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Актуализирана е в резултат от преглед и прилагане на изискванията на
Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в
институциите.

ВЪВЕДЕНИЕ
“Отглеждането на децата е знак за надежда.
То показва ,че хората имат надежда за бъдещето и вярват в
ценностите, които предават на следващото поколение”
Новият век , в който живеем ,несъмнено поставя свойте изисквания и
отправя към всички ангажирани с образованието, предизвикателството –
да възпитаме достойни бъдещи граждани. Като приоритет в
образователната политика се откроява съчетаването на българските
традиции с европейските стандарти.
Изминатият път на социален преход и промени показва, че модернизацията
на образованието не може да се провеждат успешно, ако няма радикална
промяна на образователните цели, задачи, средства и иновации в
управлението на предучилищните заведения.
Детската градина трябва да отговаря на днешните изисквания на
обществото и прогнозите за бъдещото развитие на предучилищното
образования в страната.
Необходимо е кадрите , работещи в нея да придобият нова
организационна култура, да се прилагат нови информационни технологии,
нови модели на поведение и управление, за да се създаде нова
образователна среда , в която Детската градина да продължи да
осъществява ефективно своите задачи :
 пълноценното развитие на детето
 съхраняване ценността на детството
 приемственост в подготовката за училище и изравнява
възможностите за успех на всички деца.
Стратегията за развитие на ДГ № 13 “Калинка се основава на
приоритетите, целите и стандартите, заложени в Стратегията за
развитието на столичното образование от 2016-2023г.
Тя си поставя за цел да даде насоки за бъдещото развитие на ДГ № 13
“Калинка” съобразно приоритетите на столицата и район “Искър” за
период от четири години, за да може детското заведение да отговори
на потребностите на обществото , да бъде конкурентно способно и
желена среда за отглеждане на децата от района.
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Нормативна основа на стратегията :







Закон за предучилищното и училищно образование;
Конвенция за защита правата на детето;
Закона за закрила на детето;
Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Стратегия за развитието на Столична община – 2016-2023 г.
Утвърдени по съответния ред програми, насочени към постигането
на конкретни цели и общочовешки ценности, които имат личностен
смисъл в живота на детето.
 Положителната практика от цялостна дейност на детското заведение.
 Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в
институциите
Стратегията се изгражда въз основа на дългосрочна четири годишна
прогноза. Тя третира перспективите на иновационната насоченост по
отношение на планове, структури, технологии, ценности, потенциал в
развитието на ДГ №13 „Калинка”. Намира материализация в развитието и
изпълнението на приетите, действащи планове, регламентиращи
цялостната дейност на детското заведение. Тяхната ефективност
предполага нормално ресурсно осигуряване, а не споделяне на идеи и
добри намерения.
Стратегията за развитие представлява платформа за доброволно, но
обвързващо сътрудничество между педагогическия колектив, родители,
деца, социокултурна общност. Система от дейности, насочени към
изучаване и реализация на търсенето, желанията и предпочитанията за
отглеждане, възпитание и обучение на деца от десет месеца до седем
годишна възраст, които удовлетворяват най-добре потребностите на
обществото и на отделната личност.
Тъй като това е динамичен процес, той е отворен за промени и по този
начин може да отговаря на новите условия и изисквания.
Управлението на качеството в детската градина е непрекъснат процес
организационно развитие и се основава на следните принципи:
 ефикасност и ефективност;
 автономия и самоуправление;
 ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса;
 ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите
институцията;
 непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление
качеството в детската градина.
Главните цели на управлението на качеството в детската градина са:
 повишаване на качеството на предоставяното образование;
 подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете
отношение на неговите образователни резултати;
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 организационно развитие.
За постигането на тези главни цели Директорът със сформиран екип
изготвят конкретни цели и задачи с отговорници и срокове за
реализирането им.

