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          І.ВЪВЕДЕНИЕ 

           Развитието на системата на предучилищното образование, заложена в ЗПУО, е 

невъзможна без ключови изменения в самата детска градина като учреждение. В контекста на 

съвременните представи за целите на образованието началните ключови компетенции за децата 

от предучилищна възраст са актуални и показват тяхната готовност за новата им социална роля 

– тази на ученика. Изследванията и педагогическият опит показват, че способността да се 

открива проблем, да се поставя задача, да се оценява собствената сръчност или липсата на 

такава, да се намира точно, а понякога нетривиално решение в дейностите е достъпна за децата 

от предучилищна възраст. За формирането на начални компетентности при децата са 

необходими условия за вариативна организация на педагогическия процес, който обезпечава 

възможността за избор и проява на самостоятелна дейност в съответствие с интересите им. 

         Основната дейност в ДГ е играта и учителят е този, който в процеса на педагогическо 

взаимодействие чрез нея трябва да развива познавателните интереси на децата, да пробужда 

интереса им, да осигурява условия да проявяват възможностите си, да предоставя 

самостоятелност в търсенето на знания и умения, да поощрява за постигнати успехи.  

           ДГ „Дружба“ - Асеновград е институция стремяща се към развитие, търсеща нови 

възможности за създаване на необходимите условия за удовлетворяване потребностите на 

децата, семейството, обществото. Обединени около идеята за възпитаване на успешни деца  чрез 

развитие на ключови компетенции, съзнаващи необходимостта от преразглеждане на 

съдържанието на образованието в ДГ, разработването и прилагането на нови подходи и 

образователни технологии, разработихме настоящата стратегия. Тя представлява 

ориентировъчна основа за развитие на детското заведение и за успешната ѝ реализация е нужно 

участие и съгласуваност на действията на целия екип на ДГ. 

          Предложената стратегията е система от педагогически идеи и поредица от 

действия, които водят до нови състояния, в зависимост от актуалните и бъдещите потребности 

на децата от ДГ „Дружба”. 

Тя определя общите насоки на развитие в дейността на ДГ, акцентира върху видовете 

мероприятия, които предстоят, създава условия за съгласуване и координиране на различните 

действия и дейности съобразно ресурсите - човешки, финансови, технически. 

 Основава се  на  принципите и насоките на Конвенцията за защита на децата, ЗЗД, 

ЗПУО, Общинската стратегия за развитието на образованието, Европа 2020, Наредба 

5/03.06.2016 г.на МОН за предучилищно образование и други нормативни актове, касаещи 

предучилищното и училищно образование и политиките в подкрепа на детето . 

Стратегията е със срок на изпълнение четири години от 2020-2024 год.  

Стратегията ще се реализира в 2 етапа: 
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ПЪРВИ ЕТАП – 2020 – 2023 г. : 

- Постепенна реализация на дейностите; 

- Обновяване на съдържанието, педагогическите технологии, организационните 

форми; 

- Периодичен контрол на дейностите; 

- Корекция на дейностите. 

            ВТОРИ ЕТАП – 2023 – 2024 г. 

            Обобщаване на резултатите от работата по реализация на дейностите и определяне 

перспективите за бъдещо развитие. 

           Контрол по изпълнението на стратегията: 

- Директор 

- Педагогически съвет 

- Обществен съвет 

      Ежегодно в годишния план, доклад – анализ за контролната дейност на директора. 

Отчетност - Периодично информиране на Обществения съвет и родителите за хода на 

реализация на стратегията чрез  доклад, на родителски срещи. 

 

           II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 

Детска градина ”Дружба”- Асеновград е създадена през 1962 г. Общинска, типова, 5 

групи за деца от 3 до 7 години. Намира се в центъра на гр. Асеновград. Филиалът на детската 

градина е в с. Избеглии с една смесена група. В ДГ "Дружба" се възпитават и обучават общо 168 

деца. Осигурени са необходимите условия за възпитание, обучение и отглеждане на децата в 

условията на предучилищната възраст. Сградите са съобразени със санитарно-хигиенните 

изисквания за отглеждане и възпитание на деца, за провеждане на качествен и пълноценен 

педагогически процес. За всяка от шестте групи има площадка с пясъчник и спортни 

съоръжения, които са от създаването на ДГ.  

