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І Въведение
Настоящата Стратегия за развитие на ДГ „Приятели” е изготвена за периода 2020-2024 г.
Тя определя мисията, визията, основните цели и мерки за развитието на детската
градина.Стратегическия документ е резултат от анализ на моментното състояние на
институцията, който очертава бъдещи действия по посока утвърждаването ѝ като автономна,
със свой собствен облик и образователна политика, с функционална вътрешна и външна среда.
Стратегията за развитие на ДГ „Приятели” се основава на принципите, заложени в
следните нормативни и стратегически документи:















Конституция на Република България
Конвенция на ООН за правата на детето
ЗПУО
Закон за закрила на детето
Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование
Наредба за приобщаващото образование
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
Стратегия „Европа 2020”
Национална стратегия за учене през целия живот (2014 - 2020 г.)
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
(2013 – 2020 г.)
Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
(2015 – 2020 г.)
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020 г.)

ІІ Анализ на състоянието
1. Деца
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В ДГ „Приятели” се приемат деца на възраст от 1 до 3 години в яслена група и от 3 до 7
години в градинска група. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална
принадлежност или по друг диференциращ признак. Приемът се осъществява от Екип по
прием на деца по реда и условията разписани в Наредба №29 за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски
градини на територията на община Куклен /изм. с реш. № 453 от 30.06.2017г./
Силни страни
Затрудняващи моменти
 Децата са здрави и активни физически
 В групите се приемат деца,
и психически.
надвишаващи максимално допустимия
брой, което е предпоставка за шумна и
 Децата имат необходимия
напрегната обстановка и затруднява
интелектуален потенциал за формиране
индивидуалната работа с всяко дете.
на основните образователни и социални
компетентности.
 Голям процент от децата са с майчин
език, различен от българския и при
 Децата са достатъчно на брой за
постъпване в детска градина не владеят
сформиране на едновъзрастови групи.
или слабо владеят официалния език на
 Осигурени са условия за успешна
Република България, което затруднява
адаптация на децата при постъпване в
комуникацията и овладяването на
детската градина.
образователното съдържание за
 Осигурено е здравно обслужване и
съответната възрастова група.
здравна профилактика от медицинските
сестри в детската градина.
 Обхванати са всички деца на
територията на община Куклен,
подлежащи на задължително
предучилищно образование.
Вътрешен потенциал
 Установяване нивото на индивидуалните постижения на всяко дете и набелязване на
мерки за допълнителна работа с деца с обучителни затруднения и с изявени дарби.
 Стимулиране на позитивното общуване между децата.
 Създаване на приемственост между детската градина и училището.
 Превенция на агресивното поведение.

2. Кадрови ресурси
2.1. Непедагогически персонал
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Към момента в ДГ „Приятели” работят: ЗАС – 1щат; домакин – 1 щат; помощниквъзпитател – 7,5 щата; готвач – 1 щат; помощник готвач – 1 щат; огняр – 0,5 щата; чистачхигиенист – 4 щата
2.2. Педагогически персонал
Към момента в ДГ „Приятели” работят: 1 директор, 12 учители, 1 учител по музика. От тях
9 са на длъжност старши учител, а 5 – учител.
Образование и квалификация на педагогическия персонал:
Образователно-квалификационна степен:1 професионален бакалавър, 6 бакалавър, 7
магистър
Придобита ПКС: ІІІ ПКС – 6 пед. специалисти, ІV ПКС – 1 пед. специалист, V ПКС – 3 пед.
специалисти.
Силни страни
Затрудняващи моменти
 Ясна политика, съдържаща обективни
 Недостатъчна квалификация на
критерии за назначаване, съкращаване
учителите по отношение на работа с
и възнаграждение на персонала.
деца със СОП.
 Създадени условия за лична изява и
 Недостатъчни умения за работа със
професионална удовлетвореност.
съвременни образователни
софтуерни продукти.
 Квалифициран педагогически екип.
 Слаб интерес на млади учители към
 Умения за работа в екип на различни
професията на детския учител, което
нива – педагогически и обслужващ
води до затруднения при
персонал.
назначаването на нови кадри.
 Умения за прилагане на творчески
 Недостатъчни умения за
подход при реализиране на
разработване на проекти за работа по
образователно-възпитателния процес.
национални и европейски програми.
 Активност при взимане на решения
относно развитието на
образователната институция.
 Учителите са мотивирани за „учене
през целия живот”.
 Възможност за финансиране на
външноинституционални
квалификационни курсове от бюджета
на детската градина.
Вътрешен потенциал
 Популяризиране на добри педагогически практики на местно, областно и национално
ниво.
 Мотивиране на учителите за използване на иновативни и интерактивни методи в
педагогическата си практика.
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3. Образователно-възпитателен процес
Образователно-възпитателният процес в ДГ „Приятели” се провежда в съответствие с
ЗУПО, ДОС за предучилищното образование, ДОС за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и Наредбата за
приобщаващото образование по приети на ПС и утвърдени от директора Програмна система
и годишни планове.
Силни страни











Създадени са условия за „равен старт”
на всички деца.
На учителите е дадена възможност
сами да избират формите, методите и
средствата за работа.
На учителите е дадена възможност
самостоятелно да избират
познавателните книжки и учебните
помагала.
Учебното съдържание е разпределено
ритмично в годишно разпределение,
като при нужда материалът се
преструктурира, съобразно
индивидуалните възможности на
децата.
Създадени са възможности за
включване на децата в дейности по
интереси.
Представяне на детското творчество
чрез участие в изложби, базари,
концерти, открити моменти и др.
Организират се дейности за
приобщаване на децата към
националните ценности и традиции.
Гъвкав дневен режим, осигуряващ
оптимално разпределение на основните
дейности – игра, обучение, възпитание,
развлечения, закалителни дейности.

