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УТВЪРЖДАВАМ:  
 
 
 

 
 
 

 
Заповед № 26/15.09.21г.  
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
на ДГ №139 „Панорама“ 
за периода 2020 - 2024 г. 

 
 

              ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Настоящата Стратегия за развитие на  ДГ ”Панорама”  се основава на принципите и насоките 
на ЗПУО, приоритетите на МОН, Столична община  и спецификата на детската градина. 

  Съобразена е още и с: 
 

 Конвенцията на ООН за правата на детето; 
 Закона за закрила на детето; 
 Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;  
 Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

/2015-2020 г./; 
 

I. Общи положения 
 

Стратегията за развитие на ДГ“Панорама“ е разработена с цел да служи за стратегическо 

позициониране на детската градина на национално равнище, отговаряйки на националните приоритети. 

Тя определя общите насоки на развитие на нейната дейност, акцентира върху видовете мероприятия, 

които ще се развиват в перспектива, съобразно наличния потенциал, създава условия за съгласуване и 

координиране на действията, свързани с различните дейности. Разработването на стратегията позволява 

да се анализират взаимодействията на детската градина с външната среда, като по този начин се 

извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и ценности, откриват се слабите звена, 

идентифицират се недостатъци и потребности.  
 
 Реализирането на стратегията се основава на всеобхватен и систематичен подход, мотивиране на 
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всички работещи в детската градина, осигуряване на адекватни ресурси – човешки, финансови, 

технически, проследяване на изпълнението на задачите и търсене на отговорност, изграждане на 

адекватна комуникационна политика, както и адекватна културна управленска среда.  
 
В Центъра на цялостната работа в детското заведение се поставя детето, като неповторима и 

уникална личност със специфични възможности и потребности. 
 

 
IІ. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина и мястото й в 

системата на предучилищното образование в населеното място  
 
Анализът е направен с цел постигане на  една широкообхватна оценка на факторите, които са от 

значение за развитието на ДГ“Панорама“,  наличните ресурси, които са необходими за постигане на 

целите, показва в каква заобикаляща среда се намираме и уточнява  какви данни са необходими в 

подкрепа на разработването на стратегията. 
 
 

2.1. ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 
 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 
I.Общи положения: 
1.Осигурява свободен и равен шанс на децата до 

възпитание, обучение и социализация 
2.Източник на знания, умения, творчество и 

възможност за изява. 
3.Много добра  педагогическа и предметна среда. 
4.Място за съхраняване на българската 

идентичност и активен проводник  на ценности и 

добродетели. 
5.Проличава управленската култура на 

ръководството /директор, педагогически съвет/  и 

възможностите на организацията. 
6.Налице е самостоятелен облик и визия на 

детската градина., изграден авторитет и позиции в 

обществото. 
7. Вижда се цялостния облик на ДГ- на всички 

звена и взаимодействията между тях. 
8.Социализира и подготвя детето за успешен старт 

в първи клас. 
 

 
 
1.Липса на инструментариум за 
 диагностика на училищната готовност. 
2.Недостатъчно сътрудничество и помощ  
от страна на семейството. 
3.Слаба приемственост и сътрудничество 
 с начален курс. 
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ІІ.Деца: 
1.Бърза адаптация и социализация. 
2.Личностно-ориентирано педагогическо 

взаимодействие 
3.Съобразяване с индивидуалните желания и 

потребности. 
4.Възможности за самостоятелен избор и 

самоизява. 
5.Условия за формиране на приятелства и обмяна 

на личен опит. 
6.Формиране на ценностни качества и 

добродетели . 
7.Формиране на знаеща, можеща и с 

необходимото самочувствие детска личност. 
 Прием в ДГ- целогодишно. 
 Брой деца - общо – 295 
 Деца със СОП -  30 

 
ІІІ.Кадрови ресурси: 
1. 
Директор -магистърска степен,  І І І  ПКС. 
 
 
Педагози:  
66,66 % бакалаври  33.33  % магистри     / V,ІV 

ПКС и един с І ПКС/  
 
Непедагогически персонал:  
 1% -с основно образование  
 99% - със средно и средно специално.  
 
Средна възраст на педагогически и 

непедагогически персонал – 35:45 години 
 
 
IV.Възпитателно-образователен процес: 
1.Наличие на богата, разнообразна и стимулираща 

педагогическа среда 
2.Използване на съвременни интерактивни 

технологии, методи и похвати 
3.Насоченост към формиране на логическо 

мислене, обобщаване на личния опит, пренос на 

знания. 
4.Стремеж към формиране на знаеща, можеща и с 

 
 
 
 
Не достатъчна интеграция на деца със СОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
Рядко, но се случва формално участие в 

квалификационни курсове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Липса на музикален салон във филиалната 

сграда. 
 
Липса на площадка по БДП във филиална сграда 
 
Нужда от реновиране на една дворна площадка 

във филиалната сграда 
 
Обучението по немски език се възпрепядства в 

някои групи, заради липса на чуждовзикови 
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необходимото самочувствие детска личност. 
5.Формиране на ценности ориентации и 

добродетели  
6.Съхраняване на българската идентичност и 

проводник на родолюбие. 
7.Стремеж към формиране на практически знания 

и умения. 
8. Резултати от диагностика на изходно ниво 

много добри и отлични 

9.Целенасочена допълнителна работа за развиване 

заложбите и способностите на децата 

10.Много добре водена  документация 

11.Разнообразен, взаимно достъпен и използван по 

предназначение потенциал от знания и 

способности на всички членове на екипа 

12. Обучение по немски език съобразено с ДОС за 

всяка възрастова група 

 

 
V.Учебно-техническа и материална база: 
1.  
Сградният фонд на детското заведение е актуван 

публична общинска собственост.Състои се от две 

самостоятелни сгради и дворове. 
Сграден фонд  на сграда – централа е в добро 

състояние и разполага с: 
 

 
тративен корпус 

от тях включва: занималня- спалня, гардеробна, 

санитарен възел, сервизни помещения.  
Има оборудван физкултурен-музикален салон. 

пространство с шест площадки за игра. 
Сграден фонд  на сграда –филиал е в добро 

състояние. Състои се от четири групи, кухненски 

блок ,складови помещения. 
Има обширно дворно място с четири площадки. 

квалификации на педагогическите специалисти в 

тях 
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VI.Финансиране: 
1.Добро партниране с първостепенния 

разпоредител на бюджетни кредити. 
2.Яснота в бюджетните кредити. 
3.Възможност за самостоятелно управление. 
4.Начин на финансиране – държавни дейности и 

местни дейности 

5.Участие в програми за финансиране –ДГ участва 

в Национални програми 

6.Дарения - от юридически и физически лица 

 

 
 

2.2. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
 

 
 

 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

ЗАПЛАХИ 
 

1.Възможности за партньорства с различни 

институции и организации за съвместни дейности 

и подпомагане. 
2.Превръщане на ДГ”Панорама” в информационен 

център за предучилищна възраст. 
3.Изява на най-доброто в тенденциите и 

перспективите в личностното развитие на децата. 
4.Държавна финансова подкрепа за обхващане на 

децата в детската градина. 
 

 
1.Акцентиране на социалната роля на  
детската градина, а не на  
възпитателно-образователната. 
2. Неразбиране на ролята на въвеждането на 

задължително предучилищно образование от 4 

годишна възраст. 

 
 
 

 
IV. Концепция за развитие на детската градина 
1. Мисия на детската градина: 
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Модерна и привлекателна педагогическа среда за личностно развитие  и за успешен старт в живота, 

желано и любимо място за деца и родители, проводник на знанието, творчеството, обичта, 

приятелството и добрината, отличен партньор в обществените взаимоотношения.  
 

 
2. Визия на детската градина: 
Утвърждаване на ДГ”Панорама”като център за място за образование за всяко дете, отчитайки 

индивидуалните му различия и потребности. 
 

3. Стратегически цели и организационни задачи: 
1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 
2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 
3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 
4.  Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 
5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието 

и реализацията им; 
6.  Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 
8.  Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 
       9. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 
 

4. Стратегически приоритети на детската градина: 
1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на 

всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 
2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 
3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и 

активен граждански живот в съвременните общности; 
4.  Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 
5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и 

реализацията им; 
6.  Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всеки гражданин; 
8.  Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания; 
9. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 
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V. Дейности на детската градина за реализиране на мисията и достигане на стратегически цели 

чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества 
 

ЗАДАЧИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

Изложените тук стратегически приоритети са идентифицирани след внимателен анализ на външните и 

вътрешни  предизвикателства. 
 

