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„Ако мислите за един ден напред, вземете си храна! 

Ако мислите за една година напред, посадете дърво! 

Ако мислите за сто години напред, образовайте децата си!“ 

(народна мъдрост) 

 
 

„Твоите деца не са твои деца! Те са рожба на зова на живота 

към самия себе си!. Те идват на света чрез теб, но не от теб и 

въпреки, че са при теб, те не ти принадлежат! Ти можеш да им 

предложиш любовта си, но не и мислите си, защото те имат 

свои собствени! Ти можеш да им дадеш подслон на телата, но не 

и на душата им, защото тя обитава къщата та утрешния ден, 

която не можеш да постигнеш дори в мечтите си. Ти може да 

се опиташ да бъдеш като тях, но не се опитвай да ги правиш 

като себе си, защото живота не се връща назад и не е спрял при 

вчерашния ден! 

Халил Гибран 

 
 

"Има три неща, които възрастните могат да научат от 

децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети  с нещо, 

да се стремят с всички сили към това, което желаят” 

Паулу Коелю 

 

 
„Учителю, бъди слънце, което излъчва човешка топлина, 

бъди благодатна почва за развитие на човешки чувства и сей 

знания не само в паметта и съзнанието на своите деца, а преди 

всичко в душите и сърцата!.“ 

Шалва Амонашвили
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1.1.  УВОД 

 
На съвременното общество са необходими компетентни и успешни хора. 

Успешността се определя като владеене на различни компетенции, 

позволяващи адаптация към различни аспекти от живота.  

Динамично изменящите се условия на живот пораждат необходимостта 

от изготвяне на стратегия за развитието на ДГ „Чучулига”- град Плевен, като 

част от образователната система в страната ни. Адекватна на новите реалности, 

тази стратегия определя актуалните цели за четиригодишен период от 

развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и 

очакваните резултати.  

Стратегията за развитие на ДГ „Чучулига” - Плевен е базисен документ 

за развитието на учебното заведение и е съобразена с Конвенцията на ООН за 

правата на детето (1989 г); Закон за закрила на детето(Обн. ДВ. Бр. 48 от 13 

Юни 2000г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от  20 Ноември 2020г.); Национална 

стратегия за детето (2019 – 2030); Национална програма за развитие „България 

2030“; Закон за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ, бр. 79 

от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016г.); Наредба № 5 от 03.06.2016г. за 

предучилищното образование (2016г.,изм. и доп  обн., ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 

г, изм. и доп. Обн., ДВ, бр. 85 от 02.10.2020, ДВ, бр. 95 от 06.11.2020 г., изм. и 

доп. Обн., ДВ. Бр. 75 от 10 Септември 2021г.); Стратегическа рамка за 

образование, обучение и учене в Република България (2021 – 2030) и други 

нормативни документи, засягащи развитието на образованието.  

 

Стъпвайки върху минал положителен опит, тя начертава бъдещи 

действия. Стратегията ще даде възможност да се утвърдят в практиката на 

детската градина нови тенденции и виждания, за да се постигне гъвкавост, 

динамичност и адаптивност в процеса на взаимодействие с децата и 

родителите.  

Предлаганата стратегия е основана на разбирането, че главна ценност в 

образователната система е детето. Ето защо всички усилия трябва да бъдат 

насочени към запазване здравето и живота на децата, осигуряване на равен 

достъп и качествено образование, осигуряващо интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо развитие на нашите деца. 

Чрез педагогически идеи, управленски и административни действия, се 

гарантира утвърждаването на детската градина като модерна и качествена 

институция. 
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1.2. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 
Анализът  на  средата е необходимо условие за определяне вида и 

посоката на стратегията, база за формулиране на приоритетите, 

специфичните цели и мерки. 

 
 

1.2.1. ДЕЦА 

1.2.1.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни 

тенденции; преимущества; 

 Изградена добра система за набиране на деца  чрез рекламиране 

дейността на детската градина и благодарение на големия 

обществен авторитет, който тя е придобило през годините. 

 Децата са физически и психически здрави и правилно развити. 

 Оптималният брой на децата в групите и оптималната средно дневна 

посещаемост спомагат за нормално протичане на възпитателното 

взаимодействие и дава възможност за провеждане на индивидуална 

работа. 

 

 Осигурена е приемственост ясла -  детска градина - училище. 

 Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика на децата. 

1.2.1.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци 

 Повишаване заболеваемостта сред децата. Водената в ДГ отчетност за 

заболеваемостта не е обективна, защото се опира на подадените данни. 

Твърде често родителите не съобщават за заболяванията на децата. 

 Нарастване  броя  на  децата с  агресивно  и социално неприемливо 

поведение. 

 Намалява броя на децата, кандидатстващи за детската градина, поради 

намиращата се в съседство модерно оборудвана детска градина. 
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  Вътрешен потенциал: 

 Стимулиране познавателната активност и развитие творческия заряд, 

креативност, любознателност и висока сензитивност на децата. 

 

 Акцентиране върху дейности, свързани с опазване здравето на децата. 

 

 Намаляване напрежението, тревожността и агресивните прояви. 

 

 Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуално 

развитие и диференцирани грижи. 

 

 
1.2.2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

1.2.2.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества; 

 В детската градина работи високо квалифициран педагогически 

персонал, притежаващ музикални, артистични и художествени умения. 

 Преобладаващият състав на екипа се състои от грижовни към децата, 

отговорни към работата, добронамерени и мотивирани за постижения 

служители. 

 Периодично учителите придобиват по-голяма професионално- 

квалификационна степен. 

 Между работещите съществуват колегиални и доброжелателни 

взаимоотношения. 

 Изградена е система за повишаване на квалификацията на учителите. 

 

 Педагогическият екип обича иновациите, творческия подход за решаване 

на проблемите. Има желание и амбиция за професионално 

усъвършенстване. 
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 Ръководството на детската градина осъществява прецизен подбор на 

кадрите. В подбора при назначаване на педагогически специалисти 

участват всички старши учители. 

 Учителите имат добра подготовка за работа с деца със СОП и с деца с 

неприемливо социално поведение. 

 Осигурена е здравна профилактика и мониторинг на работното място от 

лицензирана  фирма.
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1.2.2.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци 

  Все  още рядко учителите използват предимствата на ИКТ в 
учебния процес. 

 

  Част от обслужващия персонал в детската градина е в напреднала 
възраст с редица хронични заболявания. 

 

 

  Невинаги  членовете на екипа поемат инициатива за решаване на 
проблеми. 

 

  Липса на методист или психолог, които биха били полезни в 
подобряването качеството и ефективността на ВОП и ежедневната 
работа с учители , родители и деца. 

 

 

  Прекалена административна натовареност на директора. 

 
 Вътрешен потенциал: 

 Мотивиране на учителите да развиват компютърни умения и чужди езици. 

 

 Придобитите умения и знания да станат достояние на всички чрез различни 

форми. 

 Популяризиране в специализирания печат и внедряване на

собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина. 
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1.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

1.2.3.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества; 

 Детското заведение има свой образователен облик. Преимуществено се 

работи за  здравното, музикалното, художественото и нравствено 

възпитание на децата.  

  Утвърждаване на личностно ориентиран и компетентностен подход на 

възпитание. Осигурен е гъвкав дневен режим, осигуряващ 

равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд. 