Затрудняващи моменти









Липсват условия за качествено
провеждане на процеса по
проследяване на индивидуалните
постижения на децата.
Липсват достатъчно технически
средства за качествено и пълноценно
въвеждане на ИКТ в образователновъзпитателния процес.
Голям процент деца билингви,
невладеещи или слабо владеещи
български език.
Липсва достатъчно методическа
литература, включваща описание и
приложение на иновативни и
интерактивни методи, адаптирани за
детска градина.
Ограничена възможност за двигателна
активност.
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Утвърден личностно ориентиран и
позитивен подход на обучение и
възпитание.

Вътрешен потенциал:






Планиране на допълнителни ситуации по образователно направление Български език и
литература към задължителния седмичен хорариум.
Обогатяване на учебно-техническата база с дидактични материали, технически средства
и образователен софтуер за деца в предучилищна възраст.
Обогатяване на библиотечния фонд с методическа литература.
Споделяне на добър педагогически опит между учителите в детската градина.
Осигуряване на методическа подкрепа на учителите с малък или без педагогически опит.

4. Учебно-техническа и материална база
ДГ „Приятели” разполага с 2 сгради, специално проектирани и построени за детска
градина.
В сградата на ул. „Демокрация” 14 се помещават две яслени групи и кухненски блок, в
който освен за детската ясла се приготвя храна и за млечна кухня.
В основната сграда на ул. „Славянска”№ 5 има помещения за 6 градински групи,
кабинети за директор, ЗАС, домакин, медицински персонал, учителска стая, музикален
салон,гардеробна за театрален реквизит, кухненски блок, складово и перално помещение.
Занималните за децата са светли и просторни, четири от тях са комбинирани със спални, а
за две от групите спалните помещения са отделени. Към всяка група има отделни санитарни
помещения и съблекални за децата.
В дворовете на двете сгради са обособени отделни площадки със съоръжения за игра на
открито, обезопасени с мека настилка.
Техническите средства, с които разполага детската градина са:
- 2 бр. компютри за ЗАС и домакин
- 1 бр. лаптоп за директор
- 2 бр. лаптоп за учителите
- 2 бр. устройство за сканиране, принтиране и копиране за ЗАС и домакин
- 1 бр. интерактивна дъска
- 1 бр. мултимедиен проектор и екран
- 1 бр. музикална система с 2 тонколони и 2 микрофона
- 1 бр. караоке тонколона
- 1 бр. синтезатор
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Силни страни











Обособени помещения за всяка група.
Отделни обновени санитарни възли за
всяка група.
Осигурен медицински кабинет.
Кухненски блок в сградата на ДЯ е
изцяло обновен, а в сградата на ДГ е с
нова аспирация. Двата блока са
снабдени с необходимата техника и
кухненско оборудване.
Локално парно отопление на газ.
Богат набор от костюми за сценични
изяви на децата.
Площадки за игра на двора за всяка
група.
Обновени мебели за част от групите.
Библиотечния фонд се обогатява
периодично чрез абонамент за научнометодически списания.

Затрудняващи моменти












Остарял сграден фонд.
Липса на сграден фонд, който да
обезпечи демографския прираст в гр.
Куклен
В част от занималните е необходимо
изцяло да се подмени мебелировката –
маси, бюра и столове на учителите,
дидактични шкафове и др.
Липсва физкултурен салон.
Остарели радиатори за отопление,
запушени и неработещи ефективно.
Липсва климатизация за охлаждане на
помещенията през лятото.
Недостатъчно технически средства,
необходими за педагогическия процес –
компютри за всяка група, достъп до
интернет, устройство за принтиране и
копиране за учителите, мултимедийни
проектори за всяка група.
Липсват изградени рампи за
осигуряване на достъпна среда.
Съоръженията в двора на детската
градина се нуждаят от обновяване.

Вътрешен потенциал:





Възможност за включване в общинска програма за ремонти и реконструкции,
благоустройство на детските площадки и интериора в детската градина.
Възможност за кандидатстване по национални и европейски програми с проекти
за благоустройство на сградите и двора на детската градина.
Привличане на спонсори и дарители за обогатяване на учебно-техническата база.
Постъпки пред общ. Куклен за разширяване на сградния фонд.
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5. Финансиране
Финансирането на ДГ „Приятели” за делегираните от държавата дейности, се осъществява
чрез утвърдения единен разходен стандарт за дете за съответната финансова година от
Държавния бюджет, а разходите за местна издръжка – по утвърден от община Куклен
бюджет.
Ежегодно ДГ „Приятели” получава финансови средства по проект за развитието на
физическото възпитание и спорта по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.
Детската градина участва в схеми Училищен плод” и “Училищно мляко” , финансирани от
ДФЗ.
От учебната 2019-2020 г. ДГ „Приятели” получава средства по Проект “Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование” Дейност 2 – обезпечаване на
средства за такси за детска градина.








Силни страни
Затрудняващи моменти
Коректно и редовно обезпечаване на
 Недостатъчно средства за
средствата за заплати и
осъвременяване на материалната база,
възнаграждения, осигурителни
закупуване на ИКТ и допълнителни
вноски, работно облекло и СБКО на
дидактични материали за всички
персонала.
групи.
Осигуряват се средства за
 Недостатъчно средства за ремонт и
закупуване на познавателни книжки и
осъвременяване на площадките за
учебни помагала за децата от всички
игра в двора на детската градина.
възрастови групи.
Осигуряват се средства за закупуване
на канцеларски и др. материали,
необходими за образователновъзпитателния процес.
Обезпечени са средства за
осигуряване на здравословно хранене
на децата.
Вътрешен потенциал
 Осигуряване на допълнителни средства за финансиране чрез участие на
детската градина в национални и европейски проекти и привличане на
спонсори.
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6. Партньорства и взаимодействия на детската градина със
семейството и останалите представители на социалната среда
ДГ „Приятели” осъществява успешни взаимодействия и партньорства със следните социални
партньори:
- ОС на ДГ „Приятели”
- РУО на МОН гр. Пловдив
- Община Куклен
- РЗИ
- Читалище „Никола Вапцаров” гр. Куклен
- СФ „Инди Рома 97”
- Общопрактикуващи лекари на територията на гр. Куклен: д-р Р. Горева, д-р И. Горев,
д-р Г. Джалова, д-р Трендафилова
Създадените през годините партньорства се поддържат и разширяват непрекъснато.
Включването на родителската общност в дейността на детската градина чрез разнообразни
форми на взаимодействие съдейства за повишаване на качеството на образованието,
възпитанието и социализацията на децата в ПУВ.







