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ОТЧЕТ НА ДВУГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2016/2018 г. КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016/2020г. 

 

  Планът за действие е разработен за периода 2016/2018г. към Стратегията за развитие 

на ДГ“Брезица“. Като цяло е реализиран в предвидените дейности и срокове. 

 

1. ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.  Повишаване качеството на образование 

№ 
дейности 

реализиран

о 

остава 

1. Изготвяне на анализ на образователната реформа 
в страната в контекста на европейските политики 
и стратегически цели за превръщането на 
образованието като национален приоритет и 
намиране мястото на образователната институция 
в контекста на промените. Квалификация на 
ръководния персонал по проблемите, свързани с 
образователната реформа и адаптирането на 
образователните политики към новите 
образователни  
цели. 

да - 

Утвърден 

план за 

изпълнение 

на 

стратегиче

ските цели. 

Актуализир

ани 

вътрешни 

правилниц

и. 

 

2. Създаване на актуална вътрешна нормативна 

уредба за изпълнение дейностите. 

да - 

Актуализи

рани 

вътрешни 

нормативни 

актове Да  

 

 

3. Изграждане на  система за качество. частично отпаднал

а 

норматив

на база 

4. 

Изграждане на  екипи за: подкрепа за личностно 
развитие на детето     

да - 
Изградени  
екипи за  
подкрепа 
за 
личностно 
развитие 
на 
детето     

 

5. Осигуряване на педагог с квалификация по 

психология за изготвяне на скрининг-тестовете за 

да – 

посетили 
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децата на 3 год. курсове 

две 

учителки 

6. Ясно дефиниране на системата от индикатори за 

контрол и инспектиране на образователната 

институция 

частично допълван

е  

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2.  Имиджова, е-политика, 

работа с медии и външни звена изграждащи 

имидж на Образователната институция. 

Партньорство. 

 

  

1. Създаване на Обществен съвет към детската 

градина 

да действащ 

2. Търсене на контакти с институции, фондации и 

организации за подпомагане дейността на 

детската градина 

да  

3. Приемственост с начина на живот в семейството, 

съобразяване с детската индивидуалност, 

потребности и интереси, независимо от 

етническия произход 

да продължа

ва 

4. -Своевременна информираност на родителите и 
обществеността, чрез сайта на детската градина  
- Провеждане на ефективна медийна политика 
- Поддържане уеб сайт 

да продължа

ва 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.ФИНАНСИРАНЕ 

 

  

1. Създаване на условия за участие в национални и 
други програми и проекти. Разработване на 
вътрешни проекти; 

да работа по 

проекти 

2. Разработване на бюджета, съобразно действащата 

нормативна уредба 

да ефективн

о 

усвояване 

на 

средстват

а 

3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане 

на средствата от бюджета и извън бюджетните 

приходи. 

да  

4. Разработване на процедури по постъпване и 

разходване на извънбюджетни средства от 

дарения, спонсорство, проекти и др 

да налице 

такива 

средства 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. Усъвършенстване 

системата на квалификация 

 

  

1. Планиране, реализиране и документиране 
на 
квалификационната дейност за педагогическите 

специалисти на вътрешно ниво 

да налице 

документ

и 

2. Създаване на стимули за мотивация за повишаване 

квалификацията на кадрите чрез учене през целия 

живот. 

да продължа

ва 



3. Мултиплициране и практическо приложение на 

добрия педагогически опит. 

да продължа

ва 

4. Планиране, реализиране и документиране на 

квалификационна дейност за педагогическите 

специалист, проведена от други организации 

да продължа

ва 

5. Изграждане на система за външна квалификация. 

/От регистъра/. 

да  

6. Споделяне на ефективни практики да продължа

ва 

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Работа с родителите 

 

  

1. Организация на взаимодействието „детска 

градина – семейство“ събразно Механизмът за 

взаимодействие между участниците в 

педагогическия процес 

да  

2. „Стимулиране поведение, в което децата 

израстват и преуспяват“- тренинг с родителите 

не предстои 

3. Представяне на ромски фолклор (песни, танци, 

празници и обичаи) като тяхно изпълнение или на 

запис. 

 

да по проект 

4. Изготвяне на изложба на млади таланти и 
родители ”Детската градина-привлекателна за 
деца и родители“ / фотоси, материали / 

да  

    

    

    

 

 

 

Изготвил:…………………… 

/Е.Алексова/ 

 

Приет на заседание на ПС на 04.06.2018г. 