 Осигурена е приемственост между ясла и детска градина, както и между 

детска градина и начално училище. 

 Много добра подготовка за училищно обучение - по отзиви  на родители 

и колеги от началния курс на училищата. Традиционно високи са 

ежегодните резултати, получени от тестовете за изходяща диагностика 

на децата от подготвителна група и при всички останали възрасти. 

 Детската градина предоставя безплатни допълнителни форми на 

обучение като вокално-инструментална група „Музикална кутия“,  

групи „ Приятели на здравето” и „Лековита билка“.  

 В детската градина успешно се интегрират деца със СОП. 

 В детската градина ефективно се използва материалната база за спорт и 

закаляване – спортно игрище на открито, спортни площадки и уреди, 

басейн.
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 В детската градина има натрупан опит във връзка с усвояването на 

нравствени добродетели от децата, повишаване на здравната култура и 

използването на интерактивните методи на образование. 

  Осъществява се популяризиране, изява и презентиране на детските 

постижения чрез участие в национални и международни конкурси, 

организиране на изложби и концерти, открита практика пред колегията 

от региона, обмяна на челен опит по време на национални и областни 

конференции, публикации в педагогическия печат. 

 Има създадена традиция за взаимодействие с културно-историческите 

институции и училищата в гр. Плевен. 

 Създадена е традиция за запазване на знанието под форма на летописи, 

снимков материал и видеофайлове. 

  Създадена е ритуализация на живота в детската градина с изработването 

на знаме, лого и химн. 

1.2.3.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци 

 Недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване на качеството 

на образованието в детската градина; наличните тестове не са 

апробирани и стандартизирани. 

 Недостатъчно противодействие на установената хиподинамика на 

децата. 

 Времето за работа на ресурсния учител, психолог и логопед с децата със 

СОП е недостатъчно. 

 Липса на адекватна корекционна дейност при работа с деца с агресивни 

прояви. 
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 Вътрешен потенциал: 

 Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешна и външна квалификация. 

 Повишаване на общата квалификация на персонала (организиране на 

курсове, тренинги, обучение или самообучение). 

 Компетентен и критичен подбор на програми и помагала. 

 

1.2.4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 
1.2.4.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества; 

 

 Детското заведение се намира в централната част на града, в 

близост до културните институции и исторически 

забележителности. 

 

 В непосредствена близост до детската градина са разположени 

тролейбусните спирки и придвижването на децата до зоните за 

отдих е лесно. 

 

 Дворовете около централната сграда и филиала са добре 

поддържани. Дворът около централната сграда е разширен и 

обновен (през 2011 година). Покрит е с предпазна гумирана 

настилка, има обособено игрище за спортни игри, открит басейн 

за провеждане на закалителни  процедури. 

 

 Централната сграда на детската градина е регионален 

архитектурен паметник. Помещенията в нея са високи 4 метра и 

са с голяма кубатура. 

 

 Централната сграда и филиалът са масивни тухлени постройки, 

което осигурява подходящи температурни условия - прохлада 

през летните месеци и топлина през зимата. 
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 Спазени са ергономичните условия за отопление и осветление. И 

двете сгради са включени към ТЕЦ-Плевен. Имат 

луминисцентно и лед осветление, поставена е пакетна ПВЦ 

дограма. 

 

 Базата е почти напълно обновена. Обстановката в помещенията 

е приветлива и има естетически облик. Навсякъде се поддържа  

високо ниво на хигиена. Всяка група има своя облик и носи 

своето настроение. Влага се различен стил и индивидуалност в 

изграждане на интериора в зависимост от целите, задачите и 

функционалността. Обстановката се променя според възрастта 

на децата и превеса на определен вид дейност. 

 

 Обособена е стая за родителя / ресурсен кабинет, в която се 

провеждат  допълнителните форми на обучение,  заниманията на 

екипите за ресурсно подпомагане и индивидуални срещи с 

родители. 

 

 Храната, която се предлага ежедневно на децата, е достатъчна по 

количество, разнообразна, балансирана по състав и богата на 

витамини, с целогодишно включване на пресни плодове и 

зеленчуци в менюто. 

 

 На всички деца допълнително се дава пресен плод или мляко , 

осигурени от Фонд  „Земеделие“ по схема „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“. 

 

 Във всички занимални учителските екипи са осигурили богата и 

стимулираща среда за децата. Оборудвани и естетически 

аранжирани са множество кътове за игра и дейност по интереси. 

 

 В детската градина има богата библиотека с педагогическа, 

психологическа и методическа литература. 

 

 В детската градина има богата база за театрална и музикална 

дейност. 
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1.2.4.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци 

 Дворът около  централната сграда на детската градина е малък. 

 И  двете  сгради  на   детското  заведение -   централна и  филиал са 

приспособени, не са строени за детска градина. 

 В централната сграда се налага помещенията да бъдат използвани 

едновременно за занималня и спалня. 

 Санитарните  възли  в централна градина и гардеробното помещение 

във филиала не са в непосредствена близост до занималните. 

 В детското заведение няма спортен и музикален салон, методичен 

кабинет , сервизни и складови помещения. 

 Детското заведение се нуждае от основен ремонт на участъци от 

покрива на централната сграда и нова мазилка на фасадата, саниране 

фасадата на филиала, закупуване и подмяна на  дидактични шкафове 

и шкаф легла. 
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Вътрешен потенциал: 

• Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните 

дейности. 

• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към 

обновяване на МТБ. 

• Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции. 

• Участия в публично-частни партньорства. 

• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за 

благоустройство на сградата и двора на детското заведение. 

 

 
1.2.5.ФИНАНСИРАНЕ 

1.2.5.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества; 

 От 2010 година детската градина се финансира чрез делегиран бюджет. 

Това позволява самостоятелно взимане на решения за разпределение на 

средствата и мотивира екипа за икономии и целесъобразно използване 

на ресурсите. 

 Детската градина получава дарения от фирми и граждани. 

 Изработени са и периодично се актуализират вътрешни правила на работната 

заплата. 

 Изградена е  система за финансово управление и контрол. 



1.2.5.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци 

 Липсата на възможност за приемане на по-голям брой деца (поради 

ограничения капацитет на детската градина) води съответно до по- малки 

приходи . Това не дава възможност за по-осезателно 
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материално стимулиране на изявените учители и  по-мащабни 

промени в наличната база. 

 Липса на средства за основни ремонти. 

Извод: Наличната вътрешна среда може да се определи като добра и 

благоприятна за провеждане на качествена възпитателно - образователна 

работа. 

 
 Вътрешен потенциал: 

• Мотивиране на родителите към спомоществователство. 

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми. 

.Допълнително финансиране от съвместни инициативи на родителите -

реализиране на благотворителни изложби, спектакли, концерти и др. 
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1.3. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 
1.3 .1. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

1.3.1.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества 

Създаване на политики в европейски и национален мащаб , утвърждаващи 

ключовата роля на образованието за просперитета на световната икономика. 

. 

1.3.1.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции; недостатъци 

 

 Световната икономика и в частност тази на България е в икономическа 

криза и стагнация. Недостиг на финансови средства. 

 Ниски доходи на семействата; Увеличаване процента на безработни 

родители. 

 Нарастване социалните различия между децата. 

