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Светът се променя и обновява. А сега се променя по-бързо от преди. Всеки, 

който иска да не изостава от тези промени трябва да побърза да промени своето 

мислене, своите знания и ценностна ориентация. 

Настоящата Стратегия проектира развитието на ДЕТСКА ГРАДИНА 

„АРАБЕЛА” през следващите 4 учебни години чрез оптимизиране и прилагане на 

технологиите, интерактивните методи на работа, средствата и организацията на 

дейностите в ДГ в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в 

Република България, произтичащи от ЗПУО и принципите на общото Европейско 

образователно пространство. Стратегията  е резултат от необходимостта от промяна 

в дейността на  предучилищната образователна институция, която да се превърне 

в център за  качествено предучилищно образование. 

Настоящата Стратегия има за цел да   представи основните образователни 

приоритети за детето от ДГ, които се разгръщат в съвременен план след 

въвеждането на задължителната предучилищна подготовка две години преди 

постъпване в първи клас и националните стандарти за предучилищно образование,  

които важат за целия период. Тя представя  ДГ  като институция, създаваща условия 

за цялостно развитие на детето чрез формиране на европейски ключови 

компетентности и способности за усвояване на знания и умения. Тя проектира пътя 

на педагозите за реализиране на образователна програма в национален план, 

гарантира иновативни технологии за игрово-образователното пространство в ДГ 

„Арабела”, като основа за продължаващо обучение и индивидуален просперитет в 

подготвителна група и в училище. В нея намират място основополагащите представи 

и закономерности на педагогическото взаимодействие. 

 ДГ „Арабела”,  като  ефективно  функционираща институция е основният 

гарант за реализация на стратегията в  сътрудничеството и взаимодействието с  

неинституционалните   структури. 

  Нормативна осигуреност на Стратегията за развитие: 

 Национална програма за развитие „България 2020” 

 Закон за предучилищното и училищно образование; 

 Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование 

/ДВ,бр.46 от 17.06.2016 г./; 

 Конвенция за защита правата на детето; 

 Закона за закрила на детето; 

 Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г./ДВ. бр.14/12.02. 08г./ 

 Традиции, национален и международен опит в ежедневната практика  на ДГ 

”Арабела”, Видин 

Стратегията се изгражда на основата на дългосрочна прогноза. Тя дава 

перспективите на иновационната насоченост по отношение на планове, структури, 

технологии, ценности, потенциал в развитието на детска градина „АРАБЕЛА“.  

Намира материализация в развитието на приетите и действащи планове, 

регламентиращи цялостната дейност на ДГ. Тяхната ефективност предполага 

нормално ресурсно осигуряване, а не само споделяне на идеи и добри намерения и 

практики. 

СЪСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗИ И ПРЕДПОСТАВКИ 

Детска градина „Арабела“ е открита през на 04.10.1971 г. с четири възрастови 

групи.  

В началото на 90-те всичко се променяше – стихийно, интуитивно, без писани 

правила, с очаквания и надежда. Искахме Детска градина „Арабела” да бъде търсена 

и различна. Искахме децата да израснат креативни, грижовни, умни, щастливи, да се 

научат да мислят, да изразяват свободно себе си. Вярвахме, че тези качества ще 

бъдат ключови в бъдеще време, че именно тези качества трябва да възпитаваме у 

децата си. Искахме да изхвърлим от професионалното ежедневие старите 

възпитателни похвати, които са насочени към контрол на поведението и осигуряване 

на послушание. Питахме се - съвместими ли са тези средства с целите, които си 

поставяме за бъдещето.   

Това са част от причините, заради които екипът от педагози на Детска 

градина „Арабела” прие доброволно и с желание предизвикателството да стане част 

от семейството на Програма „Стъпка по Стъпка” през 1997 година. Днес оценяваме, 

че най-значимото постижение за ДГ „Арабела” е участието в международна 
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образователна Програма Стъпка по Стъпка. Програмата насърчи педагогическия 

екип по пътя към демократизиране на образованието, предостави възможност на 

децата да развиват максимално своите способности и да се изграждат като личности, 

учейки в среда, която възпитава уважение, толерантност и демократични принципи, 

подпомогна ни да се състезаваме със себе си, като предизвикваме собствените си 

убеждения за това на какво сме способни, насърчи ни да постигаме нашите цели, да 

развием умения, професионални и лични качества, които остават за цял живот.  

Участвахме в международна квалификационна дейност, тренинг обучения, 

които отприщиха енергия и стремеж да се сравняваме с най-добрите. Получихме 

знания и умения да планираме и организираме пространството и дейностите в 

занималнята, така, че да отговарят на равнището на развитие на всяко дете. 

Създадохме по-добра учебна среда с център детето. Променихме своята работа, 

качеството на преподаване в занималните, разбрахме, че ролята на един учител е да 

подпомага ученето, съобразявайки се с принципа, че човешки същества са различни 

и разнообразни. ДГ „Арабела” се превърна в любимо и желано място за деца и 

семейства.  

Прилагането на Програма „Стъпка по стъпка” стана основен двигател за 

развитие на нашата детска градина, вдъхна ни сили и нови възможности, подкрепи 

нашата увереност и мотивация, стимулира ни да бъдем креативни, да проявяваме 

увереност при вземане на решения. Подпомогна процеса на осъзнаване 

необходимостта от непрекъснато професионално усъвършенстване, стана мотивация 

за разширяване на професионалните ни контакти на международно ниво. 

