в  сградата на ДГ, поради спазване на 

мерките физическа дистанция.  

 Нарушена комуникация учител-родител. 



ДГ № 14 „Дружба“ с яслена група  Стратегия за развитие 2020-2024 

12 

 

Вътрешен потенциал – възможности и перспективи 

 Сътрудничество и взаимопомощ със семейството чрез нетродиционни форми – 

тренинг, уъркшоп, работни срещи и др 

 Утвърждаване на създадена система за обмен на информация Семейство – ДГ 
 

 

2. Здравеопазване в Детска градина „Дружба“ 

Здравеопазването в детската градина се осъществява от 2 медицински сестри и лекар 

(0,5 щат), бюджетно подчинени на Дирекция „Здравеопазване“, Община Варна. Дейността 

им е насочена към опазване здравето на децата от предучилищна възраст. Като се вземат 

предвид специфичните особености при формиране на детската физика и психика, всички 

служители се отнасят с голяма отговорност към организирането, провеждането и контрола на 

дейността. 

Дейността по здравеопазването се развива в три посоки: 
 

Деца Персонал Родители 

1. Стриктно спазване на 

изискванията към 

медицинскикте документи 

при постъпване в ДГ 

2. Системност и 

изчерпателност при водене 

на индивидуалните 

медицински документи. 

3. Профилактични 

прегледи и всекидневен 

сутрешен филтър. 

4. Редовно снемане на 

антропометрични данни на 

децата и информиране на 

родителите за тях. 

5. Осъществяване на 

задачите по закаляването. 

6. Осъществяване 

ежедневен контрол на 

храненето - количество и 

качество на храната. 

7. Стриктно спазване 

изискванията на 

медицинските органи при 

епидемия и карантина 

8. Осигуряване на 

индивидуален контрол върху 

деца с особени здравни 

проблеми – хроничност, 

дистансеризация, алергии, 

диетично хранене и др 

9. Здравни беседи и 

дискусии с деца от всички 

възрастови групи. 

1. Спазване на 

медицинските изисквания 

към здравните документи на 

новопостъпилите служители 

и актуализиране редовна 

същите на работещите. 

2. Контрол на дейностите 

на учители и помощно-

обслужващ персонал в 

решаване на здравни 

проблеми на децата. 

3. Грижа за здравословното 

състояние наслужителите с 

цел добрата им 

работоспособност и опазване 

здравето на децата. 

4. Контрол на доставените 

продукти и приготвената 

рана 

5. Системен и строг 

контролвърху хигиената в 

ДГ с приоритет на групите и 

кухнята. 

1. Съвети и изискваия 

относно здравословното 

състояние на децата, личната 

им хигиена и психически 

комфорт. 

2. Информация за менюто на 

децата, изнесено на 

информационните табла. 

3. Своевременно свеждане 

до знанието на родителита на 

информация за 

здравословното им състояние 

4. Осигуряване на 

образователна информация 

по актуални здравни 

проблеви – дипляни, табла, 

постери и др. 
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3. Финансиране  

ДГ е на делегиран бюджет. Изградена е система за финансово управление и контрол 

интегрирана в дейността на образователната институция, включваща политики, процедури и 

правила, което дава възможност за прозрачно и ефективно финансово управление.  

Ръководството на ДГ предприема действия за развитие и подобряване на елементите на 

СФУК – контролна среда, управление на риска, контролна дейност, информация и 

комуникация, мониторинг. 

Финансово осигурена е квалификационната дейност на педагогическите 

специалисти – поддържаща и надграждаща, чрез работещи правила и механизъм за 

финансова подкрепа. 

Силни страни  Слаби страни  

  Основното осигуряване на дейността на ДГ се 

извършва чрез системата на делегирания бюджет. 

 Функциониращ механизъм за финансово 

управление и контрол 

 Коректно и редовно обезпечаване на средствата 

за заплати и възнаграждения, осигурителни 

вноски, работно и предсттавително облекло, 

СБКО. 