 Нисък социален статус на учителя. 

1.3.2 ЗАКОНОДАТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

 
1.3.2.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества 

 Подобряване на законовата и нормативна уредба. Приетите ЗПУО и  

ДОС са съобразени с  актуалните  социално-  икономически реалности. 

1.3.2.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци 

 Липсват адекватни образователни модели и целите не се разглеждат в 

широкия смисъл, а се концентрира вниманието върху отделните 

елементи. 

 Липсват единни стандартизирани тестове за установяване на овладените 

знания и умения от децата. 
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1.3.3 ПАРТНЬОРИ 

1.3.3.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; 

преимущества; 

 Преобладаващата част от родителите проявяват съпричастност и 

подпомагат дейността на детската градина. 

 Педагогическият екип осъществява тясна връзка и приемственост в 

работата между ясла, детска  градина и училище чрез различни форми на 

обмяна на опит. 

 Съществуват ползотворни контакти между ДГ „Чучулига”- Плевен и 

начални училища в близост в гр. Плевен, в следствие образователния 

приоритет в  работата на детското заведение. 

 Детското заведение редовно взаимодейства и получава подкрепа от РУ 

– Плевен и Община Плевен . 

 Общинските медии с готовност отразяват и популяризират  дейността на 

детската градина. 

1.3.3.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни 

тенденции; недостатъци: 

 Наличие на пошлост , насилие и лош пример от средствата за масова 

информация, което  влияе  негативно на неукрепналата детска психика и 

на ежедневието в учебните заведения на страната. 

 Увеличаваща се административна натовареност в системата. Изискване 

на справки, информации и други дублиращи се документи, често с 

реално неизпълним срок за предаване. 

 Повечето програмни документи остават като добри намерения ,защото 

не са обезпечени с финансов ресурс. 
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 Вътрешен потенциал: 

На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на 

сътрудничество със семейството (напр. работа по проекти). 

• Създаване на система за външна изява на деца и учители. 

• Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и 

учители, диск. 

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските 

ясли и училището. 

 

1.4. МИСИЯ 
Мисията определя ролята, която детската градина има в обществото и 

показва какви социални потребности задоволява в него, определя основния 

културен, образователно-възпитателен продукт, който реализира детската 

градина, посочва защо е създадена институцията и какво я отличава от 

останалите институции. 

Мисията на Детска градина „Чучулига“- Плевен е : 

Да отглежда, образова и подготвя деца от предучилищна 

възраст за училище, като приоритетно работи за физическото 

развитие на децата и създаването на навици  за здравословен 

начин на живот, за музикалното, художественото и нравствено 

възпитание на децата.  
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1.5. ВИЗИЯ 
 

Визията определя каква трябва да бъде детската градина, когато се изпълнят 

целите, ориентирани към всички, работещи в нея. Пояснява предназначението 

на детската градина , нейното развитие. Тя е дългосрочна картина на дейността. 

Произтича от мисията на организацията и показва желаните промени след 

изтичането срока на стратегията.  

 

Към 2024 година, Детска градина „Чучулига“ – Плевен е 

учебно заведение, даващо качествено образование и подготовка 

за училище и успешно изграждащо у децата система от знания, 

умения и навици, свързани със здравето и здравословния начин 

на живот, както и ключови компетентности в областта на 

културата и на творческите изяви. 

Преобладаваща част от децата, завършили детска градина  „Чучулига“, 

да имат висококачествена подготовка за училище и да проявяват силен 

познавателен интерес. Да се отличават от другите по своето физическо и 

функционално развитие, по високата си физическа активност и здравна 

култура, по своя развит музикален вкус и театрални умения, по своята  

социална  и гражданска култура. 

Независимо от икономическата криза , макар и с малки стъпки, да се 

постигне подобряване на наличната материална и дидактична база и 

естетизиране на обстановката в детската градина. 

Всичко това е възможно само чрез обединяване усилията на всички 

работещите в детската градина, на децата и техните родители в една 

общност, желаеща да постигне тези успехи. 
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1.6. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА 

СТРАТЕГИЯТА 
 

1.6.1. НАШИТЕ ЦЕННОСТИ: 

 
1.  Детето е главна ценност. Всяка идея за обучение, възпитание и 

социализация се разглежда през призмата на пълноценното развитие на 

децата. 

2.  Здравето е най-висша ценност за личността и за обществото и затова е 

необходимо подготовката за здравословен начин на живот да започне още 

в предучилищна възраст. 

3.  Хармонично развитието на децата – единство между физическо и 

психическо, интелектуално и емоционално, нравствено-алтруистично и 

прагматично, свързано с обогатяване със знания, изграждане на умения, 

формиране на отношение. 

4.  Поддържане на хуманна, функционална и  учеща образователна среда, 

спазвайки принципа за индивидуалния темп на развитие на децата.  

5.  Проявява на лоялност, подкрепа и сътрудничество на служителите един 

към друг и към институцията , която представляват. 

6.  Ползотворни отношенията със семейството и обществеността. 

7.  Популяризиране дейността на детската градина и  създаване условия за 

външна изява на деца и учители. 

8. Повишаване  квалификацията на педагогическата колегия. 

 

 

1.6.2. РЪКОВОДНИ  ПРИНЦИПИ: 
1.  Ориентираност към възрастовите особености, интереса и към мотивацията 

на детето; 

2.  Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете ; 

3.  Запазване и развитие на българската образователна традиция;  

4. Хуманизъм и толерантност; 

5. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване 

чрез българския език; 

6. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 



22 
 

предучилищното образование; 

7. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация; 

8. Диалог между всички участници в педагогическия процес и институциите, 

свързани с дейността на детската градина. 

 

 

1.7. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.7.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Подобряване на условията за развитие на 

заложбите и цялостно изграждане на детската личност чрез осъществяване на 

хармонично единство между физическо, интелектуално и духовно развитие , 

за осигуряване на бъдеща успешна дейност в училище и живота. 

 

1.7.2. ЦЕЛИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ :  

    Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с 

възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

 Осигуряване на условия за здравословен начин на живот. 

 Съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност;  

 Придобиване на компетентности, необходими за успешна 

подготовка за училище и бъдеща личностна реализация; 

 Ранно откриване на заложбите и способностите на 

всяко дете и  насърчаване на развитието и реализацията им; 

 Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот;  

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на 
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всеки гражданин; 

 Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и 

хората в неравностойно положение; 

 Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

 

 

1.7.3. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Утвърждаване на детската градина като институция със свой специфичен облик чрез 

приоритетно присъствие в ежедневието на децата на дейности,  свързани със 

здравословен начин на живот. 

 Перманентно повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

 Осъществяване на активно взаимодействие и сътрудничество с 

родителите и социално-педагогическите фактори на общността. 

 Обогатяване дидактичната база, съобразно приоритетите в работата на детското 

заведение. 

 Развитие   и  подобрения   във   вътрешната  и външна  среда на детската градина. 