1.ПЪРВИ ПРИОРИТЕТ: 
 
        Полагане основите на свободна, морална и инициативна личност, с необходимото самочувствие и 

увереност в собствените сили, чрез формиране на знания, личностни умения и ценностни добродетели у 

децата за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение и 

взаимоотношения, уважение към гражданските права и отговорности. 
   

ЗАДАЧИ: 
 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа 
 Осигуряване на оптимална, богата, разнообразна и стимулираща педагогическа среда, с цел 

развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и обучение през целия живот. 
 Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици с обучителни затруднения и 

деца с дарби /приобщаващо образование/. 
 Осигуряване на условия за превенция на тормоза и насилието за преодоляване на проблемното 

поведение /приобщаващо образование/ 
 Превръщане на детската градина в територия на децата. 
 Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата 

взискателност на родителите. 
 Изграждане на подкрепяща среда за деца със СОП. 
 Осигуряване на широк спектър от допълнителни форми и създаване на условия за личностна 

изява , инициатива и творчество. 
  
ДЕЙСТВИЯ: 

 Високо качество на обучение и възпитание, чрез повишаване на професионалната компетентност 

и квалификацията на педагогическите специалисти. 
 Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, основано на новите процедури 

на оценяване и самооценяване. 
 Чрез формиране на ценностни качества и ориентации да се тушира агресията у децата. 
 Използване на иновативни / интерактивни/  педагогически форми, технологии, методи и похвати 

в цялостния УВП 
 Създаване на процедура за осигуряване на работни и помощни материали, според нуждите и 

идеите на учителите, с цел да се приложат нови или различни модели на педагогическо 

взаимодействие. 
 Обогатяване и осъвременяване на дидактическите и технически средства и пособия. 



 

  ДЕТСКА ГРАДИНА №139“ ПАНОРАМА“ 
 

                                                                                              e-mail:   lulin139@mail.bg       
Гр. София, ЖК „Люлин“                                                                                                     web:dg139- panorama.com 
 
 

стр. 8 

 Системна и качествена работа на учителите  по всяко образователно направление. 
 Мотивация и формиране на позитивно отношение към познавателната дейност, двигателната 

активност, умения за индивидуална работа  и групови взаимодействия. 
 Избор на адекватни на нуждите и интересите на децата по групи на дидактични системи и 

помагала. 
 Поставяне на детето в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания и 

практическа приложимост на наученото. 
 Диференциран подход към децата с намалена успеваемост , както и към даровитите деца. 
 Подкрепа на даровитите деца - ранно диагностициране за откриване на заложбата и създаване на 

по-добри условия за нейното развитие и реализиране. 
 Диференцирана работа с деца със СОП. 
 Ориентиране към провокиране на мисленето и самостоятелността, формиране на умения за 

решаване на проблемни ситуации, формиране на практически умения. 
 Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която ще  развие 

най-добре своя потенциал. 
 Развиване и усъвършенстване дейността на клубовете по интереси. 
 Създаване на условия за изява на всички деца, в съответствие с техните желания и възможности. 
 Разработване на модели за различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с 

творческото развитие на децата. 
 Създаване на условия за по-широко навлизане на информационните технологии в УВП. 
 Изграждане на система за формиране на ценностни ориентации и добродетели у децата. 
 Създаване на условия за реализация на придобитите знания и умения, с цел формиране на 

самостоятелност и самочувствие у децата и адаптирането им към заобикалящата ги среда. 
 Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне резултатите от УВР с децата. 
 Мотивиране децата за участие в допълнителните форми. 
 Създаване на условия за активна допълнителна дейност 
 Диагностика на говорните умения, насочване към логопед 
 Осъвременяване на предметната среда 
 Обогатяване на материално-техническата среда. 
 Организиране на „зелени” и „бели” училища. 
 Търсене на възможности за изграждане на физкултурен салон в ДГ. 
 Обогатяване на музикалната фонотека, набора от музикални инструменти, технически средства 

за възпроизвеждане и педагогическата литература по формиране на музикална култура. 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

 Покриване на ДОС от децата  при диагностиката на изходно ниво за всяка възрастова група 
 Формиране на личности с необходимото самочувствие и увереност в собствените сили 
 Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, уважение към гражданските права и 

отговорности. 
 Участие и класиране на деца и учители в  различни видове състезания, конкурси, фестивали и др. 
 Формиран  интерес и положително отношение към образователно-възпитателното съдържание, 

опознаването на други етноси и  народи; техния бит и култура, модели на поведение и ценностни 
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системи. 
 Отлична подготовка за постъпване в първи клас. 

 
2.ВТОРИ ПРИОРИТЕТ 

 
    Усъвършенстване системата на квалификация, преквалификация и обучение, формиране на 

личностно самосъзнание в колектива, чувство за значимост и отговорност, инициативност, 

предприемчивост,  гражданска активност и превръщането му в екип от „европейски” тип. 
  
                                                                             ЗАДАЧИ: 

 Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на учителя. 
 Демократизация и прозрачност на всички процеси в детската градина 
 Промяна на философията на квалификацията. 
 Развиване системата за квалификация 
 Проучване на нуждите и потребностите на колектива 
 Изграждане на система за кариерно развитие и диференцирано заплащане 
 Идентифициране уникалността на всеки един учител 
 Създаване база от качества и идеи, създаване среда за взаимопомощ и подкрепа на база набора от 

различности на екипа. 
 Подпомагане на учителите за професионално израстване.. 

 
              ДЕЙСТВИЯ: 

 Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни 

компетенции  
 Напредък и подобряване на образователните резултати на децата. 
 Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на учителя. 
 Създаване на условия за превръщане на ДГ в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и 

иновациите и за обмен на добри практики. 
 Удовлетворяване на професионалните интереси на учителите и  осигуряване на възможност за 

планиране на личностното и професионално израстване и кариерно развитие.  
 Придобиване на ПКС 
 Организиране регулярно събития или публични изяви за признаване публично на успехите на 

отделния учител, група или звено. 
 Изработване на професионално портфолио на учителите. 
 Участие на целия колектив при разработката и актуализирането на вътрешните правилници, 

правила и инструкции. 
 Изграждане на дух на сътрудничество, регламентиране на време за  комуникации, споделяне на 

притеснения, идеи, инициативи и успехи. 
 Оценка на всеки един от колектива  за постигнати резултати и подчертаване на екипността. 
 Стимулиране иновационното мислене на учителите 
 Създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия и 

непедагогическия персонал 
 Спазване на постановките на вътрешните правилници, длъжностните характеристики, правилата 
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и инструкциите.  
 Разработване на система за морално и материално стимулиране на учителите за постигнатите им 

успех 
 Формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството 
 Презентиране на педагогически ситуации 
 Прозрачност на управлението 
 Предвидимост на развитието и стабилност на решенията. 
 Делегиране на правомощия 
 Системно и своевременно запознаване колектива с финансовото състояние на организацията и 

съвместно решаване на проблемите. 
 Осигуряване на компютри и достъп до Интернет във всички групи. 
 Постигане на добра компютърна грамотност на всички учители. 
 Изграждане на стройна система за квалификация на педагозите, съчетаваща работещото от 

традиционните форми и съвременните изисквания и осигуряване на равен достъп на учителите 

до разнообразни форми на квалификация. 
 Засилване качеството на предварителната подготовка 
 Повишаване ефективността на педагогическия контрол 
 Повишаване на личната квалификация 
 Осигуряване на достатъчни средства за квалификация. 
 Създаване условия за обмен на практики, идеи, виждания и очаквания с предучилищната 

общност, различни институции и общественост от страната и чужбина. 
 Осигуряване на иновативна литература. 
 Осигуряване на средства за материално стимулиране на добрите практики в ДГ. 
 Използване на разнообразни интерактивни форми на работа- проблемни групи, тренинг, 

семинар, практикум, участие в научно-практическа конференция, интернет и др. за реализиране 

на вътрешната квалификационна дейност. 
 Спазване на етичния кодекс, кодекса на честа и кодекса на поведение. 

 
            ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

1. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на учителя. 
2. Удовлетворяване на професионалните интереси на учителите, личностно, професионално 

израстване и кариерно развитие.  
3. Повишаване на личната квалификация 
4. Формиране на чувство на значимост и отговорност във всички работещи в ДГ. 
 

 
 

3.ТРЕТИ ПРИОРИТЕТ 
 

     Утвърждаване  на имиджа и авторитета на детската градина  
                                                                         ЗАДАЧИ: 

 Запазване облика на детската градина и нейната визитка - първи юни – ден на детето и на 



 

  ДЕТСКА ГРАДИНА №139“ ПАНОРАМА“ 
 

                                                                                              e-mail:   lulin139@mail.bg       
Гр. София, ЖК „Люлин“                                                                                                     web:dg139- panorama.com 
 
 

стр. 11 

детската градина. 
 Създаване на среда за прилагане на положителни идеи, взаимопомощ и подкрепа.  
 Широко участие на родители и общественост във всички форми на дейност. 
 Оптимизиране и модернизация на материалната база 
 Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на детската градина. 
 Единство и партньорски взаимоотношения между детската градина, обществения съвет, училище 

и общественост за личностното и социално развитие на детето и утвърждаване на авторитета на 

детската градина. 
 
