ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА «СМЕХОРАНИЯ»- РУСЕ

УТВЪРДЕНО!

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНА ДЕТСКА
ГРАДИНА
„СМЕХОРАНИЯ“ РУСЕ
2020 - 2024

Настоящата Стратегия е одобрена от Обществения съвет на ……/съгласно чл. 269, ал. 1,
т. 1/ и Приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата…./съгласно чл.
263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование/.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:
1. СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН,
УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ,
2. „ЕВРОПА 2030”
3. „БЪЛГАРИЯ 2030“
4. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ с промени 2020
г.
5. Наредба № 8 за информацията и документите за системата за
предучилищното и училищното образование, 2016
6. Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование;
изм. Обн. - ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г., промяна от 2020 г.
7. Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в
сила от 08.12.2015 г., издадена от министерството на образованието и
науката, обн. дв. бр.95 от 8 декември 2015г., изм. 2020 г.
8. Наредба № 15/02.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти
9. Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и
училищата, (Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)
10. Наредба № 2 от 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
11. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план в сила от 04.12.2015 г.,
издадена от министерството на образованието и науката, обн. дв. бр.94
от 4 декември 2015г, изм. 2020 г.
12. Наредба за приобщаващото образование, (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017
г., в сила от 27.10.2017 г.
13. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование, (Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила
от 11.10.2016 г.)
14. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението
на учениците, (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.), изм. 2020 г.
15. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене
през целия живот
16. Национална референтна рамка.
17. Стратегия за образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства
18. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата
19. Стандарт за придобиване на квалификация по професия /за Проф.гимназии
+ Наредба за качеството в ППО/
20. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
21. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 196. ЗПУО
22. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО.
23. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА
ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА

СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. ДВ, БР. 82 ОТ 2019 Г.), Обн. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ.
бр.82 от 18 Октомври 2019г.
24. ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОРЕС.
25. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(ДВ, бр. 68 от 2016 г.) В сила от 09.10.2020 г. Издадена от министъра на
образованието и науката Обн. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г.
26. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016
г.) В сила от 02.10.2020 г. Издадена от министъра на образованието и
науката Обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г.
27. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за
предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) В сила от 02.10.2020
г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.85 от 2
октомври 2020 г.
28. НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от
2016 г; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г., бр. 71 от 2019 г.)
Издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 77 от
1.09.2020 г., в сила от 15.09.2020 г.
29. ВСИЧКИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ – НАРЕДБИ,
ПИСМА НА МИНИСТЪРА И ЗПУО – от началото на извънредното
положение
30. СПЕЦИФИКАТА НА КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ СТАНДАРТА ЗА
ИНСТИТУЦИИТЕ.

Настоящата Стратегия за развитие на ЧДГ « Смехорания» е разработена на основание
чл. 70, чл. 263. (1) /ПС/ и чл. Чл. 269. (1) /Общ.съвет/ от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.
Стратегията за развитие на ЧДГ «Смехорания» обхваща периода от 2020 до 2024
г. Стратегията предстои да се актуализира своевременно поради непредвидимите
фактори в обществото по време на пандемия и борбата с биологичния агент
COVID-19. Стратегията е разработена по време на извънредно положение, което
налага извеждане на краткосрочни цели и приоритети в рамките на едногодишен
период и дългосрочни цели на база промените в нормативните актове през 2020
година.

ИСТОРИЯ, СТАТУТ
Частна детска градина „ Смехорания” се намира в гр. Русе. Открита е през 2011 г
Системата на обучение в Частна детска градина "Смехорания" предполага реализирането
на практика на така желания от всички тристранен диалог:
семейство-дете-учител,който е в основата на успешната реализация на всяко дете в
бъдеще.
Децата са разделени в две възрастови групи:


І група - 2 години до 4 години



ІІ група – 4 години до 7 години
Има 2 занимални, физкултурен салон и двор. Спазени са функционалните и
хигиеннопедагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.
ДГ работи с намален капацитет поради COVID-19 и поради съпътстващите го
икономически негативи. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.
Има училищно настоятелство. Има Обществен съвет.Сътрудничество и
взаимопомощ с обществени и културни институции и родителите на групите.
Работи приоритетно с приложни изкуства , музика и танци.
Много добра подготовка на децата, постъпващи в 1-ви клас.

PEST АНАЛИЗ
P - политически
E - икономически
S – социални
T – технологични фактори.
2. АНАЛИЗ
Политически и социално-икономически анализ:
1. 2020 година е белязана със знака на разпространението на пандемията от вируса
Ковид 19 и революционните промени в световен мащаб, отразявящи се и в
образованието с преминаването в дистанционен режим на обучение и компенсирано

присъствано обучение в електронна среда за осигуряване заетостта и непрекъснатата
подготовка на децата по време на принудителния престой в къщи.
2. Основни предизвикателства пред българската образователна система и ефективни
начини за справяне с тези предизвикателства в ЧДГ“Смехорания“ към настоящия
период на :
- обучението и възпитанието на на всяко дете ;
- ориентирането към новите подходи, базирани на идеите за свободно развитие на
личността на детето и нейната педагогическа поддръжка, като Монтесори и
Валдорфска педагогика,
- STEM образование / като приложеине на напредъка на технологиите, начина на
усвояване на знания от децата и взаимодействието помежду им/ с цел осигуряване на
подходяща образователна среда и нови роли в образователния процес;
Очакванията на българското обществото, свързани с различното време/ Covid-19/ са за:


промяна във философията, в организацията и в методиката на образователния
процес;



въвеждане на обучение от разстояние в електронна среда ОРЕС;



широко гражданско участие на родители в реализиране на новите подходи на
обучение в електронна среда;



включването на родителската общност в промените, съпътстващи обучението и
възпитанието на децата, при публичност ;



хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения;



подобряване на качеството на образованието и възпитанието.
Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство -

осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част
от правото на образование, като

процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на

индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности
на всички деца.
В дух на взаимопомощ обучението и възпитанието на децата в детската градина
се осъществяват чрез подпомагане с мнения, предложения от Обществения съвет,
както и от Председателя на настоятелството.
Детската градина избира организацията, методите и средствата за обучение в
посока осигуряване качеството на предлаганото обучение и възпитание.