 

 

1.8. ФИНАНСИРАНЕ 

 Средства от бюджета на детската градина 

 Дарения от спонсори 

 Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на 

средата 
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1.9. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ДГ „ЧУЧУЛИГА“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА 
 

 

 

 

ПРИОРИ- 

ТЕТНО 

НАПРАВЛЕ

НИЕ 

ГО- 

ДИ

Н

А 

 
ДЕЙНОСТ 

 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ОТГ

ОВО

РНИ

К 

ФИ

НАН 

СИР

А 
НЕ 

1.Утвърж- 

даване на 

детската 

градина като 

институция 

със свой 

специфичен 

облик  чрез 

приоритетно 

присъствие  

в 

ежедневието 

на децата на 

дейности,  

свързани със 

здравословен 

начин на 

живот. 

2021 Провеждане на разходки, игри, 

дейности на открито и закалителни 

процедури, съобразени с всеки 

сезон 

Повишаване 

устойчивостта на детския 

организъм към влиянията 

на външната среда 

 

 

 

 

 

Пед. 

екипи на 
групите 
и мед. 
сестри 

 

Провеждане на дейности по 
ателиета: „Приятели на здравето“, 
„Лековита билка", „Зъбки бели като 
гъбки“ 

Мед. 
сестри 

 

 

2022 
Общоградински спортен празник 

„Спортът е здраве “ (посветен на 50 

годишнината от създаването на 

детската градина) 

Усвояване от децата на 

система от знания, умения 

и навици, свързани със 

физическа активност и 

спорт 

 

КПТВ и 
пед. 
екипи на 
групите 

От 

бюджета 

на ДГ  

Провеждане на дейности по 
ателиета: „Приятели на здравето“, 
„Лековита билка" и „Зъбки бели 
като гъбки“ 

Мед. 
сестри 

 

 

2023 

 Изложба с викторина 

„За да бъда здрав“ 

Усвояване и 

усъвършенстване на 

здравно-хигиенни навици 

и навици за здравословно 

хранене 

 

Пед. 
екипи на 
групите 

от 
групите 

Провеждане на дейности по 

ателиета: „Приятели на здравето“, 

„Лековита билка" и „Зъбки бели 

като гъбки“ 

Мед. 
сестри 

 

 

2024 

Сформиране на група „Млад 

турист“, съвместно с ТД  

„Кайлъшка долина“ гр. Плевен 

Осъзнаване от децата на 

зависимостите Човек-

Природа-Здраве 

Здравка 
Николо-
ва 
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Провеждане на „Зелена детска 

градина“  

Провеждане на туристически поход 

до близка местност, съвместно с 

родителите 

Пед. 

екипи на 

групите 

  

 

 

2.Перманент

но 

повишаване 

квалифика-

цията на 

педагогичес- 

ките 

специалисти 

и 

непедагоги-

ческия 

персонал. 

2021 Обучителен курс „Атестиране на 

педагогическите специалисти –

практически насоки за успешно 

оценяване и самооценяване“ 

 

Подобряване 

качеството на 

възпитателно- 

образователната 

работа, 

вследствие 

нарасналата 

педагогическа и 

професионална 

компетентност на 

служителите в 

детската градина 

КПТВ От 

бюджета 

на ДГ 

2022 Обучителен курс „Спортът като 

инструмент за справяне с 

агресията“ 

 

КПТВ От  
бюджета 

на ДГ 

2023 Обучителен курс  

 

 

 

 

 

КПТВ От 
бюджета 

на ДГ 

2024 Обучителен курс „Подготовка за 
провеждане на работа в условията 
на Зелена ДГ“ 

КПТВ От 

бюджета 

на ДГ 

3.Осъществя

ване на 

активно 

взаимодейств 

ие и 

сътрудниче- 

ство с 

родителите 

и социално 

педагогическ 

ите фактори 

на 

общността. 

 

2021 

Общородителска среща с 

лектория на тема: „Закаляване и 

здраве“  

Работа по проект „Да пораснем 

заедно“ към Национална 

програма „Успяваме заедно“, 

модул едно – „Хубаво е в 

детската градина“ и модул три – 

„Обединени за качествено ПУО“, 

съвместно с ДГ „Снежанка“ 

Приобщаване на 

родителите към 

дейности, 

свързани със 

здравословния 

начин на живот 

Общест- 

вен съвет 

От 

бюджета 

на ДГ 

 

2022 

Общородителска среща с лектория 

на тема: „Спорт и здраве“ 

Общест- 

вен съвет 

От 

бюджета 

на ДГ 

 

2023 

  

Общородителска среща с лектория 

на тема: „Защо добрият сън е 

предпоставка за добро здраве?“ 

Общест- 

вен съвет 

От 

бюджета 

на ДГ 
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2024 
Общородителска среща с лектория 

на тема: „Туризъм и здраве“ 

Провеждане на туристически 

поход до близка местност, 

съвместно с родителите 

 

Общест- 

вен съвет 

От 

бюджета 

на ДГ 

4.Обогатяван

е 

дидактичната 

база, 

съобразно 

приоритетите 

в работата на 

детската 

градина. 

2021 Изработка на декор „Зима“ Повишаване 

ефективността на 

възпитателното 

взаимодействие 

КПТВ От 

бюджета 

на ДГ 

2022 Закупуване на меки модули за 

занимания по физическа култура и 

спорт 

КПТВ От 

бюджета 

на ДГ 

2023 Изработка на декор „В къщата на 

баба“ или „Приказки в гората“ 

КПТВ От 

бюджета 

на ДГ 

2024 Закупуване на комплект кукли за 

куклен театър 

КПТВ От 

бюджета 

на ДГ 

5.Развитие и 

подобрения 

във 

вътрешната 

среда на 

детската 

градина. 

2021 Подмяна на шкаф-леглата и 

дидактичните шкафове в 

занималня „Б“ 

Създаване на 

естетизирана 

обстановка и 

безопасни 

условия за 

здравето на 

децата. 

ЗАС и 

директор 

От 

бюджета 

на ДГ 

2022 Подмяна на гардеробчетата в 

приемната... 

ЗАС и 
директор 

От 

бюджета 

на ДГ 

2023 Подмяна на гардеробчетата в 

приемната... 

ЗАС и 
директор 

ЗАС и 

директор 

От 
бюджета 

на ДГ 

2024  Построяване на физкултурен салон От 
бюджета 

на ДГ 
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 2. ПРОГРАМНА СИСТЕМА 
НА  

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧУЧУЛИГА“ –  

ГРАД ПЛЕВЕН 
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2.1. Предназначение и основания: 

Програмната система е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко едно 

образователно направление, чрез подходящи подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в 

съответствие със Закона на предучилищното и училищно образование (2016) и Наредба № 5 за държавно 

образователните стандарти в предучилищно образование. При разработването на настоящата програмна система 

педагогическият екип се ръководи от Стратегията за развитие на ДГ и Визията за: 

 качествено образование и подготовка за училище, успешно изграждане у децата на система от знания и 

 придобиване на компетентности по всяко от образователните направления, чрез провеждане на дейности със 

семействата  в  и  извън  детската  градина; 

 придобиване на умения и навици, свързани със здравето и здравословния начин на живот; 

 придобиване на ключови компетентности в областта на културата и на творческите изяви; 

Тенденцията към застоял начин на живот и залитането на децата към  статични игри, както и зачестилите прояви на 

детска агресия, намаляване на физическата им дееспособност и увеличаване на заболеваемостта, налагат стимулиране 

на двигателната активност и формиране на положително отношение към спортните дейности на децата на открито.  

