
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 

             „ЯН БИБИЯН“ 

 
Гр. Стара Загора,   кв.“Железник“,    ул. „Индже войвода“ № 7 

http://www.elin-pelin.biz/    0888341155;   yanbibiyan@abv.bg 
 
 

1 
 

 

     

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 
 

ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА  

„ЯН БИБИЯН“ 

ЗА ПЕРИОДА 

2020 – 2024 ГОДИНА 

У т в ър д и л, 

Дире кто р: 



ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 

             „ЯН БИБИЯН“ 

 
Гр. Стара Загора,   кв.“Железник“,    ул. „Индже войвода“ № 7 

http://www.elin-pelin.biz/    0888341155;   yanbibiyan@abv.bg 
 
 

2 
 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДА 2020–2024 ГОДИНА 

Настоящата стратегия представлява дългосрочна програма за развитие на ЧДГ 
„Ян Бибиян“ за периода 2020 / 2024 г. Стратегията е разработена на основание чл. 70, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба №5 
от 03.06.2016 г. на МОН, в съответствие с чл. 29, ал. 1 от същата и приета от 
Педагогическия съвет на проведено заседание с Протокол № 1 / 08.09.2020 г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Стратегията е система от политики и стратегически подходи за утвърждаване и 

укрепване на модерната визия на детското заведение. Тя е комплекс от педагогически 

идеи, управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира 

утвърждаването на детската градина, като модерна, достъпна и качествена обществена 

институция. Дългосрочното планиране ще повиши ефективността на управленските 

процеси в детското заведение. Стратегията ще даде възможност да се утвърдят в 

практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на 

предучилищното възпитание, за да се постигне гъвкавост, динамичност и адаптивност в 

процеса на взаимодействие с детето. Стратегията се опира на минал опит и на 

съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели, 

програмна система и план за действие с механизъм за финансово осигуряване. 

 

І. МИСИЯ  

Частна детска градина „Ян Бибиян“ полага основите на непрекъснатото 

образование и възпитание на децата като осигурява: Придобиване на компетентности 

и умения съобразно възрастта на детето; Усвояване и формиране на общочовешки и 

национални ценности , добродетели и култура; Развитие на индивидуалните качества 

на всяко дете и стимулиране на творческите заложби; Духовно, физическо и социално 

израстване и развитие; Учене за знания и компетенции; Учене за оцеляване в ситуации 

на промени; Учене насочено към придобиване на социални умения; 

  ІІ. ВИЗИЯ  
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 ЧДГ „Ян Бибиян“ е конкурентноспособно детско заведение в гр. Ст. Загора с 

утвърден престиж и авторитет , собствен облик и традиции в областта на 

образованието. Детската градина се стреми непрекъснато да повишава качеството на 

обучение и възпитание в образователна среда провокираща активност и изпълнена с 

креативно съдържание.  В детската градина се формират знания и личностни умения у 

децата за активно взаимодействие със социалната среда , уважение към гражданските 

права и отговорности , противодействие срещу проявите на агресия и насилие. ЧДГ „Ян 

Бибиян“ е функционираща, гъвкава  отворена система, гарантираща постоянен 

конструктивен диалог, доверие и подкрепа от родителите. 

 

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

Формиране на социално отговорни, значими в обществото личности. 

Изграждане на хуманна , функционална и позитивна образователна среда в детското 

заведение осигуряваща равен шанс и свободен избор за качествено предучилищно 

възпитание и образование за всички деца. Оптимизиране на структурата, функциите и 

методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-

културен, възпитателен и образователен център за осъществяването на многостранни 

инициативи.  

Оперативни цели:  

1. Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, 

свобода при вземане на решения, стил залагащ на предприемчивостта , 

инициативността, експеримента за издигане авторитета на детското 

заведение.  

2. Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд.  

3. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на 

детските способности . 

4. Равен шанс за качествена  предучилищна подготовка.  

5. Създаване на партньорски отношения с родителската общност.  

6. Акцентиране върху овладяване на книжовен български език.  

7. Реализиране на принципа за екипност в работата на персонала . 
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ІV. ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА  

1. Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и управленската 

дейност. 

2. Реализиране  ценностите и принципите на педагогиката, на толерантността и 

ненасилието.  

3. Подкрепа на децата и развиване на тяхната креативност. 

4. Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт 

на детското заведение. 

5. Внедряване на нови техники и технологии на общуване за стимулиране на 

интереса и сътрудничеството в групата. 

