
 



Увод 

„За да постигнем големите си цели, трябва не само да мечтаем, 

но и да действаме, не само да планираме, но и да вярваме”. 
 Анатол Франс 

 

Българското предучилищно образование утвърждава в своето историческо и 

демократично наследство, европейски ориентиран образователен модел върху 

философията и стратегическите послания за учене през целия живот. Реализирането на 

тази концепция има своите основания и приоритети в периода на предучилищното 

детство. 

                                                                                                                     Проф. Д. Гюров 

 

Детската градина е мястото, където детето за пръв път попада в една 

организирана по нов за него начин социална среда, изгражда навици, формира 

поведенчески модели. Детската градина е и мястото, където се формира положително 

отношение към училището, усвояват се знания и компетенции, създава се мотивация за 

учене. 

Девиз: ДГ „Мики Маус” – ЩАСТЛИВИ ДЕЦА! 

 
Настоящата сратегия определя актуалните цели и перспективи в развитието на ДГ 

„Мики Маус” за периода 2020-2024 година. Тя се основава на принципите на ЗПУО, 

Наредба 5 за ПУО, държавните образователни стандарти и  други нормативни документи 

на МОН, преоритетите на МОН и спецификата на развитие на ДГ „Мики Маус”.  

  

Стратегията е основана на разбирането, че главна ценност в образователната 

система е детето. Всяка идея в стратегията за развитие на ДГ ”Мики Маус” - Габрово е 

осмислена през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в 

образователния процес следва да бъдат подчинени на основната цел- осигуряване на 

равен достъп и качествено образование за нашите деца. 

 
Намеренията на стратегията са чрез реализиране на системата от управленски, 

административни и педагогически действия, залегнали в нея и съобразени с традициите, 

социално- икономическите условия и съвременните образователни идеи да се утвърди 

авторитета на детската градина като институция, отговаряща на потребностите на 

обществото и европейските образователни изисквания.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

 
Стратегията на ДГ „Мики Маус”  е система от педагогически идеи и поредица от действия, 

които очертават перспективното 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. Дългосрочното планиране ще повиши ефективността на 

управленските процеси в детската градина. 

Стратегията ще даде възможност да се утвърдят в практиката на детската градина всички 

нови тенденции и виждания за развитието на предучилищното възпитание, за да се 

постигне гъвкавост, динамичност и адаптивност в процеса на взаимодействие с детето. 



Тя съхранява добрите традиции и достойнства, начертава бъдещите посоки на действия и 

резултати, търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. Стратегията анализира 

силните страни и вероятните трудности и проблеми за реализирането й. Стратегията е 

съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, принципи, дейности и цели определящи 

нейната структура и съдържание.  

 

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

Семейна общност и родители на децата- функциониращо и действащо ”Училище за 

родители”, Тренинги с родителите, включване на родители в работа по проекти 

Връзки с неправителствени организации, Общински структури и институции=  

Община Габрово, РУО Габрово, Исторически музей, Народни читалища, Куклен театър , 

ДХС, НМО, РЕМО „Етър”, ИМКА Габрово и др 

 

 

Силни страни  Затрудняващи моменти  

-Педагогическият екип работи в тясно 

сътрудничество и партньорство с 

родителите.  

-Участия в общински мероприятия.  

-Проктивна родителска общност. 

-Работа с културни и държавни 

институции  

-Установени традиции в 

приемствеността с училищата от 

района. 

- Създадени са ползотворни връзки с 

обществени организации и институции – 

ДХС,НМО, Куклен театъ,рРЕМО Етър  

- Разширени са контактите с нови 

партьори 

-Работа по много и иновативни проекти и 

Национални програми 

- Липса на трайни контакти с фирми и 

спомоществователи.  

- Недостатъчно прилагане на 

разнообразни инициативи за повишаване 

активността на родителите.  

- Недостатъчно е включването на 

родителите в педагогическото 

взаимодействие в детската градина.  

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ: 
 

- На базата на досегашен опит  да се продължи работата по сътрудничество и 

взаимопомощ със семейството чрез нетрадиционни форми / посещения и включване на 

родителите в педагогическо взаимодействие/ - „Ден на отворени врати”, ”Библиотека за 

родители”, Тренинги, „Работилница за родители” и др. 