Детското заведение в гр.Асеновград се отоплява с локална парна инсталация. Сградата е 

сертифицирана и енергийно обследвана. Има изготвен технически паспорт. Сградата във 

филиала на ДГ в с.Избеглии се отоплява с дърва. 

През 2013 година по ОП „Регионално развитие“ е направено външно саниране на 

сградите в гр.Асеновград - външна изолация, монтирани са пет броя соларни колектори. 

Градината разполага със шест занимални и прилежащи към тях спални помещения с 

обновено осветление, с кътове за игра на децата. МТБ се обновява непрекъснато, но част от нея 

е от създаването на ДГ и подлежи на обновяване. 

Храната се приготвя в собствена кухня, която се намира в централната сграда на ДГ 

„Дружба” в гр. Асеновград и в сградата в с. Избеглии. През 2015 г. е изградена СОТ. Монтирани 

са 8 броя камери за видеонаблюдение, са разположени в двора и в сградата. 

Градината разполага с физкултурен салон, намиращ се в приземен етаж на ДГ в гр. 

Асеновград. 

 

С и л н и    с т р а н и С л а б и    с т р а н и 

ДЕЦА 

1. Изградена добра система за набиране на 

деца чрез рекламиране дейността на 

детското заведение /медийни изяви, срещи с 

деца и родители/. 

2. Максимален брой обхванати деца. 

3. Целодневен режим на образователния 

процес с ангажираност на децата през целия 

1. Вероятност за напускане на деца от 3-та и 

4-та възрастова група, вследствие 

възможността подготвителни класове да се 

организират в съседното до ДГ училище. 

2. Нарастване броя на децата с неадаптирано 

и социално неприемливо поведение, 

отхвърлящи традиционни педагогически 
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ден, с възможност за полудневна и почасова 

организация при желание от страна на 

семейството. 

4. Децата са физически и психически здрави 

и правилно развити. 

5. Осигурено е здравно обслужване, здравна 

профилактика и здравословно хранене. 

6. Сътрудничество с ЦОП и ДЦДУ-гр. 

Асеновград. 

въздействия. 

3. Разминаване между действителни и 

необходими разходи за издръжка на едно 

дете. 

КАДРОВИ РЕСУРСИ 

1. Няма незаети щатове. 

2. Висока квалификация на учителския 

състав и наличие на желание за 

повишаването й чрез разнообразни форми за 

това. 

3. Утвърден план на детската градина за 

квалификация на педагогическите кадри. 

4. Наличие на главен учител за 

организирането на целенасочена 

педагогическа работа. 

5. Отлична мотивираност за работа. 

6. Наличие на финансови условия за 

материално стимулиране на учителите, 

прилагащи нетрадиционни или 

допълнителни педагогически дейности чрез 

Национална програма за диференцирано 

заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни 

правила.  

7. Наличие на възможности за вътрешно 

финансиране на текуща педагогическа 

квалификация. 

8. Утвърдена екипност на различни 

равнища. 

9. По образование: 

- Магистри – 6 

- Бакалаври - 8 

10. По възраст: 

- До 35 – 3 

- От 36 до 45 - 3 

- От 46 до 55 – 3 

- Над 55 г. – 2 

11. По система за кариерно развитие: 

Директор – 1 

Главен учител – 1 

Старши учители - 8 

Учители – 3 

Учител по музика - 1 

 

 

1. Към детската градина няма открит щат за 

ресурсен учител или психолог за работа с 

деца със СОП. 

2.Повишаване на квалификация на 

учителите по отношение на екипността в ДГ 

и формиране на ключови компетентности у 

децата. 

3. Липса на умения за работа по проекти. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

1. Детската градина е утвърдена като  

средище, съчетаващо богати традиции с  

добри педагогически технологии и практики 

при работата с децата 

2. Създадени са условия за съхраняване и 

утвърждаване на българската национална 

идентичност. 

3. Утвърждаване на личностно ориентиран и 

позитивен подход на възпитание. 

4. Високо ниво на подготовката на децата за 

придобиване на компетентности, 

необходими за успешна личностна 

реализация в училище. 

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ 

формиране на устойчиви нагласи и 

мотивация за учене през целия живот. 

