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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ БРЕЗНИК  

ЗА ПЕРИОД 2016/2020г. 

2018/2019г., 2019/2020г. 

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. 

1.Непрекъснат 

стремеж към 

развитие на 

професионално-

личностните 

качества и на 

професионалните 

умения на 

учителите, 

съобразно 

изискванията на 

съвременния живот 

и повишаване на 

авторитета  на 

учителя;  

1.2. Промяна в 

общуването 

между 

заинтересовани 

страни – 

взаимодействие, 

взаимопомощ;  

1.3. Създаване на 

институционалн

а култура, 

изграждаща 

лидери; 
 

септември 

2018/2020. 
Директор  средства за квалификация 

Утвърден план за 

външна и вътрешна 

квалификация 

Актуализирани вътрешни 

правилници. 

1.2. 

 Интелектуално, 

емоционално, 

социално, духовно-

нравствено и физическо 

Септември 

2018/2020г. 
учители по групи  Не изисква средства 

Актуални годишни 

планове и оперативни 

документи 



развитие и подкрепа на 

всяко дете и в 

съответствие с 

възрастта, 

потребностите, 

способностите и 

интересите му; 
 

1.3. 

Повишаване 

привлекателност

та на 

учителската 

професия и 

социалния 

статус на 

учителя. 
 

ноември/декемв

ри 2018 

Директор, комисия 
квалификация 
  

Средства за дейности 

информация, кръгли 

маси, висок 

професионализъм 

1.4. 

Изграждане на  екипи 
за: подкрепа за 
личностно развитие на 
детето     

Септември 

2019г. 

септември 2020г. 

ПС  
Екипи  Не изисква средства 

Изградени  екипи за  
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
детето     
 

 

1.5. 

Единство и 

партньорски 

взаимоотношения 

между детската 

градина, обществения 

съвет, училище и 

общественост за 

личностното и 

Септември 

2018/2020гг. 
Директор, учители 
  Средства от Бюджета 

партньорство и 
уважителност, 
единомислие 



социално развитие на 

детето и утвърждаване 

на авторитета на 

детската градина. 
 

1.6. 

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

ноември 2019 
Директор 
Педагогически съвет Не изисква средства 

Разработени индикатори 
за самооценка и 
инспектиране на 
образователната 

 

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

институция. Партньорство. 

 

 

2.1. 

Запазване облика на 

детската градина и 

нейната визитка - 

първи юни – ден на 

детето и на детската 

градина. 
 

септември 

2018/2020. 

Директор, ПС 
 

средства спонсори утвърден празник на 
ДГ“Брезица“ – 1 юни 

2.2. 

Реализиране на 

ефективна рекламна 

кампания за 

постиженията на 

детската градина. 
 

септември 

2018/2020г. 

Директор 
 

при необходимост наличие на сайт на ДГ 

2.3. 
Превръщане на постоянен Педагогическите 

специалисти 
Не изисква средства богати информационни 

табла, постери, актуален 



детската градина в 

информационен 

център с публикуване 

за свободен достъп на 

тематични 

разпределения, 

разработени теми, 

интересни практики, 

рисунки, снимки и др 

 сайт 

2.4. 

 
Подпомагане на 

родителите при 

възпитанието на 

децата, ежегодно 

провеждане  на 

отворени врати, 

тържества и общи 

форми на работа. 
 

постоянен Директор 
 

Не изисква средства утвърдена практика 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.ФИНАНСИРАНЕ 

 

3.1. 

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

2019г., 2020г. 
Директор 
 Не изисква средства 

Обучения; 

Техника; 

Други необходими 

ресурси. 

3.2. 

Ефективно планиране, 

управление и контрол 

на публичните 

средства. 
 

Декември 
2018г. – 
2020г. – 
спрямо 
Стандарта за 
финансиране 

Директор, 
счетоводител 
 

Не изисква средства 

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



3.3. 

