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  Стратегията за развитие на Детска градина „ Еделвайс“ обхваща периода от 2021 до 2024 

година и  се актуализира  при необходимост. 
 

    ВИЗИЯ 

    

            Детска градина «Еделвайс» е общинска детска градина с яслена група. Намира се в гр.Плевен, 

ж.к”Сторгозия”. Детска градина “Еделвайс”  има 45 годишна история , в която на преден план се 

очертават  изградените традиции ,стил в работата на педагогическия и медицински персонал, собствена 

атмосфера. В детската градина  се приемат около 150 деца от яслена до предучилищна възраст , които се 

отглеждат, възпитават и обучават от 13 педагогически специалисти, 4 медицински специалисти и 12 

служители- административен и помощен персонал.Съгласно промените в чл. Чл. 31.ал. 1 и 3, чл. 39, и чл. 

чл. 311, ал.2, от ЗПУО детската градина променя наименованието си от Обединено детско заведение №3 

„Еделвайс“ в детска градина „Еделвайс“ .  Детската градина се ползва с утвърден авторитет, децата се 

чувстват сигурни, щастливи и обичани и за това градината  е предпочитана от родителите. 

            1.Детското заведение има успехи в предучилищно ранно образование чрез организацията на 

дейността в яслената група. Прилагат се успешни практики за  адаптиране на децата  при съобразяване с 

детската индивидуалност .               

           2.Задължителната  предучилищна подготовка на децата в подготвителна група се извършва  с голяма 

взискателност от страна на учителките . 

           3.При децата се достига необходимото равнище на развитие съобразно държавните образователни 

изисквания.  

             Детската градина  осигурява  възможности за приобщаващо образование като неизменна част от 

правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко 

дете . В контекста на приобщаващото образование Детска градина „Еделвайс“ се ръководи от 

принципите на  хуманизъм и толерантност /чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО/, тъй като в нея се интегрират деца  

със специални образователни потребности /СОП/ .  

             За постигане на целите си детската градина работи в партньорство с   Настоятелство към детската 

градина,  Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправителствени 

организации. 

       

     

           МИСИЯТА на Детска градина “Еделвайс“ като образователна институция е да бъде професионално 

подготвена от учителите и целия екип среда, в която   играта, познанието, общуване и творчество на 

децата водят до  желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес  и 

културен просперитет в обществото. Предучилищното образование  в детската градина полага основите 

за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото,духовно-

нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на 

играта в процеса на педагогическото взаимодействие.                 

            Глобализацията и развитието на технологиите промениха драстично работната и жизнена среда. 

Като резултат от това се налага един нов стил на образование,  наречен  позитивно образование.Главна 

цел е разкриване на позитивния потенциал на всяко дете, създавайки умения за XXI век.  

             Предизвикателствата  пред традиционните образователни модели и традиционните форми на 

общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и  навлизането на 

информационните и комуникационни технологии в човешкия живот.  Начинът за справяне с 

предизвикателствата пред Детска градина“Еделвайс“ е изграждането на автономни и инициативни 

личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с 



нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за 

себе си и в полза на общността. За тази цел детската градина продължава  да се развива като съвременна 

конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето и 

възпитанието на децата  са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и 

процесите за тяхното постигане. 

          Ключовите компетентности, които децата трябва да овладеят като комплекс от 

взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, необходими за личностното им 

развитие , намират своето място в програмата по образователните направления и работата по 

програмите на Джуниър Ачийвмънт. Подготвителната група-6 год. в Детска градина 

„Еделвайс“ работи от 8 години по програмите на Джуниър Ачиивмънт . 

        На първо място Детска градина“Еделвайс“ създава условия за: 

1. ранно детско развитие и  цялостно развитие на децата, посещаващи детската градина 

2. подготовка на децата за училище чрез придобиване на съвкупност от компетентности - 

знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към 

училищното образование. 

                 На второ -  тя е ценна среда за социални контакти при реализиране целите  

           на съвременното предучилищно образование . 

             На трето - осъществява педагогически целесъобразно  сътрудничество 

             с родителите  като реализира целенасочен процес на педагогическо образование 

           за родителите. 

         Приоритет в образователната  политика на детската градина е усвояването на българския 

книжовен език . За постигане на целите, свързани с изискванията към  речта при усвояването на 

българския език детската градина освен целенасочената работа по образователните направления се 

включва и в редица инициативи . 

       Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите са залегнали изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението 

по всички образователни направления. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието 

на предучилищното  образование са ръководните начала за ефективното управление на детската 

градина. 
 

        ЦЕННОСТ 

        Стратегията  се основава на разбирането, че главната ценност  в Детска    градина”Еделвайс” са 

децата от яслена до подготвителна групи. Това обстоятелство предпоставя   педагогическата практика 

да се основава на принципите на хуманизъм, демократизъм, солидарност и миролюбие. Отговорното 

отношение към професионалните задължения и  творческият подход  в  работата на учителите и 

целия екип  е  реалността , в която се възпитават и обучават децата. 

         На основата на многогодишния опит  се развиват традициите и се променя и обогатява 

практиката с нови, съвременни  дейности и технологии. Членовете на екипа  изпитват гордост и 

удовлетворение от това, че са част от историята , настоящето и бъдещето на Детска 

градина”Еделвайс”-„зелената детска градина”. 

         Водеща  е ролята  и инициативата  на педагогическия и медицински персонал при 

взаимодействие с родителите за осигуряване на единен възпитателно- образователен процес за децата 

от яслена до подготвителна група, изграден на хуманна основа 

 

            Реализирането на стратегията се осъществява в съответствие със следните    

                   ПРИНЦИПИ 

                 1.Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове 

              2.Всеобхватност –  политиката на детското заведение да бъде съобразена на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.     



               3.Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на детската градина 

да бъдат публично достъпни. 

              4.Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране. 

             5.Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС. 

             6.Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече 

поетите ангажиментите в рамките на детската градина и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият 

опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира  

             7.Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие 

в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели. 

 

 ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

              Нуждата от актуализацията на четири годишната Стратегия за развитие на Детска 

градина”Еделвайс” /чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО/ за периода 2020-2024 г. е продиктувана от промените в 

страната ни в образователната политика след влизане в сила на ЗПУО и Държавните образователни 

стандарти. Тя е изготвена от ръководния екип на детската градина и е съобразена с националната и 

общинска политики в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и 

традиции на  образователно-възпитателната среда и представят нашите виждания за качествено 

образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите /чл.22, ал.2,т.15 от ЗПУО/ и 

образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО /чл.3 и чл. 5 от ЗПУО/ 

              Нашият екип поема отговорност да провежда  политика на партньорство в образователния процес, 

в която водеща роля имат децата и учителите, директорът , медицинските специалисти, административен 

и непедагогически персонал, както и родителите като заинтересовани страни. /2, ал.2 и 4 от ЗПУО/ 

              В Детска градина”Еделвайс” се стремим да осигурим интелектуалното, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете  в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му чрез ранно откриване на заложбите и способностите 

му./чл.5, ал.1, т.5. от ЗПУО/ в условията на пълна прозрачност и публичност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