6. Приобщаване на децата към формиране на 

толерантност и уважение към хората с 

увреждания. 

7. Създадени условия за реализиране на 

ДПУ. 

8. Популяризиране, изява и презентиране на 

творчеството на децата – изложби, 

концерти, базари, собствени дискове и др. 

9. Престижни постижения във външни изяви 

/конкурси, състезания и др./ 

1. Недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал. 

2.Ограничени възможности за допълнителни 

дейности по интереси – школи, поради 

недостатъчна пространствена площ в 

интериора на ДГ. 

3. Работа в разновъзрастова група във 

филиала в село Избеглии. 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Добра осигуреност с методична 

литература. 

2. Функциониране на добър библиотечен 

фонд, който постоянно се допълва. 

3. Богат гардероб, подсигуряващ детските 

празници и ритуализацията на училищния 

живот. 

4. Наличие на добре оборудван медицински 

кабинет, с целодневно обслужване  от 

медицински персонал. 

5. Добро естетизиране на детските 

занимални и кътовете за игра в тях. 

6. Обособени помещения за всяка група. 

7. Физкултурен салон, добре оборудван с 

уреди. 

8. ДГ е санирана, газифицирана, със 

собствена отоплителна система. 

9. Собствена кухня. 

10. Собствена пералня. 

11. Наличие на интерактивна дъска. 

1. Морално остарели и недостатъчни уреди 

за игра на двора. 

2 Недостатъчно разработени дворни кътове 

за игра. 

3. Трудно опазване на дворните уреди. 

4. Недостатъчни умения за работа с 

интерактивни технологии. 
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ФИНАНСИРАНЕ 

1. Делегиран бюджет, управляван от 

директора, по приоритетите на градината. 

2. Целеви средства за медицински кабинет. 

3. Допълнителни средства за помагала за 

подготвителните групи 

4. Функционираща и действаща комисия по 

отчет и контрол на даренията. 

5. Привличане на дарения от родителите. 

6. Набиране на допълнителни доходи чрез 

благотворителни концерти, дарения, 

спонсорство и др. 

7. Наличие на вътрешни правила за работна 

заплата. 

8. Редовно изплащане възнагражденията на 

учителите и непедагогическия персонал. 

1 Недостатъчна разработена практика за 

допълнително финансиране чрез усвояване 

на средства от проекти и програми. 

 

 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

1. Благоприятна за децата и детската 

градина семейна среда – съществен фактор 

за реализиране на качествен образователен 

процес. 

2. Активна работа с родителите до 

изпращане на децата в първи клас. 

3. Периодични инициативи за включване на 

родителите в прекия образователен процес. 

4. Установени са традиции в 

приемствеността с училища.   

5. Създадени са ползотворни връзки с учебни 

заведения, обществени организации, 

културни и други институции. 

6. Родителски активи във всички групи. 

7. Отлична координация на действията с 

Обществения съвет. 

1. Липса на инициативност у някои 

родители за получаване на обратна връзка 

относно развитието на децата. 

2.Работа в условията на извънредно 

положение 

 

 

       III. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА        

ДГ ”Дружба” изразява подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете, като 

създава учеща среда за неговата реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на 

времето.  

Настоящата стратегия е ориентирана към ДЕТЕТО и към ОЧАКВАНИЯТА ни за него. 

МИСИЯТА ни е: „Утвърждаване на равен шанс и достъп до съвременни 

иновационни методи на възпитателно-образователната дейност в детската градина, 

осигуряващи качествено предучилищно възпитание за всички деца, максимално развитие 

на детския личностен потенциал и възможности за пълноценна социална реализация.” 

       Мисията на ДГ „Дружба” е свързана с: 

• подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете; 

• създаване благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;  

• мотивиране учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 
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•  стимулиране и убеждаване на родителите и обществеността, че детската градина е значима 

и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 

 

          IV. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 
     Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската 

градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната. 
     В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната ВИЗИЯ: 

 Да се утвърждавa непрекъснато в общественото пространство като модерна, гъвкава и 

конкурентна предучилищна институция; 

 Да осигурява условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и 

творческо развитие надецата; 

 Да съдейства за личностно ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-

образователен процес в педагогическотовзаимодействие; 

 Да гарантира постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в 

името надецата. 

