
                                                                   СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПЛАН 

                                           ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ 

                                                                                  за периода 2020 – 2024 г. 

 

N. Дейности по оперативна цел 1 

Повишаване качеството на 

образованието и създаване на условия за 

иновативна педагогическа дейност 

 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник и 

участници в 

изпълнението на 

дейностите 

Очаквани резултати Източници на 

финансиране 
Показатели за 

измерване на ефекта от 

дейността 

1. Педагогическо взаимодействие, 

основаващо се на позитивно възпитание, 

толерантност и не насилие 

 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Децата   се чувстват   

ценени.  Проявяват 

инициативност и 

отговорност. 

Не изисква 

средства 

Успешна социална 

адаптивност, 

интелектуални и 

личностни изяви на 

детето. 

2. Прилагане на иновативни образователни 

технологии и европейски компетенции 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Постигане на резултати 

гарантиращи 

просперитета в 

дейностите, поведението 

и общуването. 

Не изисква 

средства 

Разпознаваемост и 

отличимост на 

институцията 

 

3. Образователно- възпитателен процес с насока  сътрудничество за изграждане на практически нагласи и умения в жизнено важните 

сфери на семейните отношения, детската градина,  и социо - общността  чрез   Дейности от Програмната система на институцията 

 

Всеки месец 

през 

учебното 

време 

Директор, 

Зам. директор; 

Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Осигуряване на 

европейски ключови 

компетенции за 

подобряване на 

образователните 

постижения на 

подрастващите 

Не изисква 

средства 

Успешна социална 

адаптивност и 

активност  на детето 

в променящата се 

среда 

 



4. Създаване и използване на електронно 

учебно съдържание 

Началото на 

2021 г. 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Гарантира иновативни 

технологии 

Не изисква 

средства 

Използване на нови 

технологии 

5. Възпитаване в родолюбие и 

съпричастност както към националните, 

така и към глобалните проблеми на 

човечеството, чрез разнообразни форми 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Приобщаване към 

националните и 

общочовешки ценности. 

Творчество в 

опознаването на света 

Не изисква 

средства 

Реализиране на 

различни инициативи 

6. Предоставяне на  достъп   базите на 

детската градина за провеждане  на 

различни видове дейности 

 

През целия 

период 

Директор 

Зам. директор 

Създаване на 

допълнителни 

компетентности у децата 

 

Не изисква 

средства 

Допълнителни 

дейности извън ДОС 

-        народни танци 

-        англ. език 

 

 

 

Дейности по оперативна цел 2 

Оптимизиране условията за 

квалификационна дейност на 

педагогическата колегия чрез 

популяризиране на добри 

институционални практики, традиции и 

иновации в областта на преподаването 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник и 

участници в 

изпълнението на 

дейностите 

Очаквани резултати Източници на 

финансиране 

Показатели за 

измерване на 

ефекта от дейността 

1. Обмяна на опит чрез вътрешно 

институционални практики и методични  

обединения 

 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор, Зам. 

директор; Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

Повишаване на 

квалификацията на 

личностно и 

професионално ниво 

Не изисква 

средства 

Процентен дял на 

педагогическите 

специалисти 

участвали в 

поддържаща 

квалификация през 

периода 



2. Повишаване мотивация на учителите и 

непедагогическия състав за непрекъснато 

усъвършенстване и квалифициране, чрез 

информиране и осигуряване  условия за 

участие в квалификационни форми на 

различни равнища. 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор; Зам. 

директор; 

и всички 

педагогически 

специалисти 

 

Постигане на 

максимална ефективност 

и актуалност на 

образователно-

възпитателния процес 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет; 

лични средства. 

  Брой квалификационни 

кредити и процентен 

дял на участия на 

педагогическите 

специалисти в 

различни 

квалификационни 

форми 

  кариерно развитие и 

придобиване на 

повече и различни 

ПКС, удостоверено 

 с   документ. 

3. Създаване на тесни връзки с обучаващите 

институции и организации 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор 

Зам. директор 

Повишаване на 

педагогическата и 

методическата 

подготовка на 

педагогическите 

специалисти 

Не изисква 

средства 

Документи за 

удостоверяване на 

квалификация; 

 

4. Успешно функциониране на система  за 

награждаване на деца, родители, 

добротворци. Публичност и 

тържественост. 

 

Всяка учебна 

година на 

периода 

Директор 

Счетоводител 

Стимулиране на деца и 

родителска общност към 

активност и 

съпричастност 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Дарителски 

средства 

Спонсори 

Грамоти 

Материални стимули 

№ Дейности по оперативна цел 3 

Оптимизиране на възможностите на 

образователната институция да се 

превърне център за образователна, 

културна и социална дейност като 

атмосфера, дух и начин на мислене 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник и 

участници в 

изпълнението на 

дейностите 

Очаквани резултати Източници на 

финансиране 

Показатели за 

измерване на 

ефекта от дейността 



1. Проучване ниво на удовлетвореност от 

труда на работещите в институцията. 