              ДЕЙСТВИЯ: 

 Поддържане на високо  качеството и ефективност на ВОП във всички направления и дейности, в 

съответствие на ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България 

и за отваряне на европейското образование към света. 
 Изграждане на позитивна среда, която да признава културните различия, отнасяйки се 

справедливо към всеки човек, казус или проблем. 
 Изграждане на естетически вкус към заобикалящата среда. 
 Насърчаване на учителите да работят извън общоприетите техники, подхождайки творчески в 

цялостния УВП, иновативно и интерактивно. 
 Осигуряване на баланс между традиционните достойнства на българското образование и 

нарастващите потребности на деца и родители. 
 Спазване на заложените принципи в Етичния кодекс на училищната общност. 
 Оформяне на двора и създаване на добра околна среда. 
 Обогатяване, модернизация и осъвременяване на материално-техническата и дидактична база. 
 Поддържане на интернет страница на детската градина с възможности за поставяне на въпроси, 

даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешни нормативни документи, бланки, 

съобщения 
 Организиране на информационни дейности и форми в детската градина на районно, градско и 

национално ниво за учители, деца, родители, партньори, общественост. 
 Превръщане на детската градина в информационен център с публикуване за свободен достъп на 

тематични разпределения, разработени теми, интересни практики, рисунки, снимки и др. 
 Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски конкурси, събития, 

концерти и др. от регионален, национален и международен характер. 
 Отбелязване на тържествени събития и ритуали, свързани с националния и религиозния 

календар, спортни състезания и др.  
 Подчертаване на националната и училищната символика. 
 Превръщането на ДГ в желана територия на децата и родителите, чрез провежданите 

задължителни и допълнителни дейности и форми на работа; 
 Подпомагане на родителите при възпитанието на децата, ежегодно провеждане  на отворени 

врати, тържества и общи форми на работа. 
 Изграждане на стройна и ефективна система за приемственост с начален курс 
 Провеждане на политика за затвърдяване  на детската градина в обществото като значима 

институция в града и областта. 
 



 

  ДЕТСКА ГРАДИНА №139“ ПАНОРАМА“ 
 

                                                                                              e-mail:   lulin139@mail.bg       
Гр. София, ЖК „Люлин“                                                                                                     web:dg139- panorama.com 
 
 

стр. 12 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

1. Затвърдяване  на имиджа и авторитета на детската градина. 
2. Превръщане на детската градина във втори дом за децата на Брезник. 
3. Удовлетвореност  в целия персонал, че е част от значима институция. 
4. Спокойствие и удовлетвореност в родителите  и защитено доверие.  

 
 

4.ЧЕТВЪРТИ ПРИОРИТЕТ 
 

  Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в детската градина. 
   

                                                                            ЗАДАЧИ: 
 Осигуряване на спокойна и обезпечена работна и педагогическа среда. 
 Реализиране на конкретни мерки , основаващи се на принципите на превантивен контрол и 

дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите. 
 Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното осигуряване, физическата култура, 

гражданските права и творческите дейности на децата, отнасящи се до непосредствената 

сигурност и безопасност на децата в детската градина. 
 Защита на деца в риск. 

 
 ДЕЙСТВИЯ: 
 Редовна актуализация на вътрешните нормативни актове, с цел постигане на яснота и стабилност 

в организацията, съобразно действащата нормативна база. 
 Засилен контрол по изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на 

обучение и труд. 
 Повишаване вниманието на всички работещи в ДГ, във връзка с потенциални терористични 

атаки и създаване на условия за предотвратяването им. 
 Целенасочено проследяване поведението на децата, с цел своевременно откриване и подпомагане 

на деца в риск. 
 Изграждане на стройна система, във връзка с действията и поведението при работата с деца в 

риск. 
 Осигуряване на видеодомофонна система за достъп. 
 Осигуряване на връзка на детската градина със СОТ. 
 Разширяване периметъра на външното видеонаблюдение. 
 Периодични срещи – разговори с представители на контролни институции, МВР, пожарна и 

аварийна безопасност. 
 Периодичен административен контрол по отношение осигуряване на безопасна среда за 

обучение и труд. 
 Периодично провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени 

ситуации. 
 Периодична оценка на риска и факторите на околната среда. 
 Засилено наблюдение и грижа за психическото и физическо здраве на децата. 
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 Изграждане на система от закалителни форми и процедури за укрепване здравословното 

състояние на децата. 
 Редовни мероприятия, касаещи превенция на агресията и насилието между децата. 
 Осигуряване на безопасни условия на обучение и труд, отговарящи на съвременните 

предизвикателства и потенциални опасности. 
 Застраховане на имуществото. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 
1. Засилване авторитета на детската градина като сигурно и спокойно място за всички деца. 
2. Превенция на евентуални опасности и заплахи. 
3. Осигуряване на спокойна, сигурна и комфортна среда за обучение, възпитание, социализация  и 

труд. 
 
 
 
5. ПЕТИ ПРИОРИТЕТ  
 
  Осигуряване на финансова стабилност , прозрачно и ефективно финансово управление и контрол. 
 
                                                                         ЗАДАЧИ: 

 Ефективно планиране, управление и контрол на публичните средства. 
 Икономично, ефективно и ефикасно постигане целите на ДГ, в съответствие законодателството и 

вътрешните актове. 
 Опазване на активите и информацията 
 Достоверност на счетоводната информация 
 Вземане на правилни управленски решения 
 Предотвратяване и разкриване на нарушения и грешки при функционирането на организацията. 

 
ДЕЙСТВИЯ: 

 
 Ефективност на направените разходи, която характеризира съотношението между постигнатите 

резултати и използваните ресурси. 
 Определяне и редовна актуализация на стратегическите цели на ДГ и структурирането им  в 

оперативен план. 
 Редовна актуализация и въвеждане на системата за финансово управление и контрол - вътрешни 

актове, заповеди, правила, решения, указания, инструкции, процедури и др. за отлично 

функциониране на организацията. 
 Следене на изпълнението на задачите и търсене на отговорност. 
 Изграждане на системи за  управление и развитие на персонала. 
 Изграждане на надеждна система за управление на риска 
 Редовно и конструктивно наблюдение и контрол на дейностите и данните, свързани с 

финансовото управление и по отношение разходите на организацията. 
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 Въвеждане на стройна система за съхраняване и архивиране на информацията. 
 Въвеждане на вътрешни процедури, включващи системи за превантивни мерки , система за 

проверка на сигнали за корупция и наличие на индикации за измами и нередности 
 Проучване , разработване и реализиране на проекти, съвместно с обществения съвет, общината и 

др. партньори. 
 Увеличаване на бюджетните средства чрез спонсорство и дарителство. 
 Редовна информация за финансовото състояние на организацията и за всички утвърдени 

вътрешни нормативни актове и правила 
 Следене на изпълнението на задачите и търсене на отговорност. 

 
   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

1. Финансова стабилност във всички направления. 
2. Формиране на загриженост и отговорност в целия персонал, относно разходване на публичните 

средства, опазване на активите. 
3. Прозрачност и перспективност в управлението. 

 
 
  6. ШЕСТИ ПРИОРИТЕТ 
 
  Оптимизиране на взаимоотношенията  
 
                                                                           ЗАДАЧИ: 

 Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията 
 Прилагане на модела на поведение, основано на идеите и принципите на гражданското 

образование. 
  