 

       V. ЦЕННОСТИ НА СТРАТЕГИЯТА 

Стремеж към високо ниво на професионализъм на педагогическата общност  за 

осъществяване на позитивна и ефективна работа, и създаване на педагогическа среда, 

способстваща за постигането ѝ. 

  

            VI. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Автономност – ДГ „Дружба“, като част от  системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни 

стандарти. 

2. Ориентираност към личността – Основна задача за нас е успехът на отделната личност. 

3. Равен достъп – Всяко дете има право да получи качествено образование, което отговаря 

на нуждите и способностите му. 

4. Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се основава на 

широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението. 

5. Отговорност – Всички членове на педагогическата общност, ангажирани в 

образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в детското заведение, 

носят отговорност за постигане на трайни положителни ефекти с дългосрочно въздействие. 

6. Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на децата. 

7. Новаторство –  Педагогическият екип демонстрира воля и възможности за възприемане 

и прилагане на нови и иновативни подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати. 

8. Отчетност – Всички участници в процесите на реализиране на стратегията отговарят и 

се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на 

политиките. 

9. Ефективност – Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

10. Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни 

актове. 
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       VIІ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

 

Тя определя подхода и последователността на работата на екипа през посочения 4 годишен 

период - стъпките, които ще предприемем, кога, къде и с кого ще  реализираме целта си и по 

какви критерии ще оценим постигнатите от нас резултати. 

ЦЕЛТА на екипа на ДГ ”Дружба” е: 

„Изграждане на иновационна образователна среда, за осъществяване на позитивна и 

ефективна възпитателна работа, осигуряваща качествено предучилищно образование и 

подкрепа за всички деца, максимално развитие на детския личностен потенциал и 

възможности за пълноценна социална реализация.”   

За постигането на тази глобална цел в настоящата стратегия сме си поставили следните 

подцели: 

1. Модернизиране на образователния процес, чрез прилагане на интерактивни форми и 

методи на обучение, информационни и комуникационни технологии. 

2. Хуманизация на учебно-възпитателния процес, възпитаване в дух на мир, 

толерантност, достойнство, свобода и творчество. 

3. Задълбочаване на сътрудничеството със семейството, ангажираност на 

родителите и други заинтересовани страни. 

4. Формиране и утвърждаване на общочовешки и национални ценности. 

 

   VIІI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

    1.Учебна 2020-2021 г. 

 

ДЕЙНОСТИ ПОД 

ЦЕЛ  

ОТГОВОРНИК НЕОБХОДИМ 

РЕСУРС 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Ранно разкриване на 

заложби и способности 

на децата чрез създаване 

на детски творилнички. 

№ 1 Учители  

по групи 

Не се изисква Развитие 

способностите на 

децата и само- 

утвърждаване 

на детската  

личност. 

Да се стимулират 

изграждането на 

разбиране и толерантност 

към етническа 

принадлежност и правата 

на хората с увреждания 

чрез срещи и форми на 

взаимодействие в ДГ. 

№ 2 Учителките по 

групи 

Не се изисква Развиване на 

комуникационни

те умения по 

посока на 

"различността”. 

Включване на 

семейството в различните 

инициативи за 

формиране у децата на 

гражданско съзнание и 

поведение. 

 

№3 Учителките по 

групи 

Не се изисква Обогатяване 

културата на 

родителите и 

постигане на 

еднопосочност 

във възпитанието 

на децата. 
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Планиране и про- 

веждане на дейности за 

запознаване на децата с 

националните и 

европейски културни 

ценности. 

№4 Учителките по 

групи 

Не се изисква Активизиране на 

детското 

съзнание за 

осмисляне на 

човешките 

ценности и 

формиране на 

личностно 

отношение към 

тях. 

 

2.Учебна 2021-2022 г. 

 

ДЕЙНОСТИ Подцел ОТГОВОРНИК НЕОБХОДИМ 

РЕСУРС 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Използване на игри с 

иновативен характер 

за обогатяване и 

усъвършенстване на 

детските знания чрез 

използване на 

интерактивна дъска и 

таблети. 

№1 Учители  

по групи 

Не се изисква Децата да се 

мотивират за по-

интересно и 

пълноценно 

усвояване на знания.  

