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План за действие и финансиране  

на Стратегията за развитие на Детска градина „Щастливо детство“ 
 

 

 

 

 

Стратегическа цел:Предприемане на промени в детската градина ,гарантиращи създаването на условия за придобиване на 

компетентности . 

 

Подцели /очаквани 

резултати от 

дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 

изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговарящ/и за 

изпълнението 

Създаване на 

условия за 

интелектуално , 

емоционално , 

социално , духовно-

нравствено и 

физическо 

развите.ие и 

подкрепа на всяко 

дете в съответствие с 

възрастта 

,потребностите , 

способностите и 

интересите му . 

Използване на съвременни методи 

и подходи за развитие. 

Бюджет на 

детската 

градина 

 

 

 

 

 

Съответствие с 

нормативните изисквания 

Директора,учители 

Извършване на необходимите 

ремонти за поддържане, 

възстановяване и обновяване на 

материално-техническата база 

Бюджет на 

детската 

градина 

При възникване 

на 

необходимост 

Извършени ремонти, 

състояние на материално-

техническата база 

Директор  

Обогатяване и поддържане на 

материално-техническата база : 

- Осигуряване на 

образователни компютърни 

програми и компютри  за 

всички групи ; 

Бюджет на 

детската 

градина , 

Участие в 

Национална 

програма на 

2018/2019 

година 

 

 

 

 

Наличие на лаптопи 

 

 

 

 

 

Директор , 

учители 



- Осъвременяване интериора 

на всички занимални ; 

- Обогатяване на игровата и 

дидактичната база ; 

- Основно преустройство на 

дворното пространство . 

МОН – ИКТ ,  

Участие в 

проекти 

 

2018/2019г. 

 

2019/2020г. 

 

 

2019/2020г. 

Закупуване на  

обзавеждане на групите 

 

 

 

Монтиране на нови 

детски съоръжения 

Утвърждаване на 

демократичен стил 

на работа , 

осигуряващ 

ефективност 

,залагащ на 

предприемчивостта       

, инициативността , 

експеримента за 

издигане авторитета 

на ДГ 

Търсене на нови контакти с 

институции , фондации и 

организации за подпомагане 

дейността на ДГ 

- Участие в проекти и 

програми; 

- Създаване и поддържане на 

интернет страница ; 

- Популяризиране 

постиженията на децата и 

учителите ; 

Бюджет на 

детската 

градина 

Участие в 

проекти и 

програми  

 Наличие на интернет  

страница  

Директора , 

учители 

Привличане на 

финансови и 

човешки ресурси за 

подобряване на 

материално-

техническата база на 

ДГ 

Изграждане на адаптирани 

санитарни помещения на първия и 

втория етаж 

 

Подмяна на дограмата и саниране 

на двете сгради  

Капиталова 

програма на 

общината/ 

Национална 

програма на 

МОН 

 Изградени адаптирани 

санитарни помещения на 

първия и втория етаж 

 

Подменена дограма , 

санирани сгради  

Директор, ЗАС , 

счетоводител 

 

 

 

Стратегическа цел: Съхраняване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции при осигуряване на равен достъп до 

образование  

 

Подцели /очаквани 

резултати от 

дейностите 

Дейности Финансиране  Срок за 

изпълнение 

(месец, година) 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговарящ/и 

за 

изпълнението 

Формиране на 

толерантност и 

уважение към 

правата на децата и 

Усъвършенстване на процесите на 

планиране , организиране и 

провеждане на формите на 

педагогическото взаимодействие   

Не са 

необходими 

средства 

В съответствие 

със ЗПУО и  

Наредба №5 

 

Повишаване готовността 

на децата за училище  

Директор , 

учители 

 

 



хората с увреждания    

 

Сформиране на повече школи по 

интереси , заплащани от родители 

Не са 

необходими 

средства 

 Вътрешни нормативни 

актове 

Директор  

 

 

 

Осъществяване на 

строг контрол върху 

присъствията и 

отсъствията на 

децата  

Контрол на посещаемостта в 

подготвителните групи 

Не са 

необходими 

средства 

Ежедневно, 

ежеседмично, 

ежемесечно 

Посещаемост, отсъствия 

по уважителни и 

неуважителни причини, 

мерки за обхват  

Директор, 

учители на 

групите, 

представител на 

ДГ в екипа за 

обхват 

 

 

 

 

 

Директор :………………. 

/Р.Колева/ 


