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УВОД

Настоящата стратегия очертава развитието на ДГ № 194 „Милувка“
за  период  от  четири  години  (2020-2024  год.).  Тя  отчита  сегашното  й
състояние и нейните ресурси и възможности за развитие в съответствие с
обществените  потребности  и  националните  и  европейски  образователни
тенденции. 

Задачата на стратегията е да формулира основните цели за развитие
на детската  градина,  както и да очертае основните дейности за тяхното
постигане.

Стратегията  се  основава  на  разбирането,  че  главна  ценност  в
образователната институция е детето и неговото личностно развитие. От
това следва, че интересите на всички останали участници в образователно-
възпитателния  процес са  подчинени на  основната  цел –  осигуряване  на
съвременно,  качествено  образование  за  децата. Реализацията  на
стратегията  се  стреми  да  отговори  на  потребностите  и  очакванията  на
всички заинтересовани страни. 

Представяне на организацията

Детска градина №194 „Милувка“ е част от системата на предучилищното
и  училищното  образование,  в  която  се  отглеждат,  възпитават,  обучават  и
социализират деца от 3 до 7 год. възраст и се осигурява подготовката им  за
училище. 

Детска  градина  №  194  “Милувка”  се  намира  в  гр.  София,  район
“Възраждане”.  Сградата  е  специално  построена,  съобразна  с  всички
санитарно-хигиенни  изисквания  и  условия  за  правилно  отглеждане  и
възпитание  на  децата,  за  провеждане  на  качествен  и  пълноценен
педагогически  процес;  по  типов  проект  и  е  публична  общинска
собственост, открита е през м. април 1964 г. Има локално парно отопление.
ДГ № 194 е с един корпус на три етажа. Има пет градински групи /за деца
на  възраст  от  3  години  до  постъпване  в  първи  клас/.  Групите  са
сформирани по възрастов признак и по желание на родителите. Условията
за  образование  и  възпитание  в  детската  градина  са  много  добри.
Жизнената  среда  на  децата  отговаря  на  изискванията  за  безопасност,
естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с
възрастовите  и  индивидуални  потребности  на  децата.  Детската  градина
разполага с просторен музикален салон, в който се провеждат ситуациите
по  музика,  тържества  и  допълнителни  дейности-  футбол,  танци.  За
психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и
помощния  персонал  са  обособени  просторни  и  удобни  занимални  с
достатъчно осветление, обзаведени със съвременни дървени кътове за игра
на  децата;  подходящи  за  възрастта  на  децата  играчки,  съвременни



нагледни  материали  за  децата,  книжки  и  др.;  самостоятелни  спални
помещения  с  цветно  детско  спално  бельо  -  различно  за  всяка  група,
гардеробни и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата
база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени
с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа
от съответната група.

В  детската  градина  се  отглеждат,  възпитават,  социализират  и
обучават 144 деца, по 26 във всяка възрастова група.

За децата се грижи високо квалифициран персонал- 1 директор, 10
педагогически  специалисти,  1  музикален  педагог,  5  непедагогически
персонал,  2  медицински  сестри,  2  готвачи. 80%  от  педагогическите
специалисти са магистри, осигуряват им се условия за творческа изява, за
високо качество на педагогическата  им дейност,  както и професионална
информация за промените и новостите в предучилищното образование.

Медицинските сестри са две щатни бройки /назначават се от кмета
на  район  “Възраждане”/. Те  са  с  висше  образование  –  с  І-ва степен
специалист и с ІІ-ра степен бакалавър.

Програмната система е цялостна концепция за развитие на детето и
придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез
подходи  и форми на  педагогическо  взаимодействие, които  са в
съответствие  със  Закона за  предучилищното и училищното образование
(2016 г.) и Наредба № 5/03.06.2016  г. - Държавните
образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС.  Всички
екипи работят с учебни помагала на издателство „Бит и техника“.

