1

Стратегически план за подобряване на видовете дейности в ДГ №13
Конкретните задачи и дейности за стратегическо развитие и усъвършенстване на ДГ №13 са в
логическа връзка с поставените Главна цел и Подцели, а именно:
СТРАГЕГИЧЕСКА ПОДЦЕЛ 1:
УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ
СТИЛА
И
МЕТОДИТЕ
НА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ,САМОУПРАВЛЕНИЕ,ТВОРЧЕСТВО,ДЕМОКРАТИЧНОСТ,КОМПЕТЕНТНОСТ И
ВСИЧКИ НИВА.

ЗАДАЧА
1 Осъществяване на

2

УПРАВЛЕНИЕСЪПРИЧАСНОСТ НА

КРИТЕРИИ

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВ.

РЕЗУЛТАТИ

Информационно
финансовата
,електронно
децентрализация
обслужване на високо
По-нататъшно
ниво
усъвършенствуван Финансов контрол по
е системата на воденето
на
делегирани
счетоводната
бюджети
документация
В
принципите
на
управление

Пълна
компютъризация
на
документооборота
Финасова
дисциплина

Делегиран бюджет
Правилно
формиране на
бюджета и
своевременна
актуализация
Целесъобразан
подбор на кадри.

Успешно
прилагане
системата
на
делегиран бюджет.
Утвърждавене на
психоклимат,гаран
тиращ пълноценна

Свобода
на
мисълта и словото.
Подчиненост
на
действие
и
постъпки
на
общата цел.

Вътрешни правила
за работна заплата
.
Максимално
използване
възможностите на
бюджета и КТ за

Икономическа
самостоятелност
Оптимизиране
на
административностопанската дейност
Пестене
на
време.
Непрекъснато
подреждане,съгласуван
е,координиране
на
отделните
звена,елементи
и
дейности на системата с
цел постигане на найдобри
резултати
в
съответствие
с
поставените цели.
Постигане на разумна
увереност за
Икономическа
стабилност на
обекта.Опростена
организационна
структура,координиран

ДЕЙНОСТИ

Прилагане системата
на двоен подпис и
СФУК
Делегиране на
административни и
финансови
правомощия.

2

изява на работното Ясно управленско
място
взаимодействие на
всички нива.

3

Осъществяване на Финансов контрол на
финасова
всички нива
дисциплина
Мониторинг на
процеса на управление
на риска

4

Оптимизиране
процеса на вземане
на
решения.Колектив
но обсъждане.

Спазване на
процедурите за
назначаване и подбор
на кадрите

5

Преосмисляне
взаимоотношеният
а между членовете
на педагогическата
общност въз основа
на
факта,
че
дейността на ДЗ е
колективно
отговорна

Членовете на екипите
се овластяват да
вземат решения по
определен кръг
проблеми,

Компетентност и
взискателност.Рит
мично разходване
на субсидиите
Състояние
на
обекта
Ниво на заплащане
на кадрите
Сигнали
за
нередности

стимулиране труда ост между труда на
на персонала
директора и членовете
на екипа

Правила за
документира-не и
архивиране на
информацията

Степен на финансова
компетентност на
персонала по звена и
отнашение към
разходите в обекта

Ниво
на
изпълнение
на
длъжностната х-ка
по
категории
персонал.Удовлетв
оряване
общите
интреси
на
колектив
и
родители
Всеки член на
екипа е длъжен да
отговаря
за
определен
вид
дейност

Ясни правила за
работа, длъж. х-ки
и функционални
графици.Адекватн
а квалификация.

Добър психоклимат и
отношение към
работата.Усъвършенств
уване на условията за
отглеждане на децата.

комисии

Добра екипна работа на
всички нива

3

6

7

8

9

Утвърждаване на
психоклимат,
гарантиращ
пълноценна
изява
на
работн.място

Ясно управленско
взаимодейств. на
всички нива
Дейности за
повишаване на
мотивацията