Основни принципи на стратегията за развитие:
1.Принцип на единство между частния / личен на родителите / и обществен
интерес / този на детското заведение /.
2.Принцип на оптимално обновяване на възпитателно-образователния
процес и съобразно действащите ДОС и очакваните ДОС.
3.Принцип на конкурентно способността на детското заведение - чрез
прилагане на гъвкава система от целесъобразно подбрани дейности,
детското заведение да си осигури предимства в действащата мрежа от
подобни на територията на района и Столична община. Изключително
важно предвид намаляване броя на децата.
4.Принцип на жизнения цикъл – изследването, проектирането и
изпълнението на плана, трябва да е съобразено с особеностите на етапите
на жизнения цикъл.
5.Принцип на значимост на програмираните елементи и дейности в
процеса на управление на детското заведение.
6.Принцип на комуникативно взаимодействие - между детското заведение
и родителите-потребители. В условията на пазара и изострената
конкуренция, информацията от детското заведение към потребителите,
трябва да бъде достатъчно активна и актуална. Обратната връзка също.
7.Принцип на приемственост между семейството, детското заведение и
начална училищна степен.
ДГ №13 «Калинка» е организация с достатъчна степен на сложност,
функционираща в променяща се околна среда. В условията на пазарна
икономика микросредата за нашето развитие се промени съществено.
Непрекъснато се увеличават обществените очаквания към звената от
системата на столичното образование. Не можем да твърдим същото за
ресурсите, с които разполагаме, въпреки че се полагат усилия и в тази
посока като се увеличава размера на ЕРС. Този ръст в никакъв случай не
изпреварва ръста на растящите ни потребности.
Работата в условията на делегиран бюджет ни предостави възможност да
обогатим материалната и дидактична база, както и да увеличим размера на
основните работни заплати по категории персонал. Зависейки от своите
потребители и от социалната поръчка на обществото, на нас ни се налага
да изследваме настоящите и бъдещи нагласи на потребителите на
предлаганите услуги. Да изпълняваме техните изисквания
В ДГ №13 «Калинка» се стремим да привлечем и задържим децата
с помощта на добре подържана и обновяваща се материална база,

4

непрекъснат процес на квалификация на кадрите, качествена на
образователно–възпитателна дейност. Важен фактор за преуспяващото ни
развитие са родителите, които се явяват потребители на образователната
услуга. Като, че ли никога преди тяхните очаквания и претенции не са
били толкова големи. Техните изисквания са разностранни и понякога
противоречащи на всички законови разпоредби.
С влизането в действие на ЗПУО сме изправени пред много и различни
предизвикателства. Всички нововъведения се обвързват с по-високото
качество на труда, респективно по-добра успеваемост в образователния
процес. Предостави се възможност на родителите / чрез формирането на
Обществен съвет / и те с право ще изискват от нас покриването на
стандартите за качество на възпитателно-образователния процес.
В този ред на мисли, стратегията се явява важна част от провежданата
последователна политика на ръководството на ДГ №13 «Калинка» .
.
Главни части на стратегията за развитие:
 прогнозиране на социокултурната среда - АНАЛИЗ
 описание на целите – ЦЕЛЕВА ЧАСТ
 описание на похватите за тяхното постигане – СПОСОБИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ЧАСТ
 описание на процедурите и инструментите за реализиране на
стратегията - ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА
ЧАСТ
 описание на процедурите за контрол на постигане целите на
стратегията
–
КОНТРОЛ
ВЪРХУ
КАЧЕСТВОТО
НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
Най-кратко представянето на процеса е следното :
Определяне
на целите
Какво искаме
?

Измерване на
постигнатото
Какво се
случва?

Оценка на
постигнатото
Защо се
случва?