Нови роли на ръководството по време на борбата с COVID-19. Изразяват се
в:
1. предварително проучване на техническата осигуреност на учителите и децата
за работа от разстояние в електронна среда;
определяне начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг
подходящ вариант на обучение в зависимост от възможностите на организацията
и техническата и технологичната обезпеченост, възрастовите особености на
децата;
избиране съвместно с педагогическия съвет електронна образователна
система за обучение
4. създаване на организация при отсъствието на учител обучението да се
осъществява от друг учител;
Нови аспекти на взаимодействието с родителите в електронна среда по време
на изолация.
Сътрудничество и нови форми на обратна връзка .
Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не
само в право, но и в задължение /чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО/. В Седмо ЧДГ
„Смехорания“ квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти
се реализира чрез обучения по национални програми и повишаване на компетеностите
на конкретния педагогически специалист. Тези политики и мерки за кариерно развитие
на педагогическите специалисти и придобитите квалификационни кредити през
последните години, благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието
на дейността им с постигнатите резултати.
Гаранция за добро управление е и умението за осигуряване алтернативни
източници на финансиране, което ръководството поставя като една от приоритетните си
оперативни задачи.
По отношение членството в Европейския съюз:
 Детската градина следва да използва

възможностите за участие в

европейски проекти и програми за квалификация на педагогически
специалисти

По отношение на системата на образование и възпитание та децата:
 В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност /чл.3 от
ЗПУО/ равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното и училищното образование;
 Иновативността и ефективността - Нов метод на управление с нови
роли, нова учебна среда и нови методи на преподаване са
предизвикателствата за следващите 4 години.
 В политиката за високо качество на резултатите от обучението и
възпитанието е важно да се намери баланса между“живия контакт“ и
използването на информационните технологии.За целта е необходимо
времето на тяхното използване да не надвишава предвиденото от МОН.
 Предвидимост на развитието на предучилищното образование са ръководните
начала за ефективното управление на образователната институция
 Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
SWOT АНАЛИЗ
Слабите страни се залагат като възможности и дейности за постигане на
оперативните цели.
Силни – слаби страни
СИЛНИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I
1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението

Критерий №1 Преподавателска
възпитателска дейност

и Единни европейски стандарти за
качество на образованието;

1.1.Бързо и адекватно навлизане в
електронното обучение и използване
на най-достъпната за родители и
деца форма в достъпна технологична
среда;
1.2. Участие на детската градина в
различни програми и проекти
1.3.Организация по проучване
възможностите за обучение в ОРЕС
1.4.Създадени условия за : индивидуален
подход, дейности за изява на
способностите и възможностите на
децата;
Проекто-базирано обучение.
Учене, базирано на опит.
Експериментално учене.
2. Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на децата

-Приложение на иновационни
интерактивни методи на работа на част
от учителите във физическа и електронна
среда;
-Създадени условия за въвеждането на
информационните технологии в
организирането и провеждането на
учебния процес, съобразено с възрастта
на децата;

Практическа насоченост, иновативност,
креативност и интерактивни методи и
форми в обучението във физическа и
електронна среда;
-Повишаване на квалификацията и
обмяна на добри педагогически
практики между учителите за работа във
физическа и електронна среда;

3. Проследяване на напредъка на децата и оценяване на резултатите
от обучението

Желание от страна на децата за участие в
дейности във физическа и електронна
среда;
Своевременно подаване броя на
отсъствията в електронния дневник и
модул „Отсъствия“ в НЕИСУО

Стимулираща среда за извънкласни
дейности и творчески изяви.
Контрол на отсъствията .

4. Социализация и възпитание в образователния процес

Съхранение на развиваното доверие
между учители, деца и родители;
Прилага се система за взаимодействие с
родителите

Установяване на трайни
взаимоотношения на сътрудничество с
родителите за оказване на възпитателно
въздействие върху децата
Превенция на агресивните прояви чрез
ефективно взаимодействие с родители и
учители.

5. Предотвратяване на отпадането
от
образователната
в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст

Детската градина осигурява възможности
за дейности по интереси на децата.
6. Степен на удовлетвореност от
образователния процес

Възможности за изява на талантливи
деца
Деца – реализиран на 80% план-прием;
Доверие на родители- второто дете в
семейството отново е записано в
детската градина .

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II
1. Устойчиво развитие на детската градина/училището
СТРАТЕГИЧЕСКИ/ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

1.Актуализация на вътрешни нормативни
актове.

Залагане на промените, съгласно
действащата нормативна уредба.

2. Ефективно управление на ресурсите
ЧОВЕШКИ - Обезпеченост с
Подкрепяща национална политика за

квалифицирани и мотивирани учители;
създадена система за квалификация на
пед. специалисти. Задържане на
специалистите в детската градина.

развитие на образованието; Кариерно
развитие и професионално
усъвършенстване.
Високи изисквания към собствената
научна и методическа подготовка.

Възможности за изработване на
професионални портфолия.
Материални – Осигуряване на
хигиенни материали, таблети,
интернет.
Съобразяване с оценката на
риска.

Информационни Нов подход при управление на
информационните ресурси чрез

- Използване на портфолио като
инструмент за професионално развитие
и оценка
Осигуряване на безопасна и сигурна
среда в здравословни условия за
обучение и труд.
Предвиждане на дейности за
отстраняване на рисковете, съобразно
изискванияна на МЗ и спецификата на
ДГ
Тясна връзка със заинтересовани страни.

Поддържане на интернет страница/
профил във фейсбук, групи на родителите
в месинджър/ на детската градина с
актуална информация по време на
изолация и ОРЕС;
-Отворена връзка- възможност за
поставяне на въпроси, даване на мнения и
предложения,
- публикуване на актуални заповеди и
нормативни документи, бланки,
съобщения,
-постижения на деца, галерия със снимки.
3. Управление и развитие на физическата среда
Осигурени безопасни условия в
Засилен контрол на хигиената на
борбата с Ковид 19 – изпълнение
физическата среда, носенето на маски,
на едногодишен план въз основа
осигуряването на зони за движение,
оценката на риска.
оптимални графици за ОРЕС и
Осигурен пропускателен режим и
график на прием и изпращане на
децата.

присъствено обучение.
Намаляване риска от достъп на външни
лица в сградата на детската градина с
оглед недопускане на заразени лица;

4. Развитие на институционалната култура в детската градина

Добри изяви на децата в областта на
изобразителното изкуство, музиката.
Съдействие на психолог по
времето на изолация.