Нашето желание е да променим тази тенденция, чрез провеждане на дейности и мероприятия с 4-6 годишните деца, 

техните родители и специалисти от други институции, ориентирани към системни занимания със спорт, изнасяне на 

възможно най- много дейности на открито и провеждане на закалителни процедури.  

Чрез планиране на възможно най-много дейности навън ще гарантираме достигане до детето, разгръщане потенциала 

му и укрепване на здравето, включване на родителите в дейностите на детската градина. 

Програмната система е създадена с оглед цели и възможности, очертаващи се пред екипа на детската градина. 

2.2. Основни цели: 

1. Формиране на личностна и социална мотивация на децата за системни занимания на открито, чрез провеждане 

на дейности със семействата им, в  и  извън  детската  градина. 

2. Всекидневно извеждане на децата навън 

3. Повишаване на познавателната и двигателната култура на децата, чрез обучение и игри на открито. 

4. Укрепване на физическото и емоционално здраве на децата. 

5. Приобщаване на родителите към активен начин на живот. 

 На първо място е редно да отбележим, че възрастта от 3 до 7 годишна възраст е най-значимият период от 

човешкия живот. Тогава се поставят основите на физическото и психическото здраве, способността за учене през 

целия живот, себевъзприятието и отношението към света, както и на поведението. Съвременният начин на живот все 

повече откъсва детето от природата, а още Ж. Ж. Русо е казал, че възпитанието на детето зависи от тази духовна 

връзка с природния свят. Това ни кара да формулираме и нашата първа главна цел. 

 По отношение на втората цел трябва да отбележим,  че децата прекарват голяма част от времето си в гледане 

на телевизия или използване на някакво електронно устройство, което води до заседнал начин на живот и е пряко 

свързано с повишаване на нивата на затлъстяване, наднормено тегло, прояви на агресия и застой в развитието. 

Активната игра, разходки, каране на колело и практикуване на спорт са от основно значение за физическото и 
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ментално здраве на децата. СЗО препоръчва поне 60 минути активно физическо натоварване на ден, но само малка 

част от децата наистина го правят.  

Укрепването на физическото и емоционално здраве на децата е една от най-трудните и отговорни задачи на 

съвременния учител. Ежедневните игри, занимания и труд на открито укрепват детското здраве. Провеждането на 

закалителни процедури способства за увеличаване на имунната защита на организма, развива общата активност, 

психомоториката,  двигателната усетливост, подобрява психическото развитие и състоянието на централната нервна 

система. 

Приобщаването на семейната общност към дейността на детската градина е от изключително значение. Ето защо 

планирането и провеждането на различни инициативи в и извън детската градина би повлияло положително   на 

съвместното ни сътрудничество. 

2.3. Подходи на педагогическо взаимодействие 

2.3.1. Психологически подходи 

- Хуманистичен - Отстоява позициите за хуманно отношение и уважение към детето и неговото право на 

социална справедливост, свобода на избора, волята, себеизявата. Основно условие и фактор на позитивното развитие 

на детето е любовта към него. Хуманистичният подход осигурява емоционален и психичен комфорт на детето. 

Общуване, в което учителят е приятел и партньор, доверено лице, посредник, който действа в интерес на детето, без 

обаче да иззема самостоятелността и активността му. Общуване, наситено с много радост и веселие, с много такт , 

внимание и грижовност от страна на учителя. Хуманистичният подход предполага съобразяване с индивидуалните 

особености на детето и неговото право на собствен темп на развитие. Концентриране вниманието на възпитателя 

върху положителните силни страни на детето и тяхното поощряване, а не върху недостигащите умения, липсващите 

черти, интереси, отношения. Насочване вниманието на детето към себе си като ценност, подлежаща на защита и 

уважение. 

- Личностен - В центъра на възпитателната работа стои детето и неговото личностно усъвършенстване. 

Цялостното изграждане на детската личност предполага развитието както на познавателната, така и на 

мотивационната, емоционалната и волевата сфери и способностите. Детето е цел и център на възпитанието, а не 

средство за постигане на други цели. Даването на знания и изграждането на навици не е самоцел, а средство за 

изграждане на детската личност. Необходимо е да се създават стимулиращи условия за личностна изява и за развитие 

на личностно значими качества. Целенасоченост на усилията по отношение на такива важни аспекти на личността 

като ценностите, идеалите, характера. Развитие интересите на всяко дете и творческите му възможности. 

 - Дейностен - Детската личност се развива, проявявайки активност и общувайки в дейността и чрез дейността. 

Предучилищната възраст е сензитивен период за усвояване на редица действия, движения, умения и навици. В 

условията на детската градина, дейностният подход е подчинен на стратегията за личностния подход. 

- Компетентностен – Този подход акцентира върху качеството на възпитателно-образователния процес, а не върху 

количеството на придобитата информация. В резултат от прилагането му детето формира широк набор от 

компетентности, които биха му помогнали лесно да се приспособява към бързо променящия се и по-сложен свят, в 

който творчеството, способността да се мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-

ценни от простия обем от знания. 

2.3.2. Педагогически подходи 
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- Емпирико-ситуативен - Осигурява единство на практико-познавателната и преобразуващата дейност на децата, 

овладяване на конкретни знания и разнообразни умения във връзка с житейската практика на децата. Определя 

педагогическите цели, съобразно реалните условия(ситуацията), потребностите, възможностите и посоката на 

взаимодействие, отразява необходимостта от включването на предвидени за усвояване знания в определени ситуации. 

- Научност, адаптивност - Изисква даване на система от достъпни, но научни знания и съответни умения, които се 

овладяват в условията на целесъобразни ситуации и взаимодействия при спазване на мярката в дозировката. 

- Ценностно мотивиран - Насочва към стимулиране емоционалната сфера на децата, при което се създава определена 

нагласа за личностно значима активност. 

- Възрастов - Продиктуван от необходимостта за освобождаване от опеката и контрола на възрастния, от увеличаване 

степента на свобода на детската личност. 

- Информационен - Изисква информационното взаимодействие да протича на три основни равнища: 

- информационно въздействие - възрастен-дете и връстник-връстник; 

- включване на дозирана по теми информация; 

- усвояване на знакови системи. 

- Комплексно-интегрален подход - Той отразява интегративните тенденции във всички елементи на образователния 

процес - в целите, в съдържанието, в организацията и методиката на педагогическия процес. Необходимостта му е 

обусловена от отказа от дейностите като самостоятелни структури на образователното съдържание, на чието място 

се създава интегрален образ(картина на света). Обектите в тази картина се групират в така наречените 

„енциклопедични“ теми. Чрез обединяването на различните видове активност се осигурява единство на научното и 

художественото познание. 

- Игрови - Изискващ включването на играта в педагогическия процес като похват, метод, форма, самостоятелна 

практика. Спецификата на игровата дейност спомага за ефективното усвояване на знания и умения, поради което в 

обучението се включват различни видове игрови технологии. 

- Диагностичен - Изисква периодично изследване на детските знания, умения и качества със специално подготвен за 

целта инструментариум. 

- Оптимизиране на педагогическия процес - Цели постигане на максимално високи резултати за дадени 

конкретни условия на работа при минимално изразходване на сили, време и ресурси. 

- Глобално образование - Насочено към подпомагане на децата при разбиране на различни гледни точки и култури, 

знания за планетата, динамиката на света и човешкия избор. 