Силни страни
Работещо партньорство с
голяма част от родителите
Позитивна ангажираност към
проблемите на ДГ от страна на
социалните партньори

Затрудняващи моменти
 Недостатъчна информираност
на социалните страни относно
провежданата политика на
детската градина
 Незаинтересованост или
неразбиране на някои от
родителите по отношение на
образователно-възпитателния
процес в детската градина
 Свръхпретенции от страна на
някои родители

Вътрешен потенциал
Осигуряване на по-голяма публичност и популяризиране на дейността на детската
градина сред обществеността, социалните партньори и родителите
Привличане на все по-голяма част от родителите за активни партньори на детската
градина чрез включването им в разнообразни съвместни дейности
Привличане на партньори за съвместно участие в проекти
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ІІІ Мисия
Прилагане на съвременни модели на педагогическо взаимодействие с децата, които да осигурят
максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможност за пълноценна
социална реализация на детето и развитие на способностите му. Съхранявайки своята
национална култура и родова идентичност, да формираме личности, възпитани, мислещи,
обичащи природата, любознателни и готови да усвояват знания цял живот – малки творци с
голямо въображение.

ІV Визия
Чрез запазване на традициите и внедряване на иновации в организацията на образователния
процес ДГ „Приятели” да се утвърди като конкурентноспособна институция със собствен
облик, авторитет и престиж. В този смисъл настоящата Стратегия е ориентирана към:
 Предлагане на равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване
на всяко дете;
 Гарантиране на познавателното, езиковото, социалното, духовно-нравственото,
емоционалното и творческото развитие на всяко дете в съответствие с неговите
способности, потребности и интереси;
 Утвърждаване на детската градина като средище на учители, обичащи децата и
професията си, поддържащи квалификацията си, стремящи се към висока
професионална реализация и удовлетворени от работата си;
 Непрекъснато повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, както и
на средата, в която той се провежда;
 Формиране у децата на знания и умения за активно взаимодействие със социалната
среда, противодействие срещу проявите на агресия и насилие, уважение към
гражданските права и отговорности;
 Изграждане на сътрудничество, подкрепа и доверие между детската градина и
семейството.

V Водещи принципи при изпълнение на стратегията
Стратегията за развитие на ДГ „Приятели” е изготвена въз основа на принципите,
представени по-долу. Тези принципи са залегнали в цялостното съдържание на документа. С
това те се превръщат в ориентир при изготвяне и провеждане на цялостната политика на
детската градина. Основните принципи са:
- Законосъобразност - съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и
подзаконовите нормативни актове
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- Кохерентност - осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите
политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни
- Партньорство - активно и координирано взаимодействие с всички заинтересовани страни
при реализацията на политиките на детската градина.
- Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите - значимостта на
образователната система предполага висока степен на информираност на обществото.
- Приемственост - осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от
управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и
политиките за изпълнение на приетите цели
- Устойчивост на резултатите - осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на
постигнатите резултати.
- Отчетност, мониторинг и контрол - постигане на по-висока степен на ефективност.
- Иновативност - осъвременяване и модернизиране на образователно-възпитателната
система.
Стратегията разпознава и прилага принципите, въведени с чл.3 от ЗПУО. Според Закона
образованието като процес на обучение, възпитание и социализация е национален приоритет и
се развива в съответствие със следните принципи:
1. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика;
2. равен достъп и приобщаване на всяко дете;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
4. съхраняване на етнокултурното многообразие;
5. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес;
6. качество на образованието;
7. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
8. системност, аналитичност, прозрачност, отчетност и предвидимост на образователните
политики;
9. диалогичност и ангажираност с държавата, общините, юридическите лица с нестопанска
цел, работодателите, родителите, гражданите и другите заинтересовани страни.

