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Стратегия за развитие 

На детска градина №11 „Загоре“ 

гр. Стара Загора, АПК „Загоре“, 042/ 628711 

за периода 2021/2024 г. 

 

 
I. Въведение 

Главната идея в стратегията за развитие на ДГ 11 „Загоре“ е свързана със 

създаването на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за 

емоционалното и физическо развитие на всяко дете. Тя се опира на миналия 

положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания 

резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя 

условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, 

установява принципите на ръководство. 

Стратегията за развитие на детската градина проектира подобряване на 

базата – материална, социална, образователна – за постигане на качество в 

реализация на дейностите, свързани с обучение, възпитание, социализация, 

адаптация и отглеждане на децата от предучилищното детство. 
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Стратегията за развитие на детската градина планира пътя на 

педагогическия екип за изпълнение на държавната политика в областта на 

предучилищното и училищно образование, за търсене на решения за постигане 

на качествено образование, за реализиране на ефективност и смисленост във 

взаимодействието с децата, родителите и различни организации и институции, 

за повишаване на професионалната си компетентност. Постигането и 

изпълнението на заложените проектирани дейности са възможни, защото 

екипът е готов да работи в иновативен режим. 

Стратегията се основава на принципите и насоките от ЗПУО, 

приоритетите на МОН и на РУО и на спецификата на детската градина. Тя 

определя актуалните цели за четири годишен период от развитието на детската 

градина, начините за реализирането им, както и очакваните резултати. 

Нормативна осигуреност на стратегията за развитие 

 Конвенция за защита правата на детето

 Закон за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС

 Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

 Конституция на Република България

 Закона за закрила на детето

 „Европа 2020”

 Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и 

обучението „Образование и обучение 2020”

 Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж

 Национална програма за развитие «България 2020»

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

 Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г./ Обн. ДВ. бр.14 от 12.02. 

2008 г./

 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 

2020"

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 

година

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и науката на Република 

България (2014-2020 г.)
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 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020)

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване до 2020 г.

 Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот

 Стратегията за развитие на ученето през целия живот 2014 – 2020 г. на 

Община Стара Загора, както и нейната специфика.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, 

ценности, дейности, цел и подцели. 

II. Мисията и визия на ДГ №11“Загоре“ е: 

За децата: 

Интелектуално, емоционално, социално, духовно нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрасстта, потребностите, 

способностите и интересите му. Ранно откриване на заложбите и 

способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им. 

За екипа в детската градина: 

Възможност за професионално- творческа изява и подкрепа. 

Осъществавяне на екипна работа, създаваща удовлетворение от постигнатите 

резултати. 

За родителите: 

Приобщаване на родителите към живота и дейностите в ДГ – включването 

им в процеса на активно- действеното участие в ежедневието на децата. 

За всички: 

Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се 

превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като 

краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване 

на многостранни инициативи. Нека всички заедно да вървим напред в името 

на най – святото – ДЕТЕТО! 
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Визия 

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, 

осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на 

добрите традиции и модернизация на процесите. 

III. Цел на стратегията 

 Интелектуално, емоционално, социално, морално, естетическо и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му.

 Придобиване на компетентностите от всяко дете необходими за успешна 

личностна реализация и развитие.

 Ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на заложбите 

на всяко дете.

 Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и 

утвърждаване на собствената си идентичност.

 Партньорство и струдничество с други детски градини, културни 

обществени и други институции.

 Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими 

дейности адресирани към индивидуалните потребности на децата. 

Обогатяване на дворното пространство с уреди и съоръжения, 

предразполагащи към дейности на открито (горски кът, футболно 

игрище). Обновяване на материалната база в детската градина и 

физкултурният салон.

 Активизиране работата на родителската общност.

 Подмяна на отоплителната инсталация.

 Подновяване на отоплението в детската градина с локално парно на газ.

 
IV. Етапи при разработване на стратегията. 

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда. 

1.1 Учебно - техническа и материална база 

Детска градина №11 „Загоре“ се намира в АПК „Загоре“ град Стара 

Загора. Открита е през 1961г. Състои се от 3 крила, кухненски блок и 

физкултурен салон. ДГ №11 „Загоре“ е публична общинска собственост. 
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Интериорът и екстериорът са съобразени с хигиенните изисквания и 

стандарти.Занималните са обзаведени със съвременни кътове за игра, 

телевизори, бели магнитни дъски. Подреждането на материално-техническата 

база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с 

ергономичните норми и са дело на екипа. 