Основание за разработване на стратегията

ВЪНШНИ ВЪТРЕШНИ
1.Закон за предучилищното и
училищното образование.
2.Лисабонска стратегия на ЕС.
3.Европейска референтна рамка за
 ключовите компетентности за учене през целия
 живот.
4.Стратегия „Европа“ 2020г.
5.Актуализирана стратегия за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
6.Национална програма за интеграция на деца
 със специални образователни потребности
 /СОП/ и хронични заболявания в системата
 на ПУО.

Желанието  на  педагогическите
специалисти  да  се  подобри
средата на работа и да се повиши
качеството на образованието.



7.Конвенция но ООН за правата на детето.
8.Закон за закрила на детето.
9.Национална програма за закрила на детето
/ 2015–2018г./
10.Национална стратегия за детето /2008–2018г./.
11.Национална програма и план за по-пълно
обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст.
12.Национална стратегия за въвеждане на
ИКТ в училищата.
13.Национална програма за развитие на
физическото възпитание и спорта в Република
 България.
14. Национална програма за модернизация на
 българското образование.
15. Национална стратегия за учене през целия
живот за периода 2014 – 2020г.
16.Национална програма за развитие на
 България –2020г.
17. Стратегия за образование на Столична
община 2016–2023г.
18. Наредба №5/03.06.2016г.за
предучилищното образование на МОН.
19. Декларация за принципите на толерантност.
20. Други нормативни документи –
национални и международни, засягащи
развитието на образованието.

Основни принципи за реализиране на стратегията:

Образованието  е  национален  приоритет   и  се  гарантира  чрез  прилагане  на
следните принципи:

- Законосъобразност  –  всички  цели,  приоритети,  мерки  и
конкретни действия съответстват на Конституцията на Република
България  и  на  държавните  изисквания  в  областта  на
образованието,  регламентирани  чрез  съответните  нормативни
актове;

- Ориентираност  към  интереса  и  мотивацията  на  детето,  към
възрастовите  и  социалните  промени в  живота  му,  както  и  към
способността  му  да  прилага  усвоените  компетентности  на
практика;

- Иновативност и ефективност в педагогическите практики;



- Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на
детската градина;

- Съхраняване на културното многообразие;
- Хуманизъм и толерантност;
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Мисия

                Издигане престижа на ДГ №194 „Милувка“  чрез изграждане на
пълноценна  среда  за  предучилищно  образование,  съхраняване  на
българските  традиции  и  приобщаване  към  общочовешките  ценности,  с
активното  участие  на  родителите  и  обществеността. Стремеж  на
педагогическият екип за квалификация и усъвършенстване. Нашата водеща
теза  е  „Щастливи  деца,  доволни  родители,  професионална
удовлетвореност“.

SWOT АНАЛИЗ
ВЪТРЕШНА СРЕДА

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Област 1: Деца
-Приемственост между детската ясла и 
детската градина.
- Създадени са условия за „равен старт“ 
на всички деца.                                             
-До 26 деца в група.                                     
-Приемат се деца със специални 
образователни потребности и хронични 
заболявания.                                                 
-Няма очертан демографски срив и липса 
на деца.                                                          
Област 2: Персонал                                   
-Педагогическият състав е от високо 
квалифицирани специалисти.                     
-Много висок процент на млади и 
ентусиазирани педагогически 
специалисти.                                                 
-Изградена успешна система за 
повишаване квалификацията на 
учителите.                                                     
-Медицинският персонал е квалифициран
и  е с дългогодишен опит в отглеждането 
на деца.                                                          
-Административният и 
непедагогическият персонал имат 

-Отлив  на  деца-  увеличава  се  броя  на
децата от етническите малцинства.
-Повишаваща се агресия сред децата.
-Нараства броя на децата с поведенчески,
емоционални и интелектуални дефицити
в развитието.
-Напускане  на  деца  в  Подготвителна
група.

