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СТРАТЕГИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА”ПЪРВИ ЮНИ” ЗА 

ПЕРИОДА 2021–2024 ГОДИНА 

 
Настоящата стратегия определя актуалните цели и перспективи за 

развитието на ДГ   ”Първи юни” за периода 2021-2024 година. 

        Идеята на стратегията е чрез реализиране на система от управленски, 

административни и педагогически действия, залегнали в нея и съобразени 

с традициите, социално - икономическите условия и съвременните 

образователни идеи, да доведе до утвърждаване на авторитета на детската 

градина като институция, отговаряща на потребностите на обществото и 

европейските образователни стандарти.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

          Стратегията за развитието на ДГ   ”Първи юни” е комплекс от 

педагогически идеи и управленски и административни действия, чието 

изпълнение гарантира утвърждаването на детската градина като модерна, 

достъпна и качествена обществена институция. Съхраняването на добрите 

традиции и достойнства на ДГ ”Първи юни” очертава бъдещите посоки на 

действия и резултати чрез търсене на нови потенциални възможности и 

вътрешни ресурси. Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, 

визия, ценност, глобална/главна цел.  

Най-важното е ДГ”Първи юни” да отстоява своята значимост, 

специфичност, важност и неповторимост за развитието на малкия човек - 

детето. По този начин предучилищният период ще провокира и определя 

необходимостта от промени и в другите звена на образователната система.          



Детската градина е  първото стъпало в етапа на развитие на всяко дете. Тя 

е мястото, където започва неговото образование и където то получава 

първите грижи, знания, умения и компетентности. Образованието е нещо 

повече от придобиването само на знания. По време на своя растеж и 

заниманието със заобикалящата го среда,детето се учи как да създава своя 

представа за света и да се занимава активно с него. Възпитанието и 

образованието са процес на развитие личността и помагат на детето да се 

справя с живота. Животът на детето в детското заведени трябва да бъде 

един изпреварващ модел на предстоящия му пълноценен граждански 

живот.  

Не трябва да забравяме значението на предучилищната възраст. 

Това е първото място,където детето открива своята собствена единтичност, 

научава се да взаимодейства с хора, различни от семейството си, да 

създава нови приятели и така получава самоувереност в процеса.Осигурява 

на детето правилна мотивация да учи, като разкрива, че ученето може да 

бъде забавно и интересно. В предучилищното детство се формира първата 

представа на детето за мястото за учене. То е период, в който се 

активизират всички предпоставки в развитие на познавателните процеси, 

обуславя се активността на детето при възприемане на заобикалящата 

действителност и вграждането му в условията на живот. 

Предучилищното образование създава мотивация за учене и полага 

основите за учене  през целия живот. Същевременно осигурява 

познавателното, езиковото, социалното, емоционалното, физическото и 

творческото развитие на децата до седем годишна възраст. По своята 

същност, то е превенция за ранното напускане и отпадане от училище, като 

осигурява равен шанс при постъпване в първи клас.  

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока 

усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на 

безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена 

Европа. Възпитание и обучение според държавните образователни 

стандарти в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в 

динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно 

поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на 

общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално 

образование и развитие на децата от 2- до 7-годишна възраст. 

 

МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

 

 Формиране у младото поколение още в най-ранна възраст на 

способности за бърза адаптация към заобикалящите го промени и 

адекватна социална позиция, чрез създаване на подходяща среда, така 

че децата играейки да развиват потенциала и възможностите си.   



ВИЗИЯ  НА  ДЕТСКОТО  ЗАВЕДЕНИЕ: 

 

 Детското заведение създава максимални условия за подкрепа и вяра в 

потенциала на всяко дете, за развитие и обогатяване детските компетенции 

чрез добре подготвен в професионално отношение педагогически екип. 

 

ЦЕННОСТ 

 

 Поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие , 

чрез позитивно възпитание и чрез реализиране на ценностите и 

принципите на педагогиката за толерантност. 

 Да се отговори на новите иновативни потребности, изисквания и 

тенденции. 