Благотворителни кампании и
дарителски акции
5. Управлениe на партньорства

Добра координация и обмен на
информация между учителите, директора
и родителите при работа с деца с
проблемно поведение или в риск.

Възможности за изяви чрез
организирани Национални, регионални
състезания и изложби.
Прилагане на добри практики и
механизми за преодоляване на
психологическите травми по време на
изолация.
Подпомагане на хора в нужда.

Включване на родителите в инициативи
и съвместни дейности; Работа с
институции

Усъвършенстване на рекламите в
интернет

Добра рекламна политика;

Степен на удовлетвореност от управлението на институцията

СЛАБИ СТРАНИ
- Недостатъчно познаване на
нормативната уредба от страна на
педагогическия персонал.
Негативни последствия от
дистанционното обучение за усвояване
на трайни знания;
Липса на взаимодействие между
учителите.
- Непоследователност при стимулиране на
децата за постиженията им;
Липса на ежедневна качествена обратна
връзка с родители.
Пренебрегване на потребността на детето
от индивидуален и диференциран подход
съобразен с психофизиологичните му
особености.
Активизиране членовете на
Настоятелството.
Подновяване на традиции и нови
инициативи
Отлагане на процеса на атестиране на
педагогическите специалисти след
инспектирането на ДГ.

ЗАПЛАХИ
Допускане на съществени грешки в
планиращата дейност, организацията на
работата .
Занижени образователни резултати
Трудно възстановяване на работния
ритъм и координация на колегите.
По-малки възможности за стимулиране и
използване на целия ресурс на децата,
спадане на мотивацията за
самостоятелни изяви.
Ниска заинтересованост на малка част от
родителите към случващото се в
детската градина.
Рутината трайно е настанена в голяма
част от дейностите.
Понижаване на активността на членовете
на Настоятелството поради липса на
редовни срещи на живо.
Не е проведена самооценка с изводи и
мерки за осигуряване на по-високо
качество на образованието поради
отпадането на Наредба № 16 за
управление на качеството

3. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
Нуждата от нова Стратегия за развитие на ЧДГ „Смехорания“ /чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО/
за периода 2020-2024 г. е продиктувана от промените в страната ни в образователната
политика след епидемичната обстановка по целия свят от заразяването с вируса COVID19, въвеждането на нов тип обучение от разстояние в електронна среда, както и
дистанционно обучение като една от възможните и предпочитани форми, поради
масовото затваряне на образователните институции. Тя е изготвена от директора на ДГ
и е съобразена с националната и регионална политика в сферата на образованието, като
следва

изцяло

заповедите

на

Министъра

на

образованието,

Министъра

на

здравеопазването и конкретните противоепидемични мерки. Нашите приоритети отчитат
специфичните особености и традиции на образователната среда в новите условия на
обучение, съгласно промените в Наредба № 10 за организация на дейностите за
синхронно и асинхронно обучение, както и всички промени в Наредбите от 2020 г. и
представят нашите виждания за качествено образование според Стандарта за
управлението на качеството в институциите /чл.22, ал.2,т.15 от ЗПУО/ и образователните
принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО /чл.3 и чл. 5 от ЗПУО/.
Целият екип поема отговорност да провежда

политика на партньорство в

образователния и възпитателния процес, в която водеща роля имат децата и учителите,
директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите като
заинтересовани страни и основни партньори в ОРЕС, без които обучението би било
невъзможно /2, ал.2 и 4 от ЗПУО/ в новата образователна реалност.
В ЧДГ „Смехорания“ се стремим да осигурим интелектуалното, емоционално,
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете

в

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез ранно
откриване на заложбите и способностите му./чл.5, ал.1, т.5. от ЗПУО/ в условията на
взаимопомощ и толерантност.
Новата реалност наложи използването на електронни устройства за учители и
деца/ под контрола на родителите/, което да направи възможно алтернативно обучение в
електронна среда.
МИСИЯ: Полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото,
познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и
творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на
педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при
постъпването му в училище. Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели
на образователна дейност в ДГ, които да осигурят максимално развитие на детския
личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на
детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение; поставяне
основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята
национална култура и родова идентичност; формиране на децата като личности:
рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от
широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействатс околните.
Превръщане на ДГ в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани
пространства за игра, познание и общуване. Превръщане на детското заведение и в

ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа. Ценности:
екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни
ценности; Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от
съвременни педагогически технологии /от обучение до стратегическо планиране и
управление/. Формиране и развитие на основни човешки ценности, като уважение към
правата и свободите на всяка дете, учител, родител и всеки друг участник в ВОП.
ВИЗИЯ : ДГсе развива като модерна институция за предучилищно образование,
съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за
развитие на личностния, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите.
Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като алтернативна,
конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социалнокултурна,
възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и
партньор на деца, родители и учители чрез: - осигуряване на условия за социален и
емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 2,6 до
7 годишна възраст; - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован
възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие; - водене на
постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.
Цел: създаването на модерна, ефективна и постоянно развиваща се система за
възпитание и образование, в центъра на която е детето с неговите личностни качества и
интелектуален потенциал и която осигурява качествено развитие на детската личност.
1. ПРИНЦИПИ
1.1. Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите
мерки със законите и подзаконовите нормативни актове
1.2. Всеобхватност –

политиката на детската градина да бъде съобразена с

политиките на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с
политиките на ЕС.
1.3. Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове
на детската градина да бъдат публично достъпни.

1.4. Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията
в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното
съхранение и архивиране.

1.5. Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на
учителите и родителите.
1.6. Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа
няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната
институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде
не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.
1.7. Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни
възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по
изпълнение на стратегическите и оперативни цели.
2. ЦЕЛИ
2.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ЦЕЛ:
Да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на
всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация,
обусловена от разпространението на COVID-19 като осигурим качествено ОРЕС,
доколкото това полволява възрастта на децата, както и гъвкаво прилагане на
възможностите на дистанционното обучение .
Стратегическата цел на ЧДГ“Смехорания“ е ориентирана към постиженията на
образователните политики в страната ни и тези от ЕС, към изпълнение на ДОС.
Приоритет е

необходимостта от ефективно прилагане на информационните и

комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна
информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на
образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално,
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на

всяко дете в

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в
дейностите по постигане на опреативните цели.
Отчетени са състоянието и потребностите на резултатите от дейността на ДГ към
момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа.
РАЗРАБОТЕНИТЕ

ОПЕРАТИВНИТЕ

ЦЕЛИ

ПРОИЗТИЧАТ

ОТ

ЦЕЛИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /чл.3 от ЗПУО/
Чл. 3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и

социализация/, както и от
СИСТЕМА

ЗА

ОБЛАСТИТЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГРАДЕНА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

КАЧЕСТОТО

НА

ОБРАЗОВАТЕЛНА

ИНСТИТУЦИЯ.
2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 – ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС /критерии от картата за инспектиране/
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:
ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО
Дейност 1. Ефективна иновативна организация на педагогическата ситуация,
съобразени с новите условия в ОРЕС
1.1.1.