В сутерена на детската градина е разположен кухненски блок. Част от 

уредите в него са подновени, но като цяло материално-техническата база в него 

е енергийно неефективна. 

В двора на детската градина са оформени детски площадки за всички 

възрастови групи, за които е необходимо обновяване или подмяна с нови 

съобразно стандартите на нормативните изисквания на Наредба 

№1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра. Съоръженията за игра на двора се нуждаят от подмяна. 

Състоянието на материално-техническата база е сравнително добро. В 

съществуващото разпределение на сградния фонд има много добра 

възможност за развитие на игрова, учебна и техническа дейност. 

Сградите, в които се помещава детската градина са съобразени със 

санитарно-хигиенните изисквания и отговарят на условията за правилно 

отглеждане и възпитание на децата и за провеждане на пълноценен 

възпитателно-образователен процес. 
 

Силни страни Слаби страни 

 Обособени помещения за всяка група, 

функционално обзавеждане и 

мебелировка на занималните. 

 Наличие на физкултурен салон. 

 Подменена дограма. 

 Игрови площадки на двора за всяка 

група. 

 Изградена аудио домофонна система 

на входовете. 

 Остарял сграден фонд и стара ВИК 

инсталация. 

 Амортизация на помещения за 

провеждане на допълнителни 

дейности – ателиета, школи по 

интереси. 

 Липса на съвременни настилки на 

двора и уреди за игра съгласно 

европейските стандарти. 

 Липса на топлоизолация на 

сградата. 

 Липса на парно отопление. 
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1.2 Деца 

В ДГ № 11 „Загоре”се приемат деца на възраст 2–7 години, по желание на 

родителите (съгласно ЗПУО), като групите се оформят по правилата за прием 

на общината. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална 

принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията 

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

Република България. Групите са сформирани на възрастов принцип. 

Обхват на децата: 

 Първа А- 26 деца

 Първа Б- 25 деца

 Втора- 28 деца

 Трета- 21 деца

 Четвърта- 25 деца
 
 

Силни страни Слаби страни 

 Децата са физически и психически 

здрави и правилно развити. 

 Осигурено е здравно обслужване и 

здравна профилактика. 

 Има премственост между ясла и детска 

градина, както и детска градина- 

начално училище. 

 Пълен капацитет на групите; 

 Липса на съвременни условия за 

игра на открито - площадки, 

отговарящи на съвременните 

стандарти. 

Вътрешен потенциал: 

 Търсене на възможности за включване на спонсори в различните дейности. 

 Необходимост от изграждане на футболно и баскетболно игрище, горски кът. 

 Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на 

МТБ. 

 Включване в общинска програма за ремонти и реконструкции. Изграждане на 

отоплителна система за газификация. 

 Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за 

благоустройство на сградата и двора на детското заведение. 
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 Приемат се деца с хронични 

заболявания и СОП; 

 Извършване на ранно оценяване на 

цялостното развитие на детето за 

установяване на потребности от 

предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие; 

 Оценяване на речевите и езиковите 

особености на децата с цел определяне 

естеството на комуникативните 

нарушения; 

 Учеща образователна среда, в която 

активен участник е детето. 

 Организиране на празници в детската 

градина, в които участват и самите 

родители. 

 

Вътрешен потенциал: 

 Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока 

сензитивност на децата. 

 Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване 

между децата. 

 Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви. 

 Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на 

адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие. 

 

1.3 Професионална структура 

КАДРОВИ РЕСУРСИ 

1. Численост: Общата численост на персонала в ДГ №11 „Загоре“ е 26 

души. 

Педагогически персонал- 12, от тях: 

 1 директор

 3 старши учители

 7 учители

 1 музикален педагог
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Непедагогически персонал- 14 души, като от тях: 
 

 5пом. Възпитателя

 1 пом. възпитател по програма- АПСПО

 1 ЗАС

 1 счетоводител

 1 готвач

 1 работник кухня- по п-ма бюро по труда

 1 хигиенист- по п-ма бюро по труда

 1 общ работник

 1 общ работник- по п-ма бюро по труда

 1 домакин

 

2. Образователен ценз: 
 

ПКС имат директор и 5 учителя: 

Директор- ПКС 3 

1 старши учител- ПКС 4 
 

2 старши учители- ПКС 5 
 

2 учители- ПКС 5 
 

Силни страни Затрудняващи моменти 

 Наличие на финансови условия за 

материално стимулиране на 

учителите,  прилагащи 

нетрадиционни или допълнителни 

педагогически дейности чрез 

Национална програма за 

диференцирано заплащане също и 

делегиран бюджет и Вътрешни 

правила. 

