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ГЛАВА ПЪРВА 

Раздел I 

 

Стратегията е разработена на основание чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление 

на качеството. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Държавни образователни стандарти – Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование; Наредба за управление на качеството в институциите; 

 Стратегия за образование на Столична община за периода 2016-2023 г. с План за 

действие по реализацията на същата, приети с Наредба № 220/17.03.2016 г. на Столичен 

общински съвет; 

 Национална програма за развитие „България 2020“; 

 Конвенция за защита правата на детето; 

 Закон за закрила на детето; 

 Национална стратегия за детето 2008-2018 г. /Обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г./; 

 Положителната практика от цялостната дейност на ДГ №181 „Радост“, с. Железница. 

ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТРАТЕГИЯТА 

 Настоящата Стратегия проектира развитието на ДГ №181 „Радост“ за период от 4 

години - …………… Стратегията включва оптимизиране на прилаганите технологии, 

интерактивните методи на работа, средства и организацията на дейностите в детската градина в 

съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България, произтичащи 

от ЗПУО и принципите на общото Европейско образователно пространство. Тя е резултат от 

необходимостта от промяна на предучилищното образование в съответствие със ЗПУО в сила 

от 01.08.2016 г. и съпътстващата нормативна база за ДОС и управление на качеството на 

образованието. 

Стратегията за развитие на Детската градина е документ, който планира подобряване на 

нейната инфраструктура с цел оптимална реализация на дейностите по възпитание, обучение, 

социализация и отглеждане на децата. 

Стратегията се възприема като дългосрочен план за действия, насочен към постигане на 

определена цел: да представи основните образователни приоритети за детето от детската 

градина, ценностите, които се разгръщат в съвременен план след въвеждането на 

задължителната предучилищна подготовка две години преди постъпване в първи клас. Тя 

представя детската градина като институция, създаваща условия за цялостно развитие на детето 

чрез формиране на европейски ключови компетентности и способности за усвояване на знания 

и умения. Тя проектира пътя на педагозите за реализиране на образователната програма в 

национален план, гарантира иновативни технологии за игрово-образователното пространство в 

предучилищната образователна институция, като основа за бъдещо продължаващо обучение и 

индивидуален просперитет в подготвителна група и в училище. В нея са фокусирани 

основополагащите представи и закономерности на педагогическото взаимодействие. Тя създава 



необходимите педагогически, методически, финансови и управленски условия за изпълнение 

на образователната програма на Детската градина, която е конкретизирана в програмната 

система. 

Стратегията за развитие на детската градина е предложение за решение, разработено от 

субекта на вътрешно, институционално управление – директор и педагогически съвет. Отнася 

се за конкретните условия в нашата детска градина и се отличава с динамика на променливите, 

които я характеризират. Детската градина, като ефективно функционираща институция, е 

основният гарант за реализацията на стратегията в сътрудничеството и взаимодействието с 

участниците в образователния процес – децата, учителите, директора и родителите, както и 

институционалната структура „Родителски алианс „Благополучие в детската градина“. 

Стратегията за развитие на детската градина е необходима, защото: 

 качеството на предлаганата образователна услуга е от съществено значение за 

учителите, децата и техните родители; 

 се очертават приоритетите на Детската градина; 

 се очертават основните проблеми и възможните решения, в които трябва да се 

инвестира; 

 е основа за създаването на работещ план за действие; 

 определя конкретни отговорности, задължения и срокове; 

 позволява да се разпределят дейностите, които водят до постигане на целите;  

 предвижда привличане на партньори, сътрудници и дарители; 

 внася увереност на ръководителя и колектива, с който той работи. 

В детската градина се реализират основно 5 групи дейности: 

 образователно-възпитателна; 

 административно-управленска; 

 квалификационна; 

 социално-битова; 

 финансова. 

Тези дейности се осъществяват с помощта на следните функции на управление: 

 планираща; 

 организационна; 

 координираща; 

 мотивираща; 

 котролна. 

ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

 Образованието, отчитайки значението на играта, осигуряване и използване на 

необходимата материална база и образователна среда за постигане очакваните 

резултати по ДОС. 

 Играта като любима и значима дейност за образователния процес и за живота на детето 

в предучилищна възраст. Ние вярваме и очакваме, че всички деца са способни да учат 

играейки. 



 Възпитанието като елемент на образованието и социализацията, включващо правила за 

поведение и общуване, добри обноски и усвояване на ценности. 

 Здравеопазването – ежедневен филтър, хигиенен режим, превенция на здравето, 

закалителен режим, екологична обстановка за отглеждане, организация на учебния ден, 

осигуряваща игра, обучение, престой на двора, сред природата, почивка. 

 Храненето – спазване на наредбите за здравословно хранене, съобразяване с вкусовете 

на децата. 

 Социализацията в съответствие със следните принципи: 

а) прилагане на държавната политика за осигуряване на правото на 

предучилищното образование. Спазване на правилата за прием на децата в детската 

градина; 

б) ориентираност към интересите и мотивацията на детето, към възрастовите и 

социални промени в живота му; 

в) бърза и лесна адаптация към условията в детската градина чрез подходящи 

педагогически подходи, съобразени с постигнатите практически умения и знания на 

детето в семейната среда; възпитаване на емпатия; 

г) приобщаване на вся ко дете към образователните практики в детската градина 

за ранно развитие и подготовка за училище; 

д) равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното образование. 

 Спортът и физическата култура като специфична предметна и познавателна дейност 

предоставят възможности за функционално, двигателно и моторно развитие, за 

подобряване на здравословното състояние и на физическата дееспособност на децата 

чрез удължаване на престоя им на открито и чрез организирани физкултурни дейности 

и игри – Здравото дете е активно и щастливо дете; 

 Изкуствата – духовната същност на човека и врата към света. Запознаване и 

практикуване на изкуствата, създаване на условия за изява, желание за представяне, 

внасяне на разнообразие в живота на децата.  

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОРА 

 Детското заведение разполага с всички необходими фактори, които са от значение за 

неговото развитие: политически, икономически, социални, технологични. 

 