Предприемане на
коригиращи
действия
Какво трябва да
постигнем?
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I.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДГ №13”Калинка”
1.ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ДГ №13”Калинка” се намира в р-н “Искър”, ж.к.Дружба - I част.
Построена е през 1974 г. и е общинска собственост .
През последните години демографската картина в района е коренно
променена:
групите в детските градини на района се увеличиха.
СО извърши разширения на ДГ № 13 , и на двете детски градини в Дружба 2.
Заработи и частна детска градина.
Във всяко училище се откриха подготвителни групи за 6 годишни деца,
които са безплатни.
Чакащи деца има само за яслените и първа група.,което доведе до
засилването на конкуренцията между детските градина в района.
2.СГРАДЕН ФОНД И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

ДГ №13”Калинка”се помещава в специално построена сграда,типов
проект,отличаващ се с особено красива архитектура. Състои се от два
корпуса – на два и три етажа,с топла връзка между тях. През 2013 към
основната сграда бе построена пристройка-нов корпус с още две групи.
От 2013 г. в детското заведение функционират 11 групи , от които седем
групи е детска градина/ за деца на възраст от 3 години до постъпване в
първи клас/ и четри групи е яслата /за деца на възраст от 10 м. до 3
години/. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на
родителите; Всяка група има име:
За учебната 2017/2018 г. те са :
Детска градина
група
I група
I а група
II група
III група
III а група
IV група -подготв.
IV а
група
подготв.

име
ТОМ И ДЖЕРИ
СЛЪНЦЕ
ПЕПЕРУДА
ЦВЕТЕ
МИКИ МАУС
ЗВЕЗДИЦА
ЗВЪНЧЕ

Година
на
ражд.на
децата
2014
2014
2013
2012
2012 И 2013
2011
2011

Брой
деца
33
30
31
31
31
27
27
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Ясла
група
I ясла
II ясла
III ясла
IV ясла

име
МЕЧО ПУХ
ГЪБКА
ЗАЙЧЕТА
ПАТЕТА

Година
на Брой
деца
раждане
2014,2015
29
2014,2015
29
2014,2015
29
2014,2015
29

Силни страни:
През последните две години бяха извършени много големи подобрения на
материалната база :
 Цялостна модернизация на сградния фонд
Саниране на сградата
Осигурена енергийна ефективност на сградата
пълна хидроизолация на всички покриви, което е предпоставка за
бъдещо добро справяне с бюджета.
Осигурена безопасна среда на обучение и възпитание
СОТ и камери за сградата и двора
Ефективен пропускателен режим
Контрол-достъп на всички външни врати
 реновиране на всички детски площадки,
 Условията за отглеждане и възпитание
на децата са много
добри.Занималните са просторни
100 кв.м.,спалните помещения са
самостоятелни/60 кв.м./,обзаведени са със стремеж за функционалност и
мобилност. Креватчетата и всички мебели в занималните са нови.
Интериорът е композиран нестандартно и с много вкус.. Всички групи
притежават богата и съвременна учебна и игрова база.,разположена
съобразно ергономичните норми, правилата за охрана на труда и
възрастовите особености на децата.
 Всяка група притежава нужната съвременна техника – компютър, лаптоп,
притер, достъп до интернет.
 В 4 от групите на ДГ е монтирана мултимедия.
Всяка детска група в обекта е снабдена с климатик, което предотвратява
риска от спадане на температурата при аварии.
Детското заведение притежава :
 Просторна музикална зала – с пиано, две музикални уредби и
разнообразни детски инструменти, създаващи необходимите условия за
разгръщане на музикално-певческите и артистични способности на децата.
 Стая за реквизите-в която са подредени изработените и закупени през
годините над 300 костюма за театрална дейност , от които 36 национални.
 Физ.салон в детската градина -100 кв.м. – също липстващ в проекта ,
допълнително изграден през 1989г. След реконструкция на складово
помещение в приземния етаж,оборудван с уреди и съоръжения за
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развитието на двигателно-сетивната активност на децата.Той се ползува и
за
кабинет
по
безопасност
на
движението.Има
светофарна
уредба,необходимата маркировка и знаци.
Плувен басейн- допълнително построен, с просторни помещениясъблекални,душове
и
др.
отговарящ
на
съвременните
изисквания,притежаващ тартанова настилка и всички необходими плувни
атрибути. Разполага с пречиствателна система.
Кабинет по английски език
Кабинет по приложни дейности
кухненския блок - отговарящ на съвременните хигиенни изисквания,
модерно оборудвано с много техника. Въведена е ХАСПП система за
самоконтрол.Приготовляването на храната отговаря на всички съвременни
изисквания.
Дворът е с площ 10 дка – запазен, добре подържан и много озеленен.Има
обособени площадки с пясъчници, сенници-къщички и изобилие от детски
уреди .Ограден е с масивна три метрова ограда. Дворът на новия корпус
притежава прекрасни нови площадки за игра.
Дворът на детскат ясла е обособен самостоятелно върху тревната площ с
малка ограда вътре в големия двор.
С приходите от педаготическите услуги през последните години се
изградиха нови детски площадки за група Цвете, група Мики Маус и група
Том и Джери.