НОВ МОДЕЛ за подготовка и планиране на педагогическите ситуации, включващ
ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ.
Индикатори: Нов модел на планиране на електронни уроци.

1.1.2.

Тематично планиране на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на
детската градина; , собствени разработки на ел. ситуации, материали от проучвания
в споделена среда и др.
Индикатори: Педагогическата ситуация съответства на планирането на дидактическата
работа;
Планира предварително цели на ситуацията и ги операционализира според
особеностите на учебния материал, мястото на темата в системата, потребностите на
децата.

1.1.3.

Предварително планира целите на темата. Тяхното ясно формулиране и правилно
обосноваване. Съобразяване с планирането с учебната програма и го променя гъвкаво
при необходимост.
Индикатори:Структурата на педагогическата ситуация/урока е ясна и обоснована в
съответствие с очакваните резултати.
При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с
резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя
гъвкаво, при необходимост.

1.1.4.

Гъвкаво променяне на годишното планиране при необходимост.
Индикатори: Учителят съобразява обема на учебното съдържание в темата с
възможностите на децата.

1.1.5.

Организиране на уроците в ОРЕС съобразно наличните технически и технологични
възможности на детето и семейството.
Индикатори: Учителят съобразява организацията на ситуацията с очакваните резултати
и възможностите на физическата среда в условията на COVID-19

1.1.6.

Разпределяне на съотношението на ситуациите за нови знания към тези за затвърдяване
съгласно новите обстоятелства за обучение в ОРЕС и изискванията на ДОС за
общообразователната подготовка.
Индикатори: Осъществява актуализация на опорни знания и умения, имащи връзка със
съдържанието.

1.1.7.

Предварителна подготовка на учебни материали за урока. Споделяне в платформата,
която ползва ДГ.
Индикатори: Има подготвени разнообразни материали, съответстващи на различните
стилове на възприемане на децата.

1.1.8.

Изграждане на ясна и методически обоснована структура на дейностите, съобразена с
времевите лимити в дистанционна среда и присъственото обучение.
Индикатори: Структурата на педагогическата ситуация е ясна и обоснована в
съответствие с очакваните резултати.

Дейност 2. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и
технологии на преподаване
1.2.1.

Поставя индивидуални и групови задачи, задава домашна работа, съобразно
възможностите за натоварване на децата .
Индикатори: Учителят съчетава методи и подходи на преподаване по начин,
който осигурява постигане на очакваните резултати.

1.2.2.

Използва терминология, която е съобразена с учебното съдържание за съответния етап
и възрастовите особености на децата. РАЗБИРАЕМО, ДОСТЪПНО, ЛЕСНО
УСВОИМО ПРЕПОДАВАНЕ.
Индикатори: Учителят използва и изисква използването на терминология, която
е съобразена с учебното съдържание и възрастта на децата.

1.2.3.

Планиране и използване на ИКТ .
Индикатори: Учителят целесъобразно използва ИКТ ресурси в педагогическата
ситуация;

1.2.4.

Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с
ефективното използване съвременни ИКТ в обучението.
Индикатори: Утвърдена система за квалификация на учителите

Дейност 3. Създаване на условия чрез менторство, наставничество и
подкрепа за формиране на умения за професионално поведение на учителя.
1.3.1.Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци със спазване на
изискванията за провеждане на урок мултимедийни и електронни ресурси.
Индикатори: Брой разработени уроци;
Учителят демонстрира презентационни умения, говори с
подходяща сила и интонация, съобразяване на груповата динамика, спазване на
нормите на БКЕ.
1.3.2.Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в
мултимедийна и електронна среда
Индикатори: Осигурени методически насоки.

Дейност 4. Прилагане на индивидуализиран подход
1.4.1.Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от
подкрепа дица.
Индикатори: Има механизъм за промяна на годишното и урочното планиране
съобразно потребностите на децата и съобразява дейностите в педагогическата
ситуация с индивидуалните възможности на децата.
1.4.2.

Индивидуално консултиране при установяване на дефицити .
Индикатори: Проследява усвояването на образователното съдържание от децата
като акцентира на разбирането, а не на механичното възприемане и
възпроизвеждане

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2.
ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА
ДЕЦАТА.
Дейност 1. Създаване на условия за развитие на умения за учене
2.1.1. Включване, приобщаването и ограмотяването на всяко дете в различни дейности в
зависимост от неговите интереси и потребности.
Индикатори: Учителят мотивира децата да участват активно в процеса на обучението.
2.1.2. Организиране на уроци с осигурени ресурси в електронна среда за взаимодействие между
учителя и детето по време или извън дейностите за усвояване на минал опит и нови знания.

Индикатори: Миналият опит и знания на децата се използват за усвояване на нови знания.
2.1.3. Осигуряване на условия за интерактивно учене.
Индикатори: Учителят възлага добре структурирани задачи, които затвърждават
придобитите знания и задълбочават разбирането на образователното съдържание.
2.1.4. Осигуряване на алтернативни форми на обучение: /виж пояснения след таблицата/- - Обучение от смесен тип „хибридно обучение“; Електронно; Дистанционно; Виртуално
Индикатори: Поставя задачи за търсене, извличане и използване на информация от
различни източници, свързана с образователното/учебното съдържание
2.1.5. Експериментално учене
Индикатори: Децата изразяват собствени идеи, мнения и/или правят изводи по темата на
педагогическата ситуация.
2.1.6. Проекто-базирано обучение
Индикатори: Децата имат възможност да представят по подходящ начин резултатите от
работата си в хода на педагогическата ситуация.
2.1.7. Наредба 10: За ОРЕС: 1. предварително проучване на техническата осигуреност на
учителите и децата за работа от разстояние в електронна среда;
Индикатори: Осигурени технически средства за педагогическите специалисти и децата.
2.1.8.

