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Стратегическа цел О перативна цел Д ейност О чакван резултат О тговорник Ф инансиране
1 2 3 4 5 6

Повиш аване 
качеството и 
еф ективността на 
образователния 
процес

А д м и нистративна и 
ф инансова 
устой чи вост в 
развитието на 
детската градина

П оддърж ащ о 
обучение на 
директора и 
адм инистративния 
персонал;
Усъвърш енстване на 
систем ата за 
адм инистративен и 
ф инансов контрол; 
И коном ически 
еф ективно използване 
на ресурсите; 
Създаване и 
поддърж ане на сайт 
на детската градина

Показва въ зм ож ност и 
отговорност за 
управление на 
средства и екипи в 
среда, изискващ а 
реш аването на 
слож ни проблем и с 
м нож ество 
взаим одействащ и 
ф актори;
Еф ективно и еф икасно 
управление на 
м атериалните 
ресурси, нам алени 
разходи ;
П опуляризиране и 
публичност на 
дейността

Директор;
Главен счетоводител

Д етска градина

П одобряване на 
образователните 
постиж ения на децата 
съобразно 
необходим ите

Разработване и 
прилагане на 
програм на систем а с 
подходи и ф орм и на 
педагогическо

Полага основите на 
учене през целия 
ж ивот, като отчита 
значението на играта 
в педагогическото

П едагогически 
специалисти по групи; 
Директор

Д етска градина



ком петентности за 
успеш но прем инаване 
към училищ но 
обучение

взаим одействие, 
подчинени на общ а 
цел;
И зползване на 
иновативни 
педагогически методи 
за предаване, 
възприем ане и 
усвояване на знания, 
ум ения и отнош ения

взаим одействие

О сигуряване на по- 
голяма практическа 
прилож им ост на 
обучението

Усвояване на 
книж овен български 
език;
Поставяне на д етето  в 
активна позиция

Възм ож ност за 
трансф ер на усвоени 
знания, ум ения и 
отнош ения в различни 
условия

Педагогически 
специалисти по групи

Реализиране на
програм и,
подпом агащ и
качеството на
образователния
процес

Създаване на 
отворена
образователна среда

Използва 
специализирани 
знания за създаване, 
прилагане и 
адаптиране на 
проекти, които водят 
до нови реш ения

Директор;
Главен счетоводител

Д етска градина; 
О бщ ина Плевен; МОН

Засилване на 
възпитателната 
работа с децата с 
оглед пълноценно 
личностно и социално 
развитие

Прилагане на 
подходи, основани на 
дем ократични 
принципи и развити 
образователни 
м одели, свързани с 
усвояване на лични и 
социални ум ения

Поставяне на 
основите на социално 
и граж данско 
поведение

П едагогически 
специалисти по групи; 
директор

Д етска градина

Насърчаване на 
записването и 
редовното посещ ение

Създаване на условия 
за осигуряване на 
допълнителна

Пълен об хват на 
децата в 
предучилищ на

Директор; 
О бщ ина Плевен

Д етска градина; 
О бщ ина Плевен



на децата в детската 
градина

подкрепа за 
личностно развитие 
на деца със СОП; 
Подкрепа на 
развитието и изявата 
на даровити  деца; 
Реализиране на 
целенасочена дейн ост 
за привличане и 
задърж ане на децата 
в детската градина

възраст и в групите за 
задълж ителна 
предучилищ на 
подготовка;
Свеж дане до 
м иним ум  броя на 
трайно отсъстващ ите 
и недопускане на 
ф иктивно записани 
Деца;
О сигуряване на равен 
старт за училищ е

Разш иряване на 
ф орм ите на 
взаим одействие и 
стим улиране на 
интелектуалното, 
ем оционалното, 
социалното , д ухо вно- 
нравственото и 
ф изическото развитие 
и подкрепа на децата

П оощ ряване 
вклю чването на 
децата в 
допълнителни 
и извънучилищ ни 
форми

Усъвъ р ш ен стват
определени
ком петентности
съобразно
интересите,
възм ож ностите и
възрастовата
характеристика на
децата

Д иректор Д етска градина; 
Родители

О сигуряване на 
родителско и 
граж данско участи е в 
управлени ето на 
д ейности те в детската 
градина

Създаване на 
О бщ ествен съ вет към 
ДГ;
Реализиране 
еж егодни вътреш ни 
проекти на 
Настоятелството

Подпом ага дейността 
и развитието на Д Г ; 
О същ ествява 
граж дански контрол 
на управлени ето на ДГ

Директор; 
П редседател на 
О бщ ествения съвет; 
П редседател на 
Настоятелството