Прилагането на Програма Стъпка по стъпка не е фрагмент от нашата работа, тя се 

превърна в движеща сила за отваряне на детска градина „Арабела” към глобалния 

свят. Удовлетворени сме от възможността да разширяваме своите професионални 

компетенции, езикови умения и разбирането за важността от познаване, учене и 

прилагане на различни практики в образованието чрез разработване и успешно 

участие в партньорски проекта по Секторна Програма Коменски, програма Еразъм+, 

програми Junior Achievement, Европейски образователен портал eTwinning, което е в 

духа на Европейските ценности.  

Детска градина „Арабела” е носител на Плакет за качествено изпълнение на 

проект Коменски, на Европейски знак за качество проект “Little Bird-Little Tale” - 

eTwinning. Педагозите от Детска градина „Арабела” са носители на множество 

награди и отличия: почетно отличие „Неофит Рилски” от МОН, отличия и грамоти за 

цялостна дейност от Община Видин и РИО Видин. Педагогическага колегия участва в 

работни срещи с редица европейски детски градини по проблемите на 

предучилищното възпитание.  

От февруари 2013 година с решение на ОбС Видин бившата детска градина в 

село Буковец става филиал на ДГ „Арабела”. От 10.05.2016 година с решение на ОбС 

Видин и заповед на кмета на Община Видин е извършено преобразуване и към 

детска градина „Арабела” е присъединена бивша Детска градина „Незабравка”. 

Детска градина „Арабела” е ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА, юридическо лице, 

помещава се в имоти , които са публична общинска собственост. Детската градина е 

институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, 

възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването 

им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование. Детската градина работи като второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити и се финансира от държавния бюджет и от бюджета на Община Видин. 

В нея функционират: 

1. Детска градина – за деца от 3- 5 години; 

2.  Подготвителна група за 5-6 и 6-7 годишни деца. 

3. Подготвителна група – за деца на 6 годишна възраст 

4. Смесена група в село Буковец 

Детската градина има: 

 1. Наименование – ДЕТСКА ГРАДИНА  „Арабела”; 

 2. Символи – лого и знаме;   

 3. Седалище и официален адрес в основна сграда – Видин 3700 ул. „Любен 

Порчелов” № 2; сграда „Незабравка” с адрес Видин 3700 ул. „Йеромонах Лазар” № 

10 и обект „Брезичка” с адрес село Буковец, ул. „Тринадесета” № 8 
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 4. Собствен кръгъл печат – ОБИКНОВЕН ПЕЧАТ 

 5. Банкова сметка 

 6. Данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ 

Детската градина носи отговорност за: 

1. Изпълнението на ДОС; 

2. Създаването на условия за опазване на живота и здравето на: децата по време 

на обучението и възпитанието им; на служителите по време на работа 

  3. Създаване на  условия за опазване и обогатяване на материално-техническата  

база  и сградния фонд. 

  4. Законосъобразно разходване на бюджетните средства. 

  5. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в 

страната, ограничават свободите и правата на личността или нарушават 

възпитателно-образователния  процес. 

В детската градина  се реализират следните дейности: 

Възпитателно-образователна; Административно-управленска; Квалификационна; 

Социално - битова; Финансова; 

Тези дейности се осъществяват с помощта на следните функции на управление: 

Организиране; Мотивиране; Планиране; Контрол; 

Анализ на състоянието на детската градина и външната среда  

Деца 

В ДГ „Арабела” се приемат деца на възраст от 3 години до постъпването им в 

първи клас, а при свободни места и желание на родителите и при навършване на 2 

години към началото на учебната година на постъпването. Кандидатстването и 

записването  на децата в ДГ става по желание и избор на родителите, съобразно 

правила на Община Видин. Групите се сформират по възрастов признак. Не се 

допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по 

друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закон за 

закрила на детето и Конституция на Р България.  

 Детска градина „Арабела“: 

 работи с пълен капацитет групи; 

 приема деца със СОП, като за тях са осигурени грижи съобразно 

потребностите, включително консултации и работа на еикп за личностна 

подкрепа; 

 преместване на децата има само при промяна местоживеенето на 

семейството; 

 има високо ниво на приемственост между ясла и детска градина, както и 

между детска градина и училищата в района; 

 осъществяваме социална и образователна интеграция на деца със СОП; 

Силни страни Затруднения 

1. Детска градина „Арабела” – основна сграда е 

разположена в централната част на град Видин в 

непосредствена близост до основно училище. Филиал 

„Незабравка” е единствена детска градина в район на 

града, в непосредствена близост до жилищени 

комплекси „Бонония”, „Панония”,   „Гео Милев” и 

кварталите „Акджамия” и „Кумбаир”, което е 

благоприятна възможност за наличие на достатъчно 

деца.  

2. Цялостната дейност на Детска градина „Арабела” 

протича съгласно утвърдените от МОН образователни 

стандарти, планове и програми. Изпълнението на 

планираните дейности е добро и съответства на 

законоустановените изисквания. 

3. В ДГ е създадена организация по всички видове 

дейности, осигурено е единство и непрекъснатост на 

ВОР. 

1. Наличие на демографски 

срив, родителите емигрират 

в чужбина, намалява броя 

на децата в града и в село 

Буковец. 