-Включване   на  педагогическите
специалисти в проекти.
-Липса  на  умения  в  малка  част  от
педагогическите специалисти за работа с
дигитална техника.
-Текучество  на  непедагогически
персонал поради ниско заплащане.
-Медицинските  сестри  са  в  пенсионна
възраст- няма млади кандидати.
-Липса на логопед.



познания и практически опит -за 
изпълнение на професионалните си 
задължения.                                                  
Област 3: Материална база

-Осъвременена материална база.
-Наличие  на  музикален  и  физкултурен
салон.
- Просторни занимални.
-Обособени спални помещения.
-Площадка за всяка група на двора.
-Добре оборудван  медицински кабинет.
-Наличие на самостоятелна кухня.
Област  4:  Педагогическо
взаимодействие
-  Създаване  на  добър  микроклимат  за
социализация,  възпитание,  обучение  и
отглеждане на децата.
-Приобщаване  на  децата  към
националните ценности и традиции.
-  Допълнителни  дейности  по  интереси-
Английски език; футбол; народни танци.
-Предоставяне на индивидуална 
консултативна работа с деца, изпитващи 
затруднения в учебния процес.            
-Стимулиране познавателната активност 
на всяко дете и позитивното общуване 
между децата.                                               
-Предоставяне на възможност за 
индивидуални изяви на всяко дете- 
участие в спектакли, тържества, 
конкурси.

Област 5: Управление на 
институцията                                           
-Делегиран бюджет, управляван от 
директора, по приоритетите на градината.
-Осигурено е здравно обслужване.             
-Осигурена здравна профилактика и 
мониторинг на работното място от 
лицензирана фирма.                                     
-Пълноценно използване на  дневния 
режим като профилактично средство за 
психическо и физическо здраве.                 
-Строг пропусквателен и санитарно-
епидемиологичен режим, и хигиенни 
условия.                                                         
-Осигурена охранителна система с 24 
часово външно видеонаблюдение.             
-Качествено и здравословно хранене.

-Недостатъчно  уреди  и  пособия  във
физкултурния салон.
-Изграждане на площадка по БДП.
-ВиК   инсталацията  е  остаряла   и
неефективна- подлежи на ремонт.

-Недостатъчна ангажираност на 
родителите.                                                   
-Създаване на нов тип отношения на 
сътрудничество със семейството чрез 
нетрадиционни форми: „Ден на отворени 
врати“, клуб на родителя, 
благотворителни инициативи, базари.

-Използване  на  ИКТ  в  образователния
процес.

-Разработване на сайт на детската градина.
-Внедряване на съвременни технически 
средства за управление, обучение и 
комуникация- липса на интерактивни 
дъски в групите и на електронен дневник.



ВЪНШНА СРЕДА
Област 1: Родители
- Създаване на добра система за обмен на
информация със семействата.
-Добре функциониращ Обществен съвет.
-Активни родителски активи.
Област 2: Партньори
-Партньорство с ДФ „Земеделие“ за 
проект „Училищен плод“ и „Училищно 
мляко“.
Област 3: Други институции
-Участие в общински мероприятия.
-Работа с културни и държавни 
институции.
-Установени традиции в приемствеността 
с училищата в района.

-Недостатъчно  прилагане  на
разнообразни инициативи за повишаване
активността на родителите.

- Не достатъчна комуникация с НПО.
-Липса на трайни контакти с фирми и 
спомоществуватели.

ВЪЗМОЖНОСТИ за развитие РИСКОВЕ / ЗАПЛАХИ
-Участие в проекти.
-Повишаване мотивацията на учителите
за учене през целия живот.
 -Подобряване на екипните дейности
 за обединяване на усилията в посока
 на внедряване на иновации.
-Привличане на спонсори.
-Ангажиране на родителите в Обществен
съвет и Родителски актив.

-Намаляване  авторитета  на  детската
градина.
-Отлив на деца.
-Съседство с ромска махала.
 -Недостатъчен  обществен  авторитет  на
учителската професия.
-Повишена агресия сред децата.