Слаби страни:
Няма игрище.
3.КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Щата на ДГ № 13 “Калинка” се формира на основание Наредба №5/2002 г.
на МОН за определяне числеността на персонала в средното образование.
Детската градина е на делегиран бюджет и може да си позволи разширен
щат, с цел по доброто обгрижване на децата.
Педагогическия екип се състои от 16.5 души.
Директорът е с висше образование – завършил е СУ “Св.Кл.Охридски,
магистър по педагогика,
притежава ІI-ва професионално квалификационна степен по управление на образованието,/ПКС/, има
удостоверение от Българска стопанска камара за компютърни умения WINDOWS MS Word, MS Excel,
INTERNET. Притежава втора
магистратура по мениджмънт на предучилищните заведения в СУ
“Св.Кл.Охридски.
Педагогът е магистър по предуч.педагогика
Учителите са 14.С висше образование са 13 от тях , а една учителка е
студентка.
Средната възраст на педагогическия персонал е 48 години. Извършва се
прицизен подбор при назначаването на педагогическите кадри.
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Медицинските сестри в ДГ № 13 са 12 щатни бройки /назначават се от
кмета на район “Искър”/. Те са с полувисше образование.
Помощно-обслужващият персонал е 26.5 броя, с преобладаващо средно
образование.Щата е попълнен.












Силни страни :
Утвърден психоклимат, гарантиращ пълноценна изява на работното
място
Липса на напрежение и конфликти в колектива
Липства текучество
Създадена делова атмосфера на откритост и гласност на основата на
конструктивно партньорство и сътрудничество
Непрекъснато усъвършенства стила и методите за демократизация и
хуманизация на управленския процес.
Съобразяване с мнението на педагозите при вземане на управленски
решения.
Добра култура на общуване с децата и коректни взаимоотношения
помежду си.
Качество и отговорност на всички нива
Сполучлив подбор на педагогическите екипи по групи
партньорство,взаимопомощ,творчество,подкрепено от много добри
резултат
Търсене на нови идеи за усъвършенствуване на възпитателнообразователната работа с децата
Подържане на перманентна квалификация на персонала и създаване на
условия за разтеж на място

Слаби страни :
 Застаряващия медицински персонал и липса на млади кандидати за
работа – мед.сестри
4.ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Възпитателно-образователният процес в ДГ №13 «Калинка» не е и не може
да бъде само процес на обучение. След семейството, учителите,
медицинските сестри и другите работещи са тези, които оказват най-силно
въздействие при оформяне личността на детето. Детското заведение е
мястото, където детето за първи път попада в организирана по нов за него
начин социална среда. Тук то формира и затвърждава навиците си за
общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески
модели и поставя основата на бъдещите си представи за добро и зло. Наред
с това предучилищното възпитание и подготовка, най-вече в периода на
задължителната подготвителна група, е много важно с оглед формиране на
положително отношение към училището и създаване на мотивация за