   ДЕЙСТВИЯ 

 Иницииране на дейности, чрез които родители, деца, местна общественост да разберат и оценят 

работата на всеки учител. 
 Създаване на възможности обществеността да взима активно участие в дейността на детската 

градина. 
 Изграждане на политика на отворени врати и създаване на информационен отдел. 
 Създаване на среда за прилагане на положителни идеи, взаимопомощ и подкрепа, относно 

личностното развитие на децата, която да признава културните различия и се отнася справедливо 

към всеки  - родители, учители, общественост, деца. 
 Изграждане на дух на сътрудничество, уважителност и доверие – основна база за успешност. 
 Създаване на процедури за решаване на конфликти и проблеми. 
 Спазване на единни педагогически изисквания за поведение. 
 Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация в отделните 

взаимоотношения. 
 Актуализация на всички вътрешни актове, свързани с структурирането, функционирането и 

мониторинга на организацията, с цел яснота във йерархията, взаимоотношенията, 

отговорностите, задълженията и правата на работещите, децата, родителите и отделните 
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партньори на ДГ. 
 Обогатяване и разширяване на взаимоотношенията дете – учител, учител – родител, дете – 

учител – ръководство, родител – учител –ръководство 
 Повишаване уменията за работа с родителите 
 Поддържане на коректни, колегиални и конструктивни взаимоотношения в колектива, основани 

на разбирателство, взаимопомощ, толерантност, уважение и обич. 
 Редовна актуализация на телефонните номера на родителите 
 Развиване на способности и нагласи за конструктивно решаване на проблемни ситуации. 
 Изграждане на конструктивна и действена система за работа и сътрудничество с родителите, 

основана на взаимно уважение, подкрепа и стремеж да бъдем полезни на децата. 
 Изграждане на училище за родители 
 Редовно предлагане на  педагогическа, дидактическа и психологическа  литература на 

родителите. 
 Нов подход в информационното обслужване  на родителите.  
 Стриктно спазване на вътрешните правилници и трудовата дисциплина. 

 
      ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 
1. Изграждане на позитивна среда, основана на сътрудничество, разбирателство  и взаимно 

уважение с всички участници и партньори. 
2. Издигане авторитета на детската градина, като обичана и уважавана институция. 

 
 

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 

 Редовно наблюдение на темпа и качеството на реализираните дейности – спазва ли се напредъка 

в хода на изпълнението на стратегията и програмата, спомага ли за по-добра осведоменост на 

заинтересованите страни, използват ли се ресурсите за получаване на резултатите и др. 
 Периодично събиране  и отчитане на информация по реализирането на стратегията – създадена 

ли е база за отчетност /проследяване на документацията/, осигурени ли са основните данни, 

необходими за по –  
 често извършване на оценка на процесите. 
 Анализ и съпоставяне на реално постигнатите резултати и планираните цели, задачи, действия в 

края на учебната година -  /използване на сравнителни данни  от преходни години, за да се даде 

перспектива на изпълнението, дали учителите са работили за постигане на стратегическите цели, 

колко добре се справяме, добре ли вършим нещата, какво значение има, това което правим и др./ 
 Обобщаване на изводи. 
 Актуализиране и начертаване на нови задачи и действия за успешно реализиране на 

стратегическите приоритети. 
 
 
ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 

 
Финансовата политика на детската градина представлява система от цели, принципи на 
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управление и правила по отношение на бюджета, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения с 

ПРБК, други организации, институции и лица.  
 Целите на ДГ включват заложените стратегически цели в Стратегията за развитие на детското 

заведение и оперативните цели, определени в Годишен план за дейността. 
Основна цел на финансовата политика на ДГ е поддържане на финансова стабилност, 

гарантираща постигане на заложените цели в съответствие със законните правомощия и управленската 

отговорност на директора.  
          Чрез прилаганата финансова политика директорът на детското  заведение осигурява ефективното 

бюджетиране и финансово управление чрез:  
1. Разбиране на целите, организацията и финансирането, основните процеси протичащи в 

организацията;  
2. Свързване на дългосрочното виждане за детското заведение с конкретните цели и приоритети и 

осъществяване на многогодишно бюджетно планиране и подходящи решения за разпределение 

на средствата в подкрепа на тази визия;  
3. Познаването на механизмите за управление на бюджета за постигането на основната цел на 

детското заведение;  
4. Постигане на единодействие и ефективна съвместна работа с персонала на заведението;  
5. Търсене и отчитане на външни за детското заведение, мнения и оценки за неговите функции, 

цели и задачи и за възможните пътища за по-доброто изпълнение на задачите при запазване на 

независимостта и финансирането;  
6. Отчитане на външното влияние и приспособяването към околната среда;  
7. Събиране и анализиране на надеждни данни за бюджетното планиране, програми, одит, преглед 

на изпълнението на поставените цели и бюджетни искания за решения за преразпределение на 

средствата;  
8. Използване на подходящи бюджетни инструменти и техники като средство за събиране на 

надеждна финансова обезпеченост ;  
9. Водене на успешни преговори, постигане на консенсус, добра работа в екип и поддържане на 

отговорност и партньорство на базата на резултатите;  
10. Използване на съвременни информационни и комуникационни  технологии и привличане на 

квалифицирани специалисти;  
11. Ефективен управленски контрол и отчетност на използването на държавните средства;  
12. Своевременен отговор на промени в потребностите на обучаваните по отношение на 

предоставяните услуги;  
13. Поддържане на стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и 

разходите. 
  За ефективното планиране и икономичното разходване на бюджетните средства важна роля играе 

контролът по тяхното управление. Той се извършва непосредствено при вземане на решения за 

разпределението, изплащането и отчитането на разходите, както и чрез създаване, въвеждане и 

функциониране на адекватна СФУК в ДГ. Директорът на ДГ е длъжен да  засилва ролята и разширява 



 

  ДЕТСКА ГРАДИНА №139“ ПАНОРАМА“ 
 

                                                                                              e-mail:   lulin139@mail.bg       
Гр. София, ЖК „Люлин“                                                                                                     web:dg139- panorama.com 
 
 

стр. 17 

обхватът на вътрешния контрол, който става важен елемент на бюджетния процес. Елементи на 

контрола са заложени както в процеса на съставяне на бюджета, така и на следващите фази – 
изпълнение и отчитане.  
   В ДГ е въведена СФУК - процедури за съставяне, утвърждаване, изпълнение, изменение и отчитане на 

бюджета, като се актуализира ежегодно, а при промяна на нормативни документи – в кратки срокове 

след обнародване на промените. Финансовото обезпечаване на детската градина е в пряка връзка с 

постигане на най-високо качество на обучението.  
  Финансовото обезпечаване на ДГ има много аспекти, свързани с осигуряване на учебния процес, 

стопанската издръжка и др. Финансовото обезпечаване на ДГ се постига с:  
 Делегирани средства 
 Разработване и реализиране на проекти 
 Целеви средства от Министерство на образованието по различни програми.  
 Дарения от спонсори 

    Значителна част от бюджетните разходи представляват трудовите разходи, в които, освен месечни 

трудови възнаграждения, в които влизат и осигуровките, платени годишни отпуски, СБКО, 

допълнителни трудови възнаграждение, в т. ч. лекторски часове, за оценка на годишните резултати от 

дейността на педагогическия персонал и др.  
 Към стопанските разходи са издръжка на детската градина са плащанията за отопление, ел. енергия, 

вода, материали за поддръжка, сключени договори за обслужване техниката в ДГ, ремонти, застраховка 

на сградата и имуществото, командировки, разходи за закупуване на учебници, помагала, книги, 

абонамент, квалификации на персонала и др. 
 Като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и самостоятелна банкова сметка на ДГ се 

определя бюджет от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, за който се води самостоятелна 

счетоводна отчетност. Самостоятелността на ДГ се изразява като възможност да разпределя годишния 

си бюджет, с рамка, определена от общинската комисия за разпределяне на бюджетните средства, да се 

разпорежда с предоставените му средства, да решава как да ги използва, да провежда процедури по 

ЗОП, да планира и разпределя собствените си приходи, да организира търгове за отдаване на имущество 

под наем, да извършва ремонти, да провежда мероприятия за повишаване на квалификацията на 

служителите, да сключва договори с външни изпълнители и други.  
Делегирането е свързано с разширяване свободата на директора за вземане на решения при 

управлението и контрола на финансите на училището.  
Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят на училищата, детските градини и 

обслужващите звена средствата по единни разходни стандарти, в срок до 7 работни дни от получаването 

им от централния  бюджет.  
 Заедно с правомощията за директора на ДГ възникват и изисквания за придобиване на мениджърски, 

управленски, организационни и най-вече финансови познания и опит.  
За ефективното планиране и икономичното изразходване на бюджетните средства важна роля играе 

контролът по тяхното управление. Той се извършва непосредствено при вземане на решения за 

разпределението, изплащането и отчитането на разходите, както и чрез създаване, въвеждане и 
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функциониране на адекватна СФУК в ДГ. Директорът на ДГ засилва ролята и разширява обхватът на 

вътрешния контрол, който става важен елемент на бюджетния процес. Елементи на контрола са 

заложени както в процеса на съставяне на бюджета, така и на следващите фази – изпълнение и отчитане.  
  Финансовото обезпечаване на училището е в пряка връзка с постигане на най-високо качество на 

обучението 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

 Увеличение на формалните и неформалните срещи за обмяна на професионална информация; 
 Увеличение на броя взаимно посетени ситуации; 
 Повишаване на резултатите по покриване на ДОС в края на учебната година 
 Брой дейности, инициирани и организирани от родители и учители; 
 Създадени системи за награждаване на позитивно поведение и намаляване броя на сигнали от 