Изводи:
Анализът показва, че реализацията в „силни страни и възможности“ е с

по-голяма тежест. Това определя настоящата стратегия за развитие да бъде
с  ограничен ръст и да е насочена в посока затвърдяване и развитие на
утвърдените позиции и активна работа в разкриване на нови перспективи и
иновации. 

Визия

               Утвърждаване на ДГ № 194 „Милувка“ като конкурентноспособно и
предпочитано  детско  заведение,  адаптирано  към  динамичните  процеси  на
съвременния  глобален  свят.  Осигуряващо  възможност  за  качествено,
интерактивно  и  съвременно  предучилищно  образование,  което  гарантира



цялостно  развитие  потенциала  на  детската  личност  и  придобиване  на
съвкупност от знания и компетентности, необходими за успешното преминаване
на децата към училищното образование. Детското заведение да се превърне:

- в предпочитана среда за игра, познание, общуване и творчество, където
детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа,  сътрудничество,
педагогическа информация;

- в  средище  от  професионалисти,  амбициозни,  всеотдайни,
обичащи  децата  и  професията  си,  които  постоянно  работят  за
повишаване  на   своята  квалификация  и  са  удовлетворени  от
работата си.



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА НА ДГ № 119 „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“

(2020 - 2024 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОР
НИК

ИЗПЪЛН
ИТЕЛИ

РЕСУР
СИ

ПАРТН
ЬОРИ

СРОК
ОВЕ

1.Опазване живота
 и здравето на децата,
 гарантиране на
правата им и
 осигуряване на равен
достъп на всички
 деца до
 предучилищно
образование.

1.1. Оптимизация режима
 на двигателна активност
на децата и включването им
 в  детски спортове.
1.2. Осигуряване на равен
 достъп до предучилищно
образование на деца от
етнически малцинства.
1.3. Създаване на
предпоставки за
успешна образователна
 и социална интеграция.
1.4.Професионална
специализирана помощ за
деца със СОП и
хронични заболявания.

1. Оптимизация  на
възпитателно–
образователния  процес
с  цел  преодоляване  на
негативни  фактори
върху  здравето  на
децата.
2. Целенасочена
педагогическа работа за
формиране  на
здравословни  навици,
здравословно
поведение  и
здравословен  начин  на
живот.
3. Индивидуално
консултиране на деца и
родители  по проблеми,
свързани  с  тяхното
поведение  и
взаимоотношения  с
деца и учители.
4. Групова  работа
за  повишаване

Директор Педагогиче
ски
специалист
и
Медицинск
и сестри
Непедагоги
чески
персонал

Материа
лни  и
нематер
иални

Обществ
ен съвет
Родител
ски
актив
Неправи
телствен
и
организа
ции

Постоя
нен



комуникативните
умения, подобряване на
груповия  микроклимат,
умения  за  справяне  с
различни  форми  на
агресивно поведение.
5. Запознаване  на
децата  с  техните права
и  отговорности  като
основа  на  личностното
им  развитие  и
подготовка за социална
реализация.
6. Превръщане  на
културното
многообразие  във
фактор  за  взаимно
опознаване  и  духовно
развитие  на
подрастващите.
7. Възпитаване  в
дух  на  толерантност,
взаимно  уважение  и
утвърждаване  на
собствената  си
идентичност.

2. Създаване на
условия за
 повишаване на
качеството  на  на
предучилищното
образование и

2.1. Интелектуално,
емоционално, социално,
духовно-нравствено и
физическо развитие и
подкрепа на всяко
дете в съответствие с

1. Повишаване
качеството  на
обучението  по  всички
образователни
направления  –
повишаване  нивото  на

Директор Педагогиче
ски
специалист
и
Медицинск
и сестри

Ефектив
но
използва
не  на
ресурсит
е  за

Неправи
телствен
и
организа
ции

Постоя
нен



максимално развитие
 на потенциала на
 всяко дете.