         SWOT анализ      

СИЛНИ  СТРАНИ СЛАБИ  СТРАНИ 

1.Компетентност  и относителна  автономия           

по            отношение            на  управление на 

делегиран бюджет. Добре           разработена           

система           за финансово     управление    и     

контрол.      
Наличие на 
-Счетоводна                 политика                 на 
образователната институция 
-Процедура  по осигуряването  на пълно, вярно, 
точно          и               своевременно осчетоводяване на 

всички операции 
-Система за двоен подпис 
-Инструкция   за   вътрешния   контрол   във връзка     
с     поемането     на     задължения     и  извършване 
на разход. 
-Инструкция за предварителния   контрол. 
-Разработване на бюджета съобразно 
действащата нормативна база 
-Осигуряване на средства от допълнителни 
дейности 
2.Осигуряване на прозрачност и публично 
отчитане на средствата от бюджета- 
тримесечните отчети се качват на сайта на 
детската градина 
3.Отчитане  разбирането за главната 
ценност на образователната система – 
детето, като същевременно се зачита 
интереса на всички участници и 
заинтересовани страни  
Екипът в детската градина  работи успешно 
по посока на интеграцията на деца със 
СОП. 
4.Детската градина се ползва с добър 
имидж, визия и традиции в областта на 
предучилищното образование и възпитание. 
Тя е предпочитано място за децата на 
родители посещавали я преди години назад.  
5.Автономия        по         отношение        на        
учебна     програма  
6.Наличие на квалифициран персонал    
  Ръководен     персонал –директор, 

главен учител, председател на синдикалната 

организация 

  Учители  в ДГ“Еделвайс“: 

- работят  правоспособни   учители 

с втора ПКС- 4, с ПКС 4 - 3 и ПКС 5 - 5   

Детската градина е база за провеждане на 

пред дипломната практика на студенти от 

Необходимост от адекватни  политики   за   

развитието   си   в   съответствие със 

ЗПУО./174,ал.2,ЗПУО/ 

Все още не са изработени: 

 Програма     за     повишаване 

качеството на образованието; 

Вътрешни        критерии     за установяване 

качеството на образованието; 

Механизъм  за  мониторинг  и  контрол 

на образованието; 

Проведена     самооценка     с     изводи     и мерки за 

осигуряване на по-високо качество на 

образованието 

Липса на система от индикатори за контрол   и           

инспектиране           на           образователната 

институция 

Слаба активност при 

търсенето     на     възможности     за     финансиране 

чрез кандидаттване по проекти и програми 
Недостатъчни             компетентности             по 

владеенето   на   чужди   езици   за   изготвяне на 

проектната          документация          /априкационни, 

отчетни форми, кореспонценция/ 

Недостатъчна чуждоезикова и компютърна 

грамотност. 

Необходимост      от      пълен      ремонт     на 

помещението           за       архивиране        на 

документите. 

Необходимост                 от              привеждане  

номенклатурата              на              делата   в 

съответствие           със      Стандарт за 

информация и документите. 
  



Педагогически колеж към ВТУ 

„Св.Св.Кирил и Методий“ 
  Непедагогически персонал 

-Наличие            на            квалифициран            и 

компетентен                             непедагогически 

персонал, отдаден на задълженията си в 

полза  на      развитие      на      детската градина. 

-Позитивно          общуване          с       децата,  

учителите и родителите. 

-Функциите        и        отговорностите        са 

разпределени според       длъжностните 

характеристики 

-Охрана от персонала  и сигурност- 

видеонаблюдение- детската градина като 

безопасно място 

-Поддържана и при необходимост 

подновявана материална база 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Необходимост     от     повече     приемственост 

и възможност за взаимозаменяемост. 

Прогноза        –        разработване       на         

програма      за      квалификация,      адекватна      

на нуждите    на    педагогическите    

специалисти     

Индикатори- 

*брой учители повишили квалификацията 

си през последните 3 години с по-висока 

степен на образование; 

*  брой преквалификации; 

*други квалификации и специализации; 

Тенденции - осигуряване на програми за 

квалификация    и    финансови    средства    

за обезпечаване обучението на персонала 

през 2020-2024 година във връзка с 

получаване на необходимия брой кредити -

16 на година, 48 за 4 годишния период на 

атестиране. 

Създадени възможности за 

включване на децата в различни 

допълнителни дейности-народни танци, 

спорт, обучение по английски език ; 
 

Индикатори:нови групи по интереси / по 

проекти/ 

 

Поради демографски причини намаляват 

децата в гр.Плевен и к-с“Сторгозия“ 



-Приемане през лятото на деца, живеещи в 

чужбина. 

- Партньорство    и    сътрудничество    с 

действащо настоятелство;- Партньорство   с   

НПО   и   институции на местната власт. 

 Актуализация на Етичен кодекс. 

Перманентно    споделяне    на     добри 

педагогически                    практики                    за 

интерактивно учене. 

Поставяне на цели и реализиране на 

дейности с цел изготвяне на обективна 

самооценка   на база резултатите от 

проведеното оценяване. 

 

  

           ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ е  осигуряване на  оптимални условия и възможности  всяко 

дете, посещаващо детската градина, да расте здраво, да развива максимално своя потенциал  чрез 

въвеждането му в предметната и  социална  среда с използване на съвременни образователни средства и 

технологии, съобразени с ДОИ, ориентирането в общочовешките ценности, формирането на знания, 

умения, отношения, съхраняването и насърчаването на детската индивидуалност. 

           Чрез осъществяваните мероприятия и дейности се цели формиране у децата на ценностни 

ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение и зачитане  правата на 

другите, толерантност, емоционална  отзивчивост и гражданско отношение. 

            Дейностите в детската градина са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко 

дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. 

 

 

 

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

  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, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

    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; 

    6.Придобиване на компетентности , свързани с развитието на  екологична култура  
 

 

           ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

            1.Управление на образователно-възпитателния процес чрез усъвършенстване системата за 

възпитание и обучение. 

              Поддържане на положителната атмосфера на работа в детската градина и организиране 

възпитателно - образователни мероприятия за насърчаване и изява на децата с оглед динамиката в 

развитието им и индивидуалните характеристики; изработване на стратегия  за работа с талантливи  

деца, интегрирано обучение с акцент върху потенциала, а не върху дефицита. 



              Използване на индивидуалния и диференциран подход при стимулиране на всяко дете да се обучава 

и развива, като усвоява постижимите знания, умения и навици. 

             Чрез дейностите в детската градина да се формират у децата ценностни ориентации, свързани с 

чувството за национална идентичност, уважение към възрастните и връстниците, толерантност , 

емоционална отзивчивост и гражданско отношение. 

            Укрепване здравето и  физическо развитие на децата чрез организирани дейности 

/спортни,туристически/сред природата. 

            Необходимост от прилагане на системен интердисциплинарен подход към ранното детство чрез 

използване Стандарти и стратегии за развитие и учене.Стандартите са надеждна основа за подобряване на 

здравната грижа за децата, както и за усъвършенстване на педагогическата практика, за обогатяване на 

нейното съдържание.Познание за механизмите на възникване на качествено нови форми в различните 

области на развитието на детето. 

             Ранното детство е критичен период за овладяване на множество знания и представи за 

света.Ориентация на възпитателните взаимодействия към стимулиране на активността на детето в 

разнообразни форми, съответстващи на неговите потребности и индивидуални особености. 

              Ранното откриване на проблеми в развитието с помощта на апробирана скринингова  методика е 

предпоставка за навременна интервенция и успешна работа с децата. 