Свобода
на
мисълта и словото
подчиненост
на
действияи
постъпки
на
общата цел
предприемчивост;
Всеотдайност,
компетентност,
приемственост на
служителите.
.
Адекватно и
Осъществяване на
Усъвършенствув.
целесъобразно
обективен,актуален и работата
на
планиране
и добронамерен контрол отделните
реализация на
категориии
контролната
персонал
дейност
Реализация
на
девиза “За всеки
място и всеки на
мястото си”
Оптимизиране на
На пед.съвет
Удовлетворяване
процеса
обсъждане на възлови общите интреси на
на вземане
проблеми
колектива
на решения
Бързина
и
гъвкавост
при
вземане
на
управленски
решения.
Усъвършен
Извеждане на преден
Разработване и
ствуване
план ключовата роля
усъвършенствуван
системата за
на педагогическите
е на критериите за
диференцирано
кадри

Максимално
използуване
възможностите на
бюджета и КТ за
стимулиране труда
на персонала

Опростена
организац.структура
координираност между
труда на директора и
членовете на колектива

Правилно
разпределяне на
времето и
Ангажиментите на
директора

Преодоляване
допуснати отклонения
Реализиране на целите
на Стратегията

Адекватна
Квалификац.

От бюджета

Усъвършенствуване на
условията за
отглеждане на децата

Повишаване
активността на
педагозите

4

заплащане
според
резултатите
от труда
10
Осигуряване
Включв. в разл. форми
перманентна
квалификация на
персоналавътрешна и външна

оценка труда на
учителя
Качеството на
работа с децата

От бюджета

Високи резултати с
децата
Стремеж към
учит.професия
В качеството на труда

СТРАГЕГИЧЕСКА ПОДЦЕЛ 2:
ПОСТИГАНЕ ЕФЕКТИВЕН,СЪДЪРЖАТЕЛНО И КАЧЕСТВЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ В ДОС
№
ЗАДАЧА
ДЕЙНОСТИ
КРИТЕРИИ
РЕСУРСНО
РЕЗУЛТАТИ
ОБЕЗПЕЧАВ.
Създаване
на По направления
Покриване на ДОС Компетентни
Висока успеваемост и
1
образователна
кадри;
равен старт на децата
среда,
Актуални
гарантираща
образователни
благополучие на
средства
отделното дете
2 Търсене на нови Прилагане на широк
Висока
База,
идей
и Знания и умения у
идеи
за спектър от
посещаемост
на подходи.
децата
усъвършенствув.на подходи,осигуряващи децата;
Перманентно
Желание за знания
педагогическото
развитието на децата
Висока степен на обновяване
на желание за посещаване
взаимодействие
Изграждане
на удовлетворяване
наличната учебно- на детска градина
социално
- очакванията
и техническа база
Покриване на
балансирана среда и изискванията
на
изискванията на ДОС
самоутвърждаване на родителите
Висок рейтинг на
детето в условията на
ДГ № 13
сигурност и подкрепа.

5

Взаимодействие
между педагогическия
екип,
семействата,
Пълноценно
използване на дневния
режим
като
профилактично
средство
за
психическо
и
физическо здраве
3

4

Обогатяване на
формите и
подходите на
педагогическо
взаимодействие
Усъвършенствуван
е на условията за
утвърждаване и
съхраняване на
общонационалните
традиции, обичаи и
ритуали

Отчитане степента на
развитие на детската
група

Добри резултати
от проведената
диагностика

Осигуряване
на
целесъобразност
на Анкети
педагогическите
родителите
действия в зависимост децата.
от очакванията на
потребителите.
Адаптиране плановете
на
групите
към
индивидуалните
особености на децата..
-Установяване
на
сътрудничество между
педагогическия екип,
семействата,

Компетентен
педагогически
персонал

Внедрена нова форма
или актуализирана
такава

Интелектуални,
Одобрение сред
с финансови и
родителите
на материалнотехнически
ресурси за
усъвършенстване
на възпитанието,
базирано на
общонационалните
традиции, обичаи
и ритуали

6

5

6

Пълноценна
подготовка за у-ще
– равен старт на
всички деца

Усъвършенстване
на процедурите за
работа с деца със
СОП

Непрекъсната
оптимизация
на
образователната среда
Осъществяване
на
приемственост
и
интеграция
между
детската градина и
училищата в района.

Системно
диагностициране и
проследяване
динамиката
в
развитието
на
децата.
Анкети
с
родителите
на
децата.

Изграждане
на Системно
вътрешно
училищен диагностициране и
екип
проследяване
динамиката в
развитието на
детето

Компетентен
персонал и
финансови ресурси
за осигуряване на
равен старт на
всички деца

Овладяване
в
максимална степен на
ДОИ за предучилищно
възпитание
и
подготовка
.