Избира съвместно с педагогическия съвет електронна

система за обучение и

взаимодействие с всички участници в образователния процес;
Индикатори: Обучения за работа в електронна среда.
2.1.9. Обезпечаване на учителите с технически средства за провеждането на обучение от
разстояние в електронна среда;
Индикатори: Осигуряване на таблети – по програма на МОН, средства от дарения и др.
2.1.10. създаване на организация при отсъствието на учител децата да се обучават от друг учител;
Индикатори: Реално създадени възможности ;

Дейност 2. Развиване на умения у децата за самооценка, самокритичност и
самоусъвършенстване.
2.2.1. Използването на иновативни методи и инструменти при въвеждане на компетентностния
подход
Индикатори: Децата демонстрират умения за самооценка на знания, умения и опит.

2.2.2. Работа с методи като „Кейс стъди“ и експерименталното учене, които поставят в центъра
конкретени, разбираеми въпроси, проблеми или теми с практическо или ежедневно измерение и
връзка с живота на децата, за разрешаването на който са необходими знания и умения от
различни области;
Индикатори: Учителят формира у децата умения за собственото им развитие.
2.2.3. Планирането и реализирането на ситуации, които провокират детето да е активно, да
преживява, мисли и твори, анализира, решава проблеми, сътрудничи си, преговаря и взема
решения;
Индикатори: С децата се работи за формиране и развиване на критично мислене.
2.2.4. Разработване на цялостна концепция с възможности за онлайн преподаване и учене, както
и ролеви игри и сценични представяния.
Индикатори: С децата/учениците се работи за придобиване на умения за взимане на
решения и поемане на отговорност за собствените действия.

Дейност 3. Развиване на умения у децата за работа в екип
2.3.1. Проектно-базирано и проблемно базирано обучение. Създаване на условия за проектно
учене; Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане
умения за работа в екип.
Индикатори: Учителят организира децата да работят в екип.
2.3.2. Демонстрация на проектите и публичното им представяне пред родители, роднини,
общественост.
Индикатори: Промени в броя на групите или децата в тях, както и ролите, които
изпълняват.
2.3.3. ЗА ДГ - Ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения .
Индикатори: Проведен е скрининг за определяне на риска от възникване на обучителни
затруднения за децата на 3 г. – 3 год. и 6 месеца или оценка на риска от обучителни
затруднения на 5 и 6 годишни деца, на които не е извършен скрининг.
2.3.4. Обучения на специалисти.
Индикатори: Брой обучени специалисти или брой поканени външни специалисти.
2.3.5. Осигуряване на ресурси за ранно оценяване на обучителните затруднения.
Индикатори: Осигурени средства.

Дейност 4. Осигуряване на обща подкрепа

2.4.1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и децата;
Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето между институциите в
системата на предучилищтното и училищно образование:
- Подкрепа за личностно развитие на детето ;
- Изграждане на позитивен организационен климат;
- Утвърждаване на позитивна дисциплина;
Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.
Индикатори: Осъществяват се дейности за превенция на обучителните затруднения.
2.4.2. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията .
Работа с децата и семействата им;
-екипна работа;
Индикатори: Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
2.4.3.

Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин

на живот.
- Здравни беседи,
- Състезания.
Индикатори: брой проведени инициативи
Дейност 5. Осигуряване на допълнителна подкрепа
2.5.1. Ефективна работа на пед. специалисти по осигуряване на обр. среда за ДП: специалисти,
учебното съдържание, техн. средства и ресурси;
Индикатори: Проведена е оценка на индивидуалните потребности на детето
за ДП.
2.5.2. Набавяне на специализирани дидактични ресурси;
Индикатори: Осигурени са дидактични ресурси и среда за работа.
2.5.3.

Адаптиране на учебните програми и учебното съдържание, разумни улеснения,

технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда.
Индикатори: Специализирана подкрепяща среда, методики и специалисти.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ИМ.

НА

ДЕЦАТА

И

ОЦЕНЯВАНЕ

НА

Дейност 1. Проследяване нивото на усвояване на компетентности у децата.
Индикатори: Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение.

Дейност 2. Поощряване на напредъка на децата– вътрешни и външни състезания и
конкурси с награди и стимули за успешно представяне
3.3.1. Организиране от ДГ състезания, конкурси и др.
Индикатори: Реализирани дейности

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.
ИЗГРАЖАДЕНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦИЯ НА
ДЕЦАТА.
Дейност 1. Разработване на педагогически ситуации към социализацията и
възпитанието на детето.
3.1.1. Дейности по адаптиране на детето към новата среда. Първите дни на детето в ДГ.
Индикатори: Режим за адаптация и прилагането му;

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4
ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Дейност 1. Партньорство между преките участници във възпитатателно-образователния
процес.
.
4.1.1. Включване на учителите в управлението на промените в ДГ.
Индикатори: реализиране на творчески решения.
4.1.2.

Активни дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на

позитивен

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички
участници в процеса на образование.
Индикатори: Реализирани форми на сътрудничество

Дейност 2. Външно партньорство
4.2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на
изпълнителната власт, органите за местното управление:
Индикатори: Брой инициативи .

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5.
ПОСТИГАНЕ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
У ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Дейност 5.1. Социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти
при работа с родители, ученици и общественост.
Индикатори: % удовлетворени родители

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II – „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА“
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДГ
Дейност 1. Стратегически мениджмънт. Изграждане на стратегия за развитие на
детската градина съгласно спецификите на институцията и отчитане влиянието на
външната среда в условията на новата извънредна обстановка в условията на
Ковид 19.
1.1.1.

ОТЧИТАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 2016-2020. Обсъждане и приемане на приоритети, цели и
дейности и залагане в Стратегия 2020-2024.

Индикатори: Изпълнени стратегически цели, дейности; удовлетворени потребители.
Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели.
1.1.2.

Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите от
Стратегията съобразно промените в нормативните актове по време на епидемичната
обстановка в борбата с COVID-19.

Индикатори: Актуализирани вътрешни нормативни актове
Да
1.1.3.

Не

Обсъждане и приемане План за реализация на стратегическите цели
Индикатори: Екипът на детската градина/училището споделя мисията и визията

1.1.4.