- Системно-структурен - Разбирането за структурата дава представа за съвкупността от връзки между елементите на 

обекта и уточняване подреждането и последователността на елементите. Системно-структурен подход се прилага при 

представяне на изучавания обект и трябва да бъде съобразен с възможностите на децата, да се осъществява предимно 

чрез сетивни средства в условията на нагледно-действено възприемане. 

- Програмно-целеви - Той определя условията за управление на педагогическия процес, като обвързва постигането 

на целите на възпитателната работа с изработването на програмата, осигуряваща реализирането на вече поставените 

като цел личностни резултати. 
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2.4. Форми на педагогическо взаимодействие 

Основна  форма  на  педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация. Тя се организира по всички 

образователни направления. 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 

„Чучулига“ са : 

• Прием 

• Дейност по интереси 

• Хранене - закуска, междинна закуска, обяд, следобедна закуска 

• Творчески игри- Сюжетно ролеви игри, Игри-драматизации, Конструктивни игри 

• Разходка 

• Сън 

• Раздвижване след сън - подвижни игри, спортно-подготвителни игри 

• Развлечения - четене на художествена литература, гледане на куклени етюди, прожекция на детски филми , 

проиграване на роли, играене на дидактични игри, подготовка за предстоящи учебни ситуации 

• Изпращане на децата 

• Групови тържества 

• Общоградински празници 

• Излети 

• Екскурзии 

• Битово-домакински труд, труд в природата, обществено полезен труд 

• Платени форми на обучение 

 

При извънредни ситуации детската градина разполага с възможности за 

взаимодействие от разстояние – има създадени страници във Фейсбук на ДГ 

 „Чучулига“ и на отделните групи. 

2.5. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. 

ОН / Група Първа Втора Трета Четвърта 

БЕЛ 1 2 3 5 

Мт 1 1 2 3 

ОС 2 2 2 2 
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ИИ 2 2 2 2 

Мз 2 2 2 2 

КТ 1 2 2 2 

ФК 3 3 3 3 

Общо: 12 14 16 19 

 

2.6. Насоки за работа: 

 

1. Осигуряване на всекидневен престой на открито, освен при: 

 Температура под – 5 градуса; 

 Мъгла; 

 Заледяване; 

 Силен вятър и дъжд; 

2. Престоят на открито да се осъществява: 

      2.6.1 Съобразно дневния режим: 

 В учебно време от 10:30 до 12 часа и след 16 часа; 

 В неучебно време от 9 до 12 часа и след 16 часа; 

2.6.2 По преценка на педагога педагогическите ситуации могат да се провеждат на открито: 

 В двора на детската градина; 

 Наблюдения извън детската градина; 

 Екскурзии до близки обекти със социално значение; 

2.6.3. Детската градина подсигурява подходящи условия за дейности на открито: 

 Навес със маси и пейки за провеждане на ситуации на открито; 

 Спортно игрище; 

 Площадки за игра за всяка възрастова група, оборудвана с подходящи уреди; 

 Пясъчници; 

 Сензорни пътеки; 

 Басейн; 

 Организиране на площадка за провеждане на открито на дейности по БДП; 

 Гледане на театрални постановки на открито; 

 Провеждане на общи и специални закалителни процедури, в това число използването на басейна на 

детската градина; 

2.6.4. Родителите подсигуряват облекло, обувки и аксесоари, според сезона: 

 Дъждобран; 

 Чадър; 

 Гумени ботуши; 

 Облекло според сезона; 
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2.7.  Дейности за реализиране на целите: 

 

Дейност Отговорник Срок за изпълнение 

Занимания със 

спортовете: 

- футбол; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- детски тенис 

Община Плевен, отдел 

„Ученически спорт“ и 

педагогическият екип на 

групата. 

м. септември 2021г.- м. 

май 2022г. 

Изнасяне на различни 

дейности на открито, в 

това число 

педагогически ситуации, 

утринна гимнастика, 

подвижни игри и др. 

Педагогическият екип на 

групата 

м. септември 2021г.- м. 

май 2022г. 

Провеждане на общи 

закалителни и специални 

закалителни процедури, 

в това число 

използването на басейна 

на детската градина, 

сензорни пътеки от 

природни материали 

(ходене по кал, пясък, 

трева, камъни, шума, 

локви и други). 

Педагогическият екип на 

групата 

м. септември 2021г.- м. 

май 2022г. 

 

2.8. Очаквани резултати: 

1. Ежедневният престой на открито укрепва детското здраве, увеличава устойчивостта на организма на различни 

по вид външни въздействия,  подобрява успеваемостта при възприемане на учебния материал, развива 

психични процеси у децата. 

2. Дейностите, свързани с различни видове спорт повишат физическата и двигателна култура на децата, 

превръщат спорта и закаляването в осъзната и желана необходимост, повишават жизненият тонус и 

физическата им дееспособност, намаляват детската агресия. 

3. Общите и специалните закалителни процедури способстват за увеличаване на имунната защита на организма, 

развиват общата активност, психомоториката,  двигателната усетливост, подобряват психическото развитие и 

състоянието на централната нервна система. 

С изнесените ситуации по ОН „БЕЛ“ децата ще имат възможност да възприемат художествени текстове сред 

природата, да развиват и обогатяват устната си реч, чрез описание на природни обекти, да съставят разкази по 

„жива“ нагледна основа. Ще се постигне обогатяване на активния и пасивния речник на децата при 

непосредствения досег с природата. Децата ще заучават наизуст кратки стихчета за красотата на природата 

сред природата. 

По ОН „Математика“ ще имат възможност да сортират, сравняват и групират камъчета, листа и други 

естествени материали. Ще измерват дължина на две пръчки, ще определят пространствени посоки, ще се 
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движат в лабиринт, ще наблюдават движението на слънцето през деня и неговите части, което ще допринесе 

за развитие на математическите представи на децата. 

По ОН „ОС“ ще имат възможността да опознават и откриват света „от близо“. Ще наблюдават промени в 

живата и нежива природа, природни явления, животни, растения и т.н. Изграждане у децата правилно 

отношение към всичко живо, така че пред тях постепенно да се разкрива мястото на човека в природата. 

Ранната детска  възраст е периодът на формиране на основите на бъдещата  личност. Това е  най-подходящият 

момент, от който трябва да започне системна и целенасочена работа за създаване на грижовно отношение към 

природата, към нейната красота и неповторимост. Възпитанието на децата в правилно поведение сред 

природата, в нейното опознаване и опазване се състои не само в получаване на определени знания, умения и 

навици. То е част от цялостното възпитание на децата и спомага за изграждане на природозащитна култура у 

тях. Това ни кара да разширим работата си в тази насока като увеличим инициативите, ориентирани към 

включване на децата в дейности с екологична насоченост и обогатявайки знанията и уменията им за околната 

среда. Опирайки се върху принципа за непосредствен контакт на децата с природата правим децата 

съпричастни към проблемите на съвременното общество и да създадем гражданско съзнание у тях 

Провеждането на ситуации по ОН „ИИ“ на открито би допринесло за непосредствено наблюдение на 

изобразяваните обекти,  което ще благоприятства развитието на наблюдателността, въображението и 

мисленето. Работата с природни материали е истинско удоволствие за децата, чрез нея ще възпитаваме обич 

към природата. Създавайки интерес към тези материали, неусетно се събужда детското въображение. Децата 

ще имат възможност да комбинират различни природни материали и да получават растения, птици, човешки 

фигури, с което ще обогатят своите представи, изостря се наблюдателността и любознателността. 

