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 Стратегията  е дългосрочна програма за развитие на Детска градина 

№ 32 „Зорница” гр. Добрич за периода 2016 – 2020 година.  Стратегията се 

основава на принципите и насоките, заложени в Закона за  предучилищно 

и училищно образование в Република България, приоритетите на МОН и 

плановете за развитие на община Добрич. 

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от 

действия, които очертават бъдещото развитие на детската градина. Чрез 

нея се определят целите, задачите и дейностите за развитие, съобразно 

най-новите тенденции в организацията и съдържанието на 

административните процеси и възпитателно-образователния процес. 

 Дългогодишното планиране ще повиши ефективността на 

управленските процеси в детската градина. 

 Стратегията ще даде възможност да се утвърдят в практиката на 

детската градина всички нови концепции и виждания за развитието на 

предучилищното възпитание, за да се постигне гъвкавост, динамичност и 

адаптивност в процеса на взаимодействие с детето. 

 Стратегията се опира на минал опит. Начертава бъдещите действия 

като търси ресурс и потенциал за осъществяването им. Очертава силните и 

слаби страни  в дейността и установява принципите на ръководство. 

 



МИСИЯ: 

 ДГ №32 „Зорница” гр. Добрич полага основите за непрекъснатото 

образование и възпитание на децата, като осигурява: 

 Овладяване на ДОС за предучилищна възраст и 

стандартите на ЕС; 

 Убеждаване на родителите, че присъствието на децата им 

в детската градина е важен фактор за социалното им и речево развитие ; 

 Усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, добродетели и култура; 

 Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и 

стимулиране на творческите им заложби; 

 Духовно, физическо и социално израстване и развитие; 

 Учене за знания и компетенции; 

 Учене за оцеляване в ситуации на промени; 

 Учене, насочено към придобиване на социални умения. 

 ВИЗИЯ: 

 Детска градина № 32 „Зорница” гр. Добрич е с 25-годишна история, 

визията й се оформя като ключов, възпитателно-образователен център, в 

който основна стратегическа ценност ще бъде високото качество на 

овладените знания, умения и отношения. 

 Детска градина № 32 „Зорница” е конкурентно способно детско 

заведение в град Добрич с утвърден престиж и авторитет, собствен облик и 

традиции в областта на образованието. 

 Детската градина се стреми да повишава непрекъснато качеството на 

обучение и възпитание в образователна среда, провокираща активност и е 

изпълнена с креативно съдържание. 

 В детската градина се формират знания и умения у децата за активно 

взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

 Детска градина  № 32 „Зорница” гр. Добрич е функционираща, 

гъвкава, отворена система; която гарантира  постоянен конструктивен 

диалог, доверие и подкрепа от родителите. 

 Повишаването на качеството на образование  и възпитание се 

реализира чрез повишаване квалификацията на педагогическия екип и чрез 

разработване на иновативни  методи,  подходи и проекти. 



 ЦЕННОСТ:  

 Основна ценност са децата в детската градина и тяхното развитие, 

обучение и възпитание. 

Демократизация и  хуманизация  на възпитателната работа, 

толерантност и ненасилие при работата с деца, поставяне детето в центъра 

на педагогическите взаимодействия. Формиране нагласи у децата за учене 

през целия живот. Съвместно сътрудничество на педагогическия екип със 

семействата на децата, Община, НПО, институции. Реализиране на 

ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие. 

Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото 

взаимодействие.  

Използване принципите на мениджмънта за финансирането на  

детската градина.  Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на 

персонала. Организиране на „антистрес” дейности – спорт, културни 

дейности, тимбилдинг. 

 

  ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Главна цел е формиране на социално отговорни, значими в 

обществото личности и изграждане на хуманна, функционална  и 

позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща  равен 

шанс,  достъп и свободен избор за качествено предучилищно възпитание  и 

образование за всички деца. 

 Необходимо е оптимизиране на структурата, функциите и методите 

на управление на детската градина за утвърждаването й като социо-

културен , възпитателен и методически център за осъществяването на 

различни инициативи. 

В ДГ № 32”Зорница” се приемат деца от 3 до 7 години от целия град, 

съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. и чл. 4, ал. 2 и по желание на 

родителите. Групите се сформират според възрастта на децата и според 

реда на подадената молба. Спазват се и Правилата за прием на децата на 

територията на Община Добрич. Приемат се всички деца, независимо от 

техния пол, етническа и социална принадлежност. Спазва се Конвенцията 

за правата на детето и Конституцията на Република България. Приемът се 

осъществява от 15.09. на всяка календарна година за деца на 3-годишна 

възраст. По преценка на родителя, както и при наличие на свободни места 

в детската градина може да постъпят и деца, навършили 2 години към 

началото на учебната година на постъпването. Предучилищното 

образование в тези случаи се осъществява при условията и реда на Наредба 

№ 5/03.06.2016 г. 

І. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие. 

1. Подходи на педагогическо взаимодействие. 



