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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина
„Латинка“ за периода 2020 -2024 година

Настоящият план е приложение към стратегията, която е одобрена от Обществен съвет на 01.09.2020 г.
и приета на заседание на Педагогическия съвет по т.2, с Протокол № 05/14.09.2020 г.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ I.
Повишаване качеството и ефективността на образователния процес

ССтттж
Стратеги
ческа
цел

дддддден
Дейност
остддейн
ост
Осигуряване на образователновъзпитателен
процес
за
цялостно развитие на детската
личност и придобиване на
съвкупност
от
ключови
компетентности,
даващи
възможност на детето за
успешно преминаване към
училищното образование.

Отговорник

Директор
Учители
ЗАС
Помощниквъзпитатели

срок
2020-2024 г.

Ранно откриване на заложбите Директор
Учители
и способностите на всяко дете
ЗАС
и насърчаване на развитието
им: организиране на дейности,
които не са дейност на ДГ,
съобразно интереса на детето;
участие
в
конкурси;
материални и морални награди
за децата.

2020-2024 г.

Участие
в
Национални Директор
програми и различни проекти, Учители
осигуряващи
качествено
обучение на децата и създаване
на съвременна образователна
среда. Здравословно хранене.

2020-2024 г.
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финансиране

Критерии,
измеримост,
самооценка

Целева субсидия за
деца
ЗПО
–
държавна дейност;
Местна дейност;
Дарения;
Проекти
за
допълнително
обучение по БЕЛ
към МОН

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5 за ПО,
Наредба
за
приобщаващо
образование и Наредба
№13.
Доклад
от
самооценяване
резултати.
Заплащане
от Развит
творчески
родителите на ДПУ
талант на детето.
Местна дейност;
Продукции на ДПУ
Дарения;
пред родителите;
Участия в празници на
различни нива ниво.
Доклад
от
самооценяване
–
резултати.

НП към МОН;
ПМС №129 за ФЗ и
спорт;
Схема „Училищен
плод“;
Схема „Училищно
мляко“;
Други проекти

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5 за ПО.
Осигурено
здравословно хранене.
Осъвременена среда.

Провеждане на образователен
процес
насочен
към
съхраняване и утвърждаване на
българската
национална
идентичност
и
традиции.
Закупуване и изработка на
костюми за децата. Празници и
развлечения за децата.

Директор
Учители
ЗАС,
Помощниквъзпитатели

2020-2024 г.

Местна дейност
Дарения

Повишени постижения
на децата по ДОС от
Наредба№13/2016
за
гражданско,
здравно,
екологично
и
интеркултурно
образование.

Формиране на толерантност и
уважение към различието.
Осигуряване на равен достъп и
старт на децата от уязвимите
групи за училище. Намаляване
броя
на
неизвинените
отсъствия на деца за ЗПО,
работа
от
разстояние
с
родителите. Обхват на деца за
ЗПО.

Директор
Учители
Помощниквъзпитатели

2020-2024 г.

НП
„Активно
приобщаване
в
системата
на
предучилищното
образование“
–
допълнително
обучение по БЕЛ и
заплащане на такси
по
проекта
за
социално слаби деца.
Държавна дейност

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5 за ПО и по
Наредба№13/2016
за
гражданско,здравно,
екологично
и
интеркултурно
образование.
Обхват на децата.
Подготовка за училище
и социализация.
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Превенция на насилието и Директор
агресията
сред
децата; Учители
механизъм за плавен преход и Екип на ДГ
адаптация на новоприети деца в
ДГ и подкрепа на техните
родители;
междуинституционална
политика по обхващане и
задържане
на
децата
в
ДГ/училището.

2020-2024 г.

Местна и държавна
дейност
Проект
НП“Успяваме
заедно“

Приобщени деца към
образованието
и
изградена
позитивна
среда.
Повишени постижения
на децата по ДОС и
подготовка за училище.
Социализация
и
приобщаващо
образование.

Проследяване постиженията на Директор
децата по ДОС в началото и в Учители
края на учебната година.
Отразяване на постиженията на
всяко дете в портфолио.

