
 

 

 

 

Общ. Брезник 

гр. Брезник 

ул.”Борис Антов” 3 

Тел: 07751 / 21 44 

GSM: +359 / 887 697 628 

E-mail: brezitsa@gmail.com 

 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                       Утвърдил:…………  

                                                                               /Е.Алексова/ 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ БРЕЗНИК  

ЗА ПЕРИОД 2016/2020г. 

 

Планът за действие се основава на целите и приоритетите на Стратегията  за развитие на Детска градина“Брезица““ (2016-2020),  

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование 

и ДОС. 

 

 

              

№ 

 

ДЕЙНОСТИ 

    

СРОК 

ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА, 

ИНСТИТУЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ;  

ОТГОВОРНИК 

ФИНАНСИРАНЕ ИНДИКАТОРИ 

 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.  Повишаване качеството на образование 

mailto:brezitsa@gmail.com


1.1. 

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. 

Август 2016г. Директор  не изисква средства 

Утвърден план за 

изпълнение на 

стратегическите цели. 

Актуализирани вътрешни 

правилници. 

1.2. 

Създаване на актуална 
вътрешна нормативна 
уредба за изпълнение 
дейностите. 

Август , 

Септември 

2016г. 

Директор, 
председатели на 
постоянни комисии  

Не изисква средства 

Актуализирани 

вътрешни нормативни 

актове Да  

Не. 

1.3. 
Изграждане на  система 
за качество. Март 2017г. 

Директор 
  Средства за консултанти 

Изградена система 

за качество 

Да 

Не 

1.4. 

Изграждане на  екипи 
за: подкрепа за 
личностно развитие на 
детето     

Септември 

2016г. 
ПС  
Екипи  Не изисква средства 

Изградени  екипи за  
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
детето     



 

 

1.5. 

Осигуряване на педагог 
с квалификация по 
психология за 
изготвяне на скрининг-
тестовете за децата на 3 
год. 

Септември 

2017г. 
Директор 
  Средства от Бюджета Проведени тестове 

1.6. 

Ясно дефиниране на 
системата от индикатори 
за контрол и 
инспектиране на 
образователната 
институция 

Февруари 2017г. 
Директор 
Педагогически съвет Не изисква средства 

Разработени индикатори 
за контрол и 
инспектиране на 
образователната 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2.  Имиджова, е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на Образователната 

институция. Партньорство. 

 

 

2.1. 
Създаване на 
Обществен съвет към 
детската градина  

Февруари 2017г. Директор 
 

Не изисква средства Създаден съвет 

2.2. 

Търсене на контакти с 
институции, 
фондации и 
организации за 
подпомагане 
дейността на детската 
градина 

Април 2017 

2017г. 

Директор 
 

Не изисква средства Изградена система за 
комуникация с външни 
звена. 

2.3. 
Приемственост с 
начина на живот в 

постоянен. Педагогическите 
специалисти 

Не изисква средства Уеднаквяване на 
изискванията 



семейството, 
съобразяване с 
детската 
индивидуалност, 
потребности и 
интереси, независимо 
от етническия 
произход 

 

2.4. 

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

постоянен Директор 
 

Не изисква средства Създаден сайт 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.ФИНАНСИРАНЕ 

 

3.1. 

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

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 
Директор 
 Не изисква средства 

Обучения; 

Техника; 

Други необходими 

ресурси. 

3.2. 

Разработване на 
бюджета, съобразно 
действащата 
нормативна уредба 

Декември 
2016г. – 
 
2017г. – 

спрямо 

Стандарта за 

финансиране 

Директор, 
счетоводител 
 

Не изисква средства 

Разработен и 
актуализиран бюджет, 
съгласно Стандарта за 
финансиране на 
институциите.  
Да Не 

3.3. 
Осигуряване на 
прозрачност и постоянен 

Директор, 
счетоводител Не изисква средства 

1.Публикувани   на сайта 
на градината: - 



публично отчитане на 
средствата от бюджета 
и извън бюджетните 
приходи. 

Бюджет,Отчети по 
тримесечия, полугодия и 
календарна година; 
 2.Процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка 

3.4. 

Разработване на 
процедури по 
постъпване и 
разходване на 
извънбюджетни 
средства от дарения, 
спонсорство, проекти 
и др. 

Февруари 

2017г. 

Директор, 
счетоводител 
 

Не изисква средства 

Разработени 
процедури по 
постъпване и 
разходване на 
извънбюджетните 
средства 
Да Не 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:Усъвършенстване системата за  квалификация 

 

4.1. 

Планиране, 
реализиране и 
документиране 
на 
квалификационната 
дейност за 
педагогическите 
специалисти на 
вътрешно ниво 

М. септември 

2016, 2017, 2018, 

2019 

Директор, 
учители 
 

Не изисква средства 

Планирани средства за 
квалификация, 
документиране на 
вътрешната 
квалификация. 

4.2. 

Създаване на стимули за 
мотивация за 
повишаване 
квалификацията на 
кадрите чрез учене през 
целия живот. 

постоянен 
 
Директор 
 

Съгласно предвидени  в 
Бюджета средства    за 
награди 
 

Проведени анкети за 

допитване 

Да 
Не 

4.3. 

Мултиплициране и 
практическо 
приложение на 
добрия 
педагогически опит.  

постоянен 
Всички 
педагогически 
специалисти 

Не изисква средства 

Проведени       дни       на 
отворени врати  
Да  
не 



4.4. 

Планиране, 
реализиране и 
документиране на 
квалификационна 
дейност за 
педагогическите 
специалист, 
проведена от други 
организации 

Начало на 

учебна година 
Председател  на 
комисия 

Не изисква средства 

Реализиране на 
потребностите на 
учителите 

4.5. 

Изграждане на 
система за външна 
квалификация. /От 
регистъра/. 

Март 2017г. 
Директор 
председател      на 
комисия 

Не изисква средства 

Изградена      система за 
квалификация 

4.6. 
Споделяне на 
ефективни практики. 

постоянен 
Всички 
педагогически 
специалисти 

Неизисква средства   за 
Вътрешни практики; 
Командировъчни в 
мястото  на  посещения 

Проведени открити 
практики, наблюдения на 
такива 
 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ5: Работа с родителите 

 

5.1. 

Организация на 
взаимодействието 
„детска градина – 
семейство“ събразно 
Механизмът за 
взаимодействие между 
участниците в 
педагогическия процес 

Февруари 2017г. Директор 
 

Не изисква средства Подобряване на 
партньорството 

5.2. 

„Стимулиране 
поведение, в което 
децата израстват и 
преуспяват“- тренинг с 
родителите 

Март 2017. Учители по групи  Не се изисква средства Уеднаквяване на 
изискванията, отлично 
формирани личности 

5.3. 
Представяне на ромски 

фолклор (песни, танци, 

Април 2017г.- по 

проекта 

Учителите на 
отделните дейности 

Не се изискват  Извършена 
пререгистрация 



празници и обичаи) като 

тяхно изпълнение или 

на запис. 

 

5.2. 

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

Март 2017. Учители по групи  Не се изисква средства Партньорство и 
сътрудничество с 
родителите 

 