м.  май 2021 

м.. май 2022 

м.. май 2023 

м.. май 2024 

Директор, зам. 

директор 

Положителна работна 

атмосфера 

Не изисква 

средства 

Висок процентен дял 

на удовлетвореност 

2. Осигуряване на условия за емоционален и 

психически комфорт на всички работещи 

в детската градина 

През целия 

период 

Директор, зам. 

директор, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Емоционална 

удовлетвореност 

Не изисква 

средства 

Спокойна и 

ползотворна 

атмосфера на работа 

3. Предотвратяване на синдрома бърнаут и 

справяне със стреса на работното място, 

чрез различни дейности с цел излизане от 

рутината на ежедневието 

/„Време за танци“, „ Минути за спорт “и  

Тимбилдинг и др./ 

През целия 

период 

Директор, зам. 

директор, 

педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Засилено чувство за 

принадлежност към 

екипа 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет; лични 

средства 

 

Повишена 

продуктивност и 

екипна ефективност в 

работата. 

4.       

№ Дейности по оперативна цел 4 

Утвърждаване на  създадената  система 

за обмен на  информация и 

сътрудничество със семейството, 

приемни  училища и институциите, 

подпомагащи дейностите на детската 

градина. Утвърждаване на обществения 

съвет, като органи подпомагащи 

цялостната работа на детската градина 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник и 

участници в 

изпълнението на 

дейностите 

Очаквани резултати Източници на 

финансиране 
Показатели за 

измерване на ефекта от 

дейността 

1. Утвърждаване на обществения съвет като 

орган  подпомагащ цялостната работа на 

детската градина - партньори и  хора с 

идеи 

През целия 

период 

Всички 

педагогически 

специалисти и 

родителска 

общност 

Изградени  партньорски 

отношения и подкрепа 

да носят реални ползи. 

Не се изискват 

средства 

Ползотворно 

сътрудничество – 

разнообразни, 

системни, интересни 

и полезни 



 . 

 

партньорства, 

осъществявани чрез 

различни дейности, 

мероприятия, изяви, 

работни срещи и 

други форми на 

взаимодействие и 

доверие. 

2. Утвърждаване на въведената форма  

„Родителско доброволчество“. 

 

 

През целия 

период 

Директор; Зам. 

директор; Всички 

педагогически 

специалисти и 

родителска 

общност 

По- голяма 

ангажираност на 

родителите 

 

 

Не се изискват 

средства 

Създаване на ефектно 

функционираща 

загрижена 

родителска общност 

3. Външни връзки и взаимодействия с 

начално училище, културни институции, 

спонсори, фондации, асоциации, 

сдружения. 

 

През целия 

период 

Директор, Зам. 

директор; 

Всички 

педагогически 

специалисти и 

родителска 

общност 

Осигуряване на 

необходимите  условия и 

материално-техническа 

база за отглеждане, 

възпитание, обучение и 

социализиране на децата 

Не се изискват 

средства 

Съвместни 

инициативи и 

ползотворно 

сътрудничество 

№ Дейности по оперативна цел 5 

Обогатяване на материалната база и  

подпомагане творческата дейност на 

учители и деца, с възможност за 

прилагане на иновативни  форми и 

методи на обучение и социализация. 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник и 

участници в 

изпълнението на 

дейностите 

Очаквани резултати Източници на 

финансиране 
Показатели за 

измерване на ефекта от 

дейността 

1. 1.     Извършване  ремонт на двора – 

подобряване на настилка, облагородяване 

на   площадките,  създаване на оптимални 

условия за игри и спорт на открито. 

 

През целия 

период 

Директор, Зам. 

директор, 

Обществен съвет, 

Спонсори, 

Служители на 

институцията 

Оформен  уникален, 

естетически и 

функционален   

екстериор с творческото 

участие на целия екип и 

с помощта на родители. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет, 

спонсорства, 

проекти 

Осигурени 

безопасни   условия 

за обучение, 

възпитание,  игри  и 

спорт на децата. 



 

2. Основен ремонт на базите с изнесено 

обучение в селата Градница и Душево, 

оборудване и обзавеждане 

Вътрешно ситуиране на помещенията и 

осъвременяване на интериорния дизайн. 

10.2020 г. – 

10.2023 г. 

 

През целия 

период 

Община Севлиево, 

Директор, Зам. 

директор 

 

Учители на 

групите 

Оформен  уникален, 

естетически и 

функционален интериор  

с творческото участие на 

целия екип и с помощта 

на родителите 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Осигурени 

безопасни   условия и 

материално-

техническа база за 

отглеждане, 

възпитание, обучение 

и социализиране на 

децата 

3. Реновация на санитарни помещения и 

офиси 

През целия 

период 

Директор, Зам. 

директор, 

Обществен съвет, 

Спонсори, 

Служители на 

институцията 

Подобряване 

състоянието на  

вътрешната среда. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет, 

спонсорства, 

проекти 

Сигурна, 

функционална  и 

естетична  

обкръжаваща среда 

 

 


