Утвърдил:
Директор: Г. Димитрова

ДЕТСКА ГРАДИНА”ВЪЛШЕБСТВО”
с. ДРАГИЖЕВО ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА
„ВЪЛШЕБСТВО”
Детска градина с осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености
и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на
физическото и психическото му здраве
Мисия: приоритети, дейности, отговорности на всички участници :


Прилагане на съвременни иновационни модели за образователно-възпитателна
дейност, осигуряващи максимално развитие на индивидуалните качества на всяко
дете и стимулиране на творческите заложби;



Реализиране на адекватна програмна система, която да осигурява в условията на
смесена по възраст група подготовка на децата за училище съобразно ДОС по
предучилищно образование и достатъчно игрова дейност за всички деца;



Грижа и възпитание в култура и доверие на взаимоотношенията между децаучители-родители в Детска градина „Вълшебство”;



Превръщане на детската градина в център за игри, възможност за развитие
личността на детето, общуване с деца и възрастни и хармонично взаимодействие с
природата;



Утвърждаване на детската градина като желано и любимо място за децата,
предоставящо подходяща среда за оптимално развитие на личностния потенциал;



Поддържаща квалификация на учителите за прилагане на конструктивния подход,
в която поставят детето в ситуация на изказване и задаване на въпроси; добър
имидж сред родителската общност и селищна общественост;



Стремеж
към развитие, търсене на нови възможности за създаване на
необходимите условия за удовлетворяване потребностите на децата, семейството и
обществото.

Мисия: Детската градина, като обществена и образователна институция е да
възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и
подходи, така че да предлага високо качество на живот на детето дори повече, отколкото е
възможно в семейството –постоянна квалификация на учителите, ежедневно
взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане
интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа
активност.
Визия:
-

Детска градина „Вълшебство” е институция, в която се реализират цялостно обучение и
възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и
индивидуалност;

-

Предпочитана среда за деца от 2 до 7 годишна възраст, където се гарантира тяхното
физическо, познавателно, емоционално, социално-нравствено и личностно-творческо
развитие.

-

Стремеж към непрекъснато повишаване качеството на обучение и възпитание на децата и
на педагогическото взаимодействие в цялостния образователен процес.

-

Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и
творческо развитие на децата. Формиране на знания и умения за активно взаимодействие
със социалната среда, противодействие срещу проявите на агресия и насилие, уважение
към гражданските права и отговорности.

-

Подходяща среда за личностно ориентиране и израстване на децата. Благоприятна
атмосфера за конструктивен диалог, доверие, подкрепа и партньорство на деца, родители
и педагози.
Глобална цел:

Изграждане на иновационна образователна среда, за осъществяване на позитивна и
ефективна възпитателна работа, осигуряваща качествено предучилищно образованиеи
подкрепаза всички деца, максимално развитие на детския личностен потенциал и
възможности за пълноценна социална реализация.

Ценност:
-

Стремеж към високо ниво на професионализъм на педагогическата общност за
осъществяване на позитивна и ефективна работа, и създаване на педагогическа среда,
способстваща за постигането и.

-

Смесената по възрастов състав група деца с различни познавателни, езикови естетически,
социални и физически потребности и възможности за развитие;
Общодостъпно и приобщаващо възпитание и образование за израстване на знаещи и
можещи деца, способни на житейска и професионална реализация.
Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическите специалисти ,
основаваща се на поддържащото образование - образование през целия живот;
учителят – образец за култура на общуване в триединството учители-деца-родители;
Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството.
Анализ на състоянието или SWOT- анализ.