Настоятелство

П оощ ряване на 
педагогическите 
специалисти  и 
служ ителите за

Подкрепа на 
съвм естни 
инициативи м еж ду 
детски градини и

Създадени устойчиви 
сътруд ничества за 
съвм естни 
инициативи, обм яна

Д иректор Д етска градина; 
О бщ ина Плевен



| активно граж данско 
| участие и 

утвърж даване на 
! националните 
| ценности

други институции в 
областта на 
образованието

на опит и добри 
практики

Разш иряване 
възм ож ностите на 
детската градина за 
участие в Европейски 
образователни 
проекти и
Национални програм и

Създаване на условия 
за ан гаж и р ано ст с 
разработването на 
нови идеи и процеси, 
покриващ и 
потребностите и 
целите на детската 
градина

Натрупва опит в 
оперативното 
взаим одействие с 
капацитет за 
стратегическо 
планиране и вземане 
на реш ения; 
О сигурени 
възм ож ности за 
ф инансиране на 
програм и и проекти

Д иректор Национални 
програм и; 
Проекти на ЕС

Развиване на 
систем ата за 
квалиф икация, 
перм анентно 
обучение и контрол. 
Учене през целия 
ж ивот

Утвърж д аване на 
авторитета и 
подпом агане на 
кариерното развитие 
на учителите

Създаване на 
възм ож ности за 
участие във 
въвеж дащ и, 
поддърж ащ и и 
надграж дащ и 
обучения

Създадени д ействащ и 
инструм енти за 
участие в д ейности  за 
учене през целия 
ж ивот

Директор;
Главен счетоводител

Д етска градина;
Сам остоятелно
ф инансиране

Усъвъ р ш ен стване на 
изградената систем а 
за квалиф икация

Развиване на 
партньорство и 
съ труд ничество 
м еж ду Д Г и центрове 
за обучение

Повиш ена 
квалиф икация; 
Възм ож ности за 
изпробване и 
споделяне на опит

Директор; 
П ред седател на 
ком исията по 
квалиф икация

Д етска градина

Подобряване на 
условията за 
придобиване на 
ум ения за и зползване 
на И КТ в

О сигуряване на 
инф орм ационни и 
ком уникационни 
технологии за 
нуж дите на

Развива нови ум ения 
в отговор на 
появяващ и се 
потребности от 
актуални знания и

Директор;
Главен счетоводител

Д етска градина



образователния
процес

образователния
процес

техники

У твъ рж д аван е на 
систем ата за 
кариерно развитие на 
педагогическите 
специалисти  съгласно 
ЗПУО

О сигуряване на 
условия за 
повиш аване на 
квалиф икацията на 
всеки педагогически 
специалист в не по- 
м алко от 16 
академ ични часа 
годиш но

О богатени 
ком петентности за 
ефективно 
изпълнение на 
изискванията и за 
кариерно развитие

Д иректор Д етска градина

П овиш аване 
изискванията към 
качеството в работата 
на учителите и 
м едицинските 
специалисти  в 
яслените групи

Създаване на условия 
за реализиране на 
потенциала на всеки 
учител

Създаване на 
собствени м одели за 
взаим одействие с 
децата

Д иректор

Квалиф икация на 
учителите за работа с 
деца, ж ертва/в риск 
от насилие, в случай 
на тор м оз или в риск 
от отпадане

Запознаване и
разясняване
поел е до в ател н остта
на д ействията по
Координационните
м еханизм и

Адекватна реакция в 
конкретен случай

Д иректор;
Главен счетоводител

Д етска градина

Уд овлетвор яване на 
специф ичните 
образователни 
потребности  на 
д ецата и 
н арастващ ата 
взи скателност на 
родителите

Подпом агане 
развитието на детския 
потенциал в 
индивидуален, 
интензивен и 
подчинен на правата 
на д етето  план

П одсигуряване и 
насърчаване достъпа 
до различни форми на 
организация на 
предучилищ но 
образование -  
целодневна, 
почасова, 
сам остоятелна

Повиш ен брой на 
децата, обхванати  в 
предучилищ ното 
образование

Д иректор; 
О бщ ествен съвет; 
Н астоятелство

Д етска градина; 
О бщ ина Плевен



Възползване от 
всички възм ож ности 
за ком уникация в 
реално време, 
улесняващ и 
получаването на 
ж еланото и по- 
качествено 
образование и 
подготовка на децата 
за училищ е

Развиване на 
възм ож ностите за 
достъп до новите 
инф орм ационни 
технологии

Придобива ум ения за 
учене и използване на 
инф орм ация от 
различни източници

Педагогически 
специалисти в 
групите; 
Д иректор

Създаване на условия 
за изява на всички 
деца в съответствие с 
техните и на 
родителите им 
ж елания и 
възм ож ности