              Процесите на развитие в ранното детство и в предучилищна възраст са решаващи за цялостното 

по-нататъшно развитие на детето.Нови тенденции в разбирането за огромния потенциал на децата в тази 

възраст.Знания за детето като индивидуалност и факторите, които благоприятстват и подпомагат 

преодоляването на затруднения. 

              Проследяване на резултатите от предучилищното образование във всяка група и набелязване 

конкретни мерки за индивидуална работа с децата при необходимост. 

               Стремеж за изграждане европейски ориентиран образователен модел през първите седем години 

на децата.   

              Образователна среда – изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, 

насърчаваща индивидуалното развитие, ясно определени задължителни знания и умения, практическа 

насоченост на учебното съдържание, привлекателни форми на учебно съдържание, измерими 

образователни резултати, информационни и  комуникационни технологии 

               Гарантиране равнопоставеност чрез образование на всяко дете. 

               Създаването на условия за формиране на положително отношение към училището и мотивация за 

учене - важни фактори за успех в подготвителна група и в училище. Ранното формиране на мотиви за 

учене гарантира трайно положително отношение към тази дейност и създава мотиви за учене през целия 

живот. Тази задача е особено важна за децата, които живеят в среда, в която образованието не се приема 

за ценност. 

 

   2. Инвестиции в образованието или финансови ресурси 
           Детска градина „Еделвайс“ от 2009 год.  прилага системата на делегиран бюджет. 

           Според европейското разбиране за качествено образование началото се поставя с делегиране на 

отговорности и осигуряване на ефективно самоуправление, с превръщане на детската градина в 

саморазвиваща се структура, която има, пази и развива своя собствена култура.   

          За реализиране целите на Стратегията е необходимо : 

           1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция 

спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО: 

           2.Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, 

целесъобразно и икономично използване. 

               3.Привличане   на   алтернативни   източници   за   финансиране   от работа по проекти и програми, 

дарения, наеми, спонсорство и др.       

           Икономическите и финансови компетенции на директора  способстват за   прилагането на ефективна 

управленска  стратегия .  



          Осъвременяване на материално –техническата база с оглед създаване оптимални условия за работа 

в детската градина. 

         Със средствата от делегирания бюджет е подменена 80% от дограмата, извършени са необходимите 

ремонти на покрива и в групите.  

         Съществува необходимост от саниране на сградата и основен ремонт  на  площадките за игра в двора 

и уредите на тях. 

 

  3. Персонал на детското заведение  и квалификация 

           Постигането на стратегическите цели е свързано преди всичко с кадровата политика. Успехът на 

детска градина ”Еделвайс” като организация е заложен в екипа. Основни са два момента- подбор на 

точните хора чрез ясно формулирани критерии и политика за постоянно поддържане квалификацията и 

мотивиране на всички видове персонал. В същност погледът към прогнозните тенденции допринася за 

осъзнаването на човешката и обществена отговорност на  всички членове на екипа при взаимодействието 

с детето в предучилищна възраст. 

            Необходимо е да продължи оптималното съчетаване на добрите традиции и новаторството в 

работата на екипа с оглед развиване в максимална степен потенциала на всяко дете за постигане на 

ключовите компетенции за пълноценна личностна и социална реализация.  

             В  детска градина „Еделвайс” се осъществява   кадрова политика ,насочена към подбор ,подкрепа и 

развитие  на младите учители. 

             Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум , обособяването му 

като екип  от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство на децата, уважение правата на децата и родителите им, противодействие срещу 

проявите на агресивност и насилие. 

           Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение 

/чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО/. В Детска градина „Еделвайс“ квалификацията и кариерното 

развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения  по  различни теми и повишаване 

на компетеностите на конкретния педагогически специалист. Професионалното  развитие на учителите е 

насочено  към напредъка на децата и развиване на личните компетенции.. Очакванията са тези политики 

и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им 

като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. 

            Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите 

специалисти на вътрешно  ниво и проведена от други институции;Споделяне на ефективни практики. 

 4. Партньорство и сътрудничество.Работа с родителите. Поддържане и  подобряване имиджа на 

детското заведение  

              Разработване и утвърждаване на  мерки за партньорство, създаващи социална ангажираност и 

отговорности на учителите и екипа на детската градина  при работа с родители, деца и общественост. 

Демократичният дух на детската градина се изразява и в  приобщаването на родителите като активни 

участници във възпитателния  процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол 

чрез участие в  Настоятелство,    регистрирано    през   2005 година    по    Закона    за    юридическите    лица    

с нестопанска цел, от месец декември 2016г е  създаден и   Обществения съвет към детската градина в 

съответствие с нормативните документи.  
              Обогатяване на съществуващите форми и практики на участие на родителите 

  в   управлението на детското заведение. Работата с тях е основа за реализиране правата на децата. 

Нарастване ролята на Настоятелството към Детска градина”Еделвайс”. 

                 Предучилищното образование има и перспектива ,свързана с  полагане на усилия за изграждане 

на положително отношение към образованието и у родителите. Мотивираните родители помагат да се 

преодолеят трудности и препятствия, за да се гарантира успешно обучение на децата преди постъпване в 

подготвителната група, а   след това и в началното училище. 

 



                                                         ПЛАН 

 

 За изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на 

                                    Детска градина“Еделвайс“ 

                                                           (2021-2024) 

           Планът за реализация на   Стратегията за развитие на Детска градина“Еделвайс“ (2021-

2024) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно 

с Държавните образователни стандарти по чл.22 от Закона. 

 

               ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.Управление на образователно-възпитателния процес чрез 

                   усъвършенстване системата за възпитание и обучение. 

 

 Дейности Отговорни             лица, 
институции                      и 
организации; срокове 

Финанс 
иране 

Индикатори 

 

 

срок 

отгово 

 

 
   рник   

 1.1. 
Изготвяне на анализ на 

образователната реформа в 

страната в контекста на 

европейските политики и 

стратегически цели за 

превръщането на образованието 

като национален приоритет и 

намиране мястото на 

образователната институция в 

контекста на промените. 

Квалификация на ръководния 

персонал по проблемите, свързани 

Август 

2021 

Директор не 
изисква 
средства 

Утвърден план за 

изпълнение на 

стратегическите цели. 

Актуализирани 

вътрешни 

правлиници. 

 
с образователната реформа и 

адаптирането на 

образователните политики 

към новите образователни  

цели. 

    



1.2. Създаване на актуална вътрешна 

нормативна уредба за изпълнение 

дейностите. 

Срок 

Август,Се

птември 

2021 

Директор, 
 
, гл. 
учител, 
председат 
ели на 
постоянни 
комисии 

не 
изисква 
средства 

Актуализирани 
вътрешни 
нормативни актове Да 
Не. 

1.3. Изграждане на  система за 
качество. 

Ноемв

ри 

2021 

Директор, 
 

Средст 

ва за 

консул 

танти 

Изградена система 

за качество 

Да 

Не 

1.4. 
Изграждане на училищни екипи за:  

подкрепа за личностно 

развитие на детето     

 

Септемв 

ри 2021 

ПС 

Екипи 

не 
изисква 
средства 

1.   Изградени 

училищни екипи за  

подкрепа за 

личностно 

развитие на 

детето     

 

 Осигуряване на педагог с 

квалификация по психология за 

изготвяне на скрининг-тестовете за 

децата на 3 год. 