 Движение на деца в ранна възраст в 

други детски градини, предпочитани 

от родителите 

 Нередовно заплащане и/или 

неспазване срока за заплащане на 

такси за продоставената педагогическа 

услуга. 

Затруднения:  

 Недостаттъчно средства за ремонтни дейности и/или за реновиране на средата. 

Вътрешен потенциал – възможности и перспективи 

 Предоставяне – отдаване под наем на помещения за допълнителни приходи към 

бюджета. 

 Осигуряване на допълнително материално стимулиране на педагогическите 

специалисти и непедагогически персонал, съобразно приети вътрешни  правила за 

организиране на работната заплата. 

 Ангажиране на родителите за участие със собствен труд и принос за обновяване на 

МТБ. 
 

 

IІІ. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
 

1. МИСИЯ  на детската градина 

Мисията на ДГ № 14 „Дружба“е да създаде възможно най-добрите условия за 

личностно развитие на всяко дете, чрез позитивизъм, доверие и споделена отговорност между 

учители-родители-деца. 

ДГ „Дружба“ чрез постоянната си работа създава гаранции за качествено 

образование на децата и придобиване на компетентности, които им осигуряват равен шанс за 

училище.  
 

Приоритети в дейността на детската градина: 

 постигане на ДОС за предучилищно образование във всяка възрастова група; 

 усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и  

култура; 

 ориентираност към интереса и към мотивацията на детето; 

 свобода на мисленето и изразяването; 

 ориентираност към възрастовите и социалните промени в живота му; 

 баланс между иновациите и традициите; 
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 ориентираност към способностите на детето да прилага усвоените компетентности 

в практиката; 

 безгрижно и щастливо детство за всяко дете; 

 осигуряване равен достъп до качествено образование и приобщаване за всяко дете; 

 духовно, физическо и социално израстване и развитие; 

 учене през целия живот; 

 хуманизъм и толерантност; 

 учене за знания и компетенции; 

 прозрачност, проследимост и предвидимост на упавлението; 

 ангажираност на всички заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите 

на образованието, личностно развитие и израстване на детето; 

 интеркултурно, гражданско и екологично образование - ранно начало; 

 

2. ВИЗИЯ на детската градина 
 

„Дружба“ е детска градина с традиции, детска градина с бъдеще! 
 

ДГ „Дружба“ е конкурентно способна институция с непрекъснато обновяваща се 

материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на педагогическо 

взаимодействие. 

ДГ „Дружба“  насърчава и подкрепя личностното развитие на всяко дете. 

ДГ „Дружба“ е  институция, в която постоянно се усъвършенстват професионалните 

умения на педагозите и е обособена общност от деца, учители и родители, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.  
ДГ „Дружба“ е привлекателна и желана образователна институция, където детето се 

чувства щастливо и усмихнато, защитено и подкрепено. 

 

Ценности :  

 Детето и детството. 

 Образователна подкрепа и равен старт за всички деца. 

 Можещи, знаещи и квалифицирани педагогически специалисти. 

 Доверие и взаимно уважение между участниците в педагогическия процес. 

 

3. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕ 

 Хуманност и демократичност. 

 Позитивизъм и доверие. 

 Добронамереност и подкрепа. 

 Екипност и сътрудничество. 

 Ефективност и резултатност. 

 Споделена отговорност. 

 Новаторство 

 

ІV. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

ВОДЕЩИ ЦЕЛИ  

Утвърждаване на детската градина като желано и значимо игрово-познавателно 

пространство за физическо, емоционално, социално, духовно-нравствено, интелектуално и 

творческо развитие и подкрепа в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите на всяко дете, обединявайки усилията на учители, родители и общественост.  

- Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно образование на всички деца. 

- Утвърждаване на отличителен имидж на ДГ „Дружба“ – средище за гарантиране 

на пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете. 
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ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:  
 

1. Модернизиране на управлението на детската градина за адекватни отговори на 

постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните обществени очаквания към 

предучилищното образование. 