2. Липса на нормални 

условия за възпитание и 

обучение на децата във 

филиал Буковец. 

3. Липса на физкултурен 

салон в основна сграда. 

4. Нараства броя на децата 

с обучителни и 

поведенчески проблеми, 

нефиксирани като деца със 

СОП.  

5. Амортизирана 
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4. Децата са физически и психически здрави и добре 

развити. 

5. Високи професионални качества и достойнства на 

педагогическия екип и обслужващия персонал. Налице 

е мотивация и мобилизация за извеждане на 

педагогическата дейност на съвременно ниво.        

6. Постигнат обществен авторитет, участие в 

национални и международни образователни проекти, 

постижения, награди и отличия.  

7. Работещи стратегии за взаимодействие със 

семействата. Мотивиране на родителите да участват в 

дейностите на детската градина.  

8. Осигурено е медицинско обслужване, балансирано и 

здравословно хранене. 

9. Просторен двор във обект „Незабравка”, 

организирана „Вкусна био-градинка” и вътрешна 

площадка по безопасност на движението. 

10. Възможности за обучение на открито в „Зелена 

занималня” и ароматна био-градинка в основна 

сграда. 

11. Осигурени са творческа свобода на учителите и 

възможности за реализиране на целите на ВОР. 

материална база във 

филиал „Незабравка”. 

Необходимост от основен 

ремонт на занимални, 

спални, физкултурен салон, 

кухня, складови помещения. 

6. Липса/недостиг на  

финансови средства. 

7. Амортизирано и морално 

остаряло оборудване на 

детските площадки в 

дворовете. 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 Публикации в специализирани издания и периодичен печат.  

 Придобитите умения и знания от проведени квалификации и  специализации 

стават достояние на целия педагогически екип. 

 Пълноценно използване на тренинг техники по време на работа с децата в 

различните дейности и в съвместната работа със семействата.  

 Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в 

практиката на цялата градина. 

 Умения за диагностициране на проблемите/отклоненията в поведението и 

развитието и създаване на адекватни условия за индивидуални постижения. 

Кадрови ресурси 

Педагогическия персонал – 19.5 щата 

Възрастов състав – 26 – 60 г. 

Образователен ценз  

Магистър – 16 

Бакалавър – 1 

професионален бакалавър – 2 

ПКС – първа – 1, втора – 2, трета – 1, четвърта – 5, пета - 2 

От педагогическия персонал – 1 бр. е с втора специалност.  

В детската градина има един директор, един главен учител, 14 старши учители и 

трима учител, един учител по музика. 

Непедагогически персонал – 18.5 щата 

     Силни страни: Затрудняващи моменти: 
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1. Материално стимулиране на учителите, 

прилагащи иновативни методи, средства и 

дейности чрез Национална програма за 

диференцирано заплащане.  

2. Наличие на квалифицирана педагогическа 

колегия. 

3. Утвърдена екипност на различни равнища. 

4. Опит в работата по международни, 

национални и вътрешни проекти. 

5. Умения за презентиране и популяризиране 

на собствен опит, търсене на решения на 

проблеми. 

6. Умения за прилагане на стратегии за работа 

с родители, консултиране на родители, 

мотивиране за участие в дейности. 

7. Умения за приобщаващо образование на 

деца със СОП и проблеми и за изготвяне на 

индивидуални планове за развитие на децата. 

1. Липса на финансиране за 

квалификация. 

2. Липса на достатъчно 

педагогически и обслужващ 

персонал за работа в многобройни 

групи и осигуряване на групова и 

индивидуална работа с децата.  

3. Липса на методист педагог за 

целенасочена педагогическа 

работа. 

4. Липса на охрана на дворовете, в 

резултат-разрушаване детските 

уреди, имуществото, замърсяване 

на двора, унищожаване на 

насажденията в извънработно 

време и в почивни дни.  

Възпитателно-образователен процес 

Наличие на Програмна документация и обучителни книжки. 

Прилагане на програма „Стъпка по стъпка” за 3-4 годишни деца. 

Изпълнение на държавните образователни стандарти. 

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Създадени са условия за „равен старт“ на 

всички деца. 

2. Наличие на възможности за допълнителни 

дейности по интереси – школи. 

3. Популяризиране, изява и презентиране на 

творчеството на децата – спектакъл, изложби, 

базари, видео продукти и др. 

4. Приобщаване на децата към националните 

ценности и традиции. 

5. Утвърждаване на личностно ориентиран и 

позитивен подход на възпитание. 

1. Недостатъчност в прилагането на 

превантивна и рехабилитационна 

педагогика, както и невладеене на 

компенсаторни педагогически 

механизми. 

2. Недостатъчно противодействие на 

установената хиподинамика на 

децата 

1.4. Учебно-техническа и материална база 

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина в 

основна сграда и сграда „Незабравка”.  

Недостатъчни УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес – 

компютри, принтери, копирни машини, DVD. 

Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени 

помагала и др. 

Достатъчно дворна плостранство и детски площадки за игра за всяка група в основна 

сграда и сграда „Незабравка”. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Обособени помещения за 

всяка група. 

2. Игрови площадки на двора 

1. Остарял сграден фонд. 

2.Липса на помещения за провеждане на 

допълнителни дейности ателиета, школи по 

интереси в основна сграда.. 