Организиране 

участието на децата в 

съвместни инициативи с 

други институции от гр. 

Асеновград. 

№2 Учители  

по групи 

Средства от 

делегиран 

бюджет, 

родители, 

спонсори 

 

Обмяна на опит 

между децата в 

различните групи  и 

другите участници в 

инициативите. 

Осигуряване на 

възможности за 

публично представяне на 

творческите постижения 

на децата чрез изложби, 

конкурси и др. 

№3 Директор 

Главен учител 

 

Средства от 

делегиран 

бюджет, 

родители, 

спонсори 

 

Популяризиране на  

детското творчество 

и личностна изява 

на децата пред 

обществото. 

Включване на децата в 

различни дейности, 

задоволяващи 

потребността от речева 

активност с цел 

съхраняване и 

утвърждаване на 

българската национална 

идентичност. 

№4 Учители  

по групи 

Не се изисква Разширяване на 

уменията за 

комуникиране и 

общуване у децата. 
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3. Учебна 2022-2023 г. 

ДЕЙНОСТИ Подцел ОТГОВОРНИК НЕОБХОДИ

М РЕСУРС 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Използване на игри с 

иновативен характер 

за обогатяване и 

усъвършенстване на 

детските знания чрез 

използване на 

интерактивна дъска и 

таблети. 

№1 Учители  

по групи 

Не се изисква 

 

 

Децата да се 

мотивират за по-

интересно и 

пълноценно 

усвояване на знания. 

Чрез средствата на 

художествената 

литература и 

изобразителното изкуство 

децата да бъдат 

мотивирани да проявяват 

толерантност, хуманизъм 

към другите. 

№2 Учители  

по групи 

Не се изисква 

 

Да проявяват 

внимание и грижа 

към „различните”. 

Да се организират 

мероприятия с родители и 

общественост с цел изява 

на творческите 

способности на децата – 

изложби, 

тържества,базари и други. 

№3 Учители  

по групи 

Средства от 

делегиран 

бюджет, 

родители, 

спонсори 

 

 

Популяризиране на  

детското творчество и 

личностна изява на 

децата пред 

обществото. 

Планиране и орга- 

низиране на различ- 

ни празници и раз- 

влечения в живота на 

децата в детската 

градина с цел 

утвърждаване на 

общочовешки и 

национални ценности. 

№4 Директор 

Главен учител 

Не се изисква 

 

Възможности за 

приспособяване на 

детето към условията 

на характерната  

среда. 

 

4.Учебна 2023-2024 г. 

ДЕЙНОСТИ Подцел ОТГОВОРНИК НЕОБХОДИ

М РЕСУРС 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Използване на игри с 

иновативен характер 

за обогатяване и 

усъвършенстване на 

детските знания чрез 

използване на 

интерактивна дъска и 

таблети. 

№1 Учители  

по групи 

Не се изисква Децата да се 

мотивират за по-

интересно и 

пълноценно 

усвояване на 

знания. 
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Организиране 

участието на децата в 

съвместни инициативи с 

други институции. 

№2  Не се изисква 

 

Обмяна на опит 

между децата в 

различните групи  и 

другите участници в 

инициативите. 

Да се организират 

мероприятия с родители 

и общественост с цел 

изява на творческите 

способности на децата – 

изложби, тържества и 

базари. 

№3 Директор 

Главен учител 

Не се изисква 

 

Популяризиране на  

детското творчество 

и личностна изява 

на децата пред 

обществото. 

Обогатяване на 

наличната МТБ с цел 

формиране на личностно 

отношение у децата към 

общочовешки и 

национални ценности 

№ 4 Директор, 

Учители  

по групи, 

Комисия по 

даренията 

Средства от  

Делегиран 

бюджет 

родители 

и спонсори 

 

Активизиране на 

детското съзнание 

за осмисляне на 

човешките ценности 

и формиране на 

личностно 

отношение към тях. 

 

       ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА: 

- Чрез средства от бюджета на детската градина. 

- Чрез средства от благотворителни базари на децата. 

- Чрез кандидатстване по проекти. 