Сградата на детската градина е специално построена по типов проект, разположена на тиха
улица в село Драгижево. Вътрешното пространство е разпределено за две групи, 52 места, като
всяка от тях разполага със занималня и спално помещение условно разделени, санитарен възел,
офис, гардеробна и склад. За момента е използваема само едната част. Дворът на детската градина
е разположен върху площ от 2 дка, достатъчно озеленен и оборудван с необходимите детски
уреди, които са стари и подлежат на подмяна.
Материалната база на ДГ „ Вълшебство” е добра. Групата разполага с необходимите мебели,
пособия, дидактически и оперативен материал, който следва да бъде обновяван според
съвременните изисквания.
За разширяване на физическата култура на децата и повишаване на физическата им дееспособност
би допринесло създаването и оборудването на физкултурен салон в неизползваемата част на
детската градина.
Гинка Блажева Димитрова – директор; педагогически стаж – 44 години; образование – ПНУП –
бакалавър; квалификация – V ПКС
Ани Йорданова Петрова– учител; педагогически стаж – 4 години; образование – ПНУП –
магистър, квалификация IV ПКС
ПРИОРИЕТИ
Във връзка с:


управлението на ДГ



осигуряване на педагогическата услуга, която е тясно обвързана с прилаганата ПС за
холистично развитие на личността на детето;



създаване на необходимата материална и образователна среда за цялостно развитие на
детето.



поддържащата квалификация на педагогическата общност;



механизъм на взаимодействие с ОС.

План за развитие на ДГ „Вълшебство”
Политики/Приори
тети
Ангажиране на
обществеността
към живота на
детската градина

Дългосрочни и
краткосрочни цели
Съвместна работа с
обществен съвет
към ДГ
„Вълшебство“

Делегиране на
права на членовете
на ПС
Качествен
възпитателнообразователен
процес

Прилагане
на
програмна система
с
постъпателно
усъвършенстване
стила и методиката
на
работа
на
учителите
за
реализиране
на
очакваните
резултати
в
тематичното
разпределение
съобразно
променящия
се
състав на децата в
групата.

Дейности
Провеждане на
общо събрание
с членовете на
обществения
съвет на всеки
3 месеца.

Педагогически
я съвет като
орган за
вземане на
решения
Изготвяне на
програмна
система за
всяка учебна
година от 4 годишния
период.
Прилагане на
различни
педагогически
подходи, които
осигуряват
емоционален
комфорт на
децата и
стимулират
мисловните им
процеси.

Очакван
Срок
резултат
Мотивиране
2020/2024
на родителите г.
на децата за
собствен труд
и принос за
обновяване на
МТБ. Активна
дейност от
страна на
родителите в
живота на
детската
градина.
2020/2024
г.

Успешната
социализация,
развитието
потенциала на
всяко дете,
изграждането
му като
личност и
подготовката
му за
училище са в
основата на
педагогическо
то
взаимодейств
ие в
ДГ„Вълшебст
во“.
Програмната
система на
детското
заведение
като част от
настоящата
стратегия е
програма за
психологичес

2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

Осигуряване на
допълнителни
дейности

Развиване на
допълнителни
знания и умения по
образователно
направление
„Изобразително
изкуство” при
децата от
подготвителна
група на 5 и 6години.
Изучаване на
английски език.

Осигуряване на
допълнителна
дейност
Изобразително
изкуство и
Английски
език, без
заплащане от
родителите.

Подобряване на
материалните
условия за
възпитание и
обучение на
децата.

1.Осигуряване на
помещение за
физкултурен салон.

1.Преобразуван
е на свободната
занималня във
физкултурен
салон.

2.Осигуряване на
кабинет за
индивидуална
работа за деца със
СОП.

2. Процедура
по
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова

ка и
педагогическа
подкрепа в
развитието на
децата, за
придобиване
на
компетентнос
ти по всяко
образователно
направление
чрез подходи
и форми на
педагогическо
взаимодейств
ие, които са в
съответствие
със ЗПУО,
Наредба № 5
ДОС за
предучилищн
ото
образование.
Надградени
2020/2024г.
умения по
образователно
направление
„Изобразител
но изкуство".
Придобиване
на
елементарни
знания по
английски
език
/думи, песни и
др./
Осигурена
2020/2024г.
база за
реализиране
на ДОС по
образователно
направление
Физическа
култура и за
кабинет за
индивидуална
работа за деца
със СОП.

Подобряване на
дворното
пространство.

Подновяване на
уреди и настилка.

Дидактическа
осигуреност.

Обновяване на
образователната
среда

Подобряване на
кухненския блок.

Методическа
подкрепа на
младия,
новоназначен
учител.

помощ
BG05M2ОP001
-3.018
„Подкрепа за
приобщаващо
образование“
Проект на
община
Лясковец

Осигуряване на
по-голяма
практическа
насоченост на
заниманията,
включване на
игровия модел
на ситуациите и
постигане на
конкретни
резултати.
Промяна на
кътовете и
украса
съобразно
сезона и темите
в програмното
съдържание.
Цялостен ремонт на Смяна на
кухненския блок.
дограма,
вътрешно
измазване и
боядисване,
подмяна на
кухненското
обзавеждане.
Вътрешни и
Контролна
външни
дейност и
квалификации
методическо
подпомагане.
Периодичните
обучения,
вътрешните и
външни форми
на
квалификация,

Подновени
уреди и
настилка за
реализиране
на дейностите
на открито.
Адекватно и
гъвкаво
променяща се
образователна
среда.

2020/2024г.

Подобрени
условия и
хигиена при
подготвянето
на храната за
децата.

2020/2024г.

Подобряване
на
педагогическо
то
взаимодейств
ие в
педагогическа
та ситуация
като основна
форма на

2020/2024г.

2020/2024г.

Привличане на
обществеността и
институциите в
населеното място
и общината към
проблемите и
живота на
детската градина

Съвместни
дейности за
поддържане на
тясно
взаимодействие с
обществеността и
институциите в с.
Драгижево и
община Лясковец за
подпомагане на
детската градина

както и
стимулирането
на стремежа
към
самоусъвършен
стване, са
задължителни
условия за
поддържане
високо ниво на
учебновъзпитателната
работа в ДГ
„Вълшебство“.

педагогическо
взаимодейств
ие.

Читалище
Дома за стари
хора „Стара
планина“ – с.
Драгижево,
Пенсионерски
клуб – с.
Драгижево,
Родителска
общност
ЕТ „Стефанов”,
Община
Лясковец,
Отдел Закрила
на детето – гр.
Лясковец

Активна
дейност от
страна на
общественост
та и
институциите
в населеното
място и
общината в
живота на
детската
градина.

Глобална цел: Осигуряване на качествена възпитателно-образователна услуга в ДГ
„Вълшебство”, с. Драгижево за цялостно развитие на децата и подготовка за училище чрез
прилагане на адекватна и гъвкава програмна система съобразно променящите се специфики за
всяка учебна година от висококвалифицирана, мотивирана и загрижена педагогическа общност в
доминиращите условия за прилагане на игрова дейност и екологосъобразно поведение.
Основания за разработване на стратегията на ДГ „Вълшебство”:
•

Закон за предучилищно и училищно образование в сила от 01.08.2016г.;

•
Наредба №5 от 3 юни 2016г. за предучилищно образование / в сила от 01.08.2016г.
Издадена от МОН, обн. ДВ. бр. 46 от 17 юни 2016г.;
•

Закон за народната просвета;

•

Правилник за прилагане закона за народната просвета /чл. 150, ал. 1, т. 1/;

•

Писмо на МОН с изх.№9105-199/20.07.2016 г.;

•

Нуждите, потребностите и спецификата на ДГ „Вълшебство”, община Лясковец;

•

Годишни, месечни и седмични разпределения по възрастови групи 2020/2021 г.;

•

Организация на дневния режим по възрастови групи 2020/2021 г;

•

Учебни програми и учебни помагала, изд. „Бит и техника“;

Стратегията е приета с протокол № 1/15.09.2020 г. на заседание на Педагогическия съвет.