2. Изграждане на организационна култура, ориентирана към утвърждаване на 

ценности и просперитет. 

3. Утвърждаване и обогатяване на качеството на педагогическата среда за развиващо 

обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования. 

4. Усъвършенстване на системата по квалификация и обучение 

5. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели. 

6. Усъвършенстване на процедурите по оценяване и самооценяване на работещите в 

детската градина 

7. Осигуряване на здравословни и безопасни условия за обучение, възпитание и труд, 

минимизиране на рисковите фактори и подобряване качеството на живот 

8. Разширяване и модернизация на материално-техническата база в ДГ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ на детската градина 
1. Стабилно развитие - съхраняване на живота, здравето и емоционалното 

благополучие на децата и служителите в ДГ. Безопасност и сигурност за всички. 

2. Обединяване усилията на екипа за развитие и функциониране на ДГ „Дружба”  

като институция със съвременен облик, гарантираща пълноценна педагогическа подкрепа на 

всяко дете. 

3. Реализиране на ефективен педагогически процес за постигане на реални резултати,  

покриване на държавните образователни стандарти за качествена училищна готовност на 

детето и мотивация за учене през целия живот; 

4. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на всяко дете в съответствие с  

потребностите му в условията на приобщаващо образование  

5. Въвеждане на активни форми, съвременни иновативни подходи и дигитални 

технологии за разгръщане на пълноценен образователен процес, ориентиран към детето, 

неговото познание, развитие и творчество; 

6. Повишаване на професионалните компетенции на педагогическите кадри чрез 

оптимизиране на квалификационната дейност и участие в национални програми и проекти; 

откриване на нови реалности за мотивиране на  учителите; 

7. Взаимодействие, комуникация и сътрудничество с родителите в качеството им на 

основни възпитатели на децата; активни връзки с общественост и организации; 

8. Участие в общински, национални и международни програми и проекти на 

Европейския съюз и тяхното реализиране на практика; 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МИСИЯТА И ДОСТИГАНЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСККИТЕ ЦЕЛИ 

3.  За модернизиране на административно-управленската дейност:  

3.1. Работещи взаимодействия с образователни институции, организации и др. за 

подпомагане на дейности в ДГ. 

3.2. Разработване на проект за включване в национална програма за финансиране 

осигуряването на кадри за личностна подкрепа за нуждаещи се деца и за осъвременяване на 

средата. 

3.3. Повишаване готовността и нагласата на ръководния екип за управление в 

условията на кризи. 

3.4. Завършване на процедурата по архивиране на документацията на ДГ. 

3.5. Разработване на оценъчна карта с критерии за диференциране резултатите от 

труда на непедагогическия персонал. 



ДГ № 14 „Дружба“ с яслена група  Стратегия за развитие 2020-2024 

16 

 

3.6. Усъвършенстване на системата за предаване и обмен на информация на 

вътрешно ниво.  

3.7. Поддържане на електронна страница/ профил за популяризиране постиженията 

на деца и учители. 

 

4. За развите на кадровия потенциал и квалификация на персонала 

4.1. Качествен подбор – прилагане на ясни вътрешни правила при назначаване на 

кадрите. 

4.2. Идентифициране на всеки член от екипа и осигуряване на среда за 

взаимопомощ и подкрепа.Обективно отношение към всеки един човек, казус или проблем. 

4.3. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми и обучителни 

програми за повишаване на педагогическите компетентности на 4 учители с малък опит.  

4.4. Мотивиране на 5 педагогически специалисти за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен. 

4.5. Публично представяне на постижения и професионални успехи чрез регулярно 

организирани изяви - обмяна на добър опит и работещи практики 

4.6. Актуализиране на вътрешните правила за организиране и участие в 

квалификационни дейности. 

4.7. Мултиплициране и осъществяване на обратна връзка след всяка реализирана 

квалификация. 

4.8. Контрол и оценка на резултатите от реализираните квалификацинни форми. 