родители и външни звена ; 
 Брой проведени спортни мероприятия и активности; 
 Брой реализирани образователни проекти; 
 Брой реализирани проекти с външни звена; 
 Брой представени образователни проекти пред родители и общност; 
 Брой посетени квалификационни курсове и представени пред общността добри практики; брой 

дейности, отчети за работа на психолог и ресурсен екип с деца със СОП, работа с деца с интелектуални 

затруднения,  уязвими групи и агресивни звена. 
 Осигурена безопасна и благоприятна образователна среда – разработена и внедрена система за 

превенция на насилието и агресията сред децата, която е известна и на родителите  
 Създадена  оптимална организационна структура за управление и организационни 

компетентности на отделните нива (постоянни и временни комисии, Екип за мотивация и подкрепа на 

личностното развитие на детето, Обществен съвет, съвети,  
 Създаден е механизъм за вътрешна оценка на дейността на образователната институция( 

самооценка), като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно 

планиране. (диференцирано заплащане) 
 
 

   ЕТАПИ В РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТАТЕГИЯТА 
 

1. Приемане на стратегията от ПС. 
2. Ориентиране на организацията към стратегията. 
3. Привеждане на стратегията в оперативни планове. 
4. Превръщане на стратегията в задача на всеки. 
5. Привеждане на стратегията в непрекъснат процес. 
6. Анализ на качеството и поглед в бъдещето. 
 

Стратегията за развитие на детска градина „Панорама“ е приета на заседание на Педагогическия съвет ,  
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с Протокол № 1/15.09.2021 г. и е утвърдена със заповед №26/15.09.21г. на директора на детската 

градина. 

 
ДИРЕКТОР:  
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УТВЪРЖДАВАМ: 

 
Заповед № 26/15.09.21 г 

 
 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 
на детска градина  №139 „Панорама“, гр.София 

 
I. Концепция за образователната политика на детската градина: 
Обединяване усилията на учители и родители за запазване и усъвършенстване на условията 

в ДГ№139 за пълноценното физическо и психическо развитие на децата и осигуряване на 

готовността им за училище, съобразени с: 
 

- правото на  лично  достойнство; 

- защита и грижа за здравето им; 

- съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към изява.  

 

 
II. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

 
1. Подходи на педагогическо взаимодействие: 

Ситуационен подход - включва система от външни по отношение на детето  
условия, стимулиращи и опосредстващи неговата активност в процеса на  
педагогическото взаимодействие.  
Прилагането на ситуационния подход позволява да се проектират педагогически  
ситуации, които рефлектират върху практиката. Той е личностно ориентиран подход,  
използван във възпитателната практика.  
Ситуационният подход предполага използването на разнообразни ситуации.  
Ситуационният подход в ДГ „Панорама” поставя следните изисквания към учителите:  
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Използването на подходящи педагогически форми и методи на работа, които да  
съдействат за развитие на културата на познание и културата на общуване у децата.  
Обучението да е съобразено с потребностите и интересите на децата, с техните  
възрастови и индивидуални особености.  
Стимулирането на когнитивното, емоционално-волевото и социално развитие на децата  
да се осъществява в различните видове ситуации, в предучилищните заведения.  
Усвояването на знания и умения от децата в различните ситуации трябва да даде  
простор за развитие на изследователската им дейност, за формиране на собствена  
позиция, в която се изразява отношението им както към околната действителност и  
заобикалящите ги възрастни и деца, така също и към самите себе си.  
1.2. Подход на глобалното образование - включва получаването на реална картина за  
динамиката, многообразието и развитието на света.  
Глобалното образование е образователна перспектива, която се основава на факта, че  
съвременните хора живеят и взаимодействат във все по-глобален свят. Затова е важно  
образованието да дава на децата, още от най- ранна детска възраст, възможности и  
компетенции да рефлектират и да споделят своята гледна точка и роля в глобалното,  
взаимосвързано общество, така че да извличат нови начини на мислене и на действия.  
Глобалното образование обаче не бива да бъде разбирано като подход, който ние  
приемаме безкритично, тъй като вече знаем, че съществуват дилеми, напрежения,  
съмнения и различни възприятия по отношение на разглеждането на глобалните  
проблеми в образователния процес.  
общност.  
1.3. Рефлексивен подход- осъзнато възприемане от детето на определен познавателен  
обект или явление и наличие на вътрешна познавателна мотивация и възможност за  
пренос на знанията. Четирите аспекта на рефлексията ( интелектуален, комуникативен,  
личностен и кооперативен) отговарят на четирите равнища на ситуацията, като основна  
форма на педагогическо взаимодействие с деца в предучилищна възраст. Подходът се  
изразява в:  

 извличане на информация от детето по дадената тема за деня, да се определи  
равнището на знания;  

 даване на “начална” (елементарна, но научна ) информация на детето по  
дадената тема за деня;  

 запознаване с елементите на познавателния обект или явление;  
 пренос (в условията на детската градина) на получените от учителя знания за  

познавателния обект или явление.  
В предучилищна възраст рефлексивният подход дава възможност на педагога  
максимално да се съобрази с познавателните възможности и с интересите на децата,  
дава ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло, а  
също така е предпоставка за създаване на собствен професионален стил на всеки  
учител, в който са съчетани хармонично най-силните му индивидуални (личностни)  
черти с основните функции и задачи на професията.  
1.4. Субект-субектен подход- овладяване на стратегии на поведение в процеса на  
взаимодействието. Подходът предполага активност (субективност) на всички  
участници, с идеята детето да е център на педагогическото взаимодействие. Учителят  
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регулира, насочва и стимулира децата. Правилно въздействие ще се получи, когато  
педагогът се съобрази с особеностите на взаимодействието и когато получи  
положителни резултати. Всяка възрастова група има своите особености, но те могат да  
се обособят в три компонента:  

 отчитане и съобразяване с възрастовите особености на децата. Необходимо е да  
се направи преценка на сложността на образователното съдържание;  

 отчитане на личностните особености на всяко дете- съобразяване с всяка  
индивидуалност и различие при децата;  

 отчитане на възможностите на педагогическата среда- с какво разполага и какво  
може да предостави, за да се облекчи протичането на педагогическия процес.  
 
 

 
2. Форми на педагогическо взаимодействие: 

 
2.1. Основни форми на педагогическо взаимодействие:  
Педагогическа ситуация- основна форма на педагогическо взаимодействие. Тя  
протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само  
в учебно време (15 септември- 31 май на следващата календарна година) и осигуряват  
компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно  
образование. Конкретно разпределение на педагогическите ситуации по групи се  
осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение се разработва по  
възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната  
година и се утвърждава от директора на ДГ „Панорама 
Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации не може да надвишава  
минималния с повече от пет педагогически ситуации при целодневна организация, с  
повече от две педагогически ситуации- за полудневна и почасова организация.  
Продължителността на една педагогическа ситуации е по преценка на учителя: от 15 до  
20 минути- за първа и втора възрастова група и от 20 до 30 минути- за трета и четвърта  
възрастова група.  
Компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно  
образование, са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и 

социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления.  
2.2. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.  
Организират се ежедневно, по преценка на учителя, и са свързани с цялостната  
организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват  
отделни компетентности от определените в държавния образователен стандарт за  
предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и за  
разнообразяване живота на детето. Допълнителните форми се организират от учителя  
на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. Допълнителни  
форми на педагогическо взаимодействие, които се реализират във всички групи на ДГ  
„Панорама” са: утринна гимнастика, центрове по интереси, ателиета, игри на открито,  
разходки, подвижни игри, спортно- подготвителни игри, момент на свободно  
изразяване, проблемна педагогическа ситуация, тренинги, дейност в група, съвместни  
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празници и развлечения, участия в туристически походи, екскурзии, концерти и др.  
 