Извеждане на мерки и приоритети съобразно отчета на Стратегия 2016-2020.
Заложените и изпълнени цели - основа за надграждане.
Индикатори: Мерките за подобрение/актуализация на стратегията са определени
съгласно отчета.

1.1.5.

Участие на Екипа от ПС в разработване на дейности по приоритетите.
Индикатори: Екипът на детската градина е включен в разработването на Стратегията
за развитие на институцията и плана за изпълнението ѝ.

1.1.6. Предефиниране на политики, приоритети и ценности в новите условия на изолация и
пандемична обстановка. Духовни ценности. Дигитализация на образованието.

Индикатори: Нови политики в условията на борбата с Ковид 19
1.1.7.

Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на
образователната институция
Индикатори: Разработени индикатори за контрол и инспектиране на образователната
институция – Наредба 15 за инспектиране.

1.1.8.

Наредба 15 - Стандарта за инспектиране и изготвяне на вътрешна система за
ефективен мониторинг и контрол. /ЕФЕКТИВЕН =РЕЗУЛТАТЕН, А НЕ ФИКТИВЕН/
Индикатори: Актуализирани дейности по Наредба 15 – от 2020-21.

Дейност 2. Автономия на детската градина.
1.2.1. Актуализация на Правилник за дейността на институцията с ясно разграничени и
разписани функции в условията на новата образователна реалност – от хигиенистите,
учителите – до родителите. Разписване на нови специфични длъжностни характеристики с
допълнение на конкретни функции на лицата .
Индикатори: Детската градина определя дейността си в правилник в съответствие със
спецификата на институцията
1.2.2. Актуализация на формите на обучение в ОРЕС, програмите за обучение и ресурсите.
Дистанционна форма и присъствена дневна.
Индикатори: Детската градина избира организацията, методите и средствата на обучение
за осигуряване на качествено образование, в т.ч. и прилагане на иновативни практики
1.2.3. Актуализация на седмичното разписание и организацията на учебния ден с оптимално
разпределение на дейностите в ОРЕС и присъствено обучение, съобразно възрастовите
особености на децата, заповедите на МЗ и МОН.
Индикатори: Разработени и утвърдени планове и седмично разписание – по групи.
Да / Не

Дейност 3. Оперативен мениджмънт
1.3.1. ОСИГУРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ във връзка с ефективното
управление на институцията. Дейности. по управление на ресурсите
Индикатори: Осигурени са ресурси и подходяща работна среда за ефективно изпълнение на
съответната длъжност
1.3.2. Човешки: - банка кадри за заместване на отсъстващи учители.
Индикатори: Гъвкаво управление на възможните варианти за заместване
1.3.3. Материални:
Таблети

Индикатори: Осигурени технически средства
1.3.4. Финансови:
Управление на средствата – умело и внимателно, поради намаляване на финансирането
при неприсътвен режим на работа.
Индикатори: Разпределяне на средствата по приоритети.
1.3.5. Информационни:
Създаване на система от канали за прозрачно и динамично управление на информацията,
съгласно разпоредбите на МЗ и МОН – информиране на родителите
-Анкети и проучвания за нагласите по конкретни казуси, касаещи оперативното
ръководство.
Индикатори: Публикувани съобщения и осъществяване на контакти в електонна среда..

Дейност 4. Лидерство в общността на детската градина
1.4.1. Eфективно лидерство в образователната институция във всички организационни
структури, не само до директора (педагогически специалисти, непедагогически специалисти,
деца и др.)
Индикатори: Директорът като лидер обединява и вдъхновява общността на детската градина
1.4.2.

Мотивация на екипа и делегиране на права и задължения по изпълнение на
стратегическите цели.
Индикатори: Екипът на детската градина е мотивиран и проявява активност за
изпълнение на целите на институцията

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

Дейност 1. Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на детската
градина/училището
2.1.1. Отчитане на слабите страни в SWOT анализа и осигуряване на средства за подобряване
на физическата среда – . Актуализация по плана за оценка на риска в условията на Ковид)
Индикатори: Средства за подобряване на физическата среда
2.1.2. Средства за дезинфектанти, предпазни маски, пречистватели за въздух, UV лампи,
лабораторни проби и тестове за персонала, лекарства и др.
Индикатори: Налични предпазни средства;

2.1.3. Осигурени средства за съвременни дидактически средства (книги, помагала, пособия,
съоръжения, техника, материали и др.)
Индикатори: съвременни дидактически средства (книги, помагала, пособия, съоръжения, техника,
материали и др.)

2.1.8. Осигуряване на средства за квалификация .
Индикатори:Осигуряване на средства по проекти за квалификация

Дейност 3. Осигурени допълнителни средства за развитието на детската градина.
2.3.1. Разработване на процедури по постъпване и разходване на средства от дарения,
спонсорство, проекти и др.
Индикатори:Разработени процедури по постъпване и разходване на тези средства
Да

Не
2.3.2. Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и
програми, дарения, наеми, спонсорство и др.
Индикатори: Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.
Дейност 4. Привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в
детската градина
2.4.1. Правилник за вземане на управленски решения.

Индикатори: Утвърден правилник
2.4.2. Политика на сътрудничество с Русенския университет.

Индикатори: Привлечени на работа студенти и специалисти-възпитаници на РУ.
2.4.3. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите

Индикатори:

Разработени са показатели за оценяване на резултатите от труда на

педагогическите специалисти, съобразени със спецификата на детската градина.
2.4.4. Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и
материални награди.

Индикатори: Осъществява се поощряване и награждаване на педагогическите специалисти с
морални и материални награди

Дейност 5. Мотивиране и задържане на непедагогически персонал
2.5.1. Ефективни правила за назначаване на непед. персонал с ясни изисквания към заемане на
длъжността.
Индикатори: Правила.
2.5.2. Намиране на възможност за увеличаване на възнагражнеията на непедадгогическия
персонал.
Индикатори: Липса на текучество.
Дейност 6. Насоченост на квалификацията на педагогическите специалисти към
развитие на професионалните им умения и компетентности и към напредъка на децата.
2.6.1.

Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за

педагогическите специалисти съгласно Стратегията на ДГ;
Възможност за участие в международни и национални програми и проекти за професионално
развитие;

Индикатори: Съответства на политиките и приоритетите, определени в Стратегията;
Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в
продължаваща квалификация;
Относителен дял (%) на педагогическите спициалисти, участвали през календарната година в
16 учебни часа.
Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в
дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.
2.6.2. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в ДГ и
провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови
компетентности и нови технологии.