4.9. Подобряване дигиталните компетентности на учителите за използване на 

електронно образователно съдържание, платформи и др. / в технологичен аспект/ 

4.10. Усвояване на ключови дигитални компетентности на учителите, свързана с 

онлайн общуване в платформи, електронен дневник и др. 

4.11. Утвърждаване/ търсене на по-ефективни мотивационни инструменти за 

стимулиране на кадрите – кариерно развитие, диференцирано заплащане, атестиране, 

награди, подобряване условията на труд, други. 

 

5. За високо качество на педагогическото взаимодействие в детската градина: 

5.1.  Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на 

съдържателен педагогически процес в съответствие със съвременните държавни стандарти.   

5.2. Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие чрез прилагане на 

съвременни технологии и активни форми и подходи – интерактивни методи, автодидактични 

игри, образователен софтуер, програмируеми играчки и др. 

5.3. Повишаване на компетентностите за работа с дигитални технологии в 

електронна среда. 

5.4. Насърчаване на учителите към използване на съвременни техники и творчески 

подход в работата с децата. 

5.5. Възстановяване на допълнителните образователни дейности /школи/ за 

усвояване и развиване  на специфични умения у децата 

5.6. Системно организиране на развлекателни дейности – рожден ден, спорт, 

туризъм, развлечения, състезания и др. 

5.7. Активно използване на техники за сваляне на напрежението и стреса у децата, 

инструменти на позитивното възпитание и ефективната дисциплина. 

5.8. Обогатяване системата на диагностика като задължителна практика.  
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5.9. Разработване на стимули за повишаване мотивацията на педагогическите 

кадри за професионално усъвършенстване и активност при прилагането на иновативни 

практики. 

5.10. Поощряване на позитивното общуване между децата и стимулиране на 

познавателна активност. 

5.11. Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на 

напрежението след изолация и в условията на извънредна обстановка от Ковид- 19. 

5.12. Изготвяне на празнична годишна програма за честване рождения ден на ДГ. 
 

6. За усъвършенстване и обогатяване на материалната база: 

6.1. Осигуряване на ресурс за разширяване на дигиталното оборудване и 

модернизация на образователната среда. 

6.2. Обновяване на дворното пространство с нови съоражения и настилки, 

съответстващи на европейски изисквания за безопасност – реализация на проект за детски 

площадки 

6.3. Реновиране на битови помещения в приземни етажи и санитарно помещение в 

административен блок. 

6.4. Ремонт в складово помещение 

6.5. Обогатяване образователната среда в билковата градинка.  

6.6. Обособяване на нов кът за еко занимания на открито – Зеленчукова био 

градинка. 

6.7. Обогатяване на материално-дидактичната база – интериор, игри и дидактични 

материали, др. 

6.8. Обогатяване на еко кабинета с ателие за наука и творчество. 

6.9. Участие на служителите от ДГ със собствен труд. 

6.10. Кандидатстване по национални програми и проекти за осигуряване на средства 

за материална среда 

6.11. Включване на родители с труд в различни дейности, свързани с обогатяване на 

средата в ДГ. 

6.12. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейности.  
 

5. За осигуряване на широка подкрепа от родителската общност: 

5.1. Участие на родители в Настоятелство на ДГ и Обществен съвет за подкрепа и 

сътрудничество при реализиране на дейностите в ДГ. 

5.2. Създаване на ползотворни връзки с обществени организации и институции. 

5.3. Организиране на дейности за мотивиране на родителите за включване в прекия 

образователен процес с децата – в присъствена форма и в електронна среда. 

5.4. Създаване на нов тип отношения на сътрудничество с родителите. 

5.5. Повишаване на компетентностите за по-ефективна комуникация чрез 

технологиите.  

5.6. Актуализиране и поддържане на електронната страница на ДГ. 

5.7. Максимално удоволетворяване на потребностите и желанията на родителите. 
 

.6. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията:  

6.1. Ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на 

средствата от държавния и общинския бюджет. 

