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I. Общи положения

Настоящата стратегията определя актуалната визия, целите и дейностите, необходими за
тяхното достигане от екипа на Детска градина № 143 „Щурче", с. Бистрица. Периодът за
приложение на стратегията обхваща времевия отрязък от 2020 до 2024 година.
Визията и целите са зададени както от новия Закон за предучилищно и училищно
образование (ЗПУО), така и от социалните промени,които са съобразени с новите
обществени очаквания към предучилищното образование.
Основният източник, който е използван за базовите елементи на тази
стратегия е ЗПУО.
Стратегията е съобразена с текстовете на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование заедно с приложените към нея държавниобразователни
стандарти (ДОС) за предучилищно образование, в сила от 01.08.2016 г., издадена от
министъра на образованието и науката.
В работата са заложени критериите за оценка на детската градина в рамките на
предварителен SWOT - анализ, мнения и препоръки на детските учители, медицинските
специалисти и обобщени препоръки на ръководството на ДГ № 143 „Щурче "
Настоящата стратегия е обсъдена и приета на редовен педагогически съвет проведен
на 15 септември 2020 година.
Стратегията определя устойчивото развитие на дейноста на ДГ-143, като модерна
предучилищна институция съобразно конкретните условия в населеното място.

IІ. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина и мястото й
в системата за предучилищно образование в населеното място (функционален анализ)
1. Анализ на образователната политика на детското заведение:

ДГ-143 „Щурче“ е с 55 годишна история. От едногрупна детска градина днес
разполага с пет групи с капацитет 130 места. Отличните условия и отдалеченоста от шум
и замърсяване, както и добрия имидж на детското заведение го превърна в желан дом за
много деца от селото и други райони на СО.
Детската градина е общинска собственост, която е на пряко подчинение на Столична
община (СО), Дирекция Образование. В цялостната си работа ДГ № 143 „Щурче" работи в
съответствие с основни нормативни документи на Министерство на образованието и
науката (МОН) и спазва всички указания на Регионално управление на образованието
(РУО) София - град, отнасящи се до контрола в системата на предучилищното
образование.
Резултатите от работата на педагогическите и медицинските специалисти, заети в
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ДГ №143 „Щурче", винаги са били отлични. Всички категории персонал (педагогически,
медицински, непедагогически и помощен) се отличават с много добрите си
професионални умения, способност за бърза самоорганизация в екип за решаване на
срочни задачи и проблеми и вярна реакция при определяне на приоритети и лични
действия за достигане на същите.
Екипът на ДГ №143 „Щурче" работи с традиционната активна подкрепа на семействата на
децата, чрез родителските активи в групите, избрани на регламентирани родителски
срещи. Те взаимодействат интензивно с родителите и Обществения съвет, с
ръководството на детската градина за поддържане на постоянно високо ниво и условия за
качествено предучилищно образование.
Потенциалът на екипа за взаимодействие с родителите на децата, посещаващи ДГ
№143 „Щурче", гарантира успешно приемане на предизвикателствата, свързани с работата
за качествена реализация на образователните дейности.
2. Анализ на управленската политика на детското заведение:

Управлението е ориентирано към правръщане на ДГ-143 „Щурче“ в зелена детска
градина с тенденция запазване и развитие на образователните традиции в областта на
предучилищното образование и придобиване на компетентности необходими за успешна
лична реализация в съвремения живот.

Педагогически персонал:
ОКС
№

Длъжност
1
2
3
4

Брой

Директор
Старши
учител

Учител
Учител
музика

Магистър

ПКС
Профес.

Бакалавър

1

1

3

2

1

7

2

5

бакалавър

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1
1
1

1
1

1

1

1

Непедагогически персонал:

№

Длъжност

Брой

Образование/допълнителна квалификация
………………

1.

ЗАС

1

средно
специално

2.