 Наличие на квалифицирана 

педагогическа колегия. 

 Утвърдена екипност на различни 

равнища. 

 

 Недостатъчна квалификация на 

учителите по отношение 

интегрирането на деца със 

специални образователни 

потребности и корекция на така 

нараречените „трудни“ деца. 

 Недостатъчна мотивация за 

придобиване и повишавате на ПКС. 

 Мотивация за работа по европейски 

проекти. 

 Недостатъчен опит в работата по 

проекти на общината, МОН и др. 
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 Осигурени здравна профилактика и 

мониторинг на работното място от 

лицензирана фирма. 

 

 Участие в курсове за поддържаща 

квалификация към 

специализираните департаменти на 

педагогическите факултети към 

различните университети и РУО на 

МОН гр. Стара Загора. 

 Придобиване на образователна- 

квалификационна степен от все по- 

голям брой учители. 

 Бюджет за текуща педагогическа 

квалификация. 

 Умения за презентиране и 

популяризиране на собствен опит. 

 Липса на електронен дневник. 

Вътрешен потенциал: 

 Цялостно финансиране на курсове за компютърна грамотност на учителите. 

 Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици. 

 Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в 

практиката на цялата градина. 

 Придобитите умения и знания от посетени курсове и квалификации да станат 

достояние на всички чрез различни форми. 

 Обучение във връзка с електронния дневник. 

 

1.4 Взаимодействие с родителите 

Съвременните условия изискват създаването на нов тип взаимоотношения 

между детската градина и семейството на основата на доверие, взаимно 

разбиране, делови контакти и непрекъснат диалог за реализиране на 

образователните цели. Това налага един постоянен контакт между директор,  

учители и родители с цел единодействие при възпитанието на децата. Първият 

контакт на системата семейство-дете- детска градина се осъществява от 

директора при подаването на документите за прием. От компетентността, 

убедителността и поведението му се определя доверието на родителите към 

детската градина. 
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Детската градина предлага на родителя определени образователни услуги, 

а родителите се насочват към тази детска градина в района, която в най-голяма 

степен удовлетворява техните и на децата потребности и желания. 

Това обуславя необходимостта детската градина да отговори на очакванията , 

потребностите и интересите на родителите. 

За по-добра интеграция взаимоотношенията между семейството и 

детската градина трябва да се обосновават на пазарните механизми- търсене и 

предлагане. 

Възпитанието на децата в едно демократично общество може да се 

осъществи само чрез съгласуване усилията на директора, педагозите и 

семейството. Като институция с професионални кадри детската градина е 

страната , която трябва да помогне повишаването педагогическата култура на 

родителите. Семейството и детската градина са сътрудници в амбициозният 

проект-подготовка на детето за бъдещето. Активната помощ на родителите е 

надежден резерв за повишаване ефективността на образователния процес. 
 

 

Силни страни Слаби страни 

 Приобщаване на родителите в 

прекия образователно- 

възпитателен процес- чрез 

провеждане на „Утринна 

приказка“, „ден на отворените 

врати“, „есенна изложба“ и 

почистване и облагородяване на 

двора и материалната база. 

 Налице е добра връзка с местните 

общински структури. 

 Налице е интернет страница за 

комуникация с родители и др. 

желаещи. 

 Недостатъчно спонсори за 

реализиране на инициативи на 

детската градина. 

 Недостатъчно е включването на 

родителите в образователни 

програми на детската градина. 

Вътрешен потенциал: 

На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на 

сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: обособяване на 

библиотека за родителите, клуб на родителя и занимания по интереси със 

семейството. 

Популизиране на резултати от съвместни дейности на деца- родители. 
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SWOT – анализ 
 
 

Силни страни Слаби страни 

 Осигурен равен достъп до 

качествена предучилищна 

подготовка.

