
ПРИЛОЖЕНИЕ към Стратегия за развитието на детската градина 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Кремена“ 

за периода 15.09.2020- 15.09.2024г. 

 

Дейности за 

постигане на целта 

и задачите на 

Стратегията 

Конкретни 

дейности 
Очакван резултат 

Срок на 

изпълнение Необходимо 

финансиране 

прогнозно 

Осигурява се от: 

бюджет на 

ДГ/ 

финансира

щия орган 

други 

алтернативни 

източници 

АДМИНИСТРА-

ТИВНО-

УПРАВЛЕНСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

Поддържане сайт 

на детската 

градина с 

актуална 

информация за 

живота в 

детската градина 

Възможности за 

поставяне на 

въпроси, даване 

на мнения и 

предложения, 

публикуване на 

нормативни 

документи, 

бланки, 

съобщения, 

постижения на 

учители и деца, 

предстоящо в 

детското 

заведение, 

галерия със 

снимки. 

-Осигуряване на 

прозрачност и 

максимален достъп на 

обществеността и 

родителите до работата 

на екипа на  ДГ 

«Кремена»  относно 

възпитанието и 

подготовката на 

децата,състоянието на 

материалната база, 

дейностите извън 

ДОС , празниците и 

развлеченията на 

децата, с цел 

повишаване рейтинга 

на детското заведение 

и ангажиране на 

родителите. 
 

 

 

 

Постоянен- от 

15.09.2020г. до 

15.09.2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2000,00лв 
✓  - 



 

 

 

Осъществяване на 

приемственост и 

интеграция между 

детското заведение  

и училищата в 

района. 
 

Активно и ползотворно 

взаимодействие  между 

детското заведение  и 

училищата в района. 

 

до 15.09.2024г. Не е необходимо 

финансиране - - 

Участие в проекти 

и програми  

Реализирани проекти и 

програми 

до 15.09.2024г. Не е необходимо 

финансиране - - 
Търсене на нови 

контакти с 

различни 

обществени, 

културни и 

държавни 

институции 

 Подпомагане 

дейността на детското 

заведение, 
  

до 15.09.2024г. Не е необходимо 

финансиране - - 

ОБРАЗОВАТЕЛНО 

-ВЪЗПИТАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ 

Утвърждаване на 

личностно 

ориентиран и 

позитивен подход 

на възпитание, 

чрез поставяне в 

центъра на целия 

педагогически 

процес личността 

на детето с 

неговите 

индивидуални 

особености в 

познавателната, 

- Демократичен стил на 

работа, който не търпи 

строгото 

разпределение и 

фиксиране на ролите 

на «изпълнители» и 

«контрольор» и 

изключва използването 

на авторитарни 

похвати; 

-  Стимулиране  

активността на всички 

деца. 
 

Постоянен- от 

15.09.2020 г. 

до 15.09.2024г. 

40 000,00лв 
✓  Привличане на 

спонсори-дарения 

 



емоционалната и 

волевата сфера. 
 

Пълноценно 

използване на 

дневния режим 

като 

профилактично 

средство за 

психическо и 

физическо здраве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Пълноценно 

използване на 

подвижни игри, детски 

спортове с цел 

динамично развитие на 

децата. 

-Формиране  и 

пълноценно 

овладяване на 

системата от различни 

видове игри като 

собствена, свободна, 

самостоятелна  и 

самоорганизирана 

дейност; 

- Овладяване  и 

усъвършенстване на 

всички форми на 

познание чрез 

целенасочен подбор на 

познавателно 

съдържание; 

 

Постоянен- от 

15.09.2020 г. 

до 15.09.2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не е необходимо 

финансиране - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Създаване на 

условия за 

развитие на 

система от 

дейности в 

областта на 

здравето, 

физ.възпитание и 

спорта 

-Овладяване на знания 

и умения за 

здравословен начин на 

живот 

-Организиране на 

спортни празници, 

включване в кампания 

за здравословното 

хранене и други 

мероприятия с 

включване на 

родителите. 

 

до 15.09.2024г. 

 

 

 

2000,00лв 
✓   

ПМС№129/11.07.2

000 г. изм. ДВ. бр. 

28 от 04.04.2006 г 

Привличане на 

спонсори-дарения 

 

-Изграждане на 

навици за 

безопасно 

движение и 

култура на 

поведение на 

улицата;    

-Действия при 

бедствия, аварии, 

катастрофи и 

пожари 

 
 

-Овладяване на знания 

и умения за за 

безопасно движение и 

култура на поведение 

на улицата;    

-Действия при 

бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари 
 

Постоянен- от 

15.09.2020г. до 

15.09.2024г. 