VІ Стратегически и специфични цели и мерки
Визията на ДГ „Приятели” е достижима до 2025 година при постигане на следните
стратегически и специфични цели чрез реализиране на съответните мерки:
Стратегическа цел I: Гарантиране на достъпа до предучилищно образование на децата на
територията на гр. Куклен.
Специфична цел I.1. Гарантиране на достъпа до образование.
 Мярка I.1.1. Изграждане на прозрачна и улесняваща родителите система за
записване и достъп на децата до детската градина ;
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Мярка I.1.2. Осигуряване на достъп до образование за деца със специални
образователни потребности, деца в риск и от социално уязвими общности;
 Мярка І.1.3. Осигуряване на достатъчно свободни места за прием на децата в детска
ясла и детска градина.
Специфична цел I.2. Осигуряване на максимален обхват на децата, подлежащи на
задължително предучилищно обучение.
 Мярка I.2.1. Подобряване обхвата на деца в предучилищно обучение;
Стратегическа цел II: Подобряване качеството на образователно-възпитателния процес в
ДГ „Приятели”.
Специфична цел II.1. Повишаване квалификацията па педагогическите кадри.
 Мярка II.1.1. Разработване на план за квалификация на педагогическите
специалисти;
 Мярка II.1.2. Създаване на подкрепяща среда за учители, въвеждащи добри
практики;
 Мярка II.1.3. Стимулиране кариерното израстване на учителите;
Специфична цел II.2. Привличане на млади педагогически кадри
 Мярка II.2.1. Проучване на потребностите от подновяване на кадровия състав;
 Мярка II.2.2.Привличане на млади учители в педагогическия колектив;
 Мярка II.2.3. Създаване на механизъм за подкрепа на млади педагогически кадри;
Специфична цел II.3. Активна употреба на информационно-комуникационни
технологии /ИКТ/ в образователно-възпитателния процес.
 Мярка II.3.1. Въвеждане на съвременни ИКТ методи и форми за обучение.
 Мярка II.3.2. Анализ на състоянието на наличната ИКТ инфраструктура в детската
градина и изготвяне на план за обновяването и поддържането й;
 Мярка II.3.3. Осигуряване на интернет връзка във всички групи в детската градина.
Стратегическа цел III: Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване
на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание
Специфична цел III.1. Непрекъснато модернизиране и поддържане на сградния фонд и
материално-техническата база на детската градина.
 Мярка III.1.1. Обновяване, модернизиране и поддържане на сградния фонд и
материалната база за обучение и спорт;
 Мярка III.1.2. Поддръжка на системата за охрана и видеонаблюдение;
Специфична цел III.2. Осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и
възпитание
 Мярка III.2.1. Изграждане на достъпна архитектурна среда и осъвременяване
занималните;
 Мярка III.2.2. Благоустрояване на дворните пространства;
Стратегическа цел ІV: Осъществяване на обща и индивидуална подкрепа за личностно
развитие на децата.
Специфична цел ІV.1. Прилагане на индивидуален подход към децата за подкрепа за
личностното им развитие.
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Мярка ІV.1.1. Осигуряване на педагогическа подкрепа за деца с трудности при
овладяване на учебния материал;
 Мярка ІV.1.2. Осигуряване на педагогическа подкрепа за деца с изключителни
способности, дарби и интереси;
Специфична цел ІV.2. Създаване на условия за включване на децата в допълнителни
дейности
 Мярка ІV.2.1. Предлагане на дейности по интереси извън ДОС, осигурени от
външна фирма;
 Мярка ІV.2.2 Оформяне на кътове по интереси в занималните на всички групи в
детската градина;
Специфична цел ІV.3. Насърчаване на деца с изявени дарби
 Мярка ІV.3.1. Поощряване на даровити деца с морални и материални награди;
 Мярка ІV.3.2. Подкрепа развитието на творческия потенциал на децата за
утвърждаване на общочовешките и европейски ценности и съхраняване на
българските традиции;
Стратегическа цел V: Разширяване на сътрудничеството между детската градина и
семейството, държавните и културните институции.
Специфична цел V.1. Активно взаимодействие между детската градина и семейството.
 Мярка V.1.1. Осъвременяване на формите за сътрудничество с родителите.
 Мярка V.1.2. Осигуряване на прозрачност относно управленската и образователновъзпитателната дейност в детската градина.
Специфична цел V.2. Активно взаимодействие с община, училище, неправителствени
организации и други заинтересовани страни.
 Мярка V.2.1. Осигуряване на партньорство за съвместно участие в проекти.
 Мярка V.2.2. Осъществяване на приемственост между детската градина и
училището.
 Мярка V.2.3. Популяризиране на дейността на детската градина.

VІІ Очаквани резултати, индикатори – приложение 1
VІІІ Планиране, наблюдение и отчитане на изпълнението
1. План за действие по изпълнение на стратегията – приложение 2
Стратегията за развитие ДГ „Приятели” за периода 2020 - 2024 г. предвижда постигане на
поставените стратегически цели и подцели чрез мерки и дейности, разработени в програми за
четири периода:
- I период -2020/2021 уч. г.;
- II период – 2021/2022 уч. г.;
- III период – 2022/2023 уч. г.;
- IV период - 2023/2024 уч. г.
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Стратегията и Програмите имат характер на отворен документ, който може да се развива,
усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.
Актуализация може да се извърши при необходимост и/или след оценката за въздействие,
по реда на приемане на стратегията.

2. Наблюдение
Наблюдението включва:
- отчитане на индикаторите, заложени в програмите;
- анализ на състоянието, потребностите и набелязване на мерки за подобрение;
- актуализиране на действащи и/или разработване на нови програми за действие;
- информиране на всички заинтересовани страни за постигнатите резултати по заложените
дейности.
Отговорници за наблюдението по изпълнение на програмите са директорът на ДГ
„Приятели” и сформиран от него екип от педагогически специалисти, работещи в детската
градина.
9.3. Отчитане
Отчитането на изпълнението на стратегията се осъществява чрез:
- Изготвяне на отчети за изпълнението на програмите към стратегията за съответните
периоди и представяне пред ПС и ОС на ДГ „Приятели”;
- Изготвяне на обобщен доклад за изпълнението на Стратегията за развитие на ДГ
„Приятели” за периода 2020 - 2024
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Приложение 1
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ДГ „ПРИЯТЕЛИ” ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

Стратегическа цел I: Гарантиране на достъпа до предучилищно образование на децата на територията на гр. Куклен.
Специфична цел

Мярка

Очаквани резултати

Специфична цел I.1. Гарантиране на
достъпа до образование.

Мярка I.1.1. Изграждане на
прозрачна и улесняваща родителите
система за записване и достъп на
децата до детската градина ;
Мярка I.1.2. Осигуряване на достъп
до образование за деца със специални
образователни потребности, деца в
риск и от социално уязвими
общности;

Родителите са запознати с Наредба
№29 за условията и реда за
записване, отписване и преместване
на деца в предучилищна възраст в
общинските детски градини на
територията на община Куклен.

Форми за обратна връзка

Създаден е и изпълнява своите
функции Екип по прием на децата .