 Зараждане на условия, които се стремят да доведат до висока 

квалификация на педагогическия колектив или по друг начин казано 

– образование през целия живот.  

 

ГЛАВНА  ЦЕЛ: 

 

 Осигуряване на равен достъп и качествено образование, като се развие 

максимално потенциалът и компетентностите  на всяко дете, чрез 

професионален педагогически екип, който е предпочитан и търсен от 

обществеността. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието 

му със средата и повишаване на автономността му на базата на 

разнообразна информация. 

2. Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството 

и социалните институции. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 

    1. Опазване живота и здравето на децата- рационално хранене,активен 

двигателен режим, престой на открито 

2. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по 

всяко направление от държавните образователни стандарти. 

3. Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, 

изява и творчество на децата. 

4. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически 

комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете. 

 



ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
1. Изграждане на организационна култура, ориентирана към 

утвърждаване на ценности и просперитет. 
2. Съхранение и развитие на знанието в институцията. 
3. Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър 

интерес на детето и неговия успех. 
4. Модернизиране на управлението на детската градина за 

адекватни отговори на постоянно променящата се среда и в 
съответствие с актуалните обществени очаквания към 
предучилищното образование. 

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

 

 Водещи принципи и споделени ценности: 
 

 Хуманност и демократичност. 
 Позитивизъм и доверие. 
 Добронамереност и подкрепа. 
 Екипност. 
 Ефективност и резултатност. 
 Споделена отговорност. 

 
 Нашите ценности са: Детето и Детството. 
 

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Анализ на състоянието детското заведение на и външната 

среда. 

Детска градина “Първи юни “ се намира в непосредствена близост до 

центъра на кв.“Секирово“ гр. Раковски със седалище ул. „Н.Вапцаров“ 

№1а.Детското заведение се помещава в пригодена за целта едноетажна 

сграда.Сградата е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и 

условия за правилно отглеждане и възпитаване на децата и за 

провеждане на цялостен, качествен и пълноценен педагогически 

процес.Детската градина е открита през 1970 година. През 2011година 

бе открита яслена група, която се помещава в отделно обособена 

сграда.Към нея има изградена функционална кухня. 

Детската градина се отоплява с помощта на климатици, а яслената 

група е на смесено отопление- от климатици и самостоятелно парно. 

ДГ“Първи юни“ се състои от 4 градински групи и 1 яслена група 

.Занималните и спалните помещения са отделно обособени.Те са  уютни, 

в отлично състояние, естетически и функционално подредени, 



създаващи емоционален комфорт и подходящи условия за отглеждането, 

възпитанието и обучението на децата 

Подредбата МТБ и цветовото оформяне на помещения са съобразени с 

ергономичните норми и правила за охрана на труда и са дело на екипа на 

съответната група. 

Детското заведение разполага с  административни кабинети – директор  

и завеждащ административна служба, медицински кабинет, кухненски 

блок, складови и сервизни помещения, перално помещение. 

На двора за обособени площадки за всяка възрастова група с 

необходимите съоръжения за игри и забавления. 

ДГ“Първи юни“ има изградена символика -  лого, химн,знаме.  

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

- Обновен саниран сграден 

фонд; 

- Обособени помещения за 

всяка група; 

- Наличие на необходимите 

учебно технически средства; 

- Налични са съвременни 

технически комуникационни 

средства за модернизиране на 

обучението; 

- Наличие на външен двор и 

обособени площадки за всяка 

група 

- Наличие на собствен сайт. 

 

- Липса физкултурен салон 

- Липса на методичен кабинет. 

- Липса на складови 

помещения. 

 

 

1.1.Деца 

 

В Детска градина „Първи юни’’ се приемат деца на възраст от 10 месеца 

до 7 години според ЗПУО, като групите се формират съгласно 

нормативните изисквания . Записването, отписването и преместването на 

децата се извършва, съгласно Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини на 

територията на Община Раковски, приета с Решение № 235/ 30.11.2016 г. 

от редовно заседание на Общински съвет. Не се допуска подбор по пол, 

етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачита се Конвенцията 



за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на 

Република България. 