По ОН „КТ“ децата ще имат възможност да играят конструктивни игри с пясък, кал и други природни 

материали, което би довело до развитие на конструктивното мислене  и въображение. 

По ОН „ФК“ престоят на открито на децата в съчетание със спортни игри и физически упражнения, ще 

допринесе за повишаване физическата и двигателна култура на децата. Провеждането на спортни и 

закалителни процедури ще повиши жизнения тонус, закаляване на организма и повишаване на двигателната 

дееспособност на децата. Ще се развият и усъвършенстват фината моторика, двигателните умения и навици, 

ще се овладеят елементи от различни спортове. Ще се обогати игровата дейност. Ще се развие 

психомоториката, общата активност и издръжливост. 

Игрите на открито ще развият у децата умения самостоятелно да се организират за игра, умения за активна 

комуникация с възрастни и връстници, умения за дисциплинираност и спазване на правила. В и чрез играта на 

открито у децата се развиват различни психически процеси – внимание, мислене, воля, памет. 

Участието на родителите в живота и дейността на детската градина ще допринесе за по качествено и 

пълноценно реализиране на предвидените дейности. Те ще бъдат наш ценен партньор в това да направим 

нашите деца значими, щастливи, свободни, играещи и спортуващи сред природата всеки ден. 
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2.10. Допълнителни модули на обучение по ДОС – гражданско, здравно, 

екологично, интеркултурно и безопасност на движението по пътищата. 

2.10.1. МОДУЛ „ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“  

 

Цел на обучението: Формиране на гражданско съзнание и добродетели ще се осъществява 

чрез подходящи интеграционни връзки в обучението по образователните направления. 

 Основни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Педагогическа ситуация; 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Празници, развлечения;  

 Игри – театрализирани, сюжетно-ролеви, игри-драматизации, дидактични игри, 

подвижни игри, ситуационни упражнения;  

 Посещение на паметници , свързани с историята на населеното място - гр. Плевен – 

Панорама „Плевенска Епопея 1877“; Параклис - Мавзолей „Св. Георги 

Победоносец“; Къща-музей „Цар Освободител Александър II“; Регионален 

исторически музей;  

 Посещение на театрални поставки;  

 Участие в дни на Безопасното движение;  

 Наблюдения; излети; 

 Допълнителни дейности, финансирани от родителите; 

 

Гражданско образование 

Област на 

компетентност 

Възрастова 

група 

Форма на 

педагогическо 

взаимодействие 

Очаквани резултати 

Междуличностни 

отношения 

Всички групи Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Игри – 

дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Изразяване на привързаност към 

семейството. Проявяване на 

обич и загриженост към близки. 

Емоционална реакция при среща 

с роднини и близки. 

  
Развлечения; 

 

     Сътрудничи с връстници при      

съвместни дейности. 
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Социална среда Подготвителни 

групи 5 и 6г 

Отбелязване на 

националните 

празници чрез 

обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Издигане на 

националния 

символ – 

знамето; 

Възприемане на начини на 

отбелязване на официален 

празник. 

 

Емоционално реагиране на 

празничната атмосфера. 

Демократично 

гражданство 

Подготвителна 

група 6г 

Педагогическа 

ситуация; 

Посещение на 

музеи ; 

Разграничава понятията 

„гражданин на Република 

България“ и „жител на град 

Плевен“ 

Идентичност и 

различия в 

обществото 

Подготвителна 

група 6г 

Педагогическа 

ситуация; 

Посещение на 

Панорама и 

Мавзолей в 

гр. Плевен 

Съумява да се идентифицира по 

националност. 

Социална 

политика, 

справедливост и 

солидарност 

Подготвителни 

групи 5 и 6г 

Педагогическа 

ситуация; 

Игри – 

дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Посещение на 

театрална 

постановка; 

Развлечения; 

Осъзнаване на собствените си 

постъпки и резултатите от 

тях. 

 

Свързва ги с определени норми 

на поведение и правила. 

Емоционално отношение към 

поведенчески прояви. 
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2.10.2. МОДУЛ „ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Цел на обучението: Развитие на умения за изграждане и поддържане на здравословен 

начин на живот и формиране на поведение, благоприятно за здравето. 

Основни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Педагогическа ситуация; 

      Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Посещения на значими за здравето сгради – поликлиника, лекарски кабинет, 

зъболекарски кабинет;  

 Развлечения;  

 Игри – театрализирани, сюжетно-ролеви, игри-драматизации, дидактични 

игри, подвижни игри, ситуационни упражнения;  

 Посещение на театрални поставки;  

 Наблюдения; излети;  

 Европейска схема за предлагане на плодове в училищата и детските градини, 

финансирана от ДФ "Земеделие";  

 Образователни филми; художествена литература;  

 Работа по НП „Успяваме заедно“, съвместно с ДГ „Снежанка“-гр. Плевен 

 

Здравно образование 

Област на 

компетентност 

Възрастова 

група 

Форма на 

педагогическо 

взаимодействие 

Очаквани резултати 

Психично 

здраве и 

личностно 

развитие 

Подготвителни 

групи 5 и 6г 

Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; Игри – 

дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Развлечения; 

Разбира и осъзнава собствената 

си идентичност и тази на 

другите хора. 
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Физическо 

развитие и 

дееспособност 

Всички групи Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; Игри – 

дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Подвижни игри; 

Излет; 

Спортен празник; 

Разпознава и назовава частите 

на човешкото тяло. Има 

положително отношение към 

различните прояви на 

двигателна активност. 

Безопасност и 

първа помощ 

II –ра група и 
 

Подготвителни 

Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Назовава предмети, дейности и 

поведение ,опасни в 

обкръжаващата ги среда - 

 групи 5 и 6г Дидактични игри; 

Посещение на 

лекарски кабинет; 

Образователни 

филми; 

пожароопасни и електрически 

уреди, остри предмети. Знае 

единния телефонен номер 112 

при различни спешни състояния 

. 

Лична хигиена Всички групи Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Дидактични игри; 

Посещение на 

зъболекарски 

кабинет; 

Образователни 

филми; 

Запознава се с основни 

хигиенни навици. Спазва 

основните хигиенни навици и 

осъзнава тяхното значение за 

доброто здраве. 

Хранене Всички групи Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Игри – 

дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Европейска схема 

за предлагане на 

плодове в 

училищата и 

детските градини 

Осъзнава значението на храната 

за човешкото тяло. 

Разграничава полезните и 

вредни храни. 
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2.10.3. МОДУЛ „ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ“  

 

Цел на обучението: Формиране на екологична култура и съзнание, което се осъществява 

чрез опознаване на природо-социалното единство. 