Не е необходимо 

финансиране - - 



-Използване на 

съвременни методи 

и подходи за 

развитие – 

автодидактични 

игри и материали, 

интерактивни 

методи, 

компютърни 

програми и др. 

-Усъвършенстване на 

възпитателно-

образователния процес 

до 15.09.2024г. 3000,00лв 
✓  - 

Ограмотяване на 

децата 

-Инициативи 

насърчаващи 

грамотността -

празници, беседи, 

срещи, културни 

мероприятия: 

- Създаване на 

благоприятна среда - 

„Библиотека на 

групата“; 

- Партньорство с 

родителите и 

индивидуална работа с 

деца 

-Училище за 

родители:, „Подарете 

на детето си книжка“,  

„Четем двама с мама и 

татко!“,  „Бабо разкажи 

ми приказка!“,  

-Изложби на рисунки 

на децата от любими 

приказки -  „На гости 

на приказките“; 

-Отбелязване на 

Националния  ден на 

до 15.09.2024г. Не е необходимо 

финансиране - - 



четенето; 

-Квалификация на 

учителите с цел 

повишаване  и  

усъвършенстване   на  

придобитите им 

компетентности  

-Срещи, беседа, 

разговори с родителите 

за „Подготовка за  

ограмотяване в ДГ“   

-“Насърчаване и 

подкрепа в 

подготовката за 

ограмотяване“- 

информираност на 

родители 

- „Седмица на 

книгата“,  

 - Партньорство с 

начални учители от 

училища -„Деца четат 

на деца“; 

-Посещения  на 

театрални 

постановки,детска 

оперета и други худ. 

произведения; 

- „Пътят на книгата“- 

среща с автори на 

книги, книгоиздатели; 

 

Обогатяване 

системата на 

диагностиката като 

задължителна 

практика.  

-Набор от 

диагностични  тестове 

по образователни  

направления за всяка 

възрастова група, в 

до 15.09.2024г 1000,00лв 
✓  - 



съответствие с ДОС 
 

Формиране на 

умения за 

общуване - 

запознаване на 

детето с основни 

норми и правила 

на поведение и 

формиране на  

положително 

отношение към 

тях;  

-Формиране на 

умения за 

съотнасяне на 

собственото 

поведение към 

съответните 

етични  и 

нравствени 

изисквания 

 

 

Усвоени етични норми 

от детето  

от 15.09.2020г 

до 15.09.2024г 

Не е необходимо 

финансиране - - 



Създаване на 

оптимална 

образователна 

среда, осигуряваща 

активно участие на 

децата в 

различните 

дейности и 

способстваща за 

пълноценна 

реализация на 

детските 

възможности 

Създаване на 

предпоставки и 

условия за 

пълноценна изява 

на творчеството и 

уменията на 

децата. 

-Приобщаване на 

децата към различните 

видове изкуства и 

развиване на 

творческата им 

индивидуалност;                   

-Идентифицирани 

специфични 

наклонности и 

интереси у всяко дете и 

насищане на цялостния 

живот на децата с 

богато разнообразие от 

дейности, 

стимулиращи тяхното 

развитие, и творческо 

разгръщане на 

наличния потенциал 

от 15.09.2020г. 

до 15.09.2024г. 

Не е необходимо 

финансиране - - 

Търсене на 

възможности за 

изяви на деца със 

заложби в 

различните видове 

изкуства 

 

 

 

 

Участия на децата в  

изложби , конкурси 

фестивали,  други 

обществени прояви 

от 15.09.2020г. 

до 15.09.2024г. 
 

 

 

 

 

Не е необходимо 

финансиране - - 

Приобщаване на 

децата към 

общочовешките и 

национални 

ценности, 

добродетели, 

култура и 

-Участия на децата в 

планирани тържества, 

празнични концерти,  

честване на 

национални, 

общоградски и 

празници на ДГ   

от 15.09.2020г. 

до 15.09.2024г. 
 