Интелектуални,финансови и
матер.техн.
ресурсии

Овладяване и прилагане
на ДОС за работа с деца
със СОП

СТРАГЕГИЧЕСКА ПОДЦЕЛ 3:
ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
СИСТЕМАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОПИТА НА УТВЪРДЕНИТЕ
ПЕДАГОЗИ И МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ
ЗАДАЧА
ДЕЙНОСТИ
КРИТЕРИИ
РЕСУРСНО
РЕЗУЛТАТИ
ОБЕЗПЕЧАВ.
1 Разработване на
Лекции и курсове
Наличие на внедрена
От бюджета
Реализация в пряката
система за външна
система за външна
работа с децата
квалификация,
квалификация
отговаряща на
изискванията на
ЗУПО

7

2 Да се подобри
нивото
на
квалификац.дейнос
ти за мотивиране
на
екипа
да
реализира
в
работата си знак
„запазена марка“ за
качество.
Организирането на
вътрешна
квалификация

Участие
в
квалификационни
курсове
Използване
на
разнообразни стратегии
за обучение, които да
стимулират заложбите и
интелектуалното
развитие на децата
Предприемане
на
иновации отвътре.
Лекции,
семинари,
открити практики

Наличие на внедрена
система за вътрешна
квалификация
Готовност
да
се
удовлетворяват
потребностите
на
клиентите
Склонност
към
действие
Реална самооценка и
чуство за собствено
достойнство.
Благоприятен
социален климат.

От ст.учители
Инвестиции в
човешкия
капитал

Реализация в пряката
работа с децата.
Изграждане на
мотивирани служители

3 Включване в
курсове за външна
квалификация

Посещение на лекции от
водещи автори

Осигуряване на
финансиране

От бюджета

Децентрелизация
Автономия на
институцията
Разработване на
критерии за оценка и
самооценка

СТРАГЕГИЧЕСКА ПОДЦЕЛ 4:
ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА –НАША ГРИЖА,СТЪПКА В БЪДЕЩЕТО
ЗАДАЧА
ДЕЙНОСТИ
КРИТЕРИИ
РЕСУРСНО
РЕЗУЛТАТИ
ОБЕЗПЕЧАВ.
1 Осигуряване
и Ежедневни компетентни Степен на овладяване От бюджета
Здрави деца,
подържане
на грижи за осигуряване на на
съвременните
Висока месечна
качествена
висок хигиенен стандарт технологии.
посещаемост
здравословна среда Системен контрол по
за деца и персонал хигиената

8

Системни
Взискателност
към
квалифицирани грижи за кадрите за овладяване
рационалното хранене
на съвр.технологии
Осигуряване
на
здравословна храна.
Степен на изпълнение
на дадените препоръки
от РОИКОЗ
2 Оптимизиране
Системното оценяване
Степен на заболеваеработата
по функционалното
мост в детска градина
здравносъстояние на детския
и ясла
профилактичната и организъм и степента на
лечебната работа с неговата закаленост
боледуващите
Целенасочена здравнодеца.
просветна дейност с
персонал и родители
3 Осъществяване на Пълноценно използване Наличие на теми по
целенасочена
на дневния режим като здравно възпитание в
педагогическа
профилактично средство учебния план
дейност по посока за
психическо
и Подобряване на
на здравното
физическо здраве.
показателите за
възпитание на
Пълноценно използване физ.дееспособност
децата:
на
подвижни
игри,
детски спортове с цел
динамично развитие на
децата.
Изграждане на навици за
безопасно движение и
култура на поведени
Акцентиране
върху
овладяване на знания и
умения за здравословен
начин на живот.