-Утвърждаване на създадената система за обмен на информация със семейството 

и училището. Развиване на онлайн комуникация с родители в условията на пандемия от 

КОВИД 19 

- Създадена система за външна изява на деца и учители. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТАСРЕДА 

1.1. Деца 

 



ДГ ”Мики Маус”  функционира с 6 групи в две бази: на бул. Могильов №74 и в с. 

Враниловци. 

В ДГ ”Мики Маус” се приемат деца от  3 до 7 годишна  възраст по желание на 

родителите/съгласно ЗНП и ППЗНП/,изразено с писмена заявление. Групите се оформят по 

възрастов признак, по желание на родителите и Правилата за прием на Община Габрово. 

Приемът се осъществява целогодишно при наличие на свободни места.  

Групите са сформирани по възрастов признак . 

Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. 

Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и 

Конституцията на Република България. 

 

Силни страни  Затрудняващи моменти  

- Детската градина работи с пълен 

капацитет групи. Наблюдава се тенденция 

към увеличаване броя на децата 

- Децата са физически и психически здрави 

и правилно развити.  

- Преместване на децата има само при 

промяна местоживеенето на семейството.  

- Висок процент обхванати деца 

- Има приемственост между ясла и детска 

градина, както и между детска градина-

начално  училище.  

- Осигурено е здравно обслужване и здравна 

профилактика.   

- Сътрудничество и взаимопомощ с 

обществени и културни институции и 

родителите на групите.  

  

1.Материалната база се намира в район 

застроен с много жилищни блокове, което 

често се посещава от външни лица и това 

води до често разрушаване на съоръжения 

на двора.  

2. Неблагоприятни социални фактори: 

- нарастваща агресивност сред децата; 

- част от семейства са засегнати от 

финансова криза и безработица. 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ  

- Разчитане на творческия заряд, креативност, любознателност и висока 

сензитивност на децата.  

- Поощряване на позитивното общуване между децата и стимулиране на 

познавателната активност.  

- Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на 

напрежението, агресията и негативните прояви.  

- Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуално развитие и 

диференцирани грижи. 

 
1.2. Анализ на кадровата осигуреност 

1.Численост:  

Общата численост на персонала е 25  

Педагогически персонал-14, от тях:  

*1 директор  

*1 логопед  

*1 главен учител 

*6  старши учители  

*5 учители  

 

Непедагогически персонал – 11 

2.Образователен ценз:  

3.Педагогически персонал:  



*с висше образование, с образователно - квалификационна степен -магистър - 10; *с висше 

образование, с образователно - квалификационна степен - бакалавър- 1;  

*с образователно- квалификационна степен –специалист/проф. бакалавър – 3;  

с V ПКС - 1; с IV ПКС- 5;  с II ПКС- 0; с I ПКС- 3; 

 

3.1.Непедагогически персонал:  

* средно специално образование – 5; средно общо – 6;  

* образователна квалификационна степен - бакалавър – 1;  

* образователна квалификационна степен - магистър –2; 

 

Силни страни Затрудняващи моменти  

- Квалифициран педагогически персонал с 

опит и стаж в по- голямата си част.  

- Утвърдена екипност на различни 

равнища.  

- Много добра вътрешно-методическа  

квалификация, съдействаща развитие на 

творческите интереси и новаторско 

отношение към педагогическия труд.  

- Създадени условия за лична изява и 

професионална удовлетвореност.  

- Работа в екип на различни нива-

педагогически и обслужващ персонал.  

- Участие в курсове за поддържаща 

квалификация към специализираните 

департаменти на педагогическите 

факултети към различните университети 

 

 

- Прекалена административна 

натовареност на директора и 

педагогическия колектив.  

 

- Недостатъчни умения на учителите за 

работа по европейски проекти 

  - Придобиване на образователна –

квалификационна степен - все по-голям 

брой учители.  

- Дългогодишна съвместна работа във по- 

голяма част от екипите  

-Възможност директора сам да прави 

подбор при назначаване на персонал.  

-Осигурена здравна профилактика и 

мониторинг на работното място от 

лицензирана фирма- 

- Работещи специалисти в ДГ- Логопед и 

психолог 

 

 

В период от една година предстои 

пенсиониране на 4 учители, трима от 

които с I ПКС. Сформиране на нови екипи 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ  

 

- Популяризиране в специализирания печат и внедряване на собствен 

педагогически опит и знания в практиката на детската градина  

- Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации, обучения 

и квалификации да продължават да  стават достояние на целия педагогически екип чрез 

различни форми 

 

 

 

1.3. Педагогическо взаимодействие 



 

В детската градина възпитателно - образователната работа се осъществява по 

Програмата на доц. Е. Русинова и екип.  