 Основни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Педагогическа ситуация 

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Наблюдения на природни и сезонни  промени,  природни  явления; 

 Практически ситуации – извършване на елементарни опити с вода, 

въздух, почва, растения;  

 Развлечения; Посещение на театрална поставка; 

 Игри – театрализирани, сюжетно-ролеви, игри-драматизации, 

дидактични игри, подвижни игри, ситуационни упражнения; 

 Наблюдения, излети;  

 Образователни филми; Художествена литература;  

 Работа по проект при взаимодействие с Пешеходен клуб към ТД 

„Кайлъшка долина“ гр. Плевен 

 

Екологично образование 

Област на 

компетентност 

Възрастова 

група 

Форма на педагогическо 

взаимодействие 

Очаквани резултати 

 

 

 

Енергия и 

климат 

 

Всички групи 

Обучаващи и познавателни 

ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Наблюдава, разпознава 

и описва кратко сезонни 

и природни промени и 

явления. 

  Наблюдения на сезонни 

промени и природни 

явления; 

 

  
Излети; 

 

 

Общество и 

околна среда 

 

Подготвителни 

групи 5 и 6г 

Обучаващи и познавателни 

ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Знае правила и начини 

за опазване на околната 

среда и намаляване 

вредните за нея 

дейности. 

  Образователни филми;  
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Подходяща художествена 

литература; 

 

 

Биологично 

II-ра група и 

Подготвителни 

Обучаващи и познавателни 

ситуации; 

Осъзнава 

многообразието от 

животински и 

разнообразие групи 5 и 6г Игри – дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Образователни филми; 

 

Подходяща художествена 

литература; 

Наблюдения; 

 

Ситуации по програмата 

растителни видове. 

 

Разбира значението от 

съвкупността на 

жизнените фактори за 

живота на човека, 

растенията и животните. 

 

Вода, почва, 

въздух 

 

Подготвителни 

групи 5 и 6г 

Обучаващи и познавателни 

ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Образователни филми; 

Наблюдения; 

Ситуации по програмата 

Практическа дейност – 

елементарни опити с вода, 

въздух, почва; 

 

Разбира значението на 

водата, почвата и 

въздуха за живота на 

растенията, животните и 

човека чрез провеждане 

на елементарни 

практически опити. 

 

 

 

Потребление и 

отпадъци 

 

Всички групи 

Обучаващи и познавателни 

ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Образователни филми; 

Наблюдения; 

Ситуационни упражнения; 

 

Научава правила и 

практически умения за 

опазване на околната 

среда. 
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2.10.4. МОДУЛ „ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Цел на обучението: Усвояване на знания за културните идентичности и възпитаване в 

общочовешки ценности и толерантност към други общности. 

Основни форми на педагогическо взаимодействие:  

 Педагогическа ситуация  

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 Отбелязване на национални и други общочовешки празници;  

 Игри – театрализирани, сюжетно-ролеви, игри-драматизации, дидактични игри, 

подвижни игри, ситуационни упражнения;  

 Посещение на театрална поставка;  

 Наблюдения; излети;  

 Образователни филми; художествена литература;  

 Развлечения;  

 Допълнителни дейности, финансирани от родителите;  

 Съвместни дейности с родители; 

 

Интеркултурно образование 

Област 

на 

Компе-

тент- 

ност 

Възрастова 

група 

Форма на 

педагогическо 

взаимодействие 

Очаквани резултати 

 

 

 

Културни 

идентич- 

ности 

 

Всички групи 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

празници; 

Подходяща 

художествена 

литература; 

Възприемане на начини на отбелязване 

на национални и общочовешки 

празници. Разпознава елементите на 

празничната среда. Емоционално 

преживява празничната атмосфера с 

връстниците и със семейството. 
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Културна 

осъзна- 

тост 

 

Подготвителни 

групи 5 и 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

Разграничава норми на поведение в 

битова и празнична среда. 

Преживява значимостта на различни 

традиции чрез обучаващи ситуации и 

различни игри и развлечения. 

  празници; 

 

Подходяща 

художествена 

литература; 

 

Културни 

различия, 

толерант-

ност и 

конструк-

тивни 

взаимо- 

дейстия 

Подготвителна 

група 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

празници; 

Проявява толерантност към културни 

различия. 

Разпознава някои от националните 

символи – знамето на Република 

България. 

  Подходяща 

художествена 

литература; 

 

Интеркул- 

турно 

образова-

ние и 

права на 

човека 

Подготвителна 

група 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

празници; 

Има конкретни представи за начини на 

общуване със връстниците си. 

  Подходяща 

художествена 

литература; 

 

   

2.10.5.  Модул „ Безопасност на движението по пътищата“ 

Цел на обучението : Създаване на кадрови и материални условия в ДГ 

„Чучулига“ за ефективно възпитание и обучение  по „Безопасност на движението по 

пътищата“. 

Разпределение на педагогическите форми на взаимодействие по възрастови групи са 

посочени в плана за обучение по БДП за учебната 2020/2021година. 
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     2.11.Проследяване на резултатите от предучилищното образование 

   

2.11.1. При постъпване в детското заведение на децата от 3 до 3 години и 6 месеца се 

провежда скрининг тест за установяване физическото, познавателно, езиково, социално и 

емоционално развитие на детето с цел установяване на риска от възникване на обучителни 

затруднения. 

 

2.11.2. Проследяването на постиженията на детето се осъществява 

от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време  по 

образователните направления. 

 

2.11.3. Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се 

определя от учителите в съответствие с методите и формите по чл. 32, ал. 1 от ПДДГ и 

отразява съответствието с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2. 

 

2.11.4. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в 

дневника на групата. 

 След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за 

индивидуалните постижения на детето. 

 

2.11.5. В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 

детско портфолио. Съдържанието на портфолиото включва резултатите от самостоятелната 

работа на децата в учебните пособия, рисунки и апликации. В края на учебната година, с цел 

осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните 

институции, портфолиото им се предава.  

 

2.11.6. В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал. 1 от ПДДГ 

учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище.  

Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, 

социалното и емоционалното му развитие.   

 

2.11.7. Детската градина, съответно училището, издава удостоверение за 

задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в 

края на предучилищното образование.  Удостоверението за задължително предучилищно 

образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година. То описва готовността 

на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2.  

 

2.11.8. Детската градина издава удостоверение за завършена III подготвителна група 

при предварително подадено писмено заявление в началото на учебната година и при 

отчитане физическото, познавателно, езиково, социално и емоционално развитие на детето. 

Удостоверението може да се издаде до 3 дни след приключване на учебната година. В 



44 
 

удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на 

детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за 

личностно развитие.  

 

2.11.9.Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи 

клас и в удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това 

дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния 

образователен стандарт за приобщаващо образование.  

 

2.12. Механизъм на взаимодействие 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и 

обучение на децата, се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование, заедно с 

децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 
5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на 

положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската 
градина или училището чрез: 

1. Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

2. Родителски срещи; 

3. Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното 

образование (в подготовката и в хода на педагогическите ситуации, групови тържества и 

общоградински празници, работа по проекти, анкети, състезания, конкурси); 

4. Участие в изяви, изискващи проява на гражданско поведение ( 

благотворителни акции , подписки); 

5. Съвместно полагане грижи за поддържане, естетизиране и обогатяване на 

учебната и материалната база на детската градина и околната среда в общината; 

6. Кореспонденция по електронен път;  

7. При извънредни ситуации детската градина разполага с възможности за 

взаимодействие от разстояние – има създадени страници във Фейсбук на ДГ „Чучулига“ 

и на отделните групи. 

 

 

 

                   2.13. Тематични разпределения за отделните  

възрастови групи 

 

 

 



45 
 

 


