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УТВЪРДИЛ: ……/п/ …….
Иваничка Дончева
Директор на ДГ „Зора“ Ловеч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Стратегия за развитието на детската градина

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Зора“
за периода 2018 -2020 година
Стратегически
цели
1.Изграждане на
иновационна
образователна среда и
съвременен
мениджмънт на
детското заведение.
2.Управление чрез
маркетинг

Дейности

Отговорни
Срок за
Финансиране
за изпълнението изпълнениe
източници

1.Административноуправленска дейност
1.1Търсене на нови контакти с Директор
институции и организации за Учители
подпомагане дейността на ДГ
детската градина.
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2018-2020

Индикатори

ДГ
Бюджет
Външно
финансиране Съвместни
дейности
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3.Търсене на пътища
за по-голяма
ефективност и
рекламиране на
дейността на детската
градина

1.2.Участие в
програми
регионални,
международни).

проекти и Учители
(общински, ДГ
национални,

постоянен
ежегодно

Директор
1.4.Популяризиране
на Учители
постижения на деца и учители. ДГ

4.Качествено и
ефективно
Директор
удовлетворяване на
1.5.Стимулиране и мотивиране Учители
потребностите на
изяви на деца и учители.
ДГ
деца, родители
детска градина,
1.6.Търсене на допълнителни Директор
общество.
средства за финансиране на Учители
дейностите.
ДГ
5. Непрекъснато
повишаване на
компетентността на
педагогическите
кадри.
6.Изграждане на
гъвкава
квалификационна
система.
7.Създаване на
условия и
възможности за
гъвкавост в
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ДГ
бюджет
ДГ
ОБС
ДГ
ОБС

2018-2020

Интернет
страница
Спечелени
проекти,
програми и
други
Грамоти и
награди на
видно
място/медии/и
др.

2018-2020
ДГ
ОБС

Участия
Реализиране на
дейностите
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подходите,
съобразно
потребностите на
децата.
8.Интегриране на
деца със специални
образователни
потребности и от
различни етноси.
9.Активизиране
взаимодействието
детска градинасемейство.
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2.Образователновъзпитателна дейност.
2.1.Използване на съвременни
методи и подходи за развитие – Директор
интерактивни методи,
Учители
компютърни програми и др.
ДГ

2018-2020

ДГ

Закупени ИКТ
средства

2.2.Използване на
индивидуална и групова
организация на работа.
2.3.Обогатяване системата на Директор
диагностиката. Създаване на
Учители
набор от апробирани тестове за ДГ
всяка група.

ДГ
2018-2020

2.4.Усъвършенстване
Директор
процесите на планиране,
Учители
организиране и провеждане на ДГ
съдържателен педагогически
процес.
2.5.Въвеждане на
нетрадиционни, интерактивни Директор
техники .
Учители
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2018-2020
ДГ

ДГ

ежегодно

Закупени
материали и
инструментариу
м за
диагностика.
Осигуряване на
учебни помагала
и книжки за
всички групи.
Осигуряване на
дидактичен
материал за
всички групи.
Осигуряване на
методическа
литература за
учителите.
Осигуряване на
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2.6.Сформиране на школи по
интереси – заплащане от
родителите:
– за децата –английски
език, модерни танци
2.7.Сформиране на школи по
интереси – от ЦПЛР-Ловечбезплатни:

Директор
Учители

спортни пособия
и уреди.
Осигуряване на
интерактивни
монитори в
групите.

ежегодно
ДГ

Родител
Сформирани
групи

Директор
Учители

ежегодно
ДГ

ЦПЛР-Ловеч
Сформирани
групи

- кристиянски клуб
безплатни
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3.Квалификационна дейност.
3.1.Осигуряване условия за Директор
участие в квалификационни Учители
форми на различни равнища. ДГ
Участие в европейски проект
„Квалификация
на
педагогическите специалисти”
3.2.Участие във въвеждаща
Директор
квалификация по иновативна Учители
авторска програмна система
ДГ
„Зора от надежди“.

Ежегодно

ДГ

2018-2020

ДГ

Участия,
удостоверения,
кредити

Участия,
удостоверения,
кредити

3.3.Обмяна на опит.
Директор
3.3.Включване на учителите в Учители
курсове за придобиване на по- ДГ
високи ПКС.
3.5.Осигуряване
условия за Директор
участие в квалификационни
форми на различни равнища,
чрез
система
от
квалификационни кредити.
- не по-малко от 48 ак.часа за
период на атестиране
- не по-малко от 16 ак. Часа
годишно, вътрешна
квалификация на ниво ДГ
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ежегодно

2016-2020

Съвместни
ДГ
мероприятия
Учители
лични ср-ва
Дипломи,
Удостоверения
ДГ
Учители
лични ср-ва Дипломи,
Удостоверения
Сертификати
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4. Социално-битова и
финансова дейност
ДГ
4.1.Обогатяване и поддържане
на материално-техническата
Директор
база:
Учители
– обогатяване на игровата и ДГ
дидактичната база.
- Закупуване на детски
костюми на приказни
герои, носии и др.
4.2.Контрол за правилно
разпределение на финансовите Директор
средства.
Счетоводител
4.3.Осигуряване на медицински
и здравен мониторинг на
Директор
персонала.
СТМ
4.4.Организиране на различни
дейности – походи, спорт,
Директор
културни дейности и др.
Учители
ДГ
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2018-2020
ОБС

постоянен

ДГ
ОБС

2018-2020

ДГ

ежегодно

ДГ

Извършени
ремонти,
закупени
материали и др.

Отчети

Профилактични
прегледи
Проведени
мероприятия
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5.Финансово осигуряване изпълнението на стратегията.








Финансиране от държавния и общинския бюджет.
Разработване на проекти с външно финансиране.
Привличане на спонсори.
Реализиране на благотворителни кампании.
Собствен труд на служители на детската градина.
Организиране на трудодни с участието на учителската общност.
Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми и сдружения .

Планът е приет на Педагогически съвет с протокол №1/ 17.09.2018г.
Изготвил: Иваничка Дончева
Директор на ДГ „Зора”

стр. 8