Индикатори: Проведени анкети за допитване
Да
2.6.3.

Не

Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към прилагане на ИКТ в

образователния процес.
Работа с електронни ресурси;
Дигитално образование;
Създаване на собствени електронни ресурси в Национална електронна библиотека и други
платформи.

Индикатори: реализирана квалификация на педагогическите специалисти, насочена към прилагане на
ИКТ в образователния процес
2.6.4. Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист
към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им
резултати./ 224, ал.2 ЗПУО/

Индикатори: Ефективни мерки за подобряване на образователните резултати съобразно
конкретните пропуски и образователни дефицити.
2.6.5. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на членовете на
колектива чрез учене през целия живот;

Индикатори: Съществуващ механизъм за мотивация
2.6.6. Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по
време на квалификационната дейност.

Индикатори: Проведени дни на отворени врати или публикуване на полезна информация в електронна
среда.
Да

Не

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

Индикатори: Изградена система за квалификация
2.6.8. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани
обслужващи звена, от висши училища и научни организации

Индикатори: Сътрудничество с висши училища.
2.6.9. Споделяне на ефективни практики.

Индикатори: Проведени съвместни уроци с учители-новатори

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
Дейност 1. Безопасна и достъпна физическа среда

3.1.1. Нови мерки за адаптиране на децата към средата в детската градина.

Индикатори: Равен достъп чрез безопасна и достъпна архитектурна среда
3.1.2. Ефективен пропускателен режим система за сигурност с видео-наблюдение на
звънеца, за недопускане на разпространение на вируса, СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ
ИЗВЪНРЕДНИ ИНСТРУКТАЖИ И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КОВИД 19.

Индикатори: Утвърден пропускателен режим, съобразен с изискванията на Ковид 19
3.1.3. Действащ здравен кабинет с медицинско лице.

Индикатори: Здравно обслужване от здравен специалист.
3.1.4. Осигурена безопасна среда за обучение и игра съгласно Стандарта за физическата среда.

Индикатори: Приемни, коридори, Занимални; Библиотека; Физкултурен салон; площадка.
Дейност 2. Функционална и модернизирана физическа среда
3.2.1. Създадени условия за интерактивно учене в модернизирани и функционални помещения в
ДГ, сервизни помещения.

Индикатори: Създадени функционални и модерни условия
Да / Не

3.2.2. Водене на документация в електронна среда (до сега бяха класьори, папки, …,промяна в
електронни носители)

Индикатори: Да / Не
3.2.3. Въвеждане на eлектронен дневник и проверки, (статистически данни – нанесен материал
и др).;

Индикатори: Брой осъществени проверки;
Брой констативни протоколи без препоръки
3.2.4. Съхраняване и архивиране на училищната документация (на електронни и хартиени
носители – ел. дневник, но протоколите от изпити и олимпиади – все още на хартиен) съгласно
изискванията на Наредба № 8 за информация и документите.

Индикатори: Наличие на училищен архив – Да, не
Актуализиран правилник за архивиране на документите; Да, не

Изработена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен
архив - Да, не
Да / Не
Дейност 3. Въвеждане на информационно-технологични ресурси в цялостната дейност
на ДГ
3.3.1. Планиране на дейности за осигуряване на информационно-технологични ресурси в
цялостната дейност на институцията

Индикатори:
3.3.2. Осигурени са ИКТ за образователния процес:
компютри, лаптопи, таблети, интерактивни дъски, дисплеи;
Звукозаписна техника, видеотехника и др.

Индикатори: Пълна обезпеченост за работа в ОРЕС
3.3.3. Осигурени ИКТ в административната дейност и целесъобразното им използване.

Индикатори: Наличие на техника
Да / Не

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4.
РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Дейност 1. Изграждане на позитивна среда в ДГ
4.1.1. Създаване на хармонична среда и условия за позитивна дисциплина, споделяне и спазване
на ценности и етични норми в духа на ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.

Индикатори: Осигуряване на позитивна дисциплина, споделени ценности и етични норми.
4.1.2. НОВИ аспекти в ЕТИЧНИЯ КОДЕКС с уважаване на личния избор на превенция срещу
Ковид, избор на ваксинация, избор на среда за обучение – присъствена или ОРЕС.

Индикатори: Спазване на утвърдени нови норми в Етичния кодекс.
4.1.3. Спазване на изградените правила за разрешаване на възникнали конфликти;
-

Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на

подкрепа и партньорство в и извън общността

Създаване на правила за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на
бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване
на конфликти.

Индикатори: формирани умения за управление и справяне с конфликти;
4.1.4. Ефективна система на дежурства – безопасно и сигурно движение по зони за преминаване,
различни входове, носене на маски, хигиена на ръцете и др.

Индикатори: система от дежурства с цел поддържане на сигурна среда
4.1.5. КЪМ ПОЗИТИВНА СРЕДА:
Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище
.- На ниво паралелки;
- Чрез формите на ученическото самоуправление;
- Чрез изяви в училищните медии;
- Чрез проекти и програми;-Чрез съдействие от компетентни органи.
- Чрез партньорство с институции по чл. Чл. 49. (1), т.2, 3 и т.5.

Индикатори: ПРИ връщане в нормалните условия на присъствено обучение:
реализирани дейности за преодоляване на агресията.
4.1.6. Педагогическа и психологическа подкрепа.
. грижа за здравето;
. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
-

Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа

Индикатори: Осигурена педагогическа и психологическа подкрепа;
4.1.7. ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА С ПРИОБЩАВАНЕТО И РАВНИЯ ДОСТЪП

Индикатори: Дейности и инициативи, свързани с търпимост и толерантност.
4.1.8. Създаване условия за равен достъп до образование и интегриране на ученици със СОП;

Индикатори: Разговори и срещи с децата и семействата.

4.1.9. Сътрудничество със, „Закрила на детето“при необходимост.

Индикатори: Брой .
4.1.10. Поощряване на Децата.

Индикатори: Осигурени награди, наградени у-ци
Дейност 2. Политики на детската градина за развиване на социални и граждански
компетентности
4.2.1. Реализиране на изяви за формиране на демократични ценности:

Индикатори: Формирани национални, общочовешки, демократични ценности чрез дейности.
4.2.2. Патриотичен календар на детската градина.
-Инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история –
инициативи за всеки празник,
-Творби на учениците и възможности за публикуването освен в местни и национални медии.