  

Септемвр

и 2021 

 

директор Средства 

от 

бюджета 

Проведени тестове 

1.5 
Предефиниране на политики, 

приоритети и ценности. 

Август 

2021 

ПС не 
изисква 
средства 

 

1.6  
Ясно дефиниране на системата от 

индикатори за контрол и 

инспектиране на образователната 

институция 

февруари 

2021 

Директор, 
 
 
Пед. 
съвет, 

не 
изисква 
средства 

Разработени 
индикатори за 
контрол и 
инспектиране на 
образователната 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

         



2.1. 
Създаване на условия за участие в 

национални и други програми и 

проекти. Разработване на вътрешни 

проекти; 

2021, 

2022, 

2023, 

2024. 

Директор, 
зам. 
директори 

не 
изисква 
средства 

Осигурени 

помещения; 

Обучения; 

Техника; 

Други необходими 

ресурси. 

2.2 
Разработване на бюджета 

съобразно действащата 

нормативна уредба 

Декемвр
и 
2021 – 
февруари 
2022– 
спрямо 
Стандар 
та за 
финанси
р 
ане 

Директор, 
главен 
счетоводи 
тел, зам. 
Директор 
 

 
Разработен и 

актуализиран 

бюджет от 

01.01.2017 съгласно 

Стандарта за 

финансиране на 

институциите.  

Да Не 

2.3. 
Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата от 

бюджета и извън бюджетните 

приходи. 

постоя 

нен 

Директор, 
главен 
счетоводи 
тел, ЗАТС 
 

 
1.Публикувани   на 

сайта на градината: -

Бюджет ,Отчети по 

тримесечия, 

полугодия и 

календарна година; 

2.Процедура за 

възлагане на 

обществена поръчка.  

2.4 
Разработване на процедури по 

постъпване и разходване на 

извънбюджетни средства от 

дарения, спонсорство, наеми, 

проекти и др. 

Февруа 

ри 

2022 

Директор, 
главен 
счетоводи 
тел,  
 

не 
изисква 
средства 

Разработени 

процедури по 

постъпване и 

разходване на 

извънбюджетните 

средства 

Да Не 

 



ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3. Персонал на детското заведение  и квалификация  

 
3.1 Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на 

вътрешно ниво; 

Септем 

ври 2021 

Директо 
р, ПС 

1,2% от 

бюдже 

та или 

съгласн 

о КТД 

-Относителен  дял  (%) 

на            

педагогическите 

кадри,   участвали   

през 

календарната година в 

квалификация. 

. 

 

Проучване на нагласите и потребностите 
от квалификация на персонала в училище и 
провеждане на ефективни обучения с 
доказан резултат съобразно придобитите 
нови компетентности. 

Септем 

ври 

2021, 

2022, 

2023, 

2024, 

 

Главен 
учител, 
председа 
тел на 
комисия 
по 
квалифи
кацията 

не 
изисква 
средств 
а 

Проведени анкети за 

допитване 

Да 

Не 

 

Създаване на стимули за мотивация за 
повишаване квалификацията на кадрите 
чрез учене през целия живот. 

Постоя 

нен 

Директо 
р 

Съгласн 
о 
предвид
е 
ни                  
в 
бюджет 
а 
средств 
а                   
за 
награди 
…... 

Утвърден механизъм 

за мотивация 

 
Мултиплициране и практическо 
приложение на добрия педагогически 
опит.  
квалификационната дейност. 

Постоя 

нен 

Всеки 
пед.спец 
иалист 

 Проведени       дни       на 

отворени врати  

Да не 

 

Планиране, реализиране и 

документиране на квалификационна 

дейност за педагогическите 

специалист, проведена от други 

организации 

 институции 

Начало 

на 

учебна 

година 

Председ 
ател  на 
комисия 

не 
изисква 
средств 
а 

 

 

Изграждане на система за външна 

квалификация. /От регистъра/. 

Март 

2022 

Директо 
р 
главен 
учител, 
председа 
тел      на 
комисия 

не 
изисква 
средств 
а 

Изградена      система 

за квалификация 



3.2 

 

Споделяне на ефективни практики. 
постоян 

ен 

Всеки 
пед.спец 
иалист 

не 
изисква 
средств 
а                   
за 
вътрешн 
и 
практик 
и; 
команди 
ровъчни 
в 
мястот 
о                  
на 
посещен 
ия 

Проведени 

съвместни     уроци     с 

учители-новатори 

 

Споделяне на резултатите от обученията и 

мултиплициране на добрия педагогически 

опит чрез различни форми на изява: 

- Дни на отворени врати, събирания 

на Педагогическите екипи по ключови 

компетентности и др. 

- Осигуряване на условия за 

популяризиране на добрия 

педагогически опит – по направления 

изкуства и спорт 

 Всеки 
пед.спец 
иалист 

  

       
   

 Осигуряване на достъп до постоянен Директор, не   

изисква 

 

 законовата и подзаконовата   средства  
 нормативна уредба за 

осъществяване дейността на 
детската градина; 

  или        
само за 
поддръжк 
а                       
на 
училищен 

 

.    уеб сайт  
     



 

Осигуряване изрядно водене на  

документацията 

постоян 

ен 

.директор,  

учители 

Средств а 

за 

класьори , 

папки, 

библиот 

еки, 

стелаж и 

 

 

Набавяне на учебните 

книжки за децата 

постоян 

ен 

Директор,

учители 

Сума, в 

зависим 

ост от 

заявени 

те 

бройки  

 

Да, не 

 

 
 
3.3 

 

 

3.4 

 

 

Разработване на правила и/или 
процедури при назначаване и 
съкращаване на персонала; 

 Директор Не 

изискв 

а 

средст 

ва 

 

 

Вътрешни указания за 

осъществяване на подбор при 

назначаване на персонал, за 

сключване и прекратяване на 

трудови договори. 

 Директор Не 

изискв 

а 

средст 

ва 

Утвърдени вътрешни 

правила и процедури 

за назначаване и 

съкращаване на 

персонал: Да, не 

 

Създаване на механизъм за 
откритост и прозрачност при 
вземане на управленски решения; 

 Директор Не 

изискв 

а 

средст 

ва 

Утвърден механизъм 



 
 
 
 
 
3.5 

    – Да, не. 

 
Изработване на критерии за 
оценка труда на учителите и 
служителите 

 Комисия 

по 

качество, 

ръководс 

тво, 

гл.счетов 

одител, 

гл.учител 

и 

Не 

изискв 

а 

средст 

ва 

Утвърдени   критерии 

за оценка труда на 

учителите и 

служителите – Да, не. 

 

Изработване на критерии за 

поощряване на педагогическите 

специалисти   с морални и 

материални награди за високи 

постижения в предучилищното и 

училищното образование /Чл. 246. 

(1) от ЗПУО/ 

 Комисия 

по 

качество, 

ръководс 

тво, 

гл.счетов 

одител, 

гл.учител 

 

 Утвърдени критерии 

 

Адаптирани критерии за 

диференцирано заплащане труда 

на педагогическите и 

непедагогически специалисти 

съгласно стандарта за 

 Комисия, 

главен 

счетовод 

ител 

Не 

изискв 

а 

средст 

ва 

 

 
 
3.6 

     

 

Адаптиране на вътрешните 

правила за работната заплата 

спрямо стандарта за 

финансиране. 