 Делегиран бюджет, управляван от 

директора, по приоритетите на 

градината.

 Административно-управленска

дейност осъществявана на 

основата на годишно планиране. 

 Наличие на педагогически 

персонал с висока лична 

квалификация.

 Неблагоприятна демографска 

ситуация и миграция поради 

икономически проблеми в страната.

 Образованието не е ценност за 

голяма част от семействата поради 

социални, образователни и 

етнокултурни причини.

 Недостатъчно   активно 

взаимодействие между детската 

градина, институциите  в 

образованието,  културата, 

неправителствените организации и 

др.

Възможности Заплахи 

 Посредством делегирания бюджет, 

директорът има възможност по- 

добре да управлява финансовия 

ресурс, с който разполага и да го 

насочва към дейности, чрез които 

могат да се постигнат заложените 

цели и да се стимулира качествен 

образователен процес.

 Мотивиране на родителите на 

децата за собствен труд и принос 

към обновяване на МТБ.

 Включване в общинската 

програма за ремонти и 

реконструкции.

 Кандидатстване по национални и 

европейски фондове и програми за 

благоустройство на сградата и 

двора на детското заведение.

 Икономическа и здравна криза в 

периода на изпълнение на 

концепцията.

 Увеличаващи се прояви на агресивни 

нагласи в предучилищна възраст.

 Затруднена идентификация на 

нестандартните деца и липса на 

адекватна корекционна дейност.

 Проблеми с родителите – 

неразбиране целите на детското 

заведение, разминаване на 

критериите за развитие на децата, 

свръхпретенции и др.

 Пандемия от COVID- 19.
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 Кандидатстване по Национална 

програма ,,Информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното 

образование“. 

 Повишаване на квалификацията 

(посещаване на курсове, тренинги, 

обучение или самообучение). 

 

 

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Реализирането на целите в концепцията би довело до: 

 

 социално-личностно развитие на децата; изградена мотивация и 

увереност в собствените възможности. 

 приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма; 

педагогическо взаимодействие реализирано на основата на учене чрез 

игра, съобразено с възрастовите особености и гарантиращо цялостното 

развитие на децата. 

 информираност и   сътрудничество   с   институции   и   родителската 

общност; ползотворни контакти на детската градина със социални и 

обществени фактори. 

 обновена материално-техническа база; гъвкава и 

вариативна организация на материалната среда 

 

Стратегията остава открита за позитивни идеи, които биха възникнали в хода 

на нейното изпълнение. 
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 Детска градина №11 „Загоре“ 

гр. Стара Загора, АПК „Загоре“, 042/ 628711 

за периода 2021/2024 г. 

 
Приложение №1 

към Стратегия за развитие  

 

 

През учебната 2021/2022 година ДГ 11“Загоре“ ще бъде иновативна детска градина. 

                 Тема: „Пътят на коприната“ 

                 Основни цели:  

 

1.Разработване и внедряване на нови образователни идеи, технологии на възпитание, 

обучение и управление. 

 

 

2.Формиране на умения за хармонично взаимодействие на детето с природата в 

условия на безопасна за живота и здравето му среда. 

 

 

3.Полагане основите на детската креативност, въображение и критично мислене. 

 

                 Основни задачи:  

 

1.Модернизация и усъвършенстване на образователно-възпитателния процес 

 

2.Обучението и възпитанието чрез преживяване и опит в природата и чрез природата 

е стратегия, която има капацитета да направи образователния процес по-резултатен, 

тъй като: 

 

• Осигурява възможност за нагледност и конкретност на фактите, понятията и 

идеите; 

• Повишава интереса и активността в предучилищна възраст, тъй като предлага 

нещо различно от статичността на децата в занималните; 

• Осигурява нови впечатления и преживявания; 

• Повишава ролята на естетическия и на емоционалния компонент в 

образователно-възпитателния процес. 

 

 

3. Развитие и разширяване на дейността на детската градина и управление на 

ресурсите. 
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Детска градина №11 „Загоре“ 

гр. Стара Загора, АПК „Загоре“, 042/ 628711 

 
Приложение №2                                                                                     

към Стратегия за развитие  

 

 

      

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

по изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ №11 „Загоре“ за периода 2021-2024г. 

 

1. Дейности свързани с възпитанието, обучението и социализацията. 