2020-2024 г.

Местна дейност –
закупуване
на
дидактичен материал,
тонери,
техника,
канцеларски
материали

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5 за ПО и по
Наредба№13/2016
г.;
осигурено
Осигурено
приобщаващо
образование.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ II. Квалификация
на кадрите.
Осигуряване на условия за „Учене през
целия живот“ на персонала .

Контрол и самоконтрол по Директор
Комисия
посока на стратегическа цел I.
качеството
Създаване на условия за
развиваща
професионална
квалификация
на
педагогическите
и
непедагогическите
специалисти, насочена към
повишаване
качеството
на
образователната услуга.

Не са необходими

Резултати от контролна
дейност и доклад от
самооценяването
на
комисията по качество.

Държавна дейност 1,2% от средствата
за работна заплата на
педагогическите
специалисти
Местна дейност –
командировъчни

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5
Пълняемост на групите
Доклад
от
самооценяване
–
резултати.

по

2020-2024 г.
Директор
Учители
Непедагогически
персонал

Участие
в
проекти
към Директор
различни институции и по Учители
Национални
програми,
осигуряващи квалификация на
персонала.
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2020-2024 г.

2020-2024 г.

Проекти
квалификация

за Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5
Доклад
от
самооценяване
–
резултати.

Осигуряване
на
междуинституционална,
външна
и
вътрешноинституционална
квалификация чрез споделяне
на добри практики и проекти;
чрез обучения, тренинги и
практикуми. Внедряване на
придобития опит в практиката.

Директор
2020-2024 г.
Учители
Непедагогически
персонал

Предаване на придобития опит Директор
от преминали квалификация Учители
учители на своите колеги.
Мултиплициране
на
квалификацията: „От учители –
за учители“.

2020-2024 г.

2020-2024 г.
Осигуряване на литература и Директор
Учители
материали за самообразование
Непедагогически
и подготовка.
персонал
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Държавна и местна
дейност

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5
Пълняемост на групите
Доклад
от
самооценяване
–
резултати.

Не са необходими

Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5
Развити професионални
умения – резултати в
практиката.

Местна дейност – Доклад
от
самооценяване
–
библиотечен фонд
резултати.
Повишени постижения
на децата по ДОС –
Наредба №5

Мини-проекти
в
групите
за ЗПО,
свързани с
научни
експерименти.

Директор
Учители

СТРАТЕГИЧЕС
КА
ЦЕЛ
III.
Осигуряване на
безопасна,

Контрол и самоконтрол по Директор
Комисия
посока на стратегическа цел II.
качеството

2020-2024 г.

Местна дейност – Повишени постижения
закупуване
на на децата по ДОС –
материали
за Наредба №5
експерименти
и Повишени постижения
научна дейност с с
децата
по
децата
Наредба№13/2016
за
гражданско,здравно,
екологично
и
интеркултурно
образование
Работа с изявени деца.
Ранно откриване на
таланти и насърчаване.
Приобщаващо
образование.

2020-2024 г.

Не са необходими

Резултати от контролна
дейност и доклада от
самооценяване
на
комисията по качество
– мотивиран екип за
професионална
реализация

Държавна и местна
дейност
Проекти

Осигуряване
на
привлекателна среда за
деца и родители.
Позитивна и сигурна
среда.
Брой доволни родители
и персонал от доклад
за самооценяване.

по

2020-2024 г.
Подобряване на материално- Директор
техническата
база: Непедагогически
осъвременяване
на
детски персонал
групите,
кухненски
блок,
по
заявки
на
персонала. Поддържане на МТБ
и сграден фонд.
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Подобряване на учебната база:
Постепенна подмяна на ИКТ
техниката; интерактивни дъски
за всяка група; интерактивни
играчки за децата; STEM
конструктори,
дидактични
пособия, физкултурни уреди и
пособия, материали по БДП и
др.
Осигуряване
на
строг
пропускателен
и
противоепидемичен режим на
работа в условията на COVID 19 – дезинфектанти, маски,
шлемове,
еднократни
материали и др.
Осъществяване на работа от
разстояние с родители и
персонал в условията на
необходимо
спазване
на
дистанция чрез електронни
платформи за провеждане на
общи събрания, педагогически
съвети и обществени съвети;
работа
с
родителите
и
консултации.
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Директор
Екип на ДГ

2020-2024 г.