С решение на Педагогическия съвет всички групи към детската градина се обучават 

по програмна система „ Чуиден свят” на издателство „Просвета”. Планирането е гъвкаво и 

мобилно, съобразено с ДОС - по образователни направления и ядра. След предварително 

проучване на програмата за съответната възрастова група и необходимите помагала, 

пособия и дидактични материали към нея, учителските екипи прилагат образователна 

стратегия, която е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им 

развитие и мотивационни потребности. В процеса на възпитателно-образователната работа 

се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален 

комфорт на децата. 

 

Силни страни  Затрудняващи моменти  

-Педагогическо взаимодействие се основава 

на хуманно-личностния подход.  

-Създадена е оптимална образователна 

среда, осигуряваща активно участие на  

децата в различните дейности и 

способстваща за пълноценна реализация на 

детските възможности.  

-Осигурява емоционален комфорт за 

създаване на позитивна мотивация у 

децата.  

-Стимулира активната позиция на детето 

в процеса на общуването на всички нива.  

-Създадени са условия за стимулиране на 

креативното мислене и въображение у 

децата.  

-Приобщаване на децата към 

общочовешките ценности и национални 

традиции.  

- Популяризиране на художествено-

творческите способности у децата-

конкурси, състезания, концерти и др.  

- Наличие на възможности за 

допълнителни дейности по интереси- 

школи. 

-  Недостатъчна превантивна педагогика.  

-  Дефицит във физическото развитие.  

-  Липса на адекватна корекционна дейност 

при работа с деца с прояви на агресивна 

нагласа.  

-  Липса на технологична обезпеченост за 

осъществяване на диагностичния процес  

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ:  

 

-Овладяване на принципите и методите на позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.  

- Повишаване на квалификацията / посещаване на курсове, тренинги, обучения и 

самообучение/.  

Работа по иновативен проект „ Ритъм терапия и релационна психомоторика” като 

превенция на рисково и агресивно поведение при деца. 

 

 

 

 

 

1.4. Учебно-техническа и материална база 

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 

занимални, спални и сервизни помещения, умивалници, кухненски и административен 



блок,  салон за развлечения,  логопедичен кабинет,  методичен кабинет, здравен кабинет, 

кабинет на директора, кабинет на касиера и ЗАС, кабинет домакин, медицински кабинет,  

дворни площадки със спортни съоръжения и уреди.  

Достатъчни аудиовизуални технически средства, подпомагащи педагогическия 

процес – компютри и принтери за административния персонал, всяка група е оборудване с 

лаптоп, бяла дъска или HD телевизор, както и проектор В учителската стая функционира  

принтер,  копир и скенер. В групите има касетофони, телевизори, музикални уредби. 

Библиотечен фонд- периодичен печат, специализирана педагогическа и 

психологическа литература, утвърдени учебни помагала и други.  

Оборудван двор за дейности на открито, макар и морално остарял. Нов 

реконструиран вътрешен двор по програма ПУДООС, с билкови градини и съоръжения за 

игра и труд на открито. 

 

 

Силни страни  Затрудняващи моменти  

- Подменена дограма и окачен таван в 

базата в с. Враниловци  

- Обособени помещения за всяка група. 

Санираният сграден фонд се руши поради 

некачествено изпълнение на ремонтните 

дейности преди повече от десетилетия 

-Детската градина разполага с 

необходимите учебно –технически 

средства  

-Детската градина разполага с методичен 

кабинет, логопедичен кабинет, салон за 

развлечения..  

-двор с необходимите съоръжения и уреди 

за всяка група . 

-Заведението разполага със възможности 

за отопление на газьол и газ 

Подменен газов котел през 2019 г. 

- Системи за модернизиране на 

педагогическо взаимодействие и обучение 

на децата за всяка група.  

 

- Морално остарели уреди и съоръжения на 

двора  

- Стара и ниска ограда , която не отговаря 

на санитарните изисквания. 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ:  
 

-Търсене на възможности за включване на  спонсори в различните дейности  

- Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос за обновяване на МТБ.  

- Да продължи работата по кандидатстване по национални и европейски фондове и 

програми за благоустройство на детската градина и обогатяване на МТБ.  