Силни страни Слаби страни 

- Детското заведение работи с 

пълен потенциал групи; 

- Децата са физически и 

психически здрави и правилно 

развити; 

- Преместване на децата има 

само при промяна на 

местожителството на 

родителите; 

- Има добра приемственост 

между ясла, детската градина и 

училища; 

- Осигурено е здравно 

обслужване и здравна 

профилактика; 

- Налично е училищно 

настоятелство 

- Наличие на Обществен съвет. 

- Сътрудничество и 

взаимопомощ с обществени и 

културни институции, както и 

с родителите на децата 

- Детското заведение работи по 

национални проекти; 

- Детското заведение работи с 

школи по допълнителни 

дейности –народни танци, 

спортни танци,  английски 

език. 

 

- Допускане на посещаемост 

над допустимата норма,което 

предполага по-голямо 

напрежение и затрудняване 

при индивидуалната работа с 

децата. 

- Липса на законови 

разпоредби за недопускане на 

болни деца в детското 

заведение. 

 

 

Вътрешен потенциал 

- Разчитане на творческия потенциал, любознателност и високата 

сензитивност на децата; 

- Поощряване на междуличностно общуване на децата, мотивация и 

стимулиране на познавателната активност; 



- Намаляване на негативните и агресивни прояви на децата, 

създавайки позитивна среда, допринасяща за положителна 

емоционалност и взаимоотношения; 

- Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и 

създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно 

развитие. 

 

1.2.Кадрови ресурси: 

Брой на педагогическия персонал – 9.5 

Възрастов състав – Средна възрастова граница на учителите – 45г. 

Образование на педагогическия персонал – Висше 

Квалификационна степен бакалавър – 4 

Квалификационна степен магистър –5.5 

В детската градина има : Директор; 2.5 старши учители; 6 учителя 
 

 

Силни страни Слаби страни 

- Изградена е добра 

система за поддържаща 

квалификация в ДГ и 

наличие на 

квалифицирана 

педагогическа 

колегия.Наличие на 

възможност за 

вътрешно финансиране 

на текуща 

педагогическа 

квалификация. 

- условия за лична изява 

и професионална 

удовлетвореност; 

- Силно мотивирани 

учители за придобиване 

на ПКС. 

- Осигурена е среда за 

прилагане на 

положителни идеи; 

- Създадена е среда за 

взаимопомощ и 

- Квалификацията не е 

насочена към практиката. 

- Не добро качество на 

обучението в дигитална 

среда. 

- Разминаване между 

получена квалификация и 

показан резултат. 

 



подкрепа на база набора 

от различности на 

екипа. 

- В ДГ са формирани 

комисии за подпомагане 

дейността на ДГ. 

- Наличие на условия за 

материално 

стимулиране на 

учителите, прилагащи 

нетрадиционни или 

допълнителни 

педагогически дейности 

чрез Националната 

програма за 

диференцирано 

заплащане; 

- Екипна работа на 

всички равнища – 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

- Утвърдена екипност 

- Сравнително добри 

умения за презентиране 

и популяризиране на 

собствен опит. 

- Осигурени здравна 

профилактика и 

мониторинг на 

работното място от 

лицензирана фирма. 

Вътрешен потенциал 

- Работа в екип и взаимно подкрепяне на целият персонал – 
администрация, учители и помощен персонал  

- Мобилизиране на творческия потенциал на екипа за 

пълноценно използване на дигитални средства в детската 

градина в процеса на възпитание и обучение на децата. 

- Внедряване и споделяне на собствен педагогически опит и 

знания в детската градина, чрез открити моменти. 

 

1.3.Възпитателно- образователен процес 



 Наличие на Програмна система, документация и помагала. 

 Изпълнение на ДОС. 

 Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата 

 
Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1.Създадени са условия за „равен старт“ 

на всички деца. 

2.Формиране знания, умения, 

отношения и социална мотивация за 

„Ролята ученик“. 

3.Наличие на възможности за 

допълнителни педагогически услуги по 

интереси на децата и родителите- 

школи. 