9

учене.Добрия педагогически екип на ДГ №13 е предпоставка за качество
на педагогическото взаимодействие.
Усъвършенстването на възпитателно-образователната дейност в ДГ
№13 «Калинка» е неразривно свързано с нейното умело планиране. Бихме
желали то да се осъществява съобразно нивото на групата като цяло,
нивото на всяко дете поотделно и перспективата му за развитие.
Предоставили сме възможност на учителките и педагога самостоятелно да
определят целите, темите, вариантите и методическия инструментариум за
педагогическо взаимодействие.Тази система на планиране преодолява
формализма и гарантира творческата свобода, от която всеки би могъл да
се възползва според възможностите и желанието си.
Подходите и формите на педагогическото взаимодействие са
разработени подробно в Програмна система на ДГ №13 «Калинка». В нея
подробно е разработени тематично разпределение на учебния материал по
образователни натправлиния за всяка възрастова група, както и
механизмите на взаимодействие между участниците в пред.възпитание
Силни страни :
Прогресивно развитие чрез възпитание -ефективни годишни учебни
планове.
Обучение в демократично гражданство, повишено внимание към правата
на човека и детето.
Висока обща и специална подготовка на децата.
Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето
в условията на сигурност и подкрепа.
Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на
децата.
Акцентиране върху овладяване на знания и умения за здравословен начин
на живот.
Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на
детското заведение.
Пълноценно използване на дневния режим като профилактично средство
за психическо и физическо здраве.
Строг пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни
условия и рационално хранене.
Пълноценно използване на подвижни игри, плуване и физически
занимания с цел динамично развитие на децата.
Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на
улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за
закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.
Осъществяване на приемственост и интеграция между детската градина и
училищата в района.
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Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности,
добродетели, култура и традиции.
Доближаване на условията в ДГ № 13 до тези на семейството.
Стимулиране на интересите и заложбите на децата над държавните
образователни изисквания чрез участие в разнообразни допълнителни
образователни дейности по собствен избор:
чуждо езиково обучение – английски език – 2 пъти седмично,
приложни изкуства – 2 пъти седмично
народни танци –2 пъти седмично, футбол – два пъти седмично
плуване – 2 пъти седмично,
ЗАПЛАХИ:

Драстично оскъпяване на образованието;
Срив в семейното възпитание;
Срив в учителската професия;
Политизиране на образованието;
Отрицателното въздействие на демографските процеси върху
образованието - конкуренцията;
Европейското предизвикателство към образователната ни система.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА
Детска градина №13 „Калинка“ работи по Програмната система „Аз съм в
детската градина” на издателство „Изкуства“.
Основните принципни положения, които за залегнали при организацията
на педагогическия процес, при подбора и структурирането на
образователното съдържание и провеждането на педагогическите ситуации
в Програмната система „Аз съм в детската градина” са:
 Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.
 Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят, както и вие
– неговите учители и неговите родители.
 Детето се развива само в интеракцията – дете-възрастен.
 Отношението към детето – с уважение към неговата личност и
подкрепа неговата индивидуалност.
 Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на
възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие.
 Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа
и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители.
 Уважение към различните етноси и култури.
 Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на
съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения,
необходими за успешното преминаване на детето към училищното
образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено
поведение при общуване си с връстници и възрастните.
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 Интегриране на образователното съдържание по всички
образователни направления.
Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на
учебния процес:
1) възприемане на информацията,
2) приложение на информацията в нови непознати ситуации и
условия.
Отношението към родителите – индивиди, които са отговорни за
развитието на потенциала на детето, за да може успешно да се справя в
живота – е взаимно уважаващо се, толерантно и подкрепящо.
Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с
подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща
цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през
целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково,
духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на
детето, като се отчита значението на играта за детето.
Очаквани резултати при реализиране на програмната система:
 постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;
 личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата
индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;
 компетентно тематично разпределение на съдържанието по
образователни направления за всяка възрастова група;
 конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното
образование;
 ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в
процеса на възпитание, социализация и обучение на децата;
 оптимални взаимодействия между детската градина и други
педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите
на детската градина.
5.ХРАНЕНЕ
В ДГ № 13 “Калинка” е осигурено рационално хранене,съобразено със
съвременните изисквания за детското хранене.За децата от 0 до 3 годишна
възраст – по Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене
За деца от 3 до 7 г- Сборник рецепти с наръчник за рационално
хране.Рабити се по Програмите „Училищен плод „ и „Училищно мляко „
Силни страни :