- Включване в общинска програма за реконструкция и основен ремонт за оградата на 

детската градина и благоустройство на двора 

- Цялостен ремонт на базата в с. Враниловци- реконструкция на сградата, саниране, 

изграждане на отоплителна система, котелно помещение, изцяло нови оборудване и 

обзавеждане за две групи 

 

 

1.5. Финансиране 

 

Финансирането на детската градина е смесено - от държавата и от общината. 

Заплатите на персонала, издръжката на здравния кабинет и подготвителните групи се 

осигуряват от делегирани ”Държавни дейности” Издръжката на останалите възрастови 

групи се осигурява от общината – делегирани “ Местни дейности”, съгласно нормативна 

уредба.  

ДГ ”Мики Маус” е на делегиран бюджет от 2009 година. 



Заплатите на учителите са обвързани с национални програми - диференцирано заплащане, 

кариерно развитие и др.  

Съществуват други алтернативи, допускани от Закона за предучилищно и училищно 

образование, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство. 

 

Силни страни  Затрудняващи моменти  

-Делегиран бюджет, управляван от 

директора по приоритетите на детската 

градина.  

- Привличане на дарения от родители.  

- Приходи от собствена дейност – наем от 

школи по интереси.  

- Приходи от дарения на дейността,  

- Функционираща и действаща Система по 

финансово управление и контрол, относно 

вътрешни правила за разглеждане на 

офертите по ремонти, услуги, доставки, 

работни заплати и др.  

- Функционираща и действаща комисия по 

отчет и контрол на даренията.  

 

- Липса на средства за основен ремонт на 

оградата и благоустрояване на двора на 

детската градина.  

- Недостатъчни средства за заместници 

на титулярите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ  
 

-Мотивиране и стимулиране на родителите към спомоществователство.  

-Да продължи работата по кандидатстване и включване в различни проекти и програми за 

финансиране.  

-Реализиране на благотворителни изложби, спектакли, концерти и др.  

 

 

 

 

1.6. Идентификация на проблемите 

ОБЩИ ПРОБЛЕМИ 

- Недостатъчна финансова обезпеченост на цялостния процес в детската градина-

закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда.  

- Липса на национална стратегия за спорта при най- малките. 

          СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ  
- Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна възраст 

и липса на адекватна корекционна система.  

- Проблеми с родителите - неразбиране целите на детската градина, разминаване на 

критериите за развитие и възпитание на децата, свръхпретенции и др.  

- Липса на общи разбирания с родителите по отношение закаляването на децата  

 

 

ІI. МИСИЯ  
Детската градина е призвана да постави основите в личностното развитие на 

бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова 

идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, 

основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, 

с критично мислене и творческа нагласа, притежаващи богатство от широки интереси, 

знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

Мисията на ДГ „Мики Маус“ е: 



• Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; 

• Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото 

развитие; 

• Да мотивира учителите и останалия персонал да реализират в най-висока 

степен уменията си; 

• Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина 

е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от 

предучилищна възраст.  

Утвърждаване на съвременни традиционни и иновативни модели на педагогическо 

взаимодействие,осигуряващи максимално развитие на личностния потенциал,  пълноценна 

социална реализация и развитие на детските способности.  

 

 

ІІI. ВИЗИЯ  

 
В общественото пространство детската градина да се утвърди като модерна гъвкава, 

конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социо-културна, 

възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор 

на деца, родители и учители. В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към 

следната визия: 

• Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и 

подкрепяно. 

• Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се гарантира тяхното 

умствено, емоционално, социално, личностно, психическо, физическо и 

творческо развитие. 

• Съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован 

педагогическо взаимодействие в педагогическото взаимодействие. 

• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 

сътрудничество и педагогическа информация. 

• Средище за хора, които обичат децата и професиите си, поддържат 

квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока 

професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 

 

 

ІV. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА  
Осигуряване на условия за гарантиране на качествено възпитание и образование на 

всяко дете от предучилищна възраст и основа за учене през целия живот.  

Осигуряване на безопасна, стимулираща и грижовна среда за всяко дете, която да 

предоставя възможност за силен начален старт при постъпване в училище и възможност за 

цялостното му развитие. 

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детската 

градина за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за 

осъществяване на многостранни инициативи. Детската градина да се превърне в център 

за иновации. 

 

V. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:  
1.Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на 

икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и 

развитие на учителите.  

2. Хуманизация на педагогическото взаимодействие и преоткриване на детската 

личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество.  

3. Развитие на личността на детето, както и придобиване на компетентности, 

необходими за по нататъшно личностно и професионално реализиране с нагласа за учене 

през целия живот. 



- Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му 

- Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на 

развитието и реализацията им 

4. Усвояване и развитие у учителите на компетенции за образователно 

взаимодействие с децата и оптимизация на сътрудничеството със семейството. 

5. Осигуряване на оптимална училищна готовност за всяко дете, създаване на 

мотивация за учене, безболезнено приемане на новата социална роля „ученик“ и 

гарантиране успешно включване на 6-годишните деца в училищното образование. 

6. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската 

градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на 

държавен образователен стандарт.  

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна образователна 

среда в детската градина.  

Еднакви условия за социализация, възпитание и обучение на деца от ПУВ в 

двете бази на детската градина. 

Подобрена материална база с достатъчно технически средства и повече съоръжения 

за игра. 

Формирано у децата чувство за приобщеност към социалната среда и към бъдещата 

социална роля „ученик“. 

2. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо 

развитие на децата.  

3. Внедрени и реализирани нови педагогически технологии в практиката.  

4. Придобити нови професионални квалификационни степени. Променена нагласа в 

мотивите и очакванията на педагогическия колектив. 

Изградена позитивна подкрепяща среда за децата и сътрудничество между 

семейство и детска градина. 

5. Разширяване на взаимодействието-учител-дете-семейство с цел изграждане на 

детската личност.  

Изградени връзки с други детски градини в системата за  междуинституционална 

квалификация и обмяна на опит. 

6.Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с други социални, 

обществени и културни организации.  

7. Решаване на проблеми.  

8. Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора.  

 

VII. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ 

1.1.Популяризиране на дейността и постиженията на детската градина -  

- нова работеща ефективно интернет страница на детското заведение;  

- участие в конференции, фестивали ,изложби, конкурси и други обществени прояви  

1.2. Включване в различни проекти и национални програми.  

1.3.Търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни 

институции с цел разнообразяване и подпомагане дейността на детската градина. 
           1.4. Стимулиране и мотивиране за изяви на деца и учители. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 



2.1.Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, организиране 

и провеждане на педагогическо взаимодействие съгласно ДОС - автодидактични игри и 

материали, интерактивни методи и др.  

2.2.Създаване на предпоставки и условия за пълноценна изява на творчеството и 

уменията на децата.  

2.3.Развиване на диагностичната практика чрез използване на набор от тестове за 

всяка възрастова група.  

2.4.Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните „деца.  

2.5.Сформиране на школи по интереси за децата - английски език, футбол, 

изобразително изкуство, народни танци, модерен  балет, карате - заплащане от родителите. 

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

3.1.Разработване на система за приоритетна квалификационна дейност- дигитални 

умения  

3.2.Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни 

равнища.  

3.3.Внедряване ,съхранение и популяризиране на добрия педагогически опит  

3.4.Обмяна на опит - паралелно, допълващо, циклично –по различни проблеми.  

3.5.Включване на учителите в курсове за придобиване на по- висока ПКС. 

 

4. СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

4.1.Обогатяване и поддържане на материално – техническата база.  

- осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи;  

- основно преустройство на дворното пространство;  

- обогатяване на игровата и дидактична база;  

- осъвременяване на интериора в групите  

4.2.Контрол на правилното разпределение на финасовите средства по бюджета.  

4.3.Организиране на различни “антистрес” дейности – ритъм терапия, спорт, 

културни мероприятия и др.  

 

5. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

5.1.Финансиране от общинския и държавния бюджет.  

5.2.Разработване и участие в проекти с външно финансиране.  

5.3.Привличане на спонсори.  

5.4.Реализиране на благотворителни прояви с участието на децата и екипа, 

обществени и културни институции.  

5.5.Доброволен собствен труд на учители и обслужващ персонал.  

5.6.Безвъзмезден труд за ремонтни  дейности от родители. 

 

VІІІ.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската 

градина. 

2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията 

се отчита пред Педагогическия съвет. 
3. Стратегията се приема за периода 2016-2020год., но при необходимост може да 

бъде актуализирана и преди крайния срок. 

4. Стратегията намира израз в Годишните планове за работа на ДГ „Мики Маус“, 

които се приемат за всяка учебна година от Педагогическия съвет. Същите се анализират в 

края на учебната година и се поставят целите и задачите за следващата година. 

 



 

 

Стратегията e приета на заседание на Педагогическия съвет - 14.09.2020г. с 

Протокол №1 

 

 