 
 

3. Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по 

образователни направления и възрастови групи: 
 

Образователни 

направления 
Първа 

възрастова 

група 

Втора 

възрастова 

група 

Трета 

възрастова 

група 

Четвърта 

възрастова 

група 
1 2 3 4 5 

Български език и 

литература 
1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 
Околен свят 1 2 2 2 
Изобразително 

изкуство 
2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 
Конструиране и 

технологии 
1 1 2 2 

 Физическа 

култура 
 

3 3 3 3 

 
Гражданско 

образование 

1 1 1 1 

Общ брой 

педагогически 

ситуации  

 
12 

 
14 

 
16 

 
18 

III. Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по 

образователни направления и възрастови групи 
 

1. Първа възрастова група 
Ден от 

седмицата 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

педагогическа 

ситуация – 
образователна 

направление 

БЕЛ 
ИИ 
 
ИИ 

ОС 
 
 

МУЗИКА 

КТ 
ФК 
 

Гражданско 

образование 

ФК 
МУЗИКА 

ФК 
    МАТ 
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Съотношение „основни –допълнителни форми“: 2-1 
 

2. Втора възрастова група 
Ден от 

седмицата 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

педагогическа 

ситуация – 
образователно 

направление 

БЕЛ 
ИИ 
 
ИИ 

ОС 
ФК 
 
МУЗИКА 

ОС 
КТ 
 
Граждан

ско 

образование 

МАТ 
ФК 

БЕЛ 
ФК 

      
Съотношение „основни –допълнителни форми“: 2-2 
 

3. Трета подготвителна възрастова група 
 

Ден от 

седмицата 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

педагогическа 

ситуация – 
образователно 

направление 

БЕЛ 
ИИ 
Гражданс

ко 

образование 
 
ИИ 
 

ОС 
ФК 
 
 
 
 

МУЗИКА 

КТ 
МАТ 
 
 
 
 
КТ 

МАТ 
ФК 

МУЗИКА 

БЕЛ 
ОС 
ФК 

Съотношение „основни –допълнителни форми“: 3-3 
 

1. Четвърта подготвителна възрастова група 
Ден от 

седмицата 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

педагогическа 

ситуация – 
образователно 

направление 

БЕЛ 
ИИ 
ФК 
 
 
ИИ 

ОС 
МАТ 
 
 
 

МУЗИКА 

БЕЛ 
КТ 
ФК 
 
 
КТ 

БЕЛ 
МАТ 
МУЗИКА 
 
 
Гражданс

ко 

образование 

МАТ 
ОС 
ФК 
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Съотношение „основни –допълнителни форми“: 3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Тематично разпределение за всяка възрастова група 
1. Първа възрастова група: 

1.1. Образователни направления 
а) „Български език и литература“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

9,10 и 1 1 
 

Възприеман

е на литературно 

произведение 

  Слуша активно кратка приказка 
  Възприема и разбира текста на 

стихотворение 
• Разбира съдържанието на 

приказката. 
• Назовава основните герои в 

приказката. 
12,01,02,

03,04,05 
Свързана 

реч, Речник, 

Граматически 

правилна реч 

 Разбира общоприети изрази. 

и напредмети от близкото обкръжение, 

свързани с празника. 
 

изречения. 
    

  
б) „Математика“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1 Количествен   Разпознава и идентифицира 
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2 и отношения обекти спрямо цвета им. 
•Диференцира и групира обекти 

спрямо цвета им на сини и червени – 
формиране на сензорен еталон за 

червено и синьо. 
01,02,03,

04,05 
Количествен

и отношения, 

Пространствени 

отношения, 

Времеви 

отношения 

  Сравнява количества на две 

предметни групи. Назовава 

„толкова, колкото“. 
•Разпознава и назовава ден и нощ. 

    
 
 
 
 

в) „Околен свят“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1
2,01,02 

Самоутвърж

даване и 

общуване с 

околните, 

Социална и 

здравословна 

среда 

 Демонстрира предпочитания към 

място за игра, играчки и съиграчи. 
• Споделя играчки и пособия с 

други деца. 
• Различава сградите на дома и 

детската градина. 
• Взима участие в игри и играе с 

радост и удоволствие. 
• Назовава игрови средства, роли и 

правила. 
03 Културни и 

национални 

ценности 

  Знае името на страната ни. 

04,05 Светът на 

природата и 

неговото 

опазване 

  Наблюдава в близка среда 

домашни и диви животни. 
 Назовава плодове и зеленчуци. 

 
г) „Изобразително изкуство“: 
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Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1
2,01 

Изобразителни 

материали и 

техники 

 •Изобразява предмети, съставени от 

прави хоризонтални линии, с обла четка 

и разредена темперна боя, като ги 

редува ритмично. 
02,03,04,

05 
Изобразител

но творчество 
 Умее да изгражда познат обект чрез 

комбиниране на разточени пръчици с 

различна дължина и дебелина. 
•Умее да организира определено 

пространство чрез подреждане и 

апликиране на готово изрязани кръгли 

форми, да постига равновесие в 

симетрична и асиметрична 

композицията. 
    

 
д) „Музика“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1
2,01,02,03,04,
05 

Възприеман

е, 

Възпроизвеждан

е 

 • Проявява желание за участие в 

музикални дейности. 
• Реагира емоционално на 

произведения с различен характер. 
    
    

 
е) „Конструиране и технологии“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1
2 

Грижи и 

инициативност 
 • Има представа за видовете дрехи, 

тяхното предназначение и подреждане. 
• Има представа за изискванията за 

безопасност и чистота. 
• Приема сътрудничество с деца и 

възрастни. 
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01,02,03,
04,05 

Конструиран

е и моделиране, 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване, 

 • Възпроизвежда показана от 

учителя последователност за създаване 

на модел. 
• Сгъва, залепва и нанизва с 

помощта на учителя елементи за 

създаването на модел. 
• Има представа за хартия и 

природни материали. 
• Къса хартия на ленти. 
• Лепи хартиени ленти върху лист. 
• Промушва конци и прежда през 

отвор. 
 

    
 
 
 
 

 
ж) „Физическа култура“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Естествено-
приложна 

двигателна 

дейност, 

Физическа 

дееспособност, 

Игрова 

двигателна 

дейност 

 • Придвижва се с ходене в група 

сводач. 
• Подава и лови малка гумена топка. 

 Физическа 

дееспособност 
 •Демонстрира умения за 

изпълняване на физически упражнения 

безуред. 
•Изпълнява действия с естествено 

приложен характер: бягане,хвърляне, 

скачане. 
  Спортно-

подготвителна 

 •Демонстрира умения за 

придвижване с ходене и бягане към 
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двигателна 

дейност 
определена цел. 

•Придвижва се в коридор, пренася 

предмет. 
•Включва се с желание в 

организирана двигателнадейност. 
 

1.2. Методи и форми за проследяване на постиженията на децата 
а) текущи 

 
б) периодични 

 
 
2. Втора възрастова група 

2.1.Образователни направления 
а) „Български език и литература“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09 Свързана 

реч 
 •Назовава някои роднински връзки 

в своето семейство. 
•Участва в диалог. 

10,11,12, Възприеман

е на литературно 

произведение, 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

 Възприема приказка 
•Определя ролята на героите от 

приказката. 
•Изразява отношението си към 

постъпките на героите от приказката. 
•Преразказва по опори приказката. 
•Избира и играе роли на герои от 

приказката. 
01,02,03,

04,05 
Речник, 

Граматически 

правилна реч 

 •Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и 

лица. 
•Използва базов речник -

съществителни, прилагателни, глаголи, 

свързващи думи. 
•Съставя въпросителни изречения. 

  
б) „Математика“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

Очаквани резултати 
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съдържание 
09,10 Количествен

и отношения 
 • Групира обекти по едно свойство 

(цвят, вид или големина). 
• Допълва група като отчита 

признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново 

свойство за разделяне на обектите в 

група – повторна класификация. 
• Разпознава и назовава свойството 

за групиране. 
11,12,01 Времеви 

отношения, 
Измерване 

 • Разпознава частите на 

денонощието – ден, нощ, сутрин, обед, 

вечер. 
• Разпознава кръг, квадрат, 

триъгълник. 
• Сравнява два обекта спрямо 

пространствените им измерения 

височина и дължина. 
• Брои до четири. 
• Сравнява обекти спрямо формата 

им. 
02,03,04,

05 
Равнинни 

фигури 
 • Разпознава и назовава кръг, 

триъгълник, квадрат. 
• Дава примери за предмети, които 

по форма приличат на кръг, квадрат, 

триъгълник. 
• Сравнява по форма предмети, 

обекти. 
 

в) „Околен свят“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1
2 

Самоутвърж

даване и 

общуване с 

околните, 

Социална и 

здравословна 

среда 

 • Описва собствените си 

преживявания и постъпките си. 
• Посочва съиграчи, като се 

съобразява с темата/замисъла. 
• Опитва емоционално да свърже 

желанията си с възможностите на 

другите за осигуряването им. 
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• Комбинира игрови средства и 

материали за постигане на игрови цели. 
• Има конкретни представи за деца 

с различия и съдейства на другите в 

процеса на самоутвърждаване. 
01,02, Светът на 

природата и 

неговото 

опазване 

 • Познава типични признаци на 

времето в природна местност и сезона 

(дъжда, сняг, град). 
• Проявява желание да се грижи за 

растенията в природния кът и на двора. 
03,04,05 Културни и 

национални 

ценности 

 • Разпознава битова и празнична 

среда и показва готовност и умения да 

се включи в подготовката на честването 

на националния празник, на значими 

официални празници, както и на местни 

празници на общността. 
• Определя националността си. 