Добър екип , отговарящ за храненето /кухненски персонал,домакин,
градинска мед.сестра/

Осъществена квалификация на екипа по системата ХАСПП
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Организиран е строг контрол на основата на системата ХАСПП
върху качеството на продуктите,изпълнението на рецептурника и
оклада за деня.
Модерно оборудван кухненски блок, след основен ремонт ,
разполагащ с всички необходими съвременни уреди – конвектомат,
множество пекарни,зеленчукорезачка, картофобелачка, планетарен
миксер и други.

6.ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
В ДГ № 13 “Калинка” е осигурен висок хигиенен стандарт , отговарящ на
всички съвременни изисквания.
Извършва се системна оценка на функционалното състояние на детския
организъм и степента на неговата закаленост,както и системен анализ на
отсъстващите по болест деца.
Провежда се целенасочена здравна просвета с деца,персонал и родители.
Силни страни :
Добре обзаведени здравни кабинети. Осигурен щат на медицински сестри
– градински 4 броя извън групите, които отговарят за здравето на децата.
Слаби страни :
Водене на болни деца от недостатъчно съзнателни родители.
7.ВРЪЗКИ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

През изминалия период продължи приема на децата през ИСОДЗ –
система за регистриране, класиране и прием на децата в детските градини
в София.
Тя дава възможност всеки родител още с раждане на детето си да го
регистрира в системата. По този начин стана по-ясна картината с броя на
децата в София като цяло и в отделните райони.Отново стана ясно, че
яслените групи в района са недостатъчни, а градинските групи могат и
поемат почти 99% от децата в района и 100% децата от подготвителните
групи.
Силни страни :
Свободен достъп на всички родители по всяко време в групите и
възможност за пълно познаване живота на децата им в детската градина
Учителите са подготвени за непрекъсната индивидуална работа с
децата, за зачитане и развитие на индивидуалността на всяко дете и поразлична работа и контакти със семействата и позволява с всяко дете да се
работи индивидуално.
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Обхващането на всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна
възраст в образователната система и изграждането на съответната
подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено
образование
Решени са всички проблеми със здравното обслужване във градината вече има добре обучена втора медицинска сестра и във филиала, добър
график, позволяващ вътрешно заместване и отлично здравно
обслужване.Това дава спокойствие и на най-плахите и притеснени за
здравето на децата си родители, които стават все повече.
Ежегодно организиране на зимен отдих на децата – ски училище.
Създаване на обществен съвет:
Самите обществени съвети са свързани с всички сфери на управление
на детската градина и училището и се въвежда изискването с тях да се
съгласуват определени решения, отнасящи се и до финансовото
управление. Това е възможност за общината да влияе на управлението на
детските градини и да не допусне ограничаване на управлението само в
границите на педагогическите колективи и директора. Правомощията на
обществения съвет са свързани със съгласуване и становища по всички
въпроси - стратегия за развитие, план-прием, учебен план, програми на
обучение, етичен кодекс, политики за качество, годишен бюджет в
определени рамки и др.
Слаби страни :
Част от децата преди ІV гр. отиват в училище в подготвителен клас и
поради недостатъчния брой чакащи деца намалява ежегодно броя на
децата в групите.Това може да доведе до момент, в който да се налага
работа със смесена група или обединяване на групи.
Недостатъчно оповестяване и рекламиране на добри практики, добър опит
и постижения.
Нужда от задълбочаване контактите с обществени организации и
институции отворени към проблемите на детското заведение. Привличане
на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на