4.Липса на физкултурен салон. 
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за всяка група 

3. Отоплени помещения за 

децата. 

4. Наличие на самостоятелни 

кухни. 

5.Недостатъчно количество технически средства, 

необходими за педагогическия процес – компютри за 

всяка група, интернет, копирна машина и др. 

6.Необходимост от подмяна на амортизираните 

плочници и пътеки в основна сграда, в сграда 

„Незабравка” и в Буковец. 

7. Издигане на ограда /естетична и висока, 

надеждно обезопасяваща дворовете на трите обекта 

– основна сграда, обект „Незабравка” и Буковец. 

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. 

• Изпълнени проекти по Програма Коменски, Програма Еразъм+, Българско движение 

„Син флаг”, Програми „Джуниър Ачийвмънт” 

• Мотивация и наличие на потенциал за кандидатстване и включване в Европейски, 

международи и национални програми. 

Финансиране  Детската градина е в системата на делегиран бюджет от 01.09.2016г.  

със статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  като общинска 

детска градина. Финансирането на детското заведение е смесено - делегирани 

”Държавни дейности” и делегирани “Местни дейности. Заплатите на учителите са 

обвързани с национални програми ‐ диференцирано заплащане, кариерно развитие и 

др. Използват се и други алтернативи,  за финансиране от проекти, дарения и 

спонсорство.       

Силни страни: Затрудняващи моменти: 

1. Осигурен достъп до ДГ. 

2.Допълнителни средства за 

безплатни помагала за ПГ в ДГ. 

3. Осигуряване на подкрепителни 

закуски – плодове и мляко за всички 

деца в ДГ по ПРОГРАМА „ УЧИЛИЩЕН 

ПЛОД“ към МОН програма „Училищно 

мляко” към ФЗ. 

1. Липса на средства за основни ремонти, за 

реконструкция на двора, за ремонт и 

енергийна ефективност на сградата в 

Буковец. 

2. Липса на целеви средства за текуща и 

постоянна квалификация. 

3. Липса на средства за заместници при 

отсъствие на титулярите. 

 

Вътрешен потенциал: 

• Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство. 

• Привличане на спонсори, реализиране на благотворителни кампании. 

• Собствен труд на служители на детската градина 

• Организиране на трудодни и кампании за облагородяване на дворовете с участие на 

родители, учители и служители 

• Безвъзмезден труд за ремонти и дейности от фирми и неправителствени организации 

• Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към 

бюджета. 

• Разработване на проекти и участия в програми за финансиране. 

Силни страни: Затрудняващи моменти: 
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1. Наличие на допълнителни за спонсориране 

инициативи на детската градината. 

2. Включване на родителите в прекия 

образователно-възпитателен процес. 

3. Установени са традиции в приемствеността с 

училища.  

4. Създадени са ползотворни връзки с 

обществени организации и институции: 

читалище, библиотека, театри, музеи и др. 

5. Създадени са връзки за обмяна на 

международен и национален опит с 

предучилищни заведения. 

6. Налице е добра връзка с местните медии за 

популяризиране дейността на ДГ. 

1. Недостатъчно е включването 

на родителите в образователни 

програми на детската градина. 

2. Неефективни са връзките и 

контактите с неправителствени 

организации. 

3. Недостатъчно е прилагането на 

разнообразни инициативи за 

повишаване активността на 

родителите. 

 

Вътрешен потенциал: 

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

сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени 

врати“, обособяване  на библиотека за родителите, клуб на родителя, „Поща“. 

• Наличие на система за изява на деца и учители пред публика. 

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и 

училището. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Сграден фонд: основна сграда на два етажа с допълнителен кухненски блок, 

складови помещения, зала за допълнителни педагогически услуги и отоплително 

отделение. Налични са 4 занимални-спални с прилежащи помещения, кабинети. 

Обект „Незабравка” – специално построена сграда на два етажа: 4 занимални-

спални, физкултурен салон, музикален салон, кухненски блок, кабинети. 

Буковец – 4 приспособени помещения от сграда, бивше ученическо общежитие. 

Общото състояние на сградата е лошо. Състоянието на помещенията, които са 

приспособени за детска градина е незадоволително. Необходим е основен ремонт.  

Двор:  - в основна сграда с площ 4 дка с 4 броя площадки, спортни уреди и пособия 

на всяка площадка, пейки за деца и родители, насаждения - дървета, храсти, цветя, 

1 игрище, зелена занималня – беседка, ароматна градинка. 

- в обект „Незабравка с площ 10 дка с площадки за игра, недостатъчни спортни 

уреди и пособия, площадка за безопасно движедие във вътрешен двор, био-

градинка, вътрешен двор с цветя и зона за отдих. 

- в село Буковец с площ 1 дка с площадка за игра, детски спортни уреди, дървета и 

храсти.  

Детската градина е с 12 часова охрана - СОД. 

През 2010г. са осъществени  значителни  ремонтни дейности в основна сграда 

и обект „Незабравка”:външна изолация и смяна на дограма, хидроизолация на 

покривите, на отоплителната инсталация в основната сграда.    

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, 

която извършва задължително предучилищно образование и съответства на 

изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

Детска градина „Арабела“ създава предпоставки за: 

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. Придобиване на компетентности за  личностна реализация и устойчиво развитие; 

4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

5. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
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6. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност;   

7. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата със СОП и хората с 

увреждания; 

8. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции. 

Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОС по образователни направления 

и ядра и съобразено с изискванията и философията на програма „Стъпка по стъпка“.  

След предварително проучване за съответна възрастова група се използват 

необходими помагала, пособия и дидактични материали, педагогическите екипи 

прилагат образователни подходи, които са съобразени с възрастовите особености на 

децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности.  

В зависимост от темата и задачите педагогическо взаимодействие се 

осъществява в утринна среща, работа по центрове, подчинени на ДОС, работа в 

малка и голяма група, индивидуално, фронтално. Използват се разнообразни 

интерактивни  методи, средства и похвати. Всяка година и във всяка група се 

провеждат  открити практики пред родителите на децата, свързани с детската 

познавателна активност. 

Дневният режим /организацията на учебното и неучебно време/ е съобразен с 

възрастовите особености на децата от различните групи. Той е така организиран, че 

предвижда повече време за следобеден сън за децата от  първа група и повече 

време за основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за децата 

от големите групи.  

За всяка група се изработва седмично разписание за учебната година  по 

образователни направления. 

В детската градина се предлагат и допълнителни педагогически услуги – 

английски език,  народни танци, футбол, спортни танци, логопедични услуги, йога. 

Културната програма на детската градина е наситена с разнообразни форми и 

мероприятия: организират се театрални представления, цирк; концерт на 

симфониета, празници и развлечения по различни поводи – общи и групови 

тържества, годишен спектакъл; участие в общински, национални и международни 

изложби и дейности, представления  и празници пред родителите. 

СИЛНИ СТРАНИ  

 Опазваме отговорно здравето и живота на детето 

 Добро е качеството на предлаганата услуга 

 Образователният процес се основава на конструктивния подход;  

 Създадена е функционална предметно-пространствена среда, резултат от 

съвместните усилия на педагогическите екипи, децата и техните семейства.   

 Стимулира се активната позиция на детето в процеса на общуването на 

всички нива; Наложихме добрият тон в общуването ни, взаимна 

отговорност, взаимодействие при решаване на проблемите, осмисляне на 

семейството като най-важния фактор за възпитанието на децата. Радваме се 

на позитивни взаимоотношения и доверие. 

 Общуваме свободно, децата се чувстват  комфортно като значими и 

равностойни партньори. Стилът ни на общуване със семействата се утвърди 

като партньорски и дори приятелски, а ежедневната ни информация с тях 

ни дава обратна информация за това, което споделя детето у дома. 

 работим по посока възпитаване на уважение и съобразяване с интересите 

на останалите деца в групата, възпитание на отстъпчивост, както и 

различни начини на преодоляване на спорове и конфликти с цел избягване 

на враждебност и негативни прояви 

 Създадени са условия за стимулиране на креативното мислене и 

въображение у децата; Формираме трайни познавателни интереси, а 

ученето на децата да е  интересно и желано.  

 Родителите са мотивирани, съпричастни и активни партньори, проявяват 

разбиране и подкрепа, което ни  насърчава да търсим нови и интересни 

форми за съвместна дейност. 
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 Осигуряваме  уютна, спокойна и творческа атмосфера на работа при 

овладяване на програмното съдържание по възраст, съобразено с ДОС, 

Програма “Стъпка по стъпка” и дейностите по групови проекти . 

 Приобщаване на децата към общочовешките ценности и национални 

традиции чрез празниците и развлечения от календара за дейности.  

 Ресурсен учител, логопед и психолог работят с децата на ресурсно 

подпомагане 

 Осигурена възможност за допълнителни педагогически услуги  по избор на 

родителите. 

В своето развитие ДГ „Арабела”  провежда  ефективни форми за вътрешна 

квалификация. Прилагането на Националната програма за “Диференцирано 

заплащане” е важен фактор за повишаване качеството на работа на педагозите в 

детското заведение. Ще продължаваме да търсим и прилагаме и други възможности 

на финансово стимулиране в рамките на бюджета, с който разполагаме, за да 

мотивираме всички служители за по-ефективно изпълнение на трудовите им 

задължения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

В ДГ „Арабела“ особено внимание се обръща на зачитане и уважение 

достойнството на детето. Във  всички групи през годините са изградени добре 

работещи екипи между учителите и помощник-възпитателя. Между педагогическия и 

непедагогическия персонал има отношение на взаимно уважение, доверие, подкрепа 

и взаимопомощ, уважение личността и отговорностите на другия.  

В ДГ „Арабела” от 1998г. години функционира Училищно настоятелство 

„Арабела“. Включването на членовете на семейството в живота на детето в детската 

градина е от съществено значение за усилване и разширяване процеса на научаване 

в занималнята и за надграждане на интересите и наученото у дома. Участието на 

членовете на семейството в управлението, в разнообразие от съвместни дейности 

повишава активността, развива способностите и интересите му, всички работят 

заедно. Училищното настоятелство действа в подкрепа на детското заведение. 

Учителите и персоналът са мотивирани, работят всеотдайно, защото чувстват 

подкрепата на родителите, като институция, а те от своя страна  с готовност 

участват във всички  проекти и начинания на детската градина.  

ИМИДЖ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

ДГ „Арабела“ днес е градина със собствен стил и модерна социално-

педагогическа предметно-материална среда, отговаряща на съвременните здравно 

хигиенни и културно-образователни изисквания. Осигурява условия, подходящи за 

интелектуалното развитие на модерния човек у детето, социално-психическото 

благополучие на подготовка на децата за училище. 