Осигуряване на Доказателства за
финасиране
извършена здравнопросветна дейност с
персонал и родители
Намаляване на
заболяваемостта и
повишаване на
посещаемостта
Компетентен
Изграждане на здравни
персонал по
навици у подрастващите
здравно
възпитание
Отглеждане на здрави
деца

9

4 Включване на
. децата в спортни
празници,
екскурзии и
състезания

Планиране на дейности
за децата, свързани със
спортни
празници,
организиране
на
екскурзии и състезания

Актуален план за работа с включени
мероприятия за
спортни празници,
екскурзии и
състезания на децата

Наличие на
финансови,
материалнотехнически и
кадрови
ресурси

Отчет с проведени
мероприятия за спортни
празници, екскурзии и
състезания на децата

СТРАГЕГИЧЕСКА ПОДЦЕЛ 5:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА И ДИДАКТИЧНА БАЗА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗАДАЧА

1
2

3

4

Реновиране
площадката
на
група Мики Маус
Реновиране
площадките на
яслени групи
Гъбка и Мечо Пух
Основен ремонт
на плувния
басейн
Подмяна на
тръбите за топла
вода в обекта

ДЕЙНОСТИ

КРИТЕРИИ

ремонтни

Наличие на безопасна
среда на площадката на
група Мики Маус
Наличие на реновирани
площадки на яслини
групи Гъбка и Мечо Пух

Поставяне на
оградка и уреди
Подмяна на
плочките
Въздуховод
Пречиствателна
система
ремонтни

Разрешително за работа
от органите на РИОКОЗ

РЕСУРСНО
ОБЕЗПЕЧАВ
.
От приходи от
педагогически
услуги
От бюджета

РЕЗУЛТАТИ

От бюджета
или по проект

Реализация на плуването в
ДГ №13

Преодоляване на авариите От бюджета

Промяна в средата за игри
на двора
Подобряване условията за
живот и работа на деца и
персонал

Подновени тръбопровод

10

5

Подмяна
плочките в двора

Ремонтни
дейности

Създаване на безопасна
среда за игрите на децата

От бюджета
или по проект

6

Осъществяване на
вертикална
планировка
на
сградата
Постепенно
осъвременяване
на базата вътре в
сградата

Ремонтни
дейности

Осигурен план

От бюджета
или по проект

Подмяна на
балатум в група
Цвете и група
Мики Маус
Ритмично
пребоядисване на
групи и коридори
с латекс
Изграждане на
площадка по БДП

Последователност,
приори-тетност чрез
планиране

Осигурени
финасови
средства за
изпълнение на
планира-ното
осъвременяване

Доказателства за поставен
нов балатум в групи Цвете и
Мики Маус, извършено
пребоядисване с латекс

Осигурен план

От бюджета
или по проект

Ремонтни
дейности
Ремонтни
дейности

Осигурен план

От бюджета
или по проект
От бюджета
или по проект

Подобряване на учебновъзпитателната работа с
децата
База за физ.възпитание на
децата
Намаляване на сметката за
топла вода

7

8

Подобряване
средата на двора

Изграждане на
спортно игрище
10 Ремонт на
соларната система
9

Осигурен план

Безопасна среда чрез
наличие на подменени
плочки в двора
Спиране на течовете в
приземен егаж и плувен
басейн

СТРАГЕГИЧЕСКА ПОДЦЕЛ 6:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ
И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ НА ОСНОВАТА
НА
ДОБРОНАМЕРЕНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА
УСЛОВИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ
РЕСУРСНО
ЗАДАЧА
ДЕЙНОСТИ
КРИТЕРИИ
РЕЗУЛТАТИ
ОБЕЗПЕЧАВ.
1 Иницииране
Организиране на
Избор на родители ,
Налични са
Установяване
на
създаването на
общо събрание на
отворени към
ресурси в
сътрудничество
между
проблемите на ДГ
педагогическия
екип,

11

2

Обществен съвет
(ОС)

родителите и избор
на ОС

детската
градина

семейството
обществеността .

Планиране
работата на
Обществения
съвет с
мероприятия за
подобряване
имиджа на ДГ и
взаимодейстнието
с потенциални
дарители и
спонсори

Утвърждаване
получени финансови и
имиджа на ДГ №13 материални средства от
като
конкурентно дарители и спонсори .
способна, желана и
предпочитана
от
родителите и децата
им детска градина.

Наличие на
работещ
обществен
съвет

План
за
работата
на
обществения съвет.
Утвърждаване имиджа на ДГ
№13

3. Провеждане на
тържества и
концерти на
групите с
родителите

Планиране на
съвместно
провеждане на
мероприятия на
групите с
родителите на
децата

Планирани мероприятия Осигуряване
на човешки,
материален и
финасов
ресурс

и

Доказателствен материал от
проведени общи
мероприятия с децата и
родителите
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