- Чрез дарения.                                       

  

ІХ. ПРОГРАМНА СИСТЕМА   

           1.ОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ 

Настоящата ПРОГРАМНА СИСТЕМА на ДГ „Дружба“ - гр.Асеновград е разработена 

на основание чл.29 от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел Първи,  като част от Стратегията 

за развитие за периода 2020/2024 г., приета с решение на Педагогически съвет. 

Програмната система  е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми 

на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.  

Тя създава условия за придобиването на компетентностите по седемте ОН от всяко дете, 

отчита спецификата на ДГ, съответства на интересите, възможностите и възрастовите 

характеристики на децата. 

 

           2.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВАЗИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Подходи  на педагогическо взаимодействие 

Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ ”Дружба” ще прилагат в своята 

работа и които ще бъдат ключови за постигане на глобалната цел на Стратегията са:  

 индивидуален подход към детската личност - създаване на условия всяко дете да 

действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени възможности за 

всяка ситуация с оглед цялостното му развитие. 

 конструктивизъм - създаване на условия детето активно да моделира своето разбиране 

или знание, чрез взаимодействие в различни дейности. Да предоставяме възможности за изява 

на децата, да ги подкрепяме, насърчаваме, улесняваме и тестваме в реални условия, да 
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поддържаме интереса и мотивацията им. Да учи конструктивно едно дете означава да учи 

активно, да решава проблеми, да пренася/трансферира/ наученото в реални условия, да решава 

различни казуси, проблемни задачи, да повишава своята самостоятелност и критично мислене. 

При този подход детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в противовес 

на традициите и догмите, то е АКТИВНО действащ субект и личност в процеса на учене чрез 

игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие”. 

 включване на семейството и другите партньори на институцията във всички дейности 

чрез различни начини и форми на взаимодействие. 

 

Форми  на педагогическо взаимодействие 

Формите на педагогическо взаимодействие са основни и допълнителни. Организират се в 

съответствие с настоящата програмна система при зачитане на потребностите и интересите на 

децата от различните възрастови групи. 

      Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация /ПС/, която 

протича предимно под формата на игра.  

Педагогическата ситуация се организира само в учебно време и осигурява постигането на 

компетентностите по ДОС за седемте образователни направления /ОН/ - БЕЛ/ХЛ, Математика, 

ОС, ИИ, Музика, КП, ФК.  

Педагогическата ситуация е вид системно и методично изследване, така че от непостижима 

възможно най-добра форма, да се премине към възможно най-ефективна и иновативна 

практическа реализация. 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е : 

 от 15 до 20 минути за първа и втора възрастовагрупа; 

 от 20 до 30 минути за подготвителните групи. 

ДГ конкретизира разпределянето на ПС за всеки вид организация, която предлага.  

ДГ определя седмичния брой на ПС за всяка група, съобразявайки се с този по Наредба 

5/03.06.2016 г. за ПУО. Учителите от всяка група разработват конкретно разпределение на ПС 

по ОН - седмично разпределение преди началото на УГ и го предоставят за утвърждаване от 

директора. 

 Допълнителните форми /ДФ/ на педагогическото взаимодействие са тези, които се 

организират ежедневно, по преценка на учителя в рамките на деня в детската група. Чрез ДФ се 

разширяват и усъвършенстват компетентностите по ДОС с цел разнообразяване живота на 

детето и цялостното му личностно развитие.  

ДФ се организират извън времето за провеждане на ПС в учебно време. В неучебно време се 

провеждат само допълнителни форми. 

ДФ могат да бъдат - утринно раздвижване, подвижни игри, дидактични и творчески 

/СРИ/ игри, разходки, излети, посещения на обекти, творчески изяви и презентации на 

детски таланти, екскурзии сред природата и др. Те са незадължителни и нерегламентирани. 

Могат да се осъществяват с цялата група, с подгрупа или индивидуално с определени деца. 

 

Разпределяне на формите на педагогическо взаимодействие 

• Брой педагогически ситуации по възрастови групи и образователни направления  
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Планирани ОФПВ – 36 учебни седмици за всички групи 

Провеждане на ДФПВ - 52 учебни седмици за всички групи 

 

Организация на деня - Дневен режим децата по групи /Приложение №1/ 

Учебният ден във всички групи включва основните и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. 

 

3.ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - /Приложение №2/ 

Тематичното разпределение включва темите, очакваните резултати, методите и формите за 

проследяване постиженията на децата във всяка група по ОН за УГ.  