Индикатори: национални и колективни ценности
4.2.3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на
живот.
- Здравни беседи;
- Дискусии с представители на здравни организации
- Състезания.

Индикатори: Брой инициативи, подкрепящи спорта, здравето
4.2.4. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците
Срещи с лесовъди, засаждане на цветя, на зеленчуци, грижи за тях,
състезания на открито;
посещения в близки местности и мн.др.

Индикатори: Брой инициативи за опазването на околната среда
4.2.5. Индивидуално консултиране на деца и семествата им по проблеми, свързани с тяхното
поведение, с

взаимоотношенията с връстници, родители, учители или с психичното,

личностното и интелектуалното им развитие.
Толерантност, търпимост, приемане на различията.

Индикатори: Утвърждаващи правата на човека и развиващи социална чувствителност

4.2.6. Рожден ден на ДГ, национални празници, градски събития и др.

Индикатори: Събития за утвърждаване и популяризиране на училищни ценности и традиции
4.2.7. Осъществени контакти с успели деца, възпитаници на ДГ и провеждане на съвместни
инициативи с тях като МОДЕЛИ НА ПОДРАЖАНИЕ.

Индикатори: Осъществени контакти с успели деца.
Дейност 3. Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на
тормоз и насилие
4.3.1.ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Индикатори: Система за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие
4.3.2. ЕДИНОДЕСТВИЕ НА ЕПЛР с външни специалисти

Индикатори: Действия с външни специалисти на ниво детска градина при прояви на тормоз
и насилие.
Дейност 4. Публичност на дейността на детската градина
4.4.1. информация, свързана с дейността на детската градина във връзка с новите
условия в електронна среда
Индикатори: Актуална информация на интернет страницата
4.4.2. Провеждане на ефективна медийна политика
Индикатори: Дейности за популяризиране на ДГ
4.4.3. Създаване на актуални информационни материали и своевременното им
разпространение.
Индикатори: Информационни материали в детската градина с актуално съдържание
информация.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. УПРАВЛЕНИE НА ПАРТНЬОРСТВА
Дейност 1. Проактивност на директора
5.1.1. Активност, предприемчивост, далновидност, прозорливост и предвидливост в действията на
директора като мениджър.

Индикатори: Установени са партньорства за постигане целите на институцията
5.1.2. Създаване на трайни партньорски взаимоотношения с организации и институции.

Индикатори: Партньорствата се развиват устойчиво
5.1.3. Активизиране членовете на настоятелството и обществения съвет с оглед новата

реалност.
Индикатори: Настоятелството има принос за развитието на детската градина.
Дейност 2. Взаимодействие с родителите
5.2.1. В НОВАТА СРЕДА – ВИРТУАЛНИ ГРУПИ.

Индикатори: Налични са възможности за комуникация с родителите чрез технологиите
5.2.2. Изграждане на вайбър групи, контакти в социални мрежи, електронен дневник.

Индикатори: Осъществява се ефективна, своевременна комуникация между родителите и
другите участници в образователния процес (директор, деца, педагогически специалисти/.
5.2.3. Активизиране на родителската общност при обезопасяване на средата, в дейности

за организиране на празници и ДГ събития.
Индикатори: Родителите са привлечени в дейности на образователната институция
5.2.4. Съвместни дейности с превантивен характер за противодействие на насилието и
тормоза.

Индикатори: Осъществява се партньорство с родителите по превенция на насилието и тормоза.
Дейност 3. Ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни
5.3.1.

Активни партньорства с клубове, школи, дейци на културата, изкуството и спорта.

Индикатори: Дейностите със заинтересованите страни създават условия за подкрепа на
изявата в областта на науката, културата, изкуството, спорта и други.
5.3.2. Eфективно работеща система от специални мерки за

партньорство, създаваща

социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при

работа с

родители, децаи и общественост.

Индикатори: Създадени са условия за конструктивен социален диалог.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6.

СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА
Дейност 1. Деца.
6.1.1. Индикатори: % удовлетворени

Дейност 2. Педагогически спеиалисти

6.2.1. Индикатори: % удовлетворени

Дейност 3. Родители
6.3.1 Индикатори: % удовлетворени

7. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА:
 Деца;
 Педагогически специалисти ;
 Директор;
 Непедагогически персонал;
 Родителите – чрез обществен съвет и настоятество.
 Социалните партньори.
8.

АДМИНИСТРИРАНЕ

Постигането на стратигическата и оперативните цели за четири годишния период
е обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение
на дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните
дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. Очакваните резултати са
обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на новите условия в образователната
система в България, което ги прави трудно прогнозируеми. Те се превръщат в желано
състояние, което ангажира всеки представител на образователната институция с поемане
на конкретна отговорност за всяка една от дейностите, залегнали в плана. Планът е
разработен на базата на обощен анализ на силните и слабите страни на ДГ, новите
условия на пандемична обстановка и установените потребности в сферата на
качеството на образавотелно-възпитателния процес. Предвижда се актуализицията
му да се извършва при необходимост или на всеки две години. Мониторингът по
изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на директорана детската
градина с активното участие на обществения съвет.
9.

ФИНАНСИРАНЕ.

ЧДГ „Смехорания“ се самофинансира. За нейната дейност допринася
финансирането от европийски и национални проекти, както и от спонсори.
10. Мерки:

10.1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на
целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа
цел, обвързана с повишаване качеството на образование в ЧДГ „Смехорания“.
10.2. Запознаване на екипа с новите условия при борбата с Ковид 19 и
промените в нормативната уредба. Това е процес от изключителна важност за
реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира прака
ангажираност на лицата в него.
10.3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на
нови правилиници и процедури съгласно оценката на риска в условията на
борбата с Ковид 19, на Закона за предучилищното и училищно образование,
Държавните

образователни

станадарти,

националните

и

европейски

стратегически документи, кокто и политиките на местната власт в областта на
образованието.
10.4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на
авторски в зависимост от интересите, способностите и компетентностите на
децата и удовлетворяване на техните потребности.
10. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА
Измерването на постигнатото качество през 2020 година е съвкупност от действия
за определяне на резултатите на институцията по критерии за периода 2020-2024 г.
на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки
критерий, както и конкретни задължения на отговорните лица и новите източници
за финансиране.
Град Русе
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