възрастта, потребностите,
способностите и
 интересите му.
2.2. Поставяне на
основите за овладяване
 на ключови компетентности
 за учене и успешна
личностна реализация .
2.3. Използване на
разнообразни  технологии,  и
допълнителни дейности
 за образование с цел
стимулиране на развитието
на децата и пълноценната им
подготовка за училище.
2.4. Ранно откриване на
заложбите и
способностите на всяко
дете и насърчаване на
развитието и реализацията
 им.
2.5. Развиване на
 интелектуалните
възможности и
комуникативните
способности на личността,
нейната  индивидуалност  и
самостоятелност.
2.6. Насърчаване на
детската самоизява.

познавателните  умения
и компетентности.
2. Акцентиране
върху  общата  и
специална  подготовка
на  децата  за  училище
две  години  преди
постъпване  в  първи
клас.
3. Оптимизиране
на условия за усвояване
на български книжовен
език  чрез
образователното
направление
„Български  език  и
литература“.
4. Осигуряване  на
обща  и  допълнителна
подкрепа  за  личностно
развитие на децата чрез
разработване  на
самостоятелни
творчески политики .
5. Въвеждане  на
нетрадиционни,
интерактивни  техники
за  „нестандартните“
деца.

квалифи
кационн
а
дейност

  3.Създаване на 3.1. Поощряване  на 1. Разширяване   и Директор Педагогиче Професи Неправи Постоя



условия  за 
образование и 
възпитание в духа 
на националните 
традиции и 
общочовешки 
ценности, 
гражданско 
самосъзнание и 
родолюбие.

инициативи  и  активно
гражданско  участие  за
утвърждаване  на
българските  национални
традиции.
3.2. Укрепване  на
сътрудничество  с
неправителствени
организации  с  цел
запазване  и  развитие  на
българските традиции.
3.3. Съхраняване   на
културното многообразие и
приобщаване  чрез
българския език.
3.4.  Стимулиране  и
мотивиране изяви на деца и
учители.

стимулиране  формите
за  обучение  и
възпитание на децата в
дух  на   патриотизъм,
родолюбие,
демократичност.
2. Междукултурно
взаимодействие  и
толерантно  отношение
към  другите етнически
групи.
3. Запознаване  с
националните,
европейските  и
глобалните  културни
ценности и традиции.

ски
специалист
и
Медицинск
и сестри

оналнит
е
способн
ости  на
персона
ла

телствен
и
организа
ции,
родител
и

нен

4.Професионално
развитие  на
педагогическите
кадри  чрез
повишаване  на
квалификацията  и
компетенциите  за
прилагане  на
иновативни
образователни
технологии.

4.1.Непрекъснато
повишаване
квалификацията  на
педагогическите кадри.
4.2. Мотивация  за
постигане  на  по-високи
резултати  във
възпитателно–
образователния процес.
4.3. Утвърждаване
авторитета  и  подпомагане
кариерно  развитие  на
учителите.
4.4. Квалификация  на

1. Развиване  на
стратегия за учене през
целия живот.
2.Участие в работата на
методическите
обединения.
3.Участия  в  курсове  и
семинари организирани
от  МОН,  РИО  и  др.
образователни
институции.
4.Разработване  на
система  от  обективни
критерии  и  показатели

Директор Педагогиче
ски
специалист
и
Медицинск
и сестри
Непедагоги
чески
персонал

Ефектив
но
използва
не  на
ресурсит
е  за
квалифи
кационн
а
дейност

Обучава
щи
организа
ции
РУО

Два
пъти
годиш
но



учителите  за  работа  с
родителите.
4.5.  Атестиране  на
педагогическите
специалисти.

за  атестация  на
учителите.
5.Широко  обсъждане
на  резултатите  с
учителите,  родителите
и  социалните
партньори.
6. Усъвършенстване  на
системата за морални и
материални  награди  и
кариерно развитие.

5.Осъществяване 
на партньорство и 
сътрудничество с 
родителската 
общност, с др. 
детски заведения, 
училища, културни
и обществени 
институции.