6.2. Управляване и отчитане на делегирания бюджет по приоритети, съгласуване с 

общото  събрание и Обществения съвет на ДГ. 

6.3. Работещо партньорство и добра координация с общинската администрация  
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6.4. Актуализиране на вътрешните правила от действащата система по финансово 

управление и контрол. Контрол за правилно разпределение и разходване на публични 

финансови средства. 

6.5. Включване и разработване на проекти с външно финансиране, програми, 

структурни фондове, оперативни програми и др. като допълнителелен източник на 

финансиране. 

 

VІI. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ в изпълнението на поставените цели за постигане 

на желаната визия и изпълнението на мисията на детската градина 

 

Постигнати резултати 2020-2024 Индикатори за резултатност 

1. Привлекателна и желана ДГ за 

децата 

1.1. Пълен обхват на децата, подлежащи на 

предучилищно образование и живеещи в района на 

ДГ 

1.2. Успешна адаптация и социализация на децата, 

емоционален комфорт, чувство за приобщеност и 

благополучие. 

1.3. Удовлетворени родители 

2. Функционална и позитивна 

образователна среда 

2.1. Съвременна образователна среда във всяка 

възрастова група; гъвкавост и вариативност, 

сигурност и адекватност.  

2.2. Промяна в установените стереопити на 

приоритетно използване на фронталната организация 

на педагогическото взаимодействие с децата 

2.3. Приоритет на работа с малки групи деца и 

индивидуална работа с децата 

2.4. Прилагане на компетентностия подход 

съобразно възрастта на децата 

2.5. Актуална и целесъобразна организация на 

предметната среда, съобразена с възрастта на децата, 

образователните цели за деня и възможностите за 

избор на детето 

2.6. Позитивно общуване между всички участници 

в образователния процес 

3. Съвременна и иновативна 

педагогическа практика на ДГ 

3.1. Въведени нови образователни технологии за 

обогатяване на педагогическата практика и 

насърчаване на деткото развитие 

4. Активни и високо квалифициран 

екип 

4.1. Участие в профедионални форуми 

4.2. Повишаване на дигиталните компетентности. 

4.3. Кариерно израстване.  

4.4. Приложимост на резултатите от 

организираните вътрешни и външни 

квалификационни дейности. 

5. Работещо взаимодействие  

Учител – Дете -Семейство 

5.1. Работещи форми ца взаимодейстие със 

семейството 

5.2. Споделени ценности и доверие 

6. Пълноценна комуникация на 

образователната институция с други 

социални, обществени и културни 

фактори 

6.1. Работещи практики за взаимодействие с 

представители на социалната среда и институциите 

7. Мобилност на мениджърските и 

управленски функции на директора 

7.1. Добра организационна култура. 

7.2. Делегиране на отговорности  
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7.3. Екипни взаимодействия за изпълнение на 

стратегическите цели 

7.4. Оптимално съчетание на контрол и 

самооценка на професионалното изпълнение 

7.5. Взаимозаменяемост и преструктуриране на 

ортанизацията на дейността в различни условия. 

 

Стратегията за развитието на детска градина „Дружба“ се актуализира в следните случаи: 

1. В края на двегодишния период от приемането й и след приключване на визирания 4 

годишен период. 

2. В началото на всяка учебна година след анализ на постигнатото до момента и 

диференциране на възникнали затруднения и нововъведения в образователната 

система 

3. При настъпили промени в организацията на дейността на детската градина 

4. При промяна на нормативната база в обарзованието, отнасящи се до предучилищното 

образование. 

 

Стратегическите приоритети и цели се конкретизират и дейтализират в Двегодишен 

план за действие и финансиране и всяка година чрез Годишен план за дейността на детската 

градина, с посочени конкретни отговорници и срокове за изпълнение. 

Анализите за изпълнение на стратегията се приемат с решение на педагогическия 

съвет. 

 

Приложение: 

1. Програмна система 

2. План за действие и финансиране  

3. Годишен план за дейността на ДГ. 

 
 

 

 