4.Популяризиране, изява и презентиране 

на творчеството на децата- изложби, 

концерти, базари, собствени дискове.. и 

други. 

5.Приобщаване на деца към 

националните ценности и традиции. 

6.Натрупване на култура на поведение у 

децата за адекватна реакция при 

кризисни ситуации. 

7.Гъвкав дневен режим, осигуряващ 

равностойност на трите основни 

дейности: игра- обучение- труд. 

8.Утвърждаване на личностно 

ориентиран и позитивен подход на 

възпитание. 

1.Трудоемка диагностика, неотговаряща 

на възрастовите особености на 

съответната група. 

2.Вмешателство в работата на учителите 

по групи от родители. 

 
 

Вътрешен потенциал: 

• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешноинституционална и квалификация с външни 

лектори. 

• Повишаване на квалификацията/ посещаване на курсове, тренинги, 

обучение или самообучение/ 

• Компетентен и критичен подбор на тематично разпределение и 

помагала 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА 

І  ПОДХОДИ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Програмната система по която ДГ”Първи юни” работи се основава на 

следните водещи подходи: 

1.Спираловиден подход- осигурява качествени изменения в детското 

развитие. Усвояването на материал с надграждане в различните възрасти 

води до нови психични образувания и качествено развитие на 

способностите, до изменение на познавателната дейност, до развитие на 

познавателните процеси –мислене,  памет,  въображение. 

2.Индивидуален подход към детската личност. 

Подпомагане на всяко дете да прави своя избор чрез провеждане на 

различни дейности с оглед на неговото холистично/цялостно/ развитие. 

Включване на семейството като партньор на детската градина. 

3.Конструктивизъм - създава условията детето активно да моделира своето 

собствено разбиране или знание чрез взаимодействие между това, което 

знае и предположенията, които се правят. При провеждане на различни 

дейности се предоставят големи възможности за изява на децата, като 

тяхното учене е необходимо да се подкрепя, насърчава, улеснява и тества в 

реални условия, като непрекъснато се създават условия за изява на 

наученото, за да се поддържа интереса и мотивацията за учене. 

 Конструктивизмът в предучилищното образование може да се опише 

чрез ситуирането на детето в центъра на онова, което се прави в самата 

занималня, като противовес на традиционната организация, за която е 

характерно надценяването на функциите на преподаването. Детето не бива 

да е пасивен, безличен „реципиент” на постигнатото вън и независимо от 



него знание, защото то не е „склад” на чужди обективни истини. Ето защо 

конструктивизмът като подход може да се опише като „учене чрез 

участие” и да има  много голям принос за постигането на поставената в 

Стреатегията на ДГ”Първи юни” мисия,  визия,  ценност и глобална цел. 

4. Интеграционен подход. 

При подбора на задачите по определено ОН и теми се търси 

интеграционната връзка между останалите ОН. Освен това се извършва 

интеграция в границите на едно ОН, но в различните ОЯ. С помощта на 

този подход, според нас, се осигурява не само цялостното възприемане, но 

се улеснява усвояването на умения за практическа ориентация и 

творчество.  

5. Хуманно-личностен подход- поставяне на детето в центъра на 

цялостната дейност, уважение към личността и достойнството на човека. 

6.Игрови подход . 

7.Дейностен подход – осигуряване активна позиция на детето, чрез участие 

в разнообразни дейности с подходящо физическо емоционално и 

интелектуално натоварване; стимулиране на контактите и общуване в 

различни формални и неформални обединения 

8.Ситуационен подход – Създаване на специално организирани ситуации и 

използването на непреднамерено възникващите, за да се постави всяко 

дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и 

интелектуално благополучие.  

 

ІІ  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСДКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  

 

 Според ЗПУО играта е водеща дейност в детската градина.Детето 

научава нещата играейки.  

Основната форма и допълнителните форми  на педагогическо 

взаимодействие са посочени в Наредба № 5 от 03.06.2016г. за 

предучилищно образование. 