материално8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Допълнителните образователни дейности ,за които има желаещи деца през
учебната 2017/2018г. са :английски език,български народни танци, латинотанци,футбол и плуване.За тях бяха обявени конкурси на сайта на
Дирекция “Образование” към Столична община и бяха спазени всички
изисквания на СО при подбора на фирмите.Бяха подписани договори с
утвърдени фирми и в детското заведение влязоха да работят качествени
преподаватели.
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Силни страни :
 Наличните просторни салони позволяват реализацията на тези
дейности
 Допринасят за цялостното развитие на децата.
 Допринасят за
по-доброто представяне на децата на
празници,развлечения и тържества.
Силните страни на ДГ № 13 “Калинка” могат да бъдат обобщени в
няколко аспекта:
 Непрекъснато
проучване
и
своевременно
задоволяване
потребностите на пазара
 Много добра подготовка за училищно обучение - по отзиви на
родители и колеги от началния курс на училищата;
 Запазени и развити традиции по възпитаване в национални и
общочовешки ценности, добър социокултурен опит - ежегодни
годишни концерти, участия в общински изяви, работа по определени
тематични цикли и др.
 Учителки и медицински сестри с добър педагогически опит;
 Компетентно ръководство – административно и финансово;
опростена организационна структура и управленско взаимодействие;
предприемчивост; стремеж към реорганизиране на методите,
техниките и средствата за управление винаги, когато
обстоятелствата го изискват; способност за разрешаване на
конфликти и прилагане на утвърдени практики;
 Възможност за осъществяване на много и разнообразни
допълнителни педагогически услуги, поради наличието на много
кабинети и салини
 Добро местоположение, осигуряващо достатъчно комуникационни
връзки – автобуси,трамвай, маршрутни таксита, спирка на
метрополитена.
Слаби страни :
 Недостатъчно финансиране за издръжка на качествен възпитателнообразователен процес.Разминаване между действителни и
необходими разходи за издръжка на едно дете;
 Недостатъчен финансов ресурс за мотивиране на педагогическия
екип с цел придобиване на трета и втора ПКС.
 Несъвършенства на нормативната база – липса на осигуряване
средства за квалификация на медицинския и помощно-обслужващ
персонал;
 Ограничени възможности за използване на алтернативни източници
за финансови средства;
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Несъмнено заплахите от външната среда са много повече. Това са
настоящи и бъдещи условия, които ще въздействат неблагоприятно
върху дейността на детското заведение :
политиката по доходите на населението; отпуските за отглеждане на
дете до две годишна възраст; социалното подпомагане;
демографските проблеми, породени от миграцията и емиграцията на
младото население, влияят върху средносписъчния състав на
групите;
наличие на конкурентни детски заведения с по-добра материална
база;
липсата на съфинансиране по някои важни дейности;
последици от евентуална «мигрантска вълна»;
непрекъснато нарастване броя на децата със специални
образователни потребности

МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Подържане и усъвършенстване на пълноценна ,съвременна образователна
среда,гарантираща качествено възпитание и обучение според ДОС за
предучилищно възпитание и подготовка ,усвояване на общочовешки и
национални ценности, максимално развитие потенциала на всяко дете и
равен старт за училище.
ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Модерно обзаведено и конкуренто способно детско заведение,отговарящо
на изискванията на Европейския съюз, с екип от педагози- мотивирани
творчески с позитивна самооценка, оглеждащи здрави и щастливи деца
,конструктивно взаимодействащи с околните и подготвени за успешно
реализиране в живата.
ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА :
Предприемане на промени в ДГ №13 «Калинка», гарантиращи по-високо