Държавна и местна
дейност
проекти

Осигуряване
на
образователна,
позитивна и развиваща
интереса на детето
среда.
Брой доволни родители
и персонал от доклада
за самооценяване.

Директор
Медицински
сестри
ЗАС

2020-2024 г.

Местна дейност
дарители

Опазване здравето и
живота на децата и
персонала, както и на
тяхната
семейна
общност.

Директор
Учители

2020-2024 г.

Местна дейност – Опазване здравето и
поетапна подмяна на живота на децата и
ИКТ техника
персонала, както и на
тяхната
семейна
общност.

Поддържане на
видеонаблюдение.
Проиграване
планове
за
сигурност.

качествено

Директор
ЗАС

на различните Директор
евакуация
и Щаб за защита и
евакуация

Поддържане на висока хигиена
и дезинфекция в детската
градина при спазване на
противоепидемичен режим в
условията на COVID 19 –
почистващи уреди, машини,
материали, резервна вода; пране
на бельо и др..

Местна дейност

Опазени
пространства
съоръжения.

дворни
и

2020-2024 г.

Не са необходими

Осигуряване
безопасна и
среда.

на
сигурна

Местна дейност

Осигуряване
безопасна и
среда

на
сигурна

Не са необходими

Резултати от контролна
дейност и доклад от
самооценяване
на
комисията по качество;
Констатации
от
проверки
на
РЗИ;
ДВСК;
ДАНС;
Пожарна и др.

2020-2024 г.
Директор
Медицински
сестри
Непедагогически
персонал
Комисия
по
хигиена

Контрол и самоконтрол по Директор
посока на стратегическа цел III. Комисия
качеството
Комисия
хигиена и
хранене
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2020-2024 г.

2020-2024 г.
по
по
по

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IV. Взаимодействие с родителската общност и други
институции

Директор
Мотивиране на родителите от
страна
на
учителите
за Учители
организиране на съвместни Екип на ДГ
инициативи с цел повишаване
качеството на обучение на
децата

Изграждане на различни начини
за електронно общуване с
родителите с цел справяне с
епидемичната обстановка –
родителски срещи, споделяне
на възпитателно-образователни
материали за подкрепа на
децата, консултиране.
Създаване на условия за
обучение/практикуми
за
родители по теми, които ги
интересуват.
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2020-2024 г.

Не са необходими

Повишаване
постиженията на децата
по ДОС.
Повишаване имиджа на
ДГ и доверието на
родителите към ДГ.
Обхват на децата за
ЗПО.
Пълняемост на ДГ.

Директор
Учители

2020-2024 г.

Директор
Учители

2020-2024 г.

Местна дейност –
Информираност
и
Подмяна на ИКТ подкрепа на родителите
техника
в
условията
на
противоепидемични
мерки; дистанционна
подкрепа
при
карантиниране; работа
от
разстояние
с
родителите.
Не са необходими
Повишаване
компетентността
на
децата чрез родителите.

Укрепване на връзките между
детската градина и всички
образователни, културни и
обществени институции.
Организиране на различни
празници с цел представяне
пред обществеността, медиите
и родителите.

Директор
Учители

2020-2024 г.

Не са необходими

Приемственост между
ДГ и училище; плавен
преход;
изяви
на
децата.

Директор
Учители

2020-2024 г.

Местна дейност –
средства за костюми
на децата и за
декори.

2020-2024 г.

Не са необходими

Творчески изяви на
децата, имиджа на ДГ;
привличане
и
задържане на деца и
родители.
Резултати от контролна
дейност и доклада от
самооценяване
на
комисията по качество.

Контрол и самоконтрол по Директор
посока на стратегическа цел IV. Комисия
качеството

Изготвил, /п/
д-р Яна Жечева
Директор ДГ „Латинка“
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по

