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      Основни приоритети заложени в Стратегията на ДГ №57 за целия период са: 

      Възпитание в духа на българските народни и християнски ценности, прилагане на 

личностен подход при интегрирането на деца със СОП и деца от различни етноси. 
                                         Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода 

да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, 

експеримента и издигане авторитета на детското заведение. 

       Формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни 

различия. 

Условията за възпитание и обучение в ДГ№ 57 са много добри, жизнената  среда  

на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериора и 

подредбата на групите, салона и кабинетите са съобразени с възрастовите и 

индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални 

условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за 

подлежащите на задължително училищно обучение. 

     Дейностите по изпълнение на Стратегията на детската градина за изминалия две 

годишен период- 2016/2018 год., планирани в Стратегическия план №1  са изпълнени, 

както следва: 

1. Изготвяни са всички вътрешни нормативни документи в срок с активното 

участие на синдикалната организация, както при обсъждане и взимане на 

важни решения; 

2. Допълнителни доходи са получени от дарения, чрез привличане на социални 

партньори. Със средствата са закупени два детски къта тип кухня и 

материали за работа с децата със СОП; 

3. Разработени и спечелени са два проекта: ИКТ към МОН на стойност 3000 лв. 

и „ПУДООС“ към Министерство на околната среда и водите на стойност 

5000 лв. 

- По първия проект са закупени 4 лаптопа и един проектор. 

- По втория проект  се извърши: монтаж на една беседка, детско съоръжение влак, 

масичка с пейки и монтирани кошчета за боклук. 

4. Във връзка със учебно-възпитателната работа:  

- Всички учители се съобразяваха с ДОС и имаха свобода при избора на програмна 

система;  

- уеднаквяваха се изискванията между детска градина и родители, като се 

изработиха и спазваха общи правила / така ще се работи и за напред/;  

- на децата със СОП се гарантира отворения характер на образованието и 

получаване на равен шанс. На всички деца е осигурено ресурсно подпомагане с 

специалисти от РЦПППО. Осигурени са различни дидактични материали и 

оборудване за подпомагане на процеса.  



5. Работи се по посока на обогатяване на личностните и професионални 

компетенции на учителите и непедагогическия персонал. Всички учители 

участват във квалификационни курсове, организирани от одобрени от МОН 

фирми, разполагащи с високо квалифицирани лектори. Персоналът участва 

и във вътрешно-квалификационна дейност под формата на семинари, 

тренинги, практикуми, дни на отворени врати, училище за родители. 

Разработен е план за наставничество и подпомагане на младите учители, част 

от Годишния план.  

6. Подобряване на базата в детската градина: 

* във всички групи са подновени детските гардероби;  

* сменени са подовите настилки /остават само две от 7 групи- „Лъвчета“ и „Пчелички“/; 

* освежени с латекс са всички групи;  

* подменени са пердетата почти във всички групи;  

* обогатен е гардероба с костюми;  

* офисите на помощник-възпитателите са оборудвани със съдомиални машини,  

* в пералнята е закупена нова перална машина;  

* подменени са осветителните тела;  

* сключени са договори по прилагане на  енергийна ефективност;  

* дворното пространство се залесява с подходяща растителност;  

* подменена е корозиралата част от водопроводната мрежа;  

* на площадката на  група „Пчелички“ е монтирано детска комбинирано съоръжение с 

ударопоглъщата настилка; 

*  на площадката на група „Звънчета“ е  монтирана ударопоглъщаща настилка, а детското 

съоръжение е дарено от родител. 

* под по-старите съоръжения на групи „Котенца“ и  „Зайо Байо“ е положена 

ударопоглъщаща настилка. 

* старите металните съоръжения са приведени в безопасен за игра вид. 

* освежени с боя са всички съоръжения; 

* монтирани са кошчета за боклук на двора, доставени от родител на група „Котенца“; 

* направени са ремонти в сервизните помещения на групи „Мики Маус“, „Лъвчета“, 

„Котенца“- отпушени сифони, подменени водопроводни тръби. 

* сменени воронки на покрива; 

* при възможност ще бъде подменена вентилацията и аспирацията на плувния басейн. 

       Стратегическия план е отворена система, която при възникнала необходимост може 

да бъде актуализирана. Детското заведение ще продължи да изпълнява дейностите и през 

следващия период 2018/2020 година.  

 

 

 

                                                                                          Изготвил 

                                                                                          Директор на ДГ №57 

                                                                                          /Ем.Караиванова/ 