Заповед на директора, протоколи от
заседанията на Екипа, списъци с
новоприетите деца
Съществуващи файлове за изтегляне
на: Заявление за прием на дете в ДГ,
Декларация
за
ползване
на
преференции при заплащане на такса
на адрес: www.dgpriateli.org
Отчети и анализи

Мярка І.1.3. Осигуряване на
достатъчно свободни места за прием
на децата в детска ясла и детска
градина.

Специфична цел I.2. Осигуряване на
максимален обхват на децата,
подлежащи на задължително
предучилищно обучение.

Мярка I.2.1. Подобряване обхвата на
деца в предучилищно обучение

Документите, необходими за прием
на дете в ДГ са налинчни за
изтегляне на интернет страницата
на ДГ „Приятели”.
В ДГ са приети, децата на всички
родители, заявили желанието си за
това и всички деца, подлежащи на
задължително
предучилищно
образование.
Създаден е и изпълнява своята
дейност Екип за обхват на децата

Индикатори за наблюдение и
оценка

Заповед на директора, документи от
дейността на Екипа

Стратегическа цел II: Подобряване качеството на образователно-възпитателния процес в ДГ „Приятели”.
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Специфична цел II.1. Повишаване
квалификацията па педагогическите
кадри.

Мярка II.1.1. Приемане на план за
квалификация на педагогическите
специалисти;

Разработен и утвърден Годишен
план
за
квалификация
на
педагогическите специалисти

Брой педагогически и управленски
кадри, преминали през курсове за
повишаване на квалификацията

Мярка
II.1.2.
Създаване
на
подкрепяща среда за учители,
въвеждащи добри практики;

Разработени
процедури
за
поощряване на учителите, споделящи
добри педагогически практики

Брой реализирани иновации
Брой участващи учители

Реализирани
иновации
в
педагогическите практики и в
организацията на образователния
процес
Мярка
II.1.3.
Стимулиране
кариерното израстване на учителите;
Специфична цел II.2. Привличане на
млади педагогически кадри

Специфична цел II.3. Активна
употреба на информационнокомуникационни технологии /ИКТ/ в
образователно-възпитателния
процес.

Стимулиране на учителите за
повишаване на професионалната
квалификация
от

Брой
учители,
повишили
професионалната си квалификация
Процент на работещите в ДГ
педагогически
специалисти
на
възраст до 35 години

Мярка
II.2.1.
Проучване
на
потребностите от подновяване на
кадровия състав;
Мярка II.2.2.Привличане на млади
учители в педагогическия колектив;
Мярка II.2.3. Създаване на
механизъм за подкрепа на млади
педагогически кадри

Анализ на потребностите
обновяване на кадровия състав

Разработен план за наставничество
на млади, новоназначени учители

Брой учители

Мярка II.3.1. Въвеждане на
съвременни ИКТ методи и форми за
обучение.

Педагогическите специалисти са
квалифицирани за работа с ИКТ,
използват
готови,
създават
собствени
електронни
образователни ресурси и работят с
електронните
варианти
на

Брой учители, използващи ИКТ в
образователния процес

Привлечени млади учители
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познавателните книжки
Мярка II.3.2. Анализ на състоянието
на наличната ИКТ инфраструктура в
детската градина и изготвяне на план
за обновяването и поддържането й;
Мярка II.3.3. Осигуряване на
интернет връзка във всички групи в
детската градина.

Осигурена е необходимата техника
във всички групи в ДГ

Брой компютри, проектори и др.
техника

Съществува
необходимата
интернет свързаност

Интернет връзка

Стратегическа цел III: Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за
обучение и възпитание
Специфична цел III.1. Непрекъснато
модернизиране и поддържане на
сградния фонд и материалнотехническата база на детската
градина.

Специфична цел III.2. Осигуряване
на позитивна подкрепяща среда за
обучение и възпитание

Мярка III.1.1. Обновяване,
модернизиране и поддържане на
сградния фонд и материалната база за
обучение и спорт;

Изготвен анализ на потребностите
на ДГ от модернизация и поддръжка
на материалната база

Анализ

Реализирани програми и проекти за
модернизация на сградния фонд и
материалната база

Брой реализирани проекти

Обновени и поддържани на сграден
фонд и материална база в
съответствие с потребностите,
установени в проведения анализ

Закупени
ремонти

Мярка III.1.2. Поддръжка на
системата за охрана и
видеонаблюдение;

Осигурен ефективен
режим в ДГ

охранителен

Действаща система за охрана и
видеонаблюдение

Мярка III.2.1. Изграждане на
достъпна архитектурна среда и
осъвременяване занималните;

Адаптиране на архитектурната
среда за улесняване на достъпа до
сградата на ДГ

Изградени рампи на всички стълбища
на входовете към двора на ДГ

материали,

извършени
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Мярка III.2.2. Благоустрояване на
дворните пространства

Привеждане и поддържане на
площадките за игра в двора на ДГ в
съответствие с изискванията за
безопасност на децата и свеждане
до минимум на достъпа на външни
лица

Ремонтирани дворни площадки и
съоръжения за игра
Изградена плътна ограда около
двора на ДГ

Стратегическа цел ІV: Осъществяване на обща и индивидуална подкрепа за личностно развитие на децата.
Специфична цел ІV.1. Прилагане на
индивидуален подход към децата за
подкрепа за личностното им
развитие.

Мярка ІV.1.1. Осигуряване на
педагогическа подкрепа за деца с
трудности при овладяване на учебния
материал;
Мярка ІV.1.2. Осигуряване на
педагогическа подкрепа за деца с
изключителни способности, дарби и
интереси;

Проведени диагностични процедури
за проследяване на индивидуалното
развитие на всяко дете в ДГ в
началото и в края на учебната
година и набелязани мерки за
индивидуална работа

Протоколи
от
проведени
диагностични процедури и мерки за
обща и/или допълнителна подкрепа

Проведен скрининг тест за
ранно оценяване на потребностите
от подкрепа за личностно развитие
на децата на възраст от 3 години до
3 години и 6 месеца постъпили за
първи път в детската градина.