 
г) „Изобразително изкуство“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

09,10,11,1
2 

Изобразител

ни материали и 

техники 
 
 
 
Изобразител

но творчество 

 • Има обща визуална представа за 

различните видове геометрични фигури 

и образи. 
•Умее да проследи кои от тях 

липсват в празните квадратчета и да ги 

оцвети чрез защриховане. 
 
• Пресъздава характерните 

особености на познати обекти, като 

използва достъпни за възрастта техники 
на работа по апликиране. 

• Проявява комбинативно мислене и 

репродуктивно въображение. 
01,02,03,

04,05 
Художествен

о възприемане 
 • Умее да разпознава на изделията 

на грънчарството от тези на 

килимарството. 
•Проявява интерес и емоционално 

отношение къи художествените 
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занаяти. 
    

 
д) „Музика“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Възприеман

е, 

Възпроизвеждан

е, Музика и игра 

  
•Взема участие в музикалните 

дейности. 
•Включва се с интерес и желание в 

певческата дейност. 
•Характеризира звученето на 

музика, като използва 1-2 определения. 
•Пресъздава с подходящи движения 

характера на музиката. 
    
    

 
 
 

е) „Конструиране и технологии“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Конструиран

е и моделиране, 

Техника 

 • Сравнява пътнически, товарни и 

превозни средства. 
• Разбира и следва поетапно 

демонстрирани указания при създаване 

на модел. 
• Оценява по зададени 2-3 критерия 

изработени модели и ги включва в 

игрови дейности. 
 Конструиран

е и моделиране, 

Грижи и 

инициативност 

 • Разбира и следва поетапно 

демонстрирани указания при създаване 

на модел. 
• Има представа за лично участие в 

общите дейности на групата. 
• Изработва под указанията на 
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учителя модел, като изрязва, сгъва и 

залепва елементи. 
 

  
Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване 

 • Изработва под указанията на 

учителя модел, като изрязва сгъва и 

залепва елементи. 
• Различава хартия, текстилни и 

природни материали в различни 

изделия. 
•Реже с ножица хартия по очертана 

права линия. 
 

ж) „Физическа култура“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Физическа 

дееспособност 
 •Демонстрира умения за хвърляне 

на плътна топка. 
 Естествено-

приложна 

двигателна 

дейност, 

 •Придвижва се с ходене и бягане 

със смяна на посоката присигнал. 
 Изпълнява комбинации отЕПД 

 Игрова 

двигателна 

дейност, 

Спортно-
подготвителна 

двигателна 

дейност 

 •Изпълнява подскоци с два крака 

намясто и придвижване сподскоци. 
•Демонстрира умения за строяване 

в колона и спазване направила. 

 
2.2. Методи и форми за проследяване на постиженията на децата 

а) текущи 
б) периодични: в началото и в края на учебното време 

 
3. Трета подготвителна възрастова група 

3.1. Образователни направления 
а) „Български език и литература“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

Очаквани резултати 
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съдържание 
 Свързана 

реч 
Звукова 

култура 

 • Участва в диалог с адекватни 

речеви модели. 
• Проявява култура на речево 

общуване. 
• Контролира координацията на 

ръката и окото, за да развие фината 

моторика. 
• Произнася правилно думи с 

фонетични и с правоговорни 

особености. 
  

Граматически 

правилна реч, 

  Структурира прости разширени 

изречения по нагледни опори. 
• Използва прости разширени 

изречения в речева комуникация. 
• Контролира координацията на 

ръката и окото, за да развие фината 

моторика. 
  

Възприемане на 

литературно 

произведение, 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

 • Възприема литературно 

произведение 
• Описва  основните моменти в 

произведението. 
• Изразява отношението си към 

постъпките на героите от 

произведението. 
 
 

  
б) „Математика“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Количествен

и отношения 
 

Пространствени 

отношения 

 • Определя мястото на обект. 
• Определя отдалечеността на два 

предмета спрямо себе си като използва 

близо и далече. 
• Сравнява: 
- два обекта по дължина и 

разпознава дълъг–къс; 
- количеството в две предметни 
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групи. 
• Открива и назовава общ признак 

за групиране. 
 Измерване  • Открива обект по неговото 

местоположение и отбелязва чрез 

цветен код. 
 Равнинни 

фигури 
 • Разпознава и назовава кръг, 

квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
 

в) „Околен свят“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Светът на 

природата и 

неговото 

опазване 

 • Пресъздава чрез модели животни 

и местообитанието им. 
• Описва начина на хранене на 

познати животни. 
• Посочва грижите, които трябва да 

се полагат за растения и животни от 

близкото обкръжение. 
 Самоутвърж

даване и 

общуване с 

околните 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светът на 

природата и 

неговото 

опазване 

 • Изразява привързаност към деца и 

възрастни в семейството и в близкото 

обкръжение. 
• Описва отношение и поведение на 

възрастни и деца, което нарушава 

правата. 
• Прави самооценка на поведението 

си и разбира последиците от 

нарушаването на правилата в 

отношенията. 
• Описва и обяснява различните 

роли в семейството и правата и 

отговорностите свързани с тях. 
• Притежава базови представи за 

правата на детето. 
 
 
 
 Познава правила за опазване на 

околната среда. 
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 Културни и 

национални 

ценности 
 
 
 
 
 
 
Социална и 

здравословна 

среда 

 • Разбира и спазва основните 

елементи от протокола на поведение 

при честване на националния празник, 

както и на лични, фолклорни, 

официални празници. 
• Разпознава националния флаг. 
• Определя националната си 

идентичност. 
 
 
Има представа за професии от 

близко обкръжение – образование, 

медицина, услуги и др. 
 

 
г) „Изобразително изкуство“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Изобразител

но творчество 
 •Изобразява собствените си 

преживявания с подходящи изразни 

средства с графичен материал. 
•Проявява образно мислене и 

репродуктивно въображение. 
 Изобразител

ни материали и 
техники 

 Умее самостоятелно да наблюдава, 

анализира и съпоставя моделите от 

натура  и   да ги пресъздава. 
•Изразява емоционално и оценъчно 

отношение към резултатите от 

изобразителната дейност и 

удовлетвореност от собствените си 

постижения. 
 Художествен

о възприемане 
 •Има изградена най-обща представа 

за особеностите на детската 

илюстрация. 
•Умее да пресъздава образи и 

епизоди от позната приказка в една или 

серия от рисунки с графични 

материали. 
•Изразява емоционално и оценъчно 
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отношение към героите от приказката  с 

помощта на цветове, детайлизация и 

декорация. 
 

д) „Музика“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Възприеман

е, 

Възпроизвеждан

е 

 • Пресъздава съдържанието и 

характера на музиката с подходящи 

движения. 

 Музика и 

игра 
 
 Елементи 

на музикалната 

изразност 

 • Пресъздава съдържанието и 

характера на музиката с подходящи 

движения. 
• Характеризира звученето на 

музика, като използва подходящи 

определения. Реагира емоционално при 

изпълнение на песните. 
    

 
е) „Конструиране и технологии“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Конструиран

е и моделиране 
 • Изработва по образец и собствен 

замисъл модели и изделия, като 

подбира и комбинира подходящи 

разнообразни материали и 

инструменти. 
• Оценява по различни 

предварително зададени критерии 

собственоръчно направени модели и ги 

включва в игрови дейности. 
 Обработване 

на материали, 

съединяване и 

свързване 

 • Използва ножица за рязане на 

хартия и други хартиени материали по 

права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по 

ориентири. 



 

  ДЕТСКА ГРАДИНА №139“ ПАНОРАМА“ 
 

                                                                                              e-mail:   lulin139@mail.bg       
Гр. София, ЖК „Люлин“                                                                                                     web:dg139- panorama.com 
 
 

стр. 38 

 Грижи и 

инициативност 
 • Познава правила за запазване на 

дрехите си чисти и спретнати. 
• Облича се и се съблича 

самостоятелно. 
 

ж) „Физическа култура“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Естествено-
приложна 

двигателна 

дейност, 
 Спортно-

подготвителна 

двигателна 

дейност, 
 Физическа 

дееспособност, 
 Игрова 

двигателна 

дейност 

 •Проявява чувство за ритъм и такт 

при изпълняване на физически 

упражнения, гимнастика и танци. 
•Проявява гъвкавост и ловкост при 

изпълняване на физически упражнения 

и танци. 
•Включва се с желание във 

физически упражнения. 