  

V. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

 
 Реализирането на програмната система се осъществява чрез адекватен подбор и 

прилагане на подходите и формите на педагогическо взаимодействие във всички 

възрастови групи. За организиране на формите на педагогическо взаимодействие, 

реализиране на тематичните разпределения по образователните направления, 

проследяването на индивидуалните резултати на детето от предучилищното 

образование, заложените идеи за ефективен механизъм на взаимодействие между 

участниците в предучилищното образование са следните: 

➢ Личностен и индивидуален подход към всяко дете; 
➢ Ситуационен и интегрален подход; 
➢ Конструктивен подход; 
➢ Използване на Е-обучение и технологии; 
➢ Кооперативно учене; 
➢ Креативност и успеваемост. 

  

 Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са 

основна и допълнителна. 

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският 

учител се съобразява със степента на развитие на децата в групата, възрастовите 

особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на 

детето. Ситуацията е основна форма, която се използва при реализиране на 
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образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, 

изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура. 

Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 

усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления. 

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с 

интересите и потребностите на децата. 

Видове допълнителни форми 

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата; 

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, 
конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения 
на обекти от околната среда. 

Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството 

Индивидуален разговор между детския учител и родителя;  
Индивидуална консултация; 
Родителска среща; 

Тренинг с родители; 

Участие на родителите в процеса на предучилищното образование. 

 

 

VІ. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие 

В съответствие с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование 

педагогическите ситуации в ЧДГ „Ян Бибиян“ се разпределят по образователни 

направления, както следва: 

 

 

Направление 1 група 

3-4 год. 

2 група 

3-4 год. 

3 група 

4-5 год. 

4 група 

5-6 год. 

Български език 

и литература 

1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 2 
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Изобразително 

изкуство 

2 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Конструиране и 

технологии 

1 1 2 2 

Физическа 

култура 

3 3 3 3 

Общо за 

седмицата 

11 13 15 17 

 

Допълнителни дейности: 
 
Английски език – 3 гр., 4 гр. 
 
Изобразителнотворчески дейности – всички групи 
 
Музикалнотворчески дейности – всички групи 
 
Спорт – всички групи 
 
 
VII. План на дейностите за реализиране на Стратегията.  
  
1. Повишаване  качеството и ефективността на предучилищното образование в 
ЧДГ „Ян Бибиян“  

 
ЦЕЛИ: Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на 

хуманно-личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и 
професионална изява на педагогическия екип.  

 
ДЕЙНОСТИ:   
1. Създаване на благоприятна атмосфера и психологически климат в групите за 

успешна и бърза адаптация на новоприети деца в детската градина.  
2. Утвърждаване на диагностичен инструментариум за първоначално 

обследване на новоприетите деца и установяване тяхното социално, интелектуално и 
психично развитие.  
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3. Непрекъснато проследяване и насърчаване развитието на децата през 
учебната година. 

 4. Осигуряване възможност за игри и динамична игрова среда, съобразена с 
възрастта и интересите на децата.   

 5. Проследяване иновациите в образованието в национален и световен мащаб 
и пробиране на добрия педагогически опит за изграждане на позитивна среда в 
обучението.  

6. Прилагане на нови методи на обучение и възпитание, в духа на хуманните 
педагогики с доказана ефективност.  

7. Разработване на авторски системи за обучение, съобразени с принципите на 
междупредметни връзки, интегративност на съдържанието, ИКТ.  

8. Непрекъснато повишаване компетенциите и квалификацията на учителите по 
проблемите на предучилищното образование, психологията на детското развитие и 
взаимоотношенията със семейството.  

9. Стриктно спазване на изискванията:  
• за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и 

наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;  
• на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с деца”;  
• за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, 

педагогически и непедагогически персонал;  
• за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;  
10. Засилване взаимодействието със семейството чрез включването на родители 

в организирани мероприятия с децата, празници, базари и изложби.  
11. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани 

видеолекциии) и интерактивни уроци.  
12. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 
потребителска култура, физическа активност и спорт.  
  

2. Подобряване политиката на менажиране и материално осигуряване на 
средата в ЧДГ „Ян Бибиян“    

 
ЦЕЛИ: Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на 

информационната и материалната среда.  
  

ДЕЙНОСТИ:  
  1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 
учителите, работещи в детската градина. 

 2.   Усъвършенстване  на изградената система за квалификация на 
педагогическите специалисти.  
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3.    Популяризиране на добрия педагогически опит на детската градина сред 
предучилищната общност.  