Протоколи от проведен скрининг
тест

План за ПЛР
Изготвен план за подкрепа
личностно развитие на децата

Специфична цел ІV.2. Създаване на
условия за включване на децата в
допълнителни дейности

за
Брой деца, на които е оказана обща
или допълнителна подкрепа за
личностно развитие

Мярка ІV.2.1. Предлагане на
дейности по интереси извън ДОС,
осигурени от външна фирма;

Включване на децата в допълнителни
дейности по интереси

Брой включени деца

Мярка ІV.2.2 Оформяне на кътове по
интереси в занималните на всички

Развиване
на
талантите
и
способностите на децата, чрез

Обособени кътове в занималнята на
всяка група
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групи в детската градина
Специфична цел ІV.3. Насърчаване
на деца с изявени дарби

Мярка ІV.3.1. Поощряване на
даровити деца с морални и
материални награди;
Мярка ІV.3.2. Подкрепа развитието
на творческия потенциал на децата за
утвърждаване на общочовешките и
европейски ценности и съхраняване
на българските традиции

включване в самостоятелно избрана
дейност в специално обособени за
целта пространства в занималните
Разработена и приета на ПС
система за поощряване на децата с
морални и материални награди

Активност на децата в кътовете

Участие на децата в конкурси и
изложби

Брой на децата, участвали
различни инициативи

Участие на децата в концерти и
чествания, организирани от ДГ или
друга организация

Брой организирани инициативи

Брой наградени деца

в

Отбелязване
на
националните
празници и други значими дати

Стратегическа цел V: Разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, държавните и културните
институции.
Специфична цел V.1. Активно
взаимодействие между детската
градина и семейството.

Мярка V.1.1. Осъвременяване на
формите за сътрудничество с
родителите.

Въвеждане на иновативни форми на
сътрудничество

% родители, участващи активно в
организираните мероприятия
Анкети за удовлетвореността на
родителите от сътрудничеството с
ДГ

Мярка V.1.2. Осигуряване на
прозрачност относно управленската и
образователно-възпитателната
дейност в детската градина.

Актуализирана
информация
интернет страницата на
„Приятели”

на
ДГ

Актуализирани
информационни
табла във всички групи

www.dgpriateli.org
–
интернет
страница на ДГ „Приятели”
Периодичен контрол
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Известяване на родителите чрез
канали за онлайн комуникация /Viber,
Messenger, e-mail и др./

Специфична цел V.2. Активно
взаимодействие с община, училище,
неправителствени организации и
други заинтересовани страни.

Мярка V.2.1. Осигуряване на
партньорство за съвместно участие в
проекти.

Разработени и реализирани проекти,
съвместно с НПО, община и/или
други организации

Брой реализирани проекти

Мярка V.2.2. Осъществяване на
приемственост между детската
градина и училището.

Реализиране
на
съвместни
инициативи със СУ „Отец Паисий”
гр. Куклен

Брой реализирани инициативи

Организиране и провеждане на
инициативи за популяризиране на
дейността на
ДГ /открити
моменти, концерти, тържества,
изложби и др./

Брой проведени мероприятия

Публикуване на снимки и видео в
интернет страницата на ДГ

Галерия на интернет страницата на
ДГ „Приятели”

Статии и репортажи в областни и
местни информационни медии

Брой статии и репортажи

Мярка V.2.3. Популяризиране на
дейността на детската градина.
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Приложение 2

Утвърждавам!
Директор:
/Надка Щътова/

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
по изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ
„Приятели”
за периода 2020-2024 година
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Приложение 3

Програмна система
на
детска градина „Приятели”
гр. Куклен

Настоящата стратегия е приета на заседание на педагогическия съвет /Протокол
№7/08.09.2020 г. и утвърдена със заповед №……………/……………….. на директора.
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І. Концепция за образователната политика на детската градина
Програмната система, с която работи ДГ ”Приятели”е „Златно ключе” на издателство Бит и
техника.Тя е разработена съгласно чл.70,ал.1 от Закона за предучилищно и училищно
образование, Наредба №5 за предучилищното образование и Държавните
образователни стандарти от 2016г, като част от стратегията за развитие на детското
заведение. Програмната система е предназначена за деца от три до седем години,
представлява цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на
педагогическо взаимодействие и създава условия за придобиване на компетентности
по всички образователни направления.
Програмната система ще подпомогне учителя, за да осигури условия за пълноценно
детско развитие така че:
- Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри,
познание, радост и творчество.
- Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си
работа с децата и родителите.
- Родителят да „израства“ заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага
разгръщането на неговия потенциал.
Програмната система е неотменна част от стратегията за развитие на ДГ“Приятели” гр.
Куклен за периода 2020-2024 г. и реализира част от стратегическите цели и дейности на
детската градина при 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. /чл.29 от Наредба №5/03.06.2016 г./

ІІ. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен
очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни
участници са учителят и детето. Целенасочената и мотивирана активност на
детето в процеса на овладяване на знания, умения и отношения се осъществява,
чрез познавателни, игрови и диагностични дейности.
1. Подходи на педагогическо взаимодействие:
 Игров - „Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене
чрез игра…“, чл.3 от Наредба №5/03.06.2016 г.
 Възрастов- налага непрекъснато отчитане на възрастовите особености на детето в
предучилищна възраст. Той осигурява в достатъчна степен достъпност при отчитане
на реалните детски възможности. Този подход дава възможност учителя да предвиди
или планира подходящи стимули за реализиране потенциала на децата, за подпомагане
и провокиране на детското личностно и творческо развитие.
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 Комплексно-интегрален – Той се проявява във взаимовръзката между
многобройните форми на организация на педагогическото взаимодействие. Ролята на
учителя е да подбере подходящи дейности от различните образователни направления
и да ги съчетае, за да се развият знанията и уменията на децата.
 Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности
с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти
и общуване в различни формални и неформални обединения;
 Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват
непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция,
осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.
 Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се
работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв).
 Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат
като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното
поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени
връстници и възрастни.