Сътрудничеството и взаимодействието между Семейството и ДГ се осъществява чрез: 

-  индивидуални консултации;  

- родителски срещи – в началото на учебната година и при нужда; 

-  присъствие и участие на родителите в процеса на ПО; 

- писмени и/или електронни форми за комуникация чрез съобщения, анкети,  

- информационни табла във всяка група, сайт и мейл на детската градина. 

Формите на сътрудничество се определят съвместно от педагогическия екип и 

родителите: празници и тържества на групата и ДГ; проектни дейности; спортни и 

културни дейности; педагогически практики; екскурзии и развлечения сред 

природата; обогатяване на материалната база и среда. 

            МИСИЯ   на Детска градина „Арабела” 

• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; 

• да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото 

развитие;  

• да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си; 

• да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е 

значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от 

предучилищна възраст. 

КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

Мисията на ДГ «Арабела» като  институция в системата на предучилищното 

образование е тя да гарантира изпълнението на държавните образователни 
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стандарти за предучилищно обучение на децата в професионално организирана от 

учителите подкрепяща среда за игра, да бъде достъпна, подкрепяща, модерна, 

функционална и съобразена с възрастовите особености; образователно-

възпитателна работа, социализация, личностно изграждане,  творчество, като 

желани и значими за децата и техните родители форми за развиване на добрите 

начала, ценностите и различието, качествата на личността. Точно и ясно 

дефинирано пространство, в което диалогично да се срещнат интересите и усилията 

на всички субекти във възпитателно-образователния процес–дете, учители, 

родители. 

 Образователната работа се провежда по програмна система – част от 

стратегията за развитие на ДГ „Арабела” и с учебни помагала и познавателни 

книжки, одобрени от Министерството на образованието и науката по избор на 

учителите и решение на ПС. Учителите постигат творчески програмните задачи, 

прилагат образователното съдържание и материалите за онагледяване и 

самостоятелна работа на децата за придобиване на знания, умения и навици. 

Провеждат се допълнителни педагогически услуги за развитие на интересите, 

способностите и заложбите на децата по избор и желание и заплащане от 

родителите. ДГ „Арабела“ осъществява постоянен обмен и сътрудничество с 

родителите и с обществеността, като дава публичност на своите изяви - спектакъл, 

празници и специални събития, традиционни за градината, публикации, интернет 

страница, фейсбук страница. 

            ВИЗИЯ Детска градина “Арабела” – център за развитие на личността на 

детето и на общността, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно 

и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано.  Детско заведение на истински 

щастливи деца, учители, родители, уникално, със собствен стил, облик и 

нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на 

децата. 

Детска градина „Арабела”  

• Любимо място за деца и семейства, където детето се чувства щастливо, 

защитено, разбирано и подкрепяно. 

• Конкурентноспособна педагогическа среда, която насърчава и подкрепя 2–7-

годишните деца. 

• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и 

педагогическа информация. 

• Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат 

квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока 

професионална реализация и са удовлетворени от работата си.  

Детска градина „Арабела”“ предлага: 

 Квалифициран педагогически екип с опит ; 

 Създадени условия за лична изява и професионална удовлетвореност; 

 Работа в екип на различни нива‐педагогически и обслужващ персонал; 

 Включване на Семейството в живота на институцията; 

 Изградена Учеща среда 

 Дългогодишна съвместна работа на педагогическите специалисти; 

 Осигурена здравна профилактика и мониторинг на работното място; 

 Много добра вътрешно‐методическа дейност; 

Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с  

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ   

 Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца.  

 Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в 

център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, 

но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни 

инициативи. 

 Създаване на възможности всяко дете да се развива съобразно собствения си 

темп на развитие, своите възможности и потребности чрез организирана  

 УЧЕЩА СРЕДА 

Изграждане на Учеща образователна среда за достъп и равен шанс за 

предучилищно възпитание на всички деца, гарантираща по-високо качество на 
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възпитателно-образователния процес, съизмерим с държавните образователни 

стандарти  и европейските измерения. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Гъвкавост и вариативност в организацията на педагогическата среда. 

2. Използване на нови педагогически технологии. 

3. Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия екип. 

4. Творческо развитие. 

5. Участие в програми за квалификация и преквалификация. 

6.  Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за 

приобщеност към социалната среда. 

7. Гарантиране на пълноценна подготовка на детето за училище и създаване на 

условия бърза им и успешна интеграция в социалната „роля” - ученик; 

8. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 

9. Разширяване на контактите на ДГ с другите социални и обществени фактори. 

10. Стимулиране на родителското и гражданско участие в цялостния възпитателно-

образователен процес. 

11. Утвърждаване на  ДГ „Арабела”  като институция за качествено предучилищно 

образование. 

 ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Основни принципи: 

1. Насоченост на ДГ „Арабела” към детето и семейството. 

2. Обновяване на възпитателно-образователния процес и съобразяване с ДОС. 

3. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, 

основаваща се на Учене през целия живот. 

4. Конкурентоспособност - чрез подходящи дейности, ДГ „Арабела” да се наложи 

като предпочитано място за деца и родители.  

5. Педагогическо взаимодействие, основаващо се на позитивно възпитание, 

толерантност и ненасилие.  