5.1. Активно включване на
родителската  общност  в
дейностите на Обществения
съвет.
5.2. Мотивиране  на
родителската  общност  да
подкрепя  материално  и
финансово  образователната
дейност.
5.3. Приобщаване  на
родителите  и  социалните
институции  към
проблемите  на  детската
градина.
5.4. Връзки  с  културни  и
обществени  институции  с
цел  търсене  на
възможности  за  изяви  на
децата и пътища за тяхното
развитие.

1.Пълноценно
партньорство  с
родителите  в
осъществяване  процеса
на  образование  на
децата-  „Отворени
врати“.
2.Непрекъснат
диалог  /анкети/  между
родителите  и  детската
градина за реализиране
на  общите
възпитателно–
образователни цели.
3. Създаване  на
„Училище  за
родители“.
4.  Съвместна  работа  с
Училищното
настоятелството  и
Обществения съвет.

Директор Педагогиче
ски
специалист
и
Медицинск
и сестри

Финансо
ва  и
емоцион
ална
подкреп
а  за
Детската
градина

Родител
и,
социалн
и
партньо
ри,
училищ
ни  и
неправи
телствен
и
организа
ции

Постоя
нен



5. Постоянно
партньорство  с
училищата  в  района  –
срещи  с  началните
учители,  общи
мероприятия и др.
6. Реализация  на
творческо–
образователни
инициативи,
организирани  от
неправителствени
организации,  центрове
по изкуствата и др.

6.По-добра
материална  и
технологична
обезпеченост  на
възпитателно–
образователния
процес.

6.1.  Модернизиране с нови
ИКТ.
6.2.Използване  на  ИКТ  в
образователния процес.

1. Изграждане на ИКТ 
структура с цел 
обезпечаване и 
повишаване 
ефективността на 
учебния процес и 
управлението на 
административната 
дейност.
 2. Осигуряване на 
възможност за 
използване на 
мултимедийни 
презентации при работа
с децата и родителите.
3. Курсове за 
повишаване на 
компютърните умения 

Директор Педагогиче
ски
специалист
и
Медицинск
и сестри

Финансо
во
осигуряв
ане на
нуждите
на
организа
цията

Училищ
но
настояте
лство,
Обществ
ен съвет

Две
години



на педагогическите 
специалисти.



Мониторинг върху изпълнението на стратегията

1. Методи – наблюдение от директора върху изпълнението на поставените
цели  и  задачи;  наблюдение  от  главния  учител  върху  изпълнението  на
целите;   електронни  анкети  за  проучване  нагласите  и  мненията  на
родителите; наблюдение и отчитане на постигнатия напредък; периодичен
анализ  на  работата;  беседи  за  решаване  на  възникнали  проблеми;
поощрения и санкции за изпълнението на поставените задачи; самооценка
всяка година.
2.  Субекти– ръководството  на  детската  градина,  Обществен  съвет,
Училищно настоятелство, РУО.
3. Инструменти за набиране на информация – протоколи от наблюдения;
въпросници; swot анализ; анкети; отчети.
4. Източници на информация – децата, родители, учители, ръководството
на детската градина.
5. Периодичност – два пъти годишно.

Оценка на изпълнението на стратегията

Количествени индикатори:
-Повишаване броя на децата с 20%.
-Изградена интерактивна площадка по БДП.
-Оборудване на занималните с интерактивни дъски 100%.
-Оборудван  физкултурен салон със спортни уреди и пособия.

Качествени индикатори:
-Повишен имиджа на детската градина.
-Повишена квалификация на педагогическите специалисти- директор с I-во
ПКС, 4души с III-то ПКС, 6 души с IV-то ПКС, 100% магистри.
-Повишена компютърна грамотност на педагогическите специалисти.
-Повишена активност на родителите.
-Ресурсно подпомагане на деца със СОП.
-Изграден е механизъм за споделяне на добър педагогически опит.