Редовна актуализация и 

въвеждане на системата 

за финансово 

управление и контрол - 

вътрешни актове, 

заповеди, правила, 

решения, указания, 

инструкции, процедури 

и др. за отлично 

функциониране на 

организацията. 
 

постоянен 
Директор, 
счетоводител Не изисква средства 

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

3.4. 

Въвеждане на 

вътрешни процедури, 

включващи системи за 

превантивни мерки , 

система за проверка на 

сигнали за корупция и 

наличие на индикации 

за измами и нередности 
 

септември 

2018/2020 

Директор, 
счетоводител 
 

Не изисква средства 

Разработени 
процедури по 
постъпване и 
разходване на 
извънбюджетните 
средства, СФУК 
 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Оптимизиране на взаимоотношенията 
 
 

4.1. 

 

Иницииране на 

дейности, чрез които 

родители, деца, 

местна общественост 

да разберат и оценят 

работата на всеки 

учител. 

М. септември 

2018г. 

м.април2019 

Директор, 
учители 
 

Не изисква средства 

общи инициативи, 
открити моменти, 
празници 



 

4.2. 

Актуализация на 

всички вътрешни 

актове, свързани с 

структурирането, 

функционирането и 

мониторинга на 

организацията, с цел 

яснота във 

йерархията, 

взаимоотношенията, 

отговорностите, 

задълженията и 

правата на 

работещите, децата, 

родителите и 

отделните партньори 

на ДГ. 
 

м.октомври 2018 

м.октомври 2019 

 

 

 
Директор 
 

не се изискват средства 
 

 
СФУК, вътрешни 
правила и инструкции - 
разработени 

4.3. 

Поддържане на 

коректни, колегиални 

и конструктивни 

взаимоотношения в 

колектива, основани 

на разбирателство, 

взаимопомощ, 

толерантност, 

уважение и обич. 
 
 

постоянен 
Всички 
педагогически 
специалисти 

Не изисква средства 

„Мост към добрината“ 
Изграждане на 

позитивна среда, 

основана на 

сътрудничество, 

разбирателство  и 

взаимно уважение с 

всички участници и 

партньори. 
 

4.4. 
 

Изграждане на 

м.ноември 

2019г. 
директор, учители Не изисква средства 

Формирани уважителни 
взаимоотношения  



училище за родители 
 

4.5. 

Редовно предлагане 

на  педагогическа, 

дидактическа и 

психологическа  

литература на 

родителите. 
 
 

постоянен учители Не изисква средства 

информираност и активно 
участи 

4.6. 

Обогатяване и 

разширяване на 

взаимоотношенията 

дете – учител, учител 

– родител, дете – 

учител – ръководство, 

родител – учител –

ръководство 
 
. 

постоянен 
Всички 
педагогически 
специалисти 

Неизисква средства   за 
 

Проведени открити 
практики, наблюдения на 
такива, родителски 
срещи, консултации, 
отворени врати 
 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ5:  Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в детската градина. 

  
 

5.1. 

Реализиране на 

конкретни мерки, 

основаващи се на 

принципите на 

превантивен контрол 

и дейности за 

ограничаване и 

Февруари 2019г. Директор 
 

Не изисква средства осигуряване на 
безопасни условия на 
обучение и итруд 



преодоляване на 

опасностите. 
 

5.2. 

Провеждане на 

дългосрочни 

действия, касаещи 

здравното 

осигуряване, 

физическата култура, 

гражданските права и 

творческите дейности 

на децата, отнасящи 

се до 

непосредствената 

сигурност и 

безопасност на децата 

в детската градина. 
 

декември 2018 

декември 2019 

Учители по групи  Не се изисква средства сигурност и комфорт 

5.3. 

Защита на деца в риск постоянен  

 

 

 

директор 
учители 

Не се изискват  ресурсен учител, 
политики 

5.2. 

Засилен контрол по 

изпълнение на 

дейностите, свързани 

с осигуряване на 

безопасни условия на 

обучение и труд. 
 

ежемесечен директор 
група по безопасност  

Не се изисква средства осигуряване на 
безопасни условия на 
обучение и итруд 

 