6. Внедряване на мениджмънт и маркетинг съобразно потребностите и тенденциите в 

контекста на Европейското образователно пространство. 

7. Активно и актуално комуникативно взаимодействие между ДГ и потребителите.   

8. Подкрепа на децата и техните семейства. 

Административно-управленска дейност 

1. Демократизиране на управлението.  

 Делегиране на права и отговорности на учителите и обвързване на степента 

на справянето им с кариерното развитие и резултатите при оценка постиженията на 

учителите през уч. година. Всеки член на екипа да отговаря за определена дейност; 

 Членовете на екипите са длъжни да: провеждат регулярни обсъждания на 

процеса на приемане на решения във всяка област от дейността на ДГ; да спазват 

стандарти за поведение на членовете на екипите, отразени в Етичния кодекс, 

Правилник за вътрешния трудов ред, длъжностни характеристики; 

 Знанията на всеки член да се превръщат в знания на екипа като цяло; 

 Разграничение и фактическо разпределение на компетентности в зависимост 

от интелектуалния потенциал на членовете на педагогическата общност; 

 Създаване на организационни форми, които да позволяват оптимизиране на 

образователните услуги; 

 Създаване на постоянно действащи/временни екипи/комисии в 

организационно-управленската структура на ДГ: 
 Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за 

подпомагане дейността на ДГ. 
 Поддържане на интернет страница. 
 Участие в проекти/програми (общински, национални, международни). 
 Популяризиране на постижения на деца и учители: 
 създаване на информационна банка в детското заведение. 
 Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители. 
 Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите. 

       2.  Работен и климат. 
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Непрекъсната комуникация с хората, създаване на спокойна атмосфера, 

благоприятстваща навременното преодоляване на конфликти. 

Точно и обективно оценяване качествата и постиженията на хората, работещи в ДГ 

3. Изграждане на ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството. 

Изграждането на система за контрол и оценка на качеството е едно от най- важните 

условия за развитието на ДГ  „Арабела”. Не може да бъде осигурено качество на 

възпитателно-образователния процес, без да съществуват надеждни механизми за 

измерване на постигнатите резултати, като основа за диференцирано заплащане 

труда на учителите. То се основава на няколко основни критерия: 

 Степен на участие на учителите при формулиране и изпълнение целите на ДГ; 

 Степен на информационно осигуряване; 

 Степен на лична отговорност за постигнатите резултати; 

 Степен на участие в решаване на проблеми, за които са компетентни; 

 Степен на познаване значимостта на личния труд, на педагогическия и на 

непедагогическия персонал; 

 Степен на признаване на личния принос; 

 Степен на самоорганизация, самоконтрол, самооценяване; 

 Степен на удовлетворяване на потребностите от образование и 

квалификация; 

Образователно-възпитателна дейност 

 Осигуряване на единство на обучение, възпитание, социализация и развитие 

на всяко дете при овладяване на минимума от знания, съобразно ДОС. 
 Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични 

игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми „ЕНВИЖЪН” и др. 

 Създаване на образователна среда, гарантираща толерантност, право на 

избор и благополучие на детето; 

 Индивидуална организация и работа в малки и големи групи. 

 Обогатяване системата на диагностика като задължителна практика. 

Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група. 

 Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на 

съдържателен педагогически процес. 

 Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за деца със СОП  и  

„нестандартните“ деца; 

 Иновативен подход, добра предварителна подготовка, системност; 

 Пълноценно използване на наличната дидактична база; 

 Прилагане на разнообразни методи и практики за по-пълноценно запознаване 

на детето с живота  /наблюдения, екскурзии и др./ 

 Развитие на говорната компетентност; 

 Изграждане на хигиенни навици, навици за културно поведение и обноски; 

 Формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и 

самодисциплина; 

 Изграждане на умения за работа в екип на базата толерантност и приемане на 

различията. 

2. Осигуряване на задължително предучилищно образование за 5-7 годишните деца 

и подготовка за училище, съобразно ДОС. 

3. Интегрирано обучение на деца със СОП. Подкрепа за личностно развитие на 

децата.  

4. Предлагане на ДПУ съобразно интересите на децата и по избор на родителите. 

– за децата:чуждоезиково обучение, народни танци, футбол, йога, спортни танци 

– за родителите – „Училище за родители“. 

 Осигуряване на квалифицирани преподаватели за допълнителни дейности 

според интересите и потребностите на децата и предпочитанията на 

родителите;                                                     

5. Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява и 

създаване на условия за работа с надарени деца. 

 Подпомагане и насърчаване на децата за участие в различни общински, 

национални и международни конкурси; 

 Популяризиране на резултатите от тези конкурси; 

 Организиране на изложби с творби на децата. 
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 Създаване на емоционален комфорт у децата чрез внимателно отношение, 

обич и зачитане на тяхното лично достойнство, оценяване на всяко тяхно 

достижение; 

 Участие в подходящи програми за обучение на деца с различни интереси, 

потребности и социален статус. 

 Условия за развитие на децата  

1. Осигуряване на здравословна жизнена среда в детската градина. 

 Добра профилактика, поддържане на висока хигиена. 

 Изграждане на екологична култура у децата. 

 Спазване на Правилника за ЗБУВОТ. 

 Съвместна работа с РИОКОЗ за предоставяне на материали за възпитаване на 

здравна култура у деца и родители. 