 
Оперативна цел Дейности Отговорник  за 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране 

1. Изграждане на 

иновационна 

образопвателна среда и 

предоставяне на качествено 

педагогическо 

взаимодействие 

1.1.Използван

е на 

автодидактич

ни игри и 

материали, 

интерактивни 

методи и др. 

1.2.Обогатява

не на 

материалната 

база със 

съвременни 

дидактични 

материали 

 

1.1.Педагогичес

ки специалисти 

 

 

 

 

 

1.2.Директор 

1.1.Постоян

ен 

 

 

 

 

 

1.2.Постоян

ен 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.От 

бюджета на 

ДГ и 

различни 

проекти 

2.Максимално развитие на 

детския потенциал. 

Създаване на предпоставки 

и условия за пълноценна 

изява на творчеството и 

уменията на децата. 

Организиране 

и провеждане 

на изложби, 

конкурси. 

Педагогически 

специалисти 

 

 

Директор 

Постоянен 

 
 

3.Сформиране на ДОД 

интереси за децата. 

Сключване на 

договори за 

осигуряване 

на 

допълнителни 

образователни 

дейности. 

Директор При 

изтичане на 

срока на 

договорите 

От наеми на 

физкултурни

я салон 
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2. Квалификационна дейност. 

 

 
Оперативна цел Дейности Отговорник  за 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране 

1.Повишаване 

квалификацията 

на екипа на ДГ. 

Осигуряване на 

условия за 

ефективна 

квалификация – 

въвеждаща, 

поддържаща и 

продължаваща. 

Директор Ежегодно От бюджета на ДГ, 

включване в различни 

квалифакиционнипрограми, 

организирани от РУО и 

МОН 

2.Включване на 

учителите в 

курсове за 

придобиване на 

по-високи ПКС 

Включване в 

курсове 

организирани от 

ДИПКУ 

Директор 

Педагогически 

специалисти 

Ежегодно Лични средства на 

педагогическите 

специалисти. 

3.Обмяна на 

опит. 

1.1. Паралелно, 

допълващо, 

циклично – по 

проблемни 

области 

1.2. Открита 

практика пред 

колегите. 

1.1. Директор 

и 

педагогически 

специалисти. 

1.2. Директор 

и 

педагогически 

специалисти 

1.1. 

Постоянен 

1.2. м. май 
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3. Социално-битова дейност 

 

 
Оперативна цел Дейности Отговорник  

за 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране 

1.Обогатяване и 

поддържане на 

материално-

техническата база. 

1.1. Промяна в 

интериора на 

занималните, 

съобразно 

възрастовите 

особености на 

децата. 

1.2. Обогатяване 

на игровата и 

дидактичната база. 

1.3. Системен 

контрол за 

безопасното 

състояние на 

материално-

техническата база 

в ДГ. 

Своевременно 

отстраняване на 

повреди с цел 

опазване живота и 

здравето на децата 

и персонала. 

1.1. 

Педагогически 

специалисти 

1.2. Директор и 

педагогически 

специалисти 

1.3. Директор, 

педагогически 

специалисти и 

общ работник 

1.1. 

Ежегодно 

1.2. 

Постоянен 

1.3. 

Постоянен 

 

 

1.2. От 

бюджета на ДГ 

и дарителски 

кампании. 

2.Осигуряване на 

медицински 

здравен 

мониторинг на 

персонала. 

Сключване на 

договор с фирма за 

провеждане на 

здравни 

профилактични 

прегледи на 

персонала. 

Директор Ежегодно От бюджета на 

ДГ 
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4. Административно-управленска дейност 

 

 
Оперативна цел Дейности Отговорник  

за 

изпълнението 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране 

1.Включване в 

различни проекти за 

набиране на 

допълнителни 

средства. 

Разработване и 

реализиране на 

проекти. 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

Постоянен  

2.Търсене на нови 

контакти с различни 

обществени, културни 

и държавни 

институции с цел 

подпомагане 

дейността на ДГ. 

Съвместна 

работа с ОУ „К. 

Ганчев“. 

Сключване на 

договори за 

театрални 

постановки. 

Съвместна 

работа с 

РЦПППО 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

Постоянен  

3.Популяризиране на 

дейността и 

постиженията на 

детското заведение. 

Чрез сайта и 

Facebook 

страницата на 

ДГ. 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

Постоянен  
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