А ктивно вклю чване в 
д опълнителни форми 
и извънучилищ ни 
дейности

Приема насочване в 
ученето

Директор; 
П едагогически 
специалисти в групите

Д етска градина; 
Родители

Развиване 
еф ективността на 
взаим одействието 
учител-родител

О сигуряване на 
условия за обучение 
на родителите; 
Подкрепа на 
съвм естни 
инициативи

А н гаж и р аност на
родителите в
образователния
процес;
Повиш ени
ком петенции

Директор; 
П редседател на 
Настоятелството

Н астоятелство

Въвеж дане на 
иновативни 
технологии за 
педагогическо 
взаим одействие в 
игрово-
образователното 
пространство като 
основа за

П ровеж дане на 
обучения за 
придобиване на 
ком петенции за 
прилагане на 
съврем енни м етоди и 
форми

Повиш ени 
ком петенции на 
педагогическите 
специалисти; 
П одобрено качество 
на образователния 
процес

Директор;
Родителски съвети по 
групи

Д етска градина; 
Н астоятелство



индивидуален
просперитет

О сигуряване на 
стабилност, ред и 
защ ита на д ецата в 
детската градина

Подобряване на 
сигурността, 
безопасността и 
достъпността на 
детската градина

Разработване на 
мерки за сигурност, 
безопасност и 
контрол върху 
достъпа в детската 
градина

О сигуряване на 
безопасен достъп и 
сигурност на децата и 
работещ ите в детската 
градина

Д иректор Д етска градина

П ровеж дане на 
дългосрочни 
действия, отнасящ и се 
до непосредствената 
сигурност и 
безопасността на 
децата

Реализиране на 
здравно- 
образователна 
програма с децата; 
Периодично 
проиграване на 
основни бедствени 
ситуации; 
Поддърж ане на 
систем ата за охрана; 
Поддърж ане 
безопасността на 
м атериалната и 
игрова база

П одготовка за 
здравословен начин 
на ж ивот;
О владява ум ения за 
контрол на 
поведението при 
ситуации, опасни за 
здравето и ж ивота; 
Повиш ена сигурност 
на д етската градина

Д иректор Д етска градина; 
О бщ ина Плевен

О съврем еняване на 
условията за 
организиране на 
качествен
образователен процес 
в детската градина

Анализ и прогноза на 
потребностите от 
осъврем еняване на 
м атериалната база

О пределят се 
приоритетни области

Директор;
Главен счетоводител

Общ ина Плевен; 
Д етска градина

Взаим одействие с 
родителската 
общ ност, 
сътрудничество с 
общ ествени

Създаване на условия 
за обучение на 
родителите

Разнообразяване на 
формите, 
организиране на 
срещ и със 
специалисти в

А н гаж и р аност на 
родителите. 
Повиш ени 
ком петентности

Педагогически 
специалисти в 
групите; 
Д иректор



институции и 
организации

д етското развитие и 
консултации за деца в 
риск

Повиш аване на 
привлекателността на 
д етската градина като 
институция за 
отглеж дане, 
възпитание, обучение 
и социализация

Създаване на условия 
и предоставяне на 
възм ож ности за 
обучение в различни 
форми на 
организация; 
Подобряване на 
условията за игра и 
спорт

Създадени 
възм ож ности за 
оптим ална 
пълняем ост на 
групите;
Осигурени условия за 
задоволяване на 
потребностите от 
активна ф изическа 
активност

Директор;
Главен счетоводител

О бщ ина Плевен; 
директор

О сигуряване на 
условия за 
образователна и 
социална интеграция

О сигуряване на 
педагогическа и 
психологическа 
подкрепа на деца, 
застраш ени от 
о тп а д а н е ,в  
неравностойно 
социално полож ение 
и от етнически 
м алцинства

Създаден клим ат в 
детската градина, 
подпом агащ  
образователната 
интеграция

Д иректор Д етска градина; 
О бщ ина Плевен; 
Ресурсен център

О сигуряване на 
условия за
интегрирано обучение 
на деца със СОП

Създаване на екип за 
работа с деца със СОП

Увеличен брой на 
интегрирани деца със 
СОП

Д иректор

Укрепване на 
връзките м еж ду 
д етската градина, 
общ инската 
ад м инистрация, НПО 
и бизнеса

Реализиране на 
съвм естни проекти

Създава, прилага и 
адаптира проекти, 
които водят д о нови 
процедурни реш ения

Директор О бщ ина Плевен; 
организации