2. Осигуряване на безопасност при престоя на децата в детската градина. 

 Системен контрол за безопасното състояние на материално-техническата 

база в ДГ. Своевременно отстраняване на повреди с цел опазване живота и 

здравето на децата и персонала. 

 Запознаване на децата и родителите с плана за евакуация и проиграване два 

пъти годишно. 

 Провеждане на открити педагогически практики по темите от плана за 

действия при БАК. 

 Спазване предписанията на РУПБС 

3. Охрана на детското заведение 

 Осигуряване на пропускателен режим. 

4. Осигуряване на безопасност на децата при движение извън градината. 

 Децата се извеждат само с декларация и подпис, удостоверяващ съгласието 

на родителите; 

 Учителите извеждат  децата  с  необходимите придружители 

5. Ефективно действащ здравен кабинет. 

 Медицинско обслужване здравното състояние на децата, организиране 

здравословно хранене. 

6. Развитие на интерес и потребност  у децата за системни занимания с физическа 

култура и спорт.  

 Пълноценно използване на всички игрища и площадки в двора на ДГ; 

 Провеждане на спортни празници; 

 Запознаване с нови видове спорт чрез ДПУ, в рамките на ежегодни проекти 

по ПМС№129 за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта в ДГ.  

Развитие на екипа 

Квалификационна дейност 

1. Ученето през целия живот – осъзната необходимост на педагогическата общност. 

 Пълноценно усвояване на средствата за квалификация; 

 Избор на теми от педагогическия екип в плана за квалификация; 

 Проучване на интересите и потребностите педагогическия екит и служителите 

за избор на теми за квалификация; 

 Квалификационни форми: вътрешни, външни, дистанционни, он-лайн 

 Включване на екипа в проекти; 

 Създаване на информационна банка–библиотечен, мултимедиен фонд, 

портфолиа по проблемни области. 

 Обмен на добри педагогически практики, издателска дейност, 

популяризиране; 

 Кариерно развитие на - придобиване на ПКС. 
 обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и педагогически 

иновации. 

2. Учителят – педагогически консултант 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ДГ: 

 Индивидуални консултации-в приемното време на учителите 

 Регулярни родителски срещи – организационни, тематични, тренинги; 

 Участие на родителите в занималнята – „Дни на отворените врати“ 

 Провеждане на съвместна квалификация с родители; 
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 Писмени и/или електронни форми за комуникация: съобщения, анкети, сайт 

на ДГ „Арабела” 

 Родителски информационни табла във всяка група.  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЕМЕЙСТВАТА Връзката със семейството е основен и 

решаващ фактор при осъществяване на общата цел – формиране на детската 

личност. Всеки родител може да бъде спечелен в посока на сътрудничество и 

взаимност в отглеждането, възпитанието и осигуряване на по-добри условия за 

развитие на неговото дете чрез: 

 Родителски срещи за запознаване с предстоящите цели в работата на 

детското заведение и проучване на родителското желание за провеждане на 

допълнителна дейност; 

 Отворени врати в ДГ „Арабела” за родителите; 

 Организиране на годишен спектакъл, общи и групови празници, 

специални събития, екскурзии и излети сред природата. 

 Лични разговори и консултации с родители във връзка с напредъка и 

развитите на децата или детското заведение. 

 Създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности - УН „Арабела”, Обществен съвет. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА И ФИНАНСИРАНЕ  

 Финансиране от държавния и общинския бюджет; Разработване на проекти с 

външно финансиране; Привличане на спонсори; Реализиране на благотворителни 

кампании; Собствен труд на служители на детската градина; Организиране на 

трудодни с участието на учителската общност и родителите; Безвъзмезден труд за 

ремонти и дейности, фирми и неправителствени организации; Откриване на летни 

школи по интереси. 

Очакваме ДГ „Арабела” да има административно-стопанска и финансово-

икономическа самостоятелност, изразяваща се в: 

 Създаване на материално-технически и финансови условия за 

ефективен учебно-възпитателен процес; 

 Планиране и финансиране на цялостната си дейност, определяне 

числеността на персонала и индивидуалните трудови възнаграждения съгласно 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет; ЗПУО и др.; 

 Сътрудничество и координация с администрацията на Община Видин; 

 ДГ договаря, срещу заплащане от родителите, провеждане на допълнително 

обучение на деца извън  ДОС; 

Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: 

 поддържане на съвременен интериор, съобразно възрастта в занималните; 

 непрекъснато поддържане на дворното пространство; 

 перманентно обогатяване на игровата и дидактичната база; 

 периодично  да се извършват необходимите частични ремонтни дейности; 

 в общинската администрация ежегодно се подават сведения за нуждите от 

извършване на ремонти и капиталови разходи за всяка бюджетна година, 

както и списък за основни дейности, за които ще са необходими 

значителни финансови ресурси. 

 осигуряване на образователни компютърни програми за децата; 
 Осигуряване на компютри и копирна техника за учителите 
 Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 
 Организиране на „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската 

градина в следващите 4 години. 

2. Стратегията се приема на ПС. Изпълнението на Стратегията се отчита пред ПС. 

4. Стратегията се актуализира на  4 години. 

СТРАТЕГИЯТА е приета на Педагогически съвет Протокол № 1/10.09.2016г.   

 

ДИРЕКТОР : ………………....... 

                /Данка Стаменова/ 