Разработва се от учителите по възрастови групи като се отчитат интересите на децата и 

спецификата на ДГ. Осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по ОН.  

      Изработването на тематичното разпределение е по избор на учителите за всяка възрастова 

група. 

Утвърдените от Директора тематични разпределения се съхраняват от учителите на групата 

заедно с дневника на групата. Темите, които ще се реализират в съответния месец имат глобален 

характер, реализират се чрез една или няколко ПС и дават възможност за придобиване на 

компетентностите от различните ОН.  

Тематичното разпределение може да се преструктурира при възникнали обстоятелства от 

обективен характер.Това се отнася за конкретната група и се предоставя на Директора за 

утвърждаване.Съхранява се от учителите заедно с дневника на групата. 

По Решение на ПС, през учебна 2021/2022 година групите ще работят с познавателни 

книжки  на Издателство „Бит и техника“ - „Златно ключе“ – за всички групи, одобрени от МОН 

и разработени съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. по предучилищно 

образование. 

   4.МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Предучилищното образование в детската градина полага основите за учене през целия 

живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, 

емоционално и творческо развитие на детето и отчита значението на играта за детето.  

Взаимодействието между детската градина и семейството ще изграждаме върху основата на 

взаимно доверие, разбиране, уважение и непрекъснат диалог за реализиране на общите 

възпитателни цели. 

     Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора 

и родителите в детската градина ще създаваме условия за постигане на целите. 

 Ще използваме индивидуални и групови форми на работа и сътрудничество между детската 

градина и семейството. 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПЪРВА 

ГРУПА 
ВТОРА 
ГРУПА 

ТРЕТА 

ГРУПА 
ЧЕТВЪРТА 

ГРУПА 

БЕЛ-ХЛ 1 2 2 3 
МАТЕМАТИКА 1 1 2 3 
ОС 1 2 2 2 
ИИ 2 2 2 2 
КТ 1 1 2 2 
МУЗИКА 2 2 2 2 
ФК 3 3 3 3 
ОБЩО: 11 13 15 17 
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        • Индивидуални форми на работа 

- разговор (среща) между детския учител и родителя; 

- консултация. 

- социални мрежи 

       • Групови форми на работа. 
- Проучване на желанията и мненията на родителите - провеждане на родителски срещи, анкети, 

разговори, тренинг- обучения през цялата учебна година; 

- Осигуряване на достъп до работата на групата, и при желание – включване в съвместни 

дейности; 

- Ден на отворените врати – за наблюдение и участие в живота на децата; 

- Провеждане на открити моменти; 

- Повишаване на родителската активност чрез участия в дейностите осъществявани от детското 

заведение - изложби, конкурси, празници, развлечения. 

- Проучване възможностите на родителите за спонсорски изяви. 

- Работа с родителските активи по групи. 

- План за работа с родители за всяка група. 

• Други форми за комуникация детски учител – родител  

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната програма; 

правилата в групата; предстоящи празници, важни събития в детската градина; статии или 

материали във връзка с детското развитие; новини от живота в детската градина; продукти от 

дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., могат да се използват следните 

форми: 

- Сайт на детската градина. 

 - Социални мрежи 

 - Информационни табла за родителя/поддържане на родителски кътове с информация за работа 

в групите и индивидуалните постижения на всяко дете. 

      • Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и 

институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.  

Детската градина се намира в близост до различни институции: социални, здравни, културно-

просветни, с които  могат да се реализират различни съвместни дейности.  

Формите на сътрудничество с различните институции ще бъдат:  

- посещения; 

- съвместни празници; 

- индивидуални консултации; 

- групови срещи. 

 

Стратегията е за срок от 4 години.  

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни 

промени в организацията на детското заведение или в нормативната база. Приема се с решение 

на Педагогически съвет. 

На основата на тази Стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите с конкретни 

срокове и отговорници.  

   ПРИЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ №9/08.09.2020г.  И 

УТВЪРДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-490/08.09.2020г.       

   АКТУАЛИЗИРАНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ №9/07.09.2021г.  И 

УТВЪРДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-452/07.09.2021г.       

 

Антония Русева/п/ 

Директор ДГ "Дружба"                        
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