 Главен 

счетовод 

ител 

Не 

изискв 

а 

средст 

ва 

 

 

 

 



3.7 Осигуряване на начини 

и средства за 

разпространяване на 

информацията: 

   
Наличие на начини и 

средства за 

разпространяване на 

информация, свързана с 

дейността на детската 

градина; 

 Провеждане на 

ефективна медийна 

политика 

    

 Поддържане уеб сайт     

     

  ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ  4.Партньорство и сътрудничество.Работа с родителите  
 

4.1 
 

Създаване на 

Обществен съвет към 

детската градина 

февруари 

2017 

директор Не се 

изискват 
Създаден съвет 

4.2. Пререгистрация на 

Настоятелството към 

детската градина 

декември  

20 

директор,  

председател 

на 

Настоятелств

ото 

Средства от 

Настоятелст

вото 

Извършена 

пререгистрация 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА 

 ”ЕДЕЛВАЙС”  
гр. Плевен,  ж.к.”Сторгозия”,  п.к. 5800,  тел: 064/850974 

e-mail: odz3_edelvais@mail.bg   и   e-mail: odz3_pl@abv.bg  

www.dg-edelvais-pl.com 
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ПРОГРАМНА    СИСТЕМА  

на  

ДЕТСКА  ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“ 

град Плевен 

2021 / 2022г. 

 

 

 

 

                      Настоящата програмна система е част от Стратегията за развитие на ДГ 

„Еделвайс“  и е приета на заседание на педагогическия съвет, Протокол № 1  от14 .09.2021год, 

Решение № 2 



 

           Настоящата Програмна система е съобразена със Стратегията за развитие    на       

Детска градина „Еделвайс“,  Закона за закрила на детето, ЗНП, ППЗНП, КТ , Закон за 

предучилищното и училищно образование от 1.08.2016г, Наредба №5 от 3.06.2016г. 

             Програмната система за детската градина е отнесена към: 

   - детето -  с неговите психо-физически и етно-социални особености; 

   - средата, в която се осъществява подготовката му, организирана в  педагогически 

ситуации и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, гарантираща 

цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и 

психическото  здраве. 

  - към съдържанието и структурата на детския  опит  – системата от представи, умения 

и отношение, придобивани при учене чрез игра, съобразено с възрастовите особености . 

  - към традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на  

глобализацията и развитието на технологиите. 

  1.Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

1.1. Общи /принципни/ подходи на педагогическо взаимодействие 

Предучилищно образование изисква екипни форми на партниране – групови 

решения на проблемите при еманципирането на детето в предучилищната институция 

като съзидател. Програмата гарантира прилагането на педагогически технологии, 

структурно подчинени на съвременни подходи: 

             - Рефлексивен  и ценностно - ориентиран  подход: Рефлексията  изисква 

развитие на такива феномени като: самооценка, самоконтрол  - саморегулация при 

решаване на игрови, практически и познавателни задачи. Ученето през целия живот 

интегрира всички процеси на взаимодействие, които развиват детската индивидуалност 

с цел стимулиране на представи, умения и компетенции.  

-  Хуманно-личностен подход: Личният опит е в основата на субективния опит – 

основна функция на образователната институция е да се осъзнае и систематизира този 

опит .Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на 

вербалните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники. Културните 

компетенции чрез дейността като средство придават модерна характеристика на 

европейското образование в комплексно интегрирани форми на  основата на водещата 

дейност  за психичното развитие - игровата.Чрез хуманно-личностния подход се 

гарантират  динамични преходи от ситуации като варианти за мястото и позицията на 

детето в тях. По този начин се осигурява  самоактуализацията на индивидуалността – 

стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност. 

-  Комуникативно-експресивен и креативен подход: Чрез него се  разчита  на 

неформални контакти, общи желания, идеи и проекти. Подпомага се индивидуалната 

експресивност на детето. Акцентира се вържу креативните прояви в играта, 

познанието, общуването.Развиват се комуникативни умения, уменията за 

самопредставяне и за работа с другите – в диади, малки групи и в екип. 

1.2. Педагогически подходи: 



          - Системно  структурен - може да се разглежда като подход, осигуряващ 

ръководството на  образователно-възпитателната работа при опознаване 

индивидуалността при децата.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 -  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. 

           - Интеграционен -  отразява интегративните тенденции във всички елементи на 

образователния процес-  целите,  съдържанието,  организацията и методиката на 

педагогическия процес. При този подход децата извършват различен вид познавателни, 

естетически, нравствени и физически действия, което способства за комплексното 

формиране на качества на детската личност за изграждане основите на цялостната и 

психическа структура.Очертават се три варианта на интегриране – познавателна 

интеграция, методическа интеграция и психическа интеграция. 

          - Ситуационен- Включва система от методи, изискващи преодоляване на 

познавателни трудности и решаване на проблемни задачи. Децата се поставят в 

ситуации близки до жизнените, такива, каквито могат да се случат в техния живот. При 

решаване на проблеми във всяка ситуация от тях се изисква да мислят самостоятелно и 

всеки да предложи самостоятелно решение. Ситуационният подход изключва 

възможността задачата да се реши по подражание или с помощта на подробно 

обяснение от учителя, т.е. всичко да се даде наготово.Ситуационният подход дава 

възможност на учителя не само да отговаря на спонтанно възникнали интереси на 

децата, но и да се реализират  други възпитателни задачи. 

           - Личностен и индивидуален -/принцип на индивидуалния подход/ - съобразяване 

с уникалността на всяко дете, с неговия  собствен темп на развитие и сензитивност; 

опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото 

взаимодействие.  

            - Дейностно- ориентиран -     на детето да се осигурява активна позиция чрез 

участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и  

интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни 

формални и неформални обединения. 

            - 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 смета и човешкия 

избор.   

2.Форми на педагогическо взаимодействие. 

Формите на педагоческо взаимодействие, които са залегнали в програмната 

система на Детска градина „Еделвайс“ са основни, допълнителни и допълнителни 

дейности финансирани от родителите. 

2.1. Основна форма на педагогическото взаимодействие е   ситуацията. Тя 

осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование. 

           2.2. Допълнителни форми  на педагогическо взаимодействие се организират 

ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на 

съответната възрастова група. Допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие в ДГ „Еделвайс“ са: 

- прием на децата; утринна гимнастика; творчески игри /сюжетно-ролеви, 

театрализирани, конструктивни/; подвижни игри/раздвижване след сън, спортно-

подготвителни игри/; конструктивни игри; музикално-подвижни игри; четене на 

художествена литература; разходки; сън; хранене; излети; наблюдения, съобразени с 

конкретна обучаваща или практическа ситуация; празници; развлечения; съвместни 

дейности с родители – работилници, дни на отворени врати; посещения на музейни 

комплекси; дейности по интереси; посещения на куклен театър и образователни 

концерти; 

     2.3.Допълнителни дейности финансирани от родителите: 

- Школа по народни танци; Школа по чуждоезиково обучение – английски език; 

Школа по футбол; 

 

               3. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие 

  
3.1.Дневното разпределение на основните  и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие е съобразено с възрастовите особености на децата и 

изискванията на Наредба №5/3.06.2016г за формите на педагогическо взаимодействие. 

