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I. Цел на Плана за действие 

Настоящият план има за цел организация и максимална оптимизация на 

дейностите за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ 79 „Слънчице“ през 

учебната 2021-2022 година. 

II. Действия за изпълнение на Стратегията  

1. Учебна дейност 

- Диагностика на децата на входно и изходно ниво, съобразно приетата Програмна 

система за работа в детската градина. 

- Квалификация за продължаващо въвеждане и оптимално използване на съвременни 

технически средства в учебния процес. 

- Квалификация за постигане компютърна грамотност и работа със съвременни 

технически средства от педагогическия екип. 

2. Гражданско образование и възпитание 

- Обогатяване на ритуалите във връзка с различни национални празници, празнични 

украси, културни и спортни прояви, съгласно Годишния план. 

- Формиране у децата на основите на европейски тип гражданско поведение. 

- Не допускане налагането на идеологически и религиозни доктрини, както и 

дискриминация по пол, етнос, вероизповедание, съгласно Програма за предоставяне на 

ранни възможности на ДГ 79. 

- Организиране на празници /Празничен културен календар/ и участие в такива на 

районно, общинско и национално ниво, съгласно Културен календар на ДГ 79. 

- Организиране на зимен, летен отдих за децата, екскурзии с познавателна цел. 

- Обучение по БДП, съгласно График за провеждане на педагогическите ситуации в 

областта „Безопасност на движение по пътищата“ на ДГ 79. 

3. Квалификационна дейност 

- Подобряване и разширяване с нови елементи  квалификационната система в ДЗ, 

съгласно План за квалификационната дейност на ДГ 79. 

- Осигуряване на възможности за участие на педагогическия екип в общински и 

национални обучения и квалификационни форми. 

- Участие на учители в обучения по програмните направления на Програма Еразъм+, 

съгласно План за проектната дейност на ДГ 79. 

4. Управление и вътрешен контрол в детското заведение. 

4.1.Педагогическият съвет: 

- приема документи, отчети и дейности свързани с възпитателно-образователната 

дейност в детската градина. 

- прави предложения пред директора за разкриване на занимания по интереси, 

награждаване на деца. 

- определя символите, ритуалите и другите отличителни знаци на детското заведение. 

- упражнява и други правомощия, определени с нормативен акт – създаване и приемане 

на Етичен кодекс, запознаване с бюджета на ДГ и други. 

4.2. Директорът на детската градина организира и контролира цялостната 

дейност на детската градина в съответствие с правомощията, определени от 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 4.3. Зам. директорът по учебната работа на ДГ изпълнява функции възложени му 

от директора. 

4.4. Общественият съвет подпомага развитието на детската градина и упражнява 

граждански контрол в управлението и. 



5. Съвместна работа със семейството и обществеността. 

- Дейността на детската градина и Настоятелството е в съответствие с новия ЗПУО и 

държавния стандарт за  Предучилищно образование. 

- Изграждане на система за оптимална работа между психолог, учители и родители  за 

защита интересите на децата. 

- Продължаване дейността за работа с НПО-та и други органи и организации свързани с 

образователната сфера. 

6. Дейност по опазване и укрепване здравето на децата. 

- Обезпечаване на здравословна среда в детското заведение. 

- Подобряване на програмата за превенция за недопускане на детска агресия и 

предпазване на децата от външни посегателства. 

- Продължаващо ефективно здравно-хигиенно обучение на децата, персонала и 

родителите чрез подходящи форми, методи и средства. 

- Подпомагане и подобряване на средата за активен спорт и туризъм за децата и 

персонала на ДГ. 

- Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество  на децата и персонала в 

детската градина. 

III. Очаквани резултати 

Изпълнението на действията за изпълнение целите на Стратегията за развитие на ДГ 79 

се очаква да доведе до: 

1.Развитие и обогатяване на материалната база в детското заведение. 

2.Постигане на високо творческо развитие и мотивация за работа на служителите чрез 

използване на нови педагогически технологии на взаимодействие и приложение на 

педагогическото майсторство и енергия в реална форма. 

3.Създаване на емоционален комфорт  и подходящ микроклимат в групите  в ДГ№ 79 

като цяло, което да допринесе за  активното социално-личностно развитие и израстване 

на децата.  

4.Поддържане на постоянен стремеж за усъвършенстване на учебно-възпитателната 

работа за успешно покриване на ДОС от децата от всички възрастови групи. 

1.Гарантиране на пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия 

бързата им и успешна интеграция в новата социална „роля” – ученик. 

2.Чрез осъществяване на постоянна информираност и сътрудничество с родителите да се 

засилят обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането, да се 

постигне създаване на общност – деца, учители, родители, чрез ползотворното 

взаимодействие за постигане на  целите, поставени в настоящата стратегия. 

        Настоящият план е неизменна част от Стратегията за развитие на ДГ, валидна за 

2020-2024 година, считано от датата на утвърждаването й  на ПС, проведен на 

15.09.2021г. – Протокол № 1 

 