    
    

 
3.2.Методи и форми за проследяване на постиженията на децата 

а) текущи 
 

б) периодични: в началото и в края на учебното време 
4.1.Образователни направления 

а) „Български език и литература“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Граматическ

и правилна реч 
 
Свързана 

реч, Речник 

 • Разбира разликата между  дума и 

изречение. 
• Конструира сложни изречения по 

нагледна и словесна основа. 
• Включва в речта си сложни 
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 изречения. 
 
• Съставя устно кратък описателен 

текст по темата. 
• Разбира и използва думи 

назоваващи дрехи. 
 Възприеман

е на литературно 

произведение 
Пресъздаван

е на литературно 

произведение 

 • Възприема кратки произведения 

от художествената литература. 
• Описва според основните моменти 

в произведението литературни герои. 
• Изразява отношението си към 

литературно произведение и към  

постъпките на героите от него. 
• Разпознава епизод от познато 

литературно произведение. 
 Звукова 

култура 
 

практически път ударение на 

използваните думи. 

края на думата. 

знаци на някои печатни букви, свързани 

с наименованията на познати лица и 

предмети   
а начални графични 

умения. 
  

б) „Математика“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Количествен

и отношения, 

Измерване 

 • Открива обект по посочено 

поредно място чрез пореден номер. 
• Открива обект по назовано 

поредно място. 
• Отброява количество до число 

записано с цифра. 
• Подрежда редицата на числа до 

пет. 
• Сравнява обекти по височина и 
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дължина. 
Избира,използва предметна мярка 

за измерване ма дължина и ги сравнява 
 Равнинни 

фигури 
 • Разпознава и назовава 

геометричните фигури кръг, 

триъгълник, квадрат, кръг. 
 Времеви 

отношения, 
 • Разпознава частите на 

денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. 
• Познава предназначението на 

часовника като уред за измерване на 

времето. 
 

в) „Околен свят“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Светът на 

природата и 

неговото 

опазване 

 •Показва в природен календар 

метеорологичното време и сравнява 

промени в сезона/местността. 
•Има представа за промените в 

поведението на някои животни в 

различните сезони. 
•Разбира потребностите на 

растенията през различните сезони. 
•Назовава поне едно условие за 

живот и развитие на растенията. 
 Културни и 

национални 

ценности 

 •Назовава лични, официални и 

национални празници, местни обичаи и 

традиции. 
•Ориентира се в символиката и 

ритуалността на най – популярните 

български празници. 
 Самоутвърж

даване и 

общуване с 

околните, 

Социална и 

здравословна 

среда 

 Избира игрови действия съобразно 

особеностите на играчките, предметите 

за игра и игровата ситуация. 
•Избягва конфликтите и при 

необходимост ги разрешава. 
•Разбира и демонстрира 

необходимото различно поведение и 
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спазване на правила, когато е на 

улицата, в заведението за хранене, на 

мястото за отдих, на мястото за 

развлечение. 
• Сравнява състояние на здраве и на 

болест. 
 

г) „Изобразително изкуство“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Изобразител

ни материали и 

техники 

 Демонстрира изобразителните 

възможности по рисуване с графични 

материали.  Умее да създава познати 

обекти от действителността по 

еталонни геометрични форми.. в 

определена последователност с 

графичен материал- флумастери и 

маслен пастел. 
 Изобразител

но творчество 
 Може да изразява  в рисунка лични 

впечатления и преживявания  с 

графични изразни средства, като 

подбира подходящо композиционно и 

цветово решение. Умее да предава 
    

 
д) „Музика“: 

Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Възприеман

е, 

Възпроизвеждан

е 

 Внимателно изслушва от началото 

до края музикална творба. 
• Установяване на умението да 

възпроизвежда различни по тематика 

песни от репертоара на детската 

градина. 
•Установяване на умението да 

използва детските музикални 

инструменти за съпровод. 
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 Музика и 

игра, Елементи 

на музикалната 

изразност 

 • Разпознава хоро и ръченица. 

Спазва хореографията при изпълнение 

на танц. 

    
 

е) „Конструиране и технологии“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

  
Конструиран

е и моделиране 
 
 
 
 
 
 
 
Техника 

  
 Предлага, представя и обяснява 

идея или решение при изработване на 

модел. 
• Оценява по собствени критерии 

модели и изделия и ги включва в игрови 

дейности. 
 
 

 
• Посочва важни за децата пътни 

знаци на кръстовище и обяснява 

нормите за безопасно придвижване по 

пътна маркировка. 
• Има представа за 

предназначението на някои домашни 

електроуреди и правилата за 

безопасност. 
• Познава отделни възможности на 

устройства за комуникация и 

информация. 
 Грижи и 

инициативност 
 • Познава начини за самообсужване 

вкъщи и в детската градина. 
• Стреми се да се облича, като 

закопчава и завързва. 
• Спазва правила за култура на 

хранене и сервиране. 
• Самостоятелно подрежда и 

поддържа реда, чистотата на личните си 

вещи, играчки и материали вкъщи и в 
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детската градина. 
 Обработване 

на материали, 

съединяване и 

свързване 

 • Подбира и използва хартия, картон 

или текстил в зависимост от свойствата 

им, когато при изработката на модел 

или изделие прилага късане, залепване, 

намокряне, намачкване, оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като 

използва шаблон. 
• Прегъва последователно 

няколкократно хартия и картон. 
• Съединява елементи, като залепва, 

преплита и завързва. 
 

ж) „Физическа култура“: 
Месец Ядро Тема/ 

образователно 

съдържание 

Очаквани резултати 

 Естествено-
приложна 

двигателна 

дейност, 

Спортно-
подготвителна 

двигателна 

дейност, 

Физическа 

дееспособност 

 •Може да лови и подава топка. 
•Може да хвърля в цел и да тупка 

топка. 
•Участва в спортно-подготвителна 

игра. 
•Участва с желание в игри с 

елементи от определен вид спорт. 
•Изпълнява ЕПД и демонстрира 

комплексно развитие на двигателни 

качества. 
    
    

 
 
 
 

4.2.Методи и форми за проследяване на постиженията на децата 
а) текущи 

 
б) периодични: в началото и в края на учебното време: 

 
V. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование 
1. Задачи: 
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1.1. Да обедини съществуващите и да открива нови ресурси за ефективно взаимодействие 

между участниците. 
1.2. Да регламентира техните права и задължения. 
1.3. Да определи формите и подходите на сътрудничеството. 
1.4. Да изясни възможностите за управление и контрол на процеса. 

2. Форми на сътрудничество и взаимодействие: 
2.1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;  
2.2. родителски срещи; 
2.3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 
2.4. други форми за комуникация. 
 
 

Настоящата Програмна система е част от Стратегията за развитие на детската градина и е 

приета с Протокол № 1/15.09.21 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към Стратегия за развитието на детската градина, утвърдена със Заповед 

№26/15.09.21г. 
на директора на ДГ №139 „ Панорама“ 
 
 
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 
по изпълнение на Стратегията за развитие на детска градина №139 „Панорама“ 
за периода 2020 – 2024 година 
 

Основна 

дейност 
Конкретни 

дейности 
Очакван 

резултат 
Срок 

Отговорник Необходимо 

финансиране I год. II год. III год. IV год. 
Учебно-
техническа и 

материална 

база 

Ремонт на 

площадки 

във 

филиална 

сграда 

        2021            Директор       10 000 лв 

Ремонт на 

кухня в 

централна 

сграда 

        2021           Директор         25 000 лв 

Подмяна на 

асансьор 

централна 

сграда 

       2021           Директор        12 000 лв 

Ремонт на 

групи и 

фоайета 

     2021     2022        2023       2024    Директор          15000  лв 

 Подмяна на 

счупени 

мебели и 

съоръжения 

за игра  

     2021      2022       2023       2024    Директор           5000 лв 

Ремонт на 

дворни 

плочки 

     2021       Директор           10 000 лв 

Подмяна на 

асансьор 

филиална 

        2022      Директор            12 000 лв 
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сграда 
 Купуване на 

оборудване  

за кухня 

       2021       Директор            11 000 лв 

Поставяне 

на вътрешно 

видеонаблю

дение 

       2021       Директор             3000 лв 

 
Ремонт на 

външни 

стълбища – 
филиал 
 
 

      2022       Директор             5 000 лв 

Кадрови 

ресурси 
Разширяван

е на ЕПЛР 
      2021       Директор  

Подмладява

не на 

педагогичес

ки и 

непедагогич

еск   

Директор и 

персонал 

      
постоянно 

      Директор  

Обучения по 

НП 
      2021       2022      Директор     Средства по 

НП 
 Обучения 

финансиран

и от 

бюджета на 

ДГ 

      
постоянно 

      Директор        1,3 % от 

бюджета на ДГ 

        

        
 