    В работата си педагозите се съобразяват с темпа на развитие на 

детето. Прилага се хуманно-личностния подход към децата, благодарение 

на който те стават по-сигурни и по-уверени в  своите действия, както по 

време на игра, така и по време на обучението им. Организацията и 

съдържанието на педагогическия процес е съобразен с програма за работа, 

както и с годишно разпределение по групи. Организацията се осъществява 

по примерен дневен режим, който е гъвкав. Учебното съдържание се 

адаптира съобразно възрастовия състав на децата в групата. Подготовката 

на децата за училище се установява с диагностика. Учебното съдържание е 

подбрано според ДОС. С децата се работи групово и индивидуално. 

Използват се интерактивни методи и форми, водещи до висока 

резултатност и отлична подготвеност за училище.  

 Системност, последователност и интегративност са подходи, 

използвани с успех в работата на педагогическата колегия.   

 2. Форми на педагогическо взаимодействие. 

 В Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование са 

посочени основната и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие. Те се организират в съответствие с прилаганата в детската 

градина  програмна система при зачитане на потребностите и интересите 

на децата. 

 Основната форма на педагогическо взаимодействие е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и 

осигуряват компетентностите, определени в Държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование. Основните форми на 

педагогическо взаимодействие се осъществяват по следните образователни 

направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, 

Изобразително изкуство, Физическа култура, Музика и Конструиране и 

технологии. 

 Допълнителните форми  на педагогическо взаимодействие се 

организират ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната 

организация на деня в детската група. Чрез допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни 

компетентности от определените в Държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и 

за разнообразяване живота на детето. Допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън 

времето за провеждане на педагогическите ситуации: дидактични игри 

,подвижни игри,  сюжетни игри, дейност по избор, разходки, екскурзии, 

празници, развлечения и др. 

  

 

 



II. Разпределяне на формите на педагогическо взаимодействие. 

 В Детска градина „Зорница” има само целодневна организация  на 

обучение. Педагогическите ситуации са разпределени както следва: 

Първа група: 

ОН    1.Български език и литература    1 +  2 

 2.Математика                                1 

 3.Околен свят        1 

 4.Изобразително изкуство      2 

 5.Музика         3 

 6.Конструиране и технологии    1 

 7.Физическа култура                   3 

Втора група: 

ОН    1.Български език и литература  - 2 + 2   

 2.Математика                              - 1 + 1  

 3.Околен свят      - 2   

 4.Изобразително изкуство    - 2 

 5.Музика       - 2  + 1   

 6.Конструиране и технологии   - 1  

 7.Физическа култура                  - 3 

Трета група: 

  ОН    1.Български език и литература    - 2 + 2 

 2.Математика                                2 

 3.Околен свят        2 

 4.Изобразително изкуство      2 

 5.Музика         2 + 1 

 6.Конструиране и технологии    2 

 7.Физическа култура                    3 

Четвърта група:    

ОН    1.Български език и литература  3 + 2   

 2.Математика                               3  

 3.Околен свят        2 

 4.Изобразително изкуство      2 

 5.Музика         2 + 1 

 6.Конструиране и технологии    2 

 7.Физическа култура                    3 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ 

 

1.ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ДО - 8.15 часа 

2.УТРИННА ГИМНАСТИКА - 8.15 часа 

3.ЗАКУСКА - 8.30 часа 

4.ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

- 9.00 часа 

5.МЕЖДИННА ЗАКУСКА - 10.00 часа 

6.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  - 10.30 часа 

8.ОБЯД - 12.00 часа 

9.СЪН - 13.00 часа 

10.СТАВАНЕ ОТ СЪН - 15.30 часа 

11.ПОДВИЖНИ ИГРИ - 15.45 часа 

12.ЗАКУСКА -16.00 часа 

13. ОСНОВНА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-  16.30 часа 

14.ДОПЪЛНИТЕЛНА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 17 часа 

14.ИЗПРАЩАНЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО - 19 часа 

 

III. Тематично разпределение за всяка възрастова група. 

 При изработването на тематичното разпределение е необходимо да 

се отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда, 

да се осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по 

образователни направления, включват се темите за постигане на отделни 

компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите 

и формите за проследяване на постиженията на децата. 

 В Детска градина „Зорница” се работи по програмна система 

„Моливко”, издателство „Слово” І група и  „Приказни пътечки” на 

издателство „Булвест 2000” – ІІ, ІІІ и ІV група. 



 

 

 IV. Механизъм за взаимодействие между участниците в 

предучилищното образование. 

 Съгласно чл. 21 ал. 2 от Закона за Предучилищното и училищното 

образование участниците в образователния процес са: децата, учителите, 

директора, други педагогически специалисти  и родителите. 

 Сътрудничеството и взаимодействието между родителската общност 

и детската градина се осъществяват при условия и по ред, определени с 

Правилника за дейността на детска градина № 32 „Зорница” гр. Добрич. 
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