Готвач

1

средно
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……………

……………

3. Пом.възпитатели

6

средно

4. Перач

1

средно

5. Работник кухня

1

средно

6. Огняр

1

средно

7. Счетоводител

1

висше

8. Касиер

1

средно

Ефективност на разпределението на персонал; възможности за оптимизиране на професионалното
поведение на работещите.
Формиране на постояни екипи за работа в период от четири години.
Материална база и техническа осигуреност.
ДГ разполага с модерна материална база. Две новопострони сгради, съвремено оборудвани.
Маркетингова политика на детското заведение, комуникация и взаимодействие с факторите на
социалната среда;представяне и популяризиране на постиженията на децата и постиженията на
учителите; имидж на детската градина.
ІІІ. Идентификация на стратегиите
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МИКРОСРЕДАТА SOWT – анализ
Силни страни

Слаби страни

Благоприятни възможности

Заплахи

Добра квалификация на млади
учители

Текучество при ниско заплащане

АНАЛИЗ НА МАКРОСРЕДАТА НА PEST - анализ
Силни
Благоприятни
Фактор
Слаби страни
страни
възможности
1. Социални фактори

Обществен
съвет

2. Икономически фактори Делегиран
бюджет

-

Включване
на родители в
дейноста на ДГ
и общественост

Заплахи
-

Централизирани
Добро
Нарушения
решения
управление на
финансите
с
делегирания
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бюджет

IV. Концепция за развитие на детската градина
1. Мисия на детската градина:
 Да осигури прием,възпитание,обучение,социализиране и отглеждане на децата до постъпване
в първи клас.
 Да опази живота и здравето на децата, както и спокойствието на родителите за полаганите
грижи за децата им.

 Да създава в партньорство с родителите модерна и благоприятна среда за
развитие на всяко дете.
 Превръщане на детската градина в желано и любимо място за децата с
подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване.

2. Визия на детската градина:
ДГ №143 „Щурче" е място, на което:
 Децата се чувстват щастливи и удовлетворени от своите личностни и творчески
изяви .
 Персоналът на ДГ-143 „Щурче“ се стреми да усъвършенства своите професионални
умения и компетенции по начин, който гарантира високо качество на възпитание,
обучение и социализация и е в интерес на успешната подготовка на децата за
училище;
 Предизвикателствата на времето и породените от тях проблеми се решават в
партньорства, изграждани между персонала и родителите.
3. Стратегически цели и организационни задачи:

 Превръщане на ДГ-143 „Щурче“ в зелена детска градина.
 Закаляване на децата чрез туризъм и спорт.
 Усъвършенстване, квалификация и повишаване на уменията за въвеждане на
изпитани и доказали ефективността си иновативни методи в предучилищното
образование.
 Емоционалния комфорт на всяко дете;
 Пълноценно физическо и психическо развитие;
 Овладяване на знания, умения и компетенции във всяка дейност за качествена
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подготовка на децата за училище през целият им престой в детската градина;
 Иновативни подходи при работа с родителите на децата за активното им
приобщаване към образователния процес в качеството им на участници.

4. Стратегически приоритети на детската градина:
 Повишаване на квалификацията на педагогическите и непедагогическите кадри.
 Обща целенасочена работа на целия екип от детски учители, медицински
специалисти, педагог и помощник възпитатели заедно с ръководството на
детската градина.
 Осигуряване на условия за правилно отглеждане, качествено обучение и
социализация на децата от ДГ №143 „Щурче" в постоянно поддържана безопасна и
здравословна среда.
 Проява на разбиране и внимателно отношение към състоянието на всяко дете с
прилагане на бърза и адекватна професионална реакция.
 Реализация на образователните дейности чрез позитивно и стимулиращо общуване с
децата в игрова среда.

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА
V. Дейности на детската градина за реализиране на мисията и достигане на стратегически цели
чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества
Осигуряване на условия за обучение, възпитание и целодневен престой на децата в ДГ-143 „Щурче“.
Привеждане в съответствие със съвременните изисквания на учебно-възпитателния процес за
постигане на държавно общообразователен стандарт, разширяване кръгозора на децата,изнасяне
на обучителни ситуации в подходяща среда близка до природата.
Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи:
 началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента;
 в случай на промени в организацията на дейността на детското заведение;
 при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до педучилищното
образование.
На основата на тази стратегия всяка година се разработва годишен план за дейността на детската градина,
с посочени конкретните отговорници и срокове за изпълнение.
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Стратегията за развитие на ДГ -143 «Щурче» е приета на заседание на Педагогическия съвет –
Протокол № 01/15.09.2021г. и е утвърдена със заповед № 02/15.09.2021 г. на директора на детската
градина.

Директор: ...........................................
/ Боряна Банова/

ЗАПОЗНАТИ СЪС СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДА
2020/ 2024 г.
№ по
ред

Име и фамилия

Заемана длъжност
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Подпис на лицето
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