2. Форми на педагогическо взаимодействие:
В целодневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното
време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:



условия и време за игра и почивка;

 условия и време за хранене;
 дейности по избор на детето.
Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и
организират деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на
педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично
разпределение.

 Основна форма на педагогическо взаимодействие са Педагогическите ситуации,
които се организират само в учебно време и осигуряват постигането на
компетентностите, като очаквани резултати, която протича предимно под формата
на игра. Педагогическите ситуации се провеждат по следните Образователни
направления:
- Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е
структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически
правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и
Пресъздаване на литературно произведение.
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- Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е
систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване,
Пространствени отношения, Времеви отношения, Равнинни фигури.
- Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в
четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и
здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и
национални ценности.
- Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по
образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни
умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и
техники и Изобразително творчество.
- Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е
систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и
игра и Елементи на музикалната изразност.
- Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното
направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране,
Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност,
Техника.
- Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е
структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна
дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност,
Игрова двигателна дейност.
 Допълнителните форми са самостоятелни дейности по избор на детето – в
зависимост от условията в групата и дейности, организирани от детския
учител,които включват :







Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и
др.
Утринна гимнастика
Творчески занимания по интереси
Празници и концерти
Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби,
музеи и др.
Разходки и екскурзии сред природата
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Дейности за формиране на битови, здравни, хигиенни и навици.
Дейности за формиране на етични форми на общуване.
Дейности за формиране на естетически усет.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат
са, както следва:

3. Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)
Таблица 2. Седмичен
брой педагогически ситуации за I група (3–4 г.)

ОБРАЗОВАТЕЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

I група (3–4 г.)
Времетраене на педагогическа ситуация:
15 – 20 минути
Минимален брой ПС Допълнителен брой ПС

1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят

1
1
1

+1

4. Изобразително изкуство
5. Музика
6. Конструиране и технологии
7. Физическа култура
Целодневна организация

2
2
1
3
11

+1

13

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 г.)
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за II група (4–5
II група (4–5 г.)
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство
5. Музика
6. Конструиране и технологии
7. Физическа култура
Целодневна организация

Времетраене на ПС: 15 – 20 минути
Минимален
брой ПС

Допълнителен брой

2
1
2
2
2
1
3

+1
+1

13

15

(+ 2 до 5 броя)

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)
III подготвителна група (5–6 г.)
ОБРАЗОВАТЕЛНО

Времетраене на ПС: 20 – 30 минути
Минимален бр. ПС

Допълнителен брой

1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство
5. Музика
6. Конструиране и технологии

2
2
2
2
2
2

+1

7. Физическа култура
Целодневна организация

3
15

НАПРАВЛЕНИЕ

16
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ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.)–7

IV подготвителна група (6–7 г.)
Времетраене на ПС: 20 – 30 минути

ОБРАЗОВАТЕЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство
5. Музика
6. Конструиране и технологии
7. Физическа култура

Минимален
брой ПС
3
3
2
2
2
2
3

Допълнителен брой
ПС (+ 2 до 5)
+1

17

18

Целодневна организация

4. Седмично разпределение на основните форми

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

БЕЛ

Музика

ОС

БЕЛ

Музика

ИИ

Математика

КТ

ФК

ОС

Следобед

Сутрин

ДЯ

І група
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Следобед

Сутрин
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Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ОС

ИИ

БЕЛ

КТ

Математика

ФК

ФК

ИИ

Музика

Музика

БЕЛ

ФК

ИИ

Следобед

Сутрин

ІІ група
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ОС

БЕЛ

Музика

Математика

ФК

Музика

ИИ

КТ

ИИ

БЕЛ

ФК

ОС

БЕЛ

ФК

Математика

Следобед

Сутрин

ІІІ група
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ОС

Музика

КТ

Музика

БЕЛ

БЕЛ

Математика

ФК

Математика

ИИ

ИИ

КТ

БЕЛ

ОС

ФК

ФК

ІV група
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Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ОС

Музика

БЕЛ

Музика

БЕЛ

БЕЛ

Математика

КТ

Математика

ИИ

БЕЛ

ФК

Следобед

ФК
ИИ

ФК
ОС

Математика

КТ
5. Организация на дневното пребиваване на децата при целодневна организация на
обучението

ДЯ
1

Прием, мед. филтър, свободноизбираема дейност

7,00 – 8.30 ч.

2

Утринно раздвижване и подготовка за закуска

От 8,30 до 8,40 ч.

3

Закуска

8,40 – 9,00 ч.

4

Тоалет

9,00 – 9,30 ч.

5

Игри с играчки, организирани занимания
/подготовка за сън за деца до 1 г. и 6 м/, разходка

9,30 – 11,30

6

Обяд

11,30 – 12,30 ч.

7

Сън

12,30 – 15,30 ч.

8

Събуждане, тоалет

15,30 – 16,00 ч.

9

Закуска

16,00 – 16,30 ч.

10

Занимания, игри, изпращане

16,30 – 18,30 ч.

І група
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прием, мед. филтър, свободноизбираема дейност
Утринно раздвижване и подготовка за закуска
Закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/
Междинна закуска
Игри , разходки и дейности по избор
Обяд и подготовка за сън
Сън
Раздвижване – ПИ
Следобедна закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/

7,00 – 8.30 ч.
От 8,30 до 8,40 ч.
8,40 – 9,00 ч.
9,00 – 9,45 ч.
9,50 ч.
10,15 – 11,30
11,30 – 12,30 ч.
12,30 – 15,30 ч.
15,30 – 15,45 ч.
15,45 – 16,00 ч.
16,00 – 16,30 ч.