 

 

 

 

Не е необходимо 

финансиране - - 



традиции 

 

 

-Приобщаване на 

родителите към живота 

на и дейността на ДГ 

-Стимулиране на 

участието на децата  в 

пресъздаването на 

традиции и обичаи 

КВАЛИФИКА-

ЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 
 

Оптимизиране 

на  информацион- 

но-образователната 

среда с цел 

въвеждане на 

изпреварващо 

обучение за 

възприемане на 

света и 

обществения опит 

-Създадена 

информационна банка 

–библиотечен, 

мултимедиен фонд, 

портфолио на всеки 

учител; 

-Компетентна 

психолого – 

педагогическа 

специална/методическа 

/ научна подготовка на 

учителите, 

използване  на 

разнообразни 

стратегии за обучение, 

които стимулират 

заложбите и 

интелектуалното 

развитие на децата 

-Популяризиране на 

добрия педагогически 

опит 
 

до 15.09.2024г.  4 000,00лв 
✓  - 

Самоусъвършенств

ане чрез вътрешна 

система за 

квалификация в 

детската градина 

-Обучение и 

самообучение за по-

добро равнище на 

владеене и прилагане 

на ДОС от 

педагогическия 

от 15.09.2020г. 

до 15.09.2024г. 
 

 

 

 

 

2 000,00лв 
✓  - 



персонал; 

-Обучение и 

самообучение на 

помощния персонал за 

толерантност и 

хармония в 

многообразието на 

дейността на ДГ 

Осигуряване 

условия за участие 

в 

квалификационни 

форми на различни 

равнища 

-Форми на външна 

работа за повишаване 

професионализма на 

учителите: 

тематични курсове, 

организирани от 

Департамента за 

информация и 

усъвършенстване на 

учителя, както и от 

различни други 

образователни 

институции, 

специализирани в 

повишаването 

квалификацията на 

учителите и др.;  

 

до 15.09.2024г. 24 000,00лв 
✓  - 



СОЦИАЛНО –

БИТОВА И 

КУЛТУРНА 

ДЕЙНОСТ 

Обогатяване на 

игровата и 

дидактичната база, 

обогатяване на 

библиотеката с 

методична и детска 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Осигурени   

разнообразни 

дидактични материали 

за провеждане на 

ситуациите по БДП -

Качествено оборудване 

за провеждане на 

физическа 

култура,спортни 

празници,  костюми и 

аксесоари за 

тържества, нова 

методична и детска 

литература, 

автодидактични 

игри,компютърни 

програми и 

др.материали 

до 15.09.2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4000,00лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 ПМС № 

129/11.07.2000 г. 

изм. ДВ. бр. 28 от 

04.04.2006 г 

Привличане на 

спонсори-дарения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приспособяване на 

тематични  кътове 

и кабинети  в 

детското 

заведение, «Детска 

библиотека», с 

детска 

художествена 

литература, която 

да се заема от 

децата в цялата ДГ, 

педагогическа 

литература за 

учители и 

родители,  

«Безопасно 

движение», 

спортна площадка, 

природен кът. 

 

 

Наличие на кътове и 

кабинети и спортна 

площадка  в детското 

заведение -  «Детска 

библиотека», 

«Безопасно движение», 

природен кът. 

 

до 15.09.2024г. 

 

 

 

10000,00лв  

✓  
 

✓  

Привличане на 

спонсори-дарения 

Национална 

кампания“ За 

чиста околна 

среда “ на тема 

„Обичам 

природата – и аз 

участвам“/ на 

МОСВ и 

Предприятие за 

управление на 

дейностите по 

опазване на 

околната 

среда(ПУДООС) 

Обновяване на 

МТБ на дворното 

пространство - 

подмяна на 

настилката и 

монтиране на 

подходящи уреди и 

съоръжения на 

детските 

площадки, които 

да  отговарят на 

всички европейски 

изисквания   

Обновяване на 

дворното пространство 

с подходящи уреди и 

съоръжения на 

детските площадки 

Премахване на 

пясъчниците. 

до 15.09.2024г. 
 

8000,00лв 
✓  ✓  

Привличане на 

спонсори-дарения 

Работа по проекти 

 



Модернизиране на 

материално-

техническата база, 

чрез извършване 

на основни и 

текущи ремонти - 

пребоядисване и 

освежаване на 

всички групи, 

фоайета, коридори 

и други помещения 

в ДГ/ поетапно/, 

смяна на килими, 

щори, мебели и 

други.  

 

 

 

 

 

-Модернизирана МТБ 

-Постигане на 

оптимални условия на 

образователната 

средата 

до 15.09.2024г. 
 

20 000,00лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  
Привличане на 

спонсори-дарения 
 



 

 

  