4. Участие на детската градина в научни конференции по проблемите на 
образованието на местно и национално ниво.  

5. Създаване на ателиета по интереси с цел развиване на творческите заложби 
на децата. 

6. Синхронизиране на изискванията и очакванията към персонала от страна на 
ръководството.  
 
3.  Развитие на интерактивните и комуникативните технологии.  
  

ЦЕЛИ: Прилагане на иновативен опит в обучението чрез интерактивни 
технологии.      
  
        ДЕЙНОСТИ:  
  

1. Проучване на иновативен опит в областта на ИКТ.  
2. Изграждане на устойчива платформа за прилагане на ИКТ.  
3. Закупуване на допълнителни онлайн програми за ИКТ в предучилищна 

възраст.  
4. Създаване и популяризиране на авторски разработки по ИКТ.  
5. Повишаване  квалификацията на учителите чрез участие в разнообразни 

форми на обучение и организиране на лектории с външни лектори в областта на ИКТ.  
6. Включване на родителите чрез онлайн-споделяне на открити практики в 

детската градина.    
  
4.   Рекламиране и популяризиране дейността на детската градина.  
  

ЦЕЛИ: Популяризиране дейността на ЧДГ „Ян Бибиян“ и привличане на нови 
деца в групите.  
  
    ДЕЙНОСТИ:  
  1. Разработване и реализиране на рекламна стратегия за детската градина.  

2. Организиране на училища сред природата, екскурзии и детски лагери за 
децата.  

3. Участие в конкурси за творческа изява на деца.  
4. Провеждане на разнообразни празници и тържества в детската градина и на 

сцена.  
5. Организиране на базари и благотворителни инициативи.  
6. Своевременно обновяване на сайта и актуализиране на информацията в него. 
7. Поддържане на заплатени платформи за реклама на сайтове.  
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8. Създаване на собствен информационен бюлетин и форум по проблемите на 
образованието и възпитанието на деца. 

  9. Реализиране на кампании за привличане на деца в подготвителните групи. 
      
 
5. Подобрения във външната и вътрешна среда на детската градина.    
 

ЦЕЛИ:  
1.Подобряване  условията за активна образователно - възпитателна дейност на 

децата.   
2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.   
3. Естетизация на околната среда.  
4. Повишаване на привлекателността на образователния процес и на 

педагогическата среда.    
 
ДЕЙНОСТИ:  
1. Обогатяване съоръженията на двора.  
2. Изграждане на интерактивна площадка по БДП.  
3. Обособяване и изграждане на терен за био градина в двора.  
4. Боядисване и освежаване на помещенията.  
5. Подновяване и обогатяване на материалната база в групите.  
6. Обновяване на спортно – музикалната зала. 
7. Изграждане на пътна инфраструктура в района на детската градина.  

  
        
  
 VIII. Финансово обезпечаване на дейностите  

1. Средства от бюджета на детската градина.  
2. Дарения от спонсори. 
3. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи 

ремонти и естетизиране на помещения.  
  
  
IX. Мониторинг за оценка  

1. Проследяване на изпълнението.  
1.1 Изготвяне на годишни доклади за изпълнението на Стратегията по периоди и 

приоритети. 
 1.2 Изготвяне на окончателен доклад-анализ за изпълнението на Стратегията за 

развитие.  
2. Оценка на ефекта от приложената Стратегия.  
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2.1 Ежегодно в края на учебната година отчитане и сравняване на резултатите от 
образователния процес.  

2.2 Проследяване на учителското и детското портфолио, които реално отразяват 
дейността с децата.  

2.3 Финансов анализ на резултатите: разходи за реализиране на Стратегическите 
цели и приходи от дейността като ефект от приложените в Стратегията дейности.  

2.4 Маркетингово проучване за мястото на детското заведение сред останалите 
в системата на предучилищното образование.  

2.5 Проследяване развитието на децата след постъпване в училище.     
  
 
X. Заключение 
 

• Срок за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2020-2024 
 години.  
• Част от Стратегията за развитие на ЧДГ „Ян Бибиян“ е Програмната система на 

детската градина, разработена в контекста на основните цели и приоритети на 
Стратегията.   

• Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на 
значителни промени в организацията на работа в детската градина или на 
нормативните актове за предучилищното образование.  

• Със стратегията за развитието на детската градина са запознати всички 
членове на колектива, родителите, РУО - Ст. Загора.  
Стратегията е актуализирана на Педагогически съвет с Протокол  № 1  от 13.09.2021 
година.  
  
 

 