Основната форма на педагогическото взаимодействие в детската градина е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

Педагогическите ситуации се организират само през учебното време и 

осигуряват постигането на компетентностите като очаквани резултати. 

 



Образователно 

направление 

І група 

(15-20 мин.) 

ІІ група 

(15-20 мин.) 

ІІІ група 

(20-30 мин.) 

ІV група 

(20-30 мин.) 

 Брой ПС Брой ПС Брой ПС Брой ПС 

Бъл. език и 

литература 

1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 2 

Изобр.изкуство 2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране 

и технологии 

1 1 2 2 

Физич. к-ра 3 3 3 3 

Общ бр. ПС 11 13 15 17 

 

 Конкретното разпределение на педагогическите ситуации по 

образователни направления се осъществява в седмично разпределение. 

Допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, които ще 

се прилагат в ДГ са: гимнастика, ПИ, СПУИДИ, АДИ, СРИ, ТИ, спортни 

празници, излети, екскурзии,състезания, развлечения. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 

На педагогически съвет , проведен на 15.09.2021г. с Протокол №1 се 

взе решение да се спази минималният брой педагогически ситуации според 

Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование, а именно : 

І гр.  - 11 педагогически ситуации. 

ІІ гр. –13 педагогически ситуации. 

ІІІ гр.–15 педагогически ситуации. 

ІV гр.-17 педагогически ситуации. 

 Разпределението на педагогическите ситуации за всяка възрастова 

група е както следва : 

 

 

 



  І ГРУПА 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ПО ОН: 

ПОНЕДЕЛНИК ИИ, ОС, ФК 
ВТОРНИК МАТ., МУЗИКА 

СРЯДА БЕЛ, ФК 
ЧЕТВЪРТЪК КТ, МУЗИКА 

ПЕТЪК ИИ, ФК 
 

 

ІІ ГРУПА 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ПО ОН: 
ПОНЕДЕЛНИК БЕЛ, ОС, ФК 

ВТОРНИК МАТ., МУЗИКА, ИИ 

СРЯДА БЕЛ., ФК 
ЧЕТВЪРТЪК ОС, КТ, МУЗИКА 

ПЕТЪК ИИ, ФК 

 

ІІІ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ПО ОН: 

ПОНЕДЕЛНИК БЕЛ., ОС, ФК 
ВТОРНИК МАТ,, МУЗИКА, ИИ 

СРЯДА БЕЛ., ФК, КТ 
ЧЕТВЪРТЪК МАТ., МУЗИКА, КТ 

ПЕТЪК ОС, ИИ, ФК 
 

ІV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ПО ОН: 

ПОНЕДЕЛНИК БЕЛ, ОС, ИИ,  ФК 
ВТОРНИК БЕЛ, МУЗИКА, МАТ. 

СРЯДА МАТ.,  ФК,  КТ 

ЧЕТВЪРТЪК МАТ.,ОС, МУЗИКА, ИИ 
ПЕТЪК БЕЛ, КТ, ФК 

 

 Цялостната организация на разпределението на основните форми на 

организация / педагогическите ситуации/ и допълнителните форми на 



организация на предучилищното образование за всяка група е както 

следва: 

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА І ГРУПА 
НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 

 
   До 8.30 часа               Прием на децата, дейност по избор,  дейности ,                     
                                      организирани от детския учител. 
8.30-9.15 часа            Закуска.         
9.15-10.00 часа         Педагогически ситуации. 
10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 
10.30-12.00 часа       Дейности на избор на децата, дейности, организирани 
                                      от детския учител.                   
12.00-13.00 часа       Обяд. 
13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 
15.00-15.45 часа       Подкрепителна  закуска. 
15.45-18.00 часа         Дейности по избор на детето, дейности,организирани 
                                  от детския учител, изпращане на децата     
 
Методи за проследяване на постиженията- педагогическо наблюдение, 
разговор, снемане на физическа дееспособнос ( по определени критерии и 
показатели ), беседа.   
 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА ІІ ГРУПА 
НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 

 
До  8.30 часа             Прием на децата, дейност по избор,  дейности ,                     
                                     организирани от детския учител. 
8.30-9.15 часа           Закуска.         
9.15-10.00 часа         Педагогически ситуации. 
10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 
10.30-12.00 часа        Дейности на избор на децата, дейности, организирани 
                                        от детския учител.                   
12.00-13.00 часа       Обяд. 
13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 
15.00-15.40 часа       Подкрепителна  закуска. 
15.40-16.00 часа       Педагогическа ситуация. 