12

Игри, дейности по интереси и изпращане на децата

16,30 – 18,30 ч.

ІІ група

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прием, мед. филтър, свободноизбираема дейност
Утринно раздвижване и подготовка за закуска
Закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/
Междинна закуска
Игри , разходки и дейности по избор
Обяд и подготовка за сън
Сън
Раздвижване – ПИ
Следобедна закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/

7,00 – 8.30 ч.
От 8,30 до 8,40 ч.
8,40 – 9,00 ч.
9,00 - 9,50 ч.
10.00 ч.
10,15 – 11,30 ч.
11,30 – 12,30 ч.
12,30 – 15,30 ч.
15,30 – 15,45 ч.
15,45 - 16,00 ч.
16,00 – 16,30 ч.

12

Игри, дейности по интереси и изпращане на децата

16,30 – 18,30 ч.

ІІІ група
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прием, мед. филтър, свободноизбираема дейност
Утринно раздвижване и подготовка за закуска
Закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/
Междинна закуска
Игри , разходки и дейности по избор
Обяд и подготовка за сън
Сън
Раздвижване – ПИ
Следобедна закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/

7,00 – 8.30 ч.
От 8,30 до 8,40 ч.
8,40 – 9,00 ч.
9,00 - 9,50 ч.
10.00 ч.
10,15 – 11,50 ч.
12,00 – 12,30 ч.
12,30 – 15,00 ч.
15,15 – 15,45 ч.
15,45 - 16,00 ч.
16,00 – 16,30 ч.

12

Игри, дейности по интереси и изпращане на децата

16,30 – 18,30 ч.

ІV група
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прием, мед. филтър, свободноизбираема дейност
Утринно раздвижване и подготовка за закуска
Закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/
Междинна закуска
Игри , разходки и дейности по избор
Обяд и подготовка за сън
Сън
Раздвижване – ПИ
Следобедна закуска
Педагогически ситуации /от седмичната програма/

7,00 – 8.30 ч.
От 8,30 до 8,40 ч.
8,40 – 9,00 ч.
9,00 - 10,30 ч.
10.30 ч.
10,45 – 12,00 ч.
12,00 – 12,30 ч.
12,30 – 15,00 ч.
15,15 – 15,45 ч.
15,45 - 16,00 ч.
16,00 – 16,30 ч.

12

Игри, дейности по интереси и изпращане на децата

16,30 – 18,30 ч.

Забележка: Дневният режим за целодневна организация в детската градина и определените в тях
дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата.

ІІІ. Тематично разпределение по образователни направления
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В ДГ „Приятели” се използват примерните годишни разпределения към програмна система „Златно
ключе” на издателство Бит и техника като педагогическите екипи по групи имат свободата да
упражнят своята лична преценка и да взимат решения, така че да приспособят материала като
отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда във всяка група.
Програмната система предполага изборност и свобода при подреждане на образователното
съдържание в практиката съобразно конкретните условия в детската градина, вариативност и
педагогическо творчество. Тя ползва утвърдените от МОН учебни помагала и стандартизирани
диагностични тестове и процедури. Ефективното реализиране на образователното съдържание в
програмната система се гарантира от квалифицираните педагози в детската градина с базисна и
следдипломна подготовка.

ІV. Методи и форми за проследяване на постиженията на децата
1. Текущи - наблюдение, познавателна задача, продуктивна дейност, социометрични методи
2. Периодични - Диагностични процедури за проследяване на индивидуалните постижения на
децата в началото и в края на учебната година по установена тестова батерия към комплекта с
познавателни книжки по програмна система „Златно ключе” на издателство Бит и техника.
Като критерий за оценка са използвани очакваните резултати по всички ОН, заложени в ДОС
за предучилищното образование.Постиженията на всяко от децата се отразяват в
индивидуален протокол като постиженията се разделят на 3 нива: недостатъчно, достатъчно и
значително;

V. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното
образование.
Механизмът има за цел да регламентира конкретните задължения за координирани действия
между всички ангажирани субекти в процеса на предучилищното образование за осигуряване на
качествено предучилищно образование за всяко дете.

Задачи:






Да обедини съществуващите и да открива нови ресурси за ефективно взаимодействие
между участниците.
Да регламентира техните права и задължения.
Да определи формите и подходите на сътрудничеството.
Да изясни възможностите за управление и контрол на процеса.
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Интерактивната образователна технология в предучилищна възраст се характеризира с
постоянно взаимодействие между всички участници в процеса от началото му до неговия финал.
Ефективно овладяване на съвременни модели и механизми на взаимодействие с децата в
предучилищна възраст се осъществява с постигане на баланс между качеството на образованието и
професионалната автономия на учителите.
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван
резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.
При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват предимно игрова дейност
за постигането на компетентностите според ДОС за предучилищна възраст.
Предучилищното образование като процес на възпитание,социализация и обучение на децата
се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. Те са участници и партньори в
предучилищното образование заедно с децата, учителите, управителя на детското заведение и другите
педагогически специалисти. Семейството създава първата среда, в която детето се научава да
подрежда и отличава моментите от всекидневния си опит и се ориентира в човешките
взаимоотношения. Затова е необходима сигурна и здрава връзка между семейството и детската
градина, която може да съществува единствено чрез непрекъснати взаимодействия между учители и
родители. Ползата от това взаимодействие е многостранна. Формите на сътрудничество се определят
съвместно от директора, учителите, другите педагогически специалисти и родителите.
Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и родителите създават условия за
постигане на целите на предучилищното образование от Закона за предучилищното и училищното
образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за
учене.
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