 1.  Прием на децата                                      6.30 ч. -   8.15 ч. 

 2.  Утринно раздвижване                             8.15 ч. -   8.30 ч. 

 3.  Закуска                                                      8.30 ч. -   9.00 ч 

 4.  Провеждане на                                         8.40 ч. -  12.00 ч. 

  /основни и допълнители форми на педагогическо взаимодействие/,дейности по 

проекти 

 5.  Междинно хранене по     Европейска схема за предлагане на плодове в училищата 

и детските градини,                                  10.15 ч. – 10.30 ч. 

 6.  Обяд                                                           12.00 ч.-  12.30 ч. 

 7.  Следобеден сън                                       13.00 ч.-   15.00 ч. 

 8.  Обличане и раздвижване                        15.00 ч-    15.30 ч. 



 9.  Провеждане на                                                  след 15.30 ч. 

    / основни и допълнители форми на педагогическо взаимодействие  

 10.  Следобедна закуска                               16.00 ч. 

 11.  Провеждане на                                       16.30 ч.           

     допълнителни дейности финансирани от родителите,   дейности по интереси 

 12.Изпращане на децата                              до 18.30 ч. 

 
      3.2.Седмичен  брой  основни педагогически форми на взаимодействие / ситуации/ 

по групи за уч.2021/2022г.в Детска градина „Еделвайс“. Той е съобразен с изискванията 

в Наредба №5/3.06.2016г за предучилищното образование. 

 

група Образователни  направления Общо 

за 

група 
Бълг. 

език и 

литерату 

ра 

Матема 

Тика 

Околен 

свят 

Изобразите

лно 

изкуство 

Конструи

ране и 

техноло 

гии 

Физичес

ка 

култура 

Музи 

ка 

I гр 1 1 1 2 1 3 2    11 

II 

„А“  гр 

2 1 2 2 1 3 2 13 

II   

„Б“гр 

2 1 2 2 1 3 2 13 

III- 5г 2 2 2 2 2 3 2 15 

IV- 6г 3 3 2 2 2 3 2 17 

общо 10 8 9 10 7 15 10  

 

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие 

Образователно  

направление 

Български език и 

литература 

Околен свят Математика 

Група I II“А“ II“Б“ III 

5г 

IV 

6г 

I II“А“ II“Б“ III 

5г 

IV 

6г 

I II“А“ II“Б“ III 

5г 

IV 

6г 

Понеделник Х X X Х Х Х Х X Х Х      

Вторник  Х      X Х Х     Х 

Сряда     Х        X Х Х 

Четвъртък   X  Х      Х X  Х Х 

Петък    Х   Х   Х      

 

 

Образователно  

направление 

Изобразително 

изкуство 

Конструиране и 

технологии 

Физическа 

култура 

Група I II“А

“ 

II“Б“ III 

5г 

IV 

6г 

I II“А

“ 

II“Б

“ 

III 

5г 

IV 

6г 

I II“А

“ 

II“Б III 

5г 

IV 

6г 

Понеделник         Х  Х   Х  

Вторник Х X  Х        Х X Х Х 



Сряда Х X X Х Х     Х      

Четвъртък   X  Х      Х Х Х Х Х 

Петък      Х X X Х Х Х X Х  Х 

 

Образователно  

направление 

Музика 

Група I II“А“ II“Б“ III 

5г 

IV 

6г 

Понеделник Х Х Х  Х 

Вторник      

Сряда Х Х  Х Х 

Четвъртък      

Петък   Х Х  

 

                  3.3. Тематично разпределение  за всяка  възрастова група    

          Тематичното разпределение за всяка възрастова група е съобразено със 

спецификата на образователната среда. Съдържанието е разпределено балансирано по 

образователни направления. Темите, които са включени осигуряват постигане на 

отделните компетентности, определени в Държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование. 

                       тематични разпределения на всяка група 

 
            3.4.Допълнителни модули на обучение по ДОС – гражданско, здравно, екологично, 

интеркултурно и безопасност на движението по пътищата. 

 

Модул „ Гражданско образование“ 

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

осъществява чрез подходящи интеграционни връзки в обучението по образователните 

направления: 

1. Основни форми на педагогическо взаимодействие:  

       педагогическа ситуация; 

            2. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 празници; развлечения; игри – тетрализирани, 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 театрална поставка; 

участие в дни на безопасното движение; наблюдения; излети; 

           3.Допълнитени дейности финансирани от родителите; 

 

Гражданско образование 

Област на Възрастова Форма на 

педагогическо 

Очаквани резултати 



компетентност  група взаимодействие 

Междуличностни 

отношения  

 

Всички групи Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Игри – дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Развлечения; 

Изразяване  на 

привързаност към се- 

мейството.Проявяване  на 

обич и загриженост към 

близки. 

Емоционална реакция при 

среща с роднини 

и близки. 

Сътрудничи с връстници 

при съвместни дейности. 

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 отбелязва- 

не на официален празник. 

Емоционално реагиране 

на празничната 

атмосфера. 

Демократично 

гражданство 

 

Подготвителна 

група 6г 

Педагогическа 

ситуация; 

Посещение на музеи 

; 

Раграничава 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; 

Осъзнаване на 

собствените си постъп- 

ки и резултатите от тях. 

Свързва ги с определени  

норми на поведение и 



Посещение на 

театрална 

постановка; 

Развлечения; 

правила. 

Емоционално отношение 

към поведенчески прояви. 

 

 

           Модул „ Здравно образование „ 

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

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

           1.Основни форми на педагогическо взаимодействие:  

                 педагогическа ситуация; 

           2.Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

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

зъболекарски кабинет; развлечения; игри – тетрализирани, сюжетно-ролеви, игри-

драматизации, дидактични игри, подвижни игри, ситуационни упражнения; посещение 

на театрална поставка наблюдения; излети; европейска схема за предлагане на плодове 

в училищата и детските градини, финансирана от  

ДФ"Земеделие"; образователни филми; художествена литература; 

 

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. 

Физическо 

развитие и 

дееспособност 

Всички групи Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Игри – дидактични, 

театрализирани, 

етюди; 

Разпознава  и назовава 

частите на човешкото 

тяло.Има положително 

отношение към 

различните прояви на 

двигателна активност.  



Подвижни игри; 

Излет; 

Спортен празник; 

 

Безопасност и 

първа помощ 

II –ра група и  

Подготвителни 

групи 5  и 6г 

Обучаващи и 

познавателни 

ситуации; 

Дидактични игри; 

Посещение на 

лекарски кабинет; 

Образователни 

филми; 

Назовава предмети, 

дейности и поведение 

опасни в обкръжаващата 

ги среда - 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. 

 

 Модул  „Екологично образование „ 

 



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

осъществява чрез опознаване на природо-социалното единство.  

            1.Основни форми на педагогическо взаимодействие:  

                педагогическа ситуация; 

            2.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; игри – тетрализирани, сюжетно-ролеви, игри-драматизации, дидактични 

игри, подвижни игри, ситуационни упражнения; посещение на театрална поставка; 

наблюдения; излети; образователни филми;  художествена литература; програма 

„Джуниър ачийвмънт“; съвместни дейности с родители; 

 

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; 

Наблюдения на сезонни 

промени и природни 

явления; 

Излети; 

Наблюдава, 

разпознава и описва 

кратко  сезонни и 

природни промени и  

явления. 

 

Общество и 

околна среда 

 

Подготвителни 

групи 5  и 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Образователни филми; 

Подходяща 

художествена 

литература; 

Знае правила и 

начини за опазване на 

околната среда и 

намаляване вредните 

за нея дейности. 

 

Биологично 

разнообразие 

  II-ра група и 

Подготвителни 

групи 5  и 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри – дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Осъзнава 

многообразието от 

животински и 

растителни видове. 



Образователни филми; 

Подходяща 

художествена 

литература; 

Наблюдения; 

Ситуации по 

програмата „Джуниър 

ачийвмънт“; 

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 „Джуниър 

ачийвмънт“; 

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. 

   

 

 Модул  „Интеркултурно  образование“ 



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

общочовешки ценности и толерантност към други общности. 

            1.Основни форми на педагогическо взаимодействие:  педагогическа ситуация; 

            2.Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

                Отбелязване на национални и други празници; игри – тетрализирани, 

сюжетно-ролеви, игри-драматизации, дидактични игри, подвижни игри, ситуационни 

упражнения; посещение на театрална поставка; наблюдения; излети; образователни 

филми; художествена литература; развлечения; допълнитени дейности финансирани от 

родителите; съвместни дейности с родители; 

 

Интеркултурно  образование 

Област на 

компетентност  

Възрастова 

група 

Форма на 

педагогическо 

взаимодействие 

Очаквани резултати 

 

 

Културни 

идентичности 

 

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. 

 

Културна 

осъзнатост 

  

Подготвителни 

групи 5  и 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

празници; 

Подходяща 

художествена 

Разграничава норми 

на поведение в битова 

и празнична среда. 

Преживява 

значимостта на 

различни традиции 

чрез обучаващи 

ситуации и различни 

игри и развлечения. 



литература; 

Културни 

различия, 

толерантност и 

конструктивни 

взаимодейстия 

Подготвителна 

група 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

празници; 

Подходяща 

художествена 

литература; 

Проявявя 

толерантност към 

културни различия. 

Разпознава някои от 

националните 

символи – знамето на 

Република България. 

Интеркултурно 

образование и 

права на човека 

Подготвителна 

група 6г 

Обучаващи и 

познавателни ситуации; 

Игри– дидактични, 

театрализирани, етюди; 

Отбелязване на 

национални и други 

празници; 

Подходяща 

художествена 

литература; 

Има конкретни 

представи за начини 

на общуване със 

върстниците си. 

 

 

Модул „ Безопасност на движението по пътищата“ 

         Цел на обучението : Създаване на кадрови и материални условия в ДГ „Еделвайс“ 

за ефективно възпитание и обучение на по Безопасност на  движението по пътищата 

         Разпределение на педагогическите форми  на взаимодействие  по възрастови 

групи за уч. 2021/2022 в ДГ „Еделвайс“ 

 I  група учебна 2021/2022г 

№ Месец, дата Тема Педагогическа 

форма на 

взаимодействие 

Очаквани резултати  

1.  

12.10.2021г. 

 

Моят дом 

 

Обучаваща 

Има представа за сградите и пътя 

пред дома си. Ориентира се по 



ситуация; сградите и пътя пред дома. 

Различава кое се движи и кое не се 

движи на пътя. Определя 

подвижни и неподвижни 

елементи. 

2.  

30.11.2021г. 

 

Пътувам с 

мама и татко 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае мястото си в автомобила и 

назовава предпазни средства. 

средства, които използват децата. 

Знае предназначението на 

предпазните средства при 

пътуване в автомобил. Разбира, че 

в превозното средство трябва да се 

спазват правила. 

3.  

11.01.2022г. 

 

Моите 

играчки- 

Детски 

автомобил 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае наименованията на някои 

превозни средства и се ориентира 

в техните части. Разпознава 

игрови средства и ги използва по 

предназначение. 

4.  

04.04.2022г. 

 

Разпознавам 

звук и цвят –  

„Светофар“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Формира сензорни усещания и 

възприятия за звук и цвят. 

Вслушва се в различни звукове и 

ги определя по сила. Разпознава 

цветовете на светофара - червен, 

жълт и зелен цвят. 

5.  

23.05.2022г. 

 

С мама и татко 

на разходка 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Придвижва се за ръка с 

възрастните, когато се разхожда 

по улицата. Определя 

разстоянието до възрастния - 

близо и далече. Разпознава 

участници в движението. Да се 

научат къде и как се движат по 

улицата. 

II“А“ група учебна 2021/2022г 

№ Месец, дата Тема Педагогическа 

форма на 

взаимодействие 

Очаквани резултати  

1. 08.11.2021г. „Нашата 

улица” 

Обучаваща 

ситуация; 

Изброява основни елементи на 

улицата. Знае къде се 

движат пешеходците, къде 

превозните средства. Знае 

улица и нейните съставни 

елементи. Разбира къде се 

движат хората и къде превозните 

средства. 

 



2. 10.11.2021г. „Светофар-

другар” 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае значението на светофара като 

помощник в 

движението. 

Разпознава сигналите на 

светофара и спазва правилата 

за пресичане. 

 

3. 28.01.2022г. 

 

„Къде играят 

децата?” 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае къде не може да играе - на 

уличното платно, край 

паркирали коли в близост до 

бордюра. Познава правила 

за безопасна игра с ролери, 

тротинетка, триколка. 

Знае къде е опасно да играе на 

улицата и защо. 

 

4. 8.02.2022г. „Пресичам 

безопасно”- 

„Нашата кола“ 

Обучаваща 

ситуация; 

 Знае правилата за пресичане на 

улицата без светофарна 

уредба. Предвижда опасностите 

при пресичане на 

улица. Спазва правила при 

пресичане на улица със и без 

светофарна уредба. 

 

5. 9.05.2022г. „Моят 

велосипед” 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае и изброява частите на детски 

велосипед и знае за 

какво служат. Знае как да потегля, 

да спира, да паркира 

и да регулира темпото на 

велосипеда с помощни колела. 

Знае защитните, обезопасителни 

средства за велосипед. 

Кара с умерено темпо и пази 

равновесие при потегляне, 

движение напред и спиране с 

велосипед. 

 

II  „Б“група  учебна 2021/2022г 

№ Месец, дата Тема Педагогическа 

форма на 

взаимодействие 

Очаквани резултати  

1. 05.10. 

2021г. 

Нашата  улица Обучаваща 

ситуация; 

Изброява основни елементи на 

улицата. Знае къде се движат 

пешеходците, къде превозните 

средства. Знае улица и нейните 

съставни елементи. Разбира къде 

се движат хората и къде 

превозните средства.  *Улица, 



тротоар, бордюр, платно,  

пешеходна  пътека тип „Зебра“.   

 

  

  

*Пътни знаци - М8.1, превозни 

средства по суш 

2. 08.11. 

2021г. 

Светофар-

другар 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае значението на светофара като 

помощник в движението.  

Разпознава сигналите на 

светофара и спазва правилата за 

пресичане.  * Светофар, пресичане 

на улично платно със светофарна 

уредба 

3. 17.01. 

2022г. 

 

 

 

Къде играят 

децата? 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае къде не може да играе - на 

уличното платно, край паркирали 

коли в близост до бордюра. 

Познава правила за безопасна игра 

с ролери, тротинетка, триколка. 

Знае къде е опасно да играе на 

улицата и защо. *Опасност, 

безопасност, придвижване между 

паркирали коли, ролер, 

тротинетка, триколка. 

4. 08.02. 

2022г. 

Пресичам 

безопасно 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае правилата за пресичане на 

улицата без светофарна уредба. 

Предвижда опасностите при 

пресичане на улица. Спазва 

правила при пресичане на улица 

със и без светофарна уредба. * 

Пресичане на улично платно без 

светофарна уредба, сблъсък 

5. 05.04. 

2022г. 

Моят 

велосипед 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае и изброява частите на детски 

велосипед и знае за какво служат. 

Знае как да потегля, да спира, да 

паркира и да регулира темпото на 

велосипеда с помощни колела. 

Знае защитните, обезопасителни 

средства за велосипед. Кара с 

умерено темпо и пази равновесие 

при потегляне, движение напред и 

спиране с велосипед.  *Велосипед 

с помощни колела, звънец, детска 

каска, спирачки, потегляне, 

спиране, движение напред, каране 

в права посока. 

                                        III група  -5г.  учебна 2021/2022г 

№ Месец, дата Тема Педагогическа 

форма на 

Очаквани резултати  



взаимодействие 

1. 28.09.2021 г. „Кварталът, в 

който живея“ 

 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Може да определя 

пространственото разположение 

на елементите в квартала. Прави 

разлика между еднопосочно и 

двупосочно пътно платно. 

Ориентира се в елементите на по- 

широко пространство- сгради, 

видове пътни платна, пешеходна 

пътека при двупосочно движение. 

 

2. 30.11.2021 г. „Познавам ли 

пътните знаци“ 

Обучаваща 

ситуация; 

Познава характерни особености на 

указателните знаци, като се 

ориентират в тяхната форма и 

цвят. Знае как се преминава под 

подлез. Осмисля ролята на 

пътните знаци за пешеходеца и 

съобразява поведението си спрямо 

тях. 

                                                                             

3. 31.01. 2022 г. „Могат ли 

хората без 

превозни 

средства“ 

Обучаваща 

ситуация; 

Има представа за превозни 

средства по суша, въздух и вода и 

ги сравнява. Може най- общо да 

определи причините за удар 

между тях.                    

Превозни средства по суша, 

въздух и вода- каруца, автомобил, 

камион, автобус, влак, кораб, 

самолет 

Превозни средства със специален 

режим на работа- пожарна, 

полицейска кола. 

     

4. 28.02.2022 г. „Какво трябва 

да знае малкия 

пешеходец“ 

Обучаваща 

ситуация; 

Изброява правилата, които трябва 

да спазва пешеходеца. Да познава 

правилата за пресичане на 

двупосочно платно.                                      

Наблюдава и съобразява 

светлинни сигнали. 

Пресичане на двупосочно пътно 

платно с възрастен, светлинни 

сигнали. 

5. 29.03. 2022 г. „Какво трябва 

да знае малкия 

велосипедист“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

 Изброява правила, които трябва 

да спазва велосипедиста. Знае при 

какви случаи е водач, в какви 

пешеходец и защо трябва да носи 

светлоотразителна жилетка.                                           

Регулира поведението си при 

сигнал. 

Пешеходец с велосипед, 



светлоотразителна жилетка, 

каране в права посока, каране с 

умерено темпо, паркиране.          

                                                                    

6 26.04. 2022 г. „На 

площадката по 

БДП“ 

Обучаваща 

ситуация; 

Познава правилата за пресичане на 

двупосочно движение. Пресича 

двупосочно улично платно с 

помощ.    

 

IV група   -6г.  учебна 2021/2022г 

№ Месец, дата Тема Педагогическа 

форма на 

взаимодействие 

Очаквани резултати  

1. 11.10.2021  

„На улицата“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Познава основните обществени 
правила и норми за пресичане на 
кръстовище.Осъзнава опасността 
от неправилните действия при 
пресичане на кръстовище. 

2. 1.11.2021  

„Пътувам с 

автобус“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Разбира и демонстрира 

необходимото различно 

поведение и спазване на правила, 

когато е на улицата, в 

заведението за хранене, на 

мястото за отдих, на мястото за 

развлечение 

3. 17.01.2022г  

„Моят път до 

детската 

градина“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Наблюдение; 

Детето има практически план за 

безопасно придвижване.Изразява 

готовност за спазване правилата 

за придвижване. 

4. 15.02.2022г  

„Градът, в 

който живея“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Спазване на правила на 

поведение и културни навици 

при движение в родното 

място.Знаят се начини за 

придвижване, пресичане и 

преминаване под подлез или 

надлез. 

5 14.03.2022г  

„Изправност на 

велосипеда“ 

 

Обучаваща  

ситуация 

Разпознават се основните части 

на велосипеда и техните 

функции.Знае значението на 

безопасно и изправност на 

велосипеда и връзката между 

тях. 

 

6. 

4.04.2022г  

„Кои знаци 

познава 

велосипедистъ

т“ 

 

Обучаваща 

ситуация; 

Знае как да регулира 

поведението, съобразно 

знаците.Познава пътни знаци за 

велосипедисти. 

 2.05.2022г   Демонстрира готовност за  



 

7. 

 

„На 

площадката за 

велосипедисти

” 

 

Обучаваща 

ситуация; 

спазване на правила и 

регулиране на 

поведението.Спазване на 

предписанията на пътните знаци 

и правилата при игра с 

велосипед. 

 

 
  4.Механизъм на взаимодействие 

 

В педагогическата теория и практика се подчертава значимостта на  

възпитанието в първите 7 години от живота на човека. Всичко научено и преживяно в 

този период остава трайно в съзнанието и поведението на зрелия човек. Това е времето 

и на семейното възпитание,  което  е съпроводено и с посещение от детето на детска 

градина.  Семейството има най-голямо влияние върху развитието и възпитанието на 

децата и родителите са техните първи възпитатели. Реализацията на актуалната задача 

за оптимизиране на взаимодействието детска градина – семейство предполага 

проучване на представите на родители и педагози за себе си и едни за други и на 

отношението им към формите,  методите и средствата на сътрудничество. 

За да се помага всички действия и отношения в детската градина да бъдат в 

полза на детето и да не противоречат на ценностната му система, изградена в 

семейството, е необходима действена връзка между семейството и детската градина. 

Това предполага съвместни координирани действия на двете институции. 

            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 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 чрез: 

- Времето, когато родителите водят или вземат детето от градината. 

- Таблата за съобщения са друг начин за размяна на информация. 

- Консултации – в удобно за двете страни време . 

- Родителските срещи са утвърдена форма за общуването. 

- Открити моменти от живота на детето в детската градина – педагогически 

ситуации,  празници и развлечения, „отворени врати” за родителите , открити 

уроци от допълнителнителните дейности. 

- Други съвместни дейности – участие в благотворителни акции /базари/. 

- Съвместни акции  - за облагородяване вида на двора и площадките в детската 

градина, подобряване на учебната база. 

- Кореспонденция -  по електронен път , посещения на уебсайта на детската 

градина. 

- Осъществяване на скрийнинг изследване на тригодишните деца . 

 