16.30-18.00 часа       Дейности по избор на детето, дейности,организирани 
                                  от детския учител, изпращане на децата. 
 



Методи за проследяване на постиженията- педагогическо наблюдение, 
разговор, снемане на физическа дееспособност( по определени критерии 
и показатели ), беседа.   
         

ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА ІІI ГРУПА 
НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 

 

До 8.30 часа             Прием на децата, дейност по избор,  дейности ,                     
                                     организирани от детския учител. 
8.30-9.00 часа           Закуска.         
9.00-10.00 часа         Педагогически ситуации. 
10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 
10.30-12.00 часа        Дейности по избор на децата, дейности, организирани 
                                       от детския учител.                   
12.00-13.00 часа       Обяд. 
13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 
15.00-15.30 часа       Подкрепителна  закуска. 
15.30-16.30 часа       Педагогически ситуации. 
16.30-18.00 часа        Дейности по избор на детето, дейности,организирани 
                                    от детския учител, изпращане на децата.          

Методи за проследяване на постиженията- педагогическо наблюдение, 
разговор, снемане на физическа дееспособнос ( по определени критерии и 
показатели ), беседа.   

 
ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА ПГ(6) ГРУПА 

НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 
 
До 8.30 часа           Прием на децата, дейност по интереси. дейности ,                     
                                      организирани от детския учител. 
8.30-9.15 часа           Закуска.         
9.15-10.00 часа         Педагогически ситуации. 
10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 
10.30-12.00 часа      Дейности на избор на децата, дейности, организирани 
                                     от детския учител.                   
12.00-13.00 часа      Обяд. 
13.00-15.00 часа      Следобеден сън. 
15.00-15.30 часа      Подкрепителна  закуска. 
15.30-16.30 часа      Педагогически ситуации. 
16.30-18.00 часа      Дейности по избор на детето, дейности,организирани 



                                    от детския учител, изпращане на децата      
 
     Методи за проследяване на постиженията- педагогическо наблюдение, 
разговор, снемане на физическа дееспособнос ( по определени критерии и 
показатели ), беседа.   
 

 

ТЕМАТИЧНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Тематичното разпределение се разработва за всяка възрастова група в 

съответствие с чл.30 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищно 

образование  

При разработване на тематичното разпределение се отчита интереса на 

децата, както и спецификата на образователната среда.Разпределението 

осигурява ритмично и балансирано разпределение на съдържанието по 

образователни направления.То включва темите за постигане на отделните 

компетентности. 

Вариантът , по който е разработено тематичното разпределение по 

възрастови групи в ДГ”Първи юни „ е следният: 

 

Тематично разпределение за ……..възрастова група по ОН 

Месец Образователно 

ядро 

Тема Очаквани 

резултати 

Забележка 

1 2 3 4 5 

 

Тематичното разпределение по всички  възрастови групи в ДГ”Първи 

юни” е отразено в Приложение №1 от Стратегията за развитие на детската 

градина и е неразделна част от нея. 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Педучилищното образование, като процес на възпитание, 

социализация и обучение на децата, се осъществява при 

взаимодействие и сътрудничество с родителите. 



2. Родителите са участници и партньори в предучилищното 

образование заедно с децата, учителите , директорът и останалия 

персонал. 

3. Сътрудничеството и взаимодействието между учители, директор, 

родители и останалия персонал от ДГ създава условия за постигане 

на целите по чл.5 от ЗПУО, както и за формиране на положително 

отношение към детската градина и училището. 

4. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и Дг се 

осъществявят чрез: 

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време, 

 Родителски срещи, 

 Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното 

образование – открити практики, изложби, тържества, празници, 

развлечения и др., 

5. Други форми за комуникация – сайт на ДГ, страница във 

FASEBOOK,информационно табло за родители и др. 

6. Учители  и непедагогически персонал- наставничество, взаимен 

обмен на информация, вътрешна квалификация, екипност, 

консултации и др. 

ДЕЙНОСТИ 

 

1.Непрекъснат контакт с институции, настоятелство, обществен съвет, 

родителска общност. 

                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг.Директор, учители по гр. 

2. Популяризиране дейността на ДГ и постиженията на децата . 

                                                     Срок: Текущ 

                                                     Отг. Учители по гр. 

3.Създаване условия детето да учи играейки. 

                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг. учители по гр. 

4.Използване на съвременни методи и подходи за развитие на децата. 

                                                     Срок: Текущ 

                                                     Отг. учители по гр. 

5.Усъвършенстване процесите на планиране, организацията на 

педагогическото взаимодействие. 



                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг.Директор, учители по гр. 

 

6.Превенция от отпадане на децата в риск, ако има такива. 

                                                     Срок: При нужда 

                                                     Отг. учителите. 

 

7.Участие на учителите в различни квалификации. 

                                                     Срок: Текущ 

                                                     Отг.Директор,  

 

8.Включване на учители в курсове за придобиване на ПКС 

                                                     Срок: м.V 

                                                     Отг.Плачкова  

 

9.Обогатяване и поддържане на МТБ. 

                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг.Директор, учители по гр. 

 

10.Контрол и правилно разпределение на финансовите средства. 

                                                     Срок: Текущ 

                                                     Отг.Директор, гл.счетоводител. 

 

11.Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 

                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг.Директор, АПИ ВИП 2007 

12. Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и 

висока сензитивност на децата. 

                                                     Срок: Текущ 

                                                     Отг. учители по гр. 

 

13.Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивно 

общуване между децата. 

 

                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг.Директор, учители по гр. 



 

14.Туширане напрежението,  тревожността и агресивните прояви. 

                                                     Срок: Текущ 

                                                     Отг. учители по гр. 

 

15.Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и 

създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие. 

                                                     Срок: м.Х 2021г. и М.ІV 2022г. 

                                                     Отг. учители по гр. 

 

16.Отчитане на рисковите фактори, оказващи значение за отпадане от 

образователната система. 

                                                     Срок: Постоянен 

                                                     Отг.Директор, учители по гр. 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Финансирането, там където е необходимо  ще се извърши от 

бюджета на детската градина. 

Дейностите в системата на предучилищното и училищното 

образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите 

на общините, европейски фондове и програми и други източници.- чл.280 

ал.1 от ЗПУО 

Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично 

дейностите, които са обект на държавна политика. 

Средствата от държавния бюджет са за: 

1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и 

учениците; 

2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; 

3. развитие на детските градини.  

4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите.чл.282,ал.2 от ЗПУО 

(3) Размерите на стандартите се определят в зависимост от: 

1. съдържанието на дейностите по възпитанието и обучението на децата и 

учениците; 

2. вида и спецификата на училището или детската градина и формата на 

обучение; 



3. професионалното направление на обучението; 

4. обективни географски и демографски характеристики на общината, 

оказващи влияние върху достъпа до образование 

Чл. 289. (1) Държавните и общинските училища прилагат система на 

делегиран бюджет, която дава право на директора на училището: 

1. на второстепенен разпоредител с бюджет, а в общините с районно 

деление - на второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджет по 

решение на общинския съвет; 

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, 

в т.ч. между дейности, като уведомява за това първостепенния 

разпоредител с бюджет; 

3. да се разпорежда със средствата на училището; 

4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и 

броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и 

нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява 

прилагането на учебния план. 

 

  

 Стратегията е основен документ,който регламентира дейността на 

детската градина. 

 Стратегията се приема на ПС. Изпълнението на стратегията се 

отчита пред ПС. 

 Стратегията се актуализира ежегодно  при нужда. 

 


