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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ“БРЕЗИЦА“   

 

 

 

  През изминалия период 2016-2018г. детска градина „Брезица“ успешно 

реализира своите приоритети, оперативни цели и  мисия, заложени в Плана 

за действие към Стратегията за развитие. Двугодишният план за действие 

към Стратегията се изпълнява успешно, като цяло поставените оперативни 

цели и задачи са реализирани.  

 

ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1. - Повишаване качеството на образование 

са осъществени следните дейности: 

 

1. Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели. 

Актуализирани вътрешни правилници. 

2. Актуализирани са  вътрешни нормативни актове 
3. Налице са документи за управление на качеството. 
4. Изградени  екипи за  подкрепа за личностно развитие на детето     
5. Обучени са две учителки за изготвяне на скрининг-тестовете за 

децата на 3 год. 

6. Разработени индикатори за контрол и инспектиране на 

образователната институция 

 

ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2.  Имиджова, е-политика, работа с медии и 

външни звена изграждащи имидж на Образователната институция. 

Партньорство. – са осъществени следните дейности: 

 

1. Създаден е обществен  съвет 

2. Изградена система за комуникация с външни звена. 

3. Целенасочена работа за уеднаквяване на изискванията 

4. Създаден е  сайт на детската градина. 

 

ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.ФИНАНСИРАНЕ 

 
1. Разработен и актуализиран бюджет, съгласно Стандарта за 

финансиране на институциите.  
 

2. Публикувани   на сайта на градината: - Бюджет, Отчети по  
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3. тримесечия, полугодия и календарна година, Процедура за възлагане  
         на обществена поръчка 
 

4. Разработени процедури по постъпване и разходване на 
извънбюджетните средства 
 

ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:Усъвършенстване системата за  
квалификация 

 

1. Планирани средства за квалификация, документиране на вътрешната 

квалификация 
2. Проведени анкети за допитване 

 
 

3. Проведени       дни       на отворени врати  
4. Реализиране на потребностите на учителите 

5. Изградена      система за квалификация 
6. Проведени открити практики, наблюдения на такива 

 

ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ5: Работа с родителите 

 

1. Подобряване на партньорството 

2. Уеднаквяване на изискванията, отлично формирани личности 

3. Партньорство и сътрудничество с родителите 

 

 

 

 

Директор:…………….. 

/Е.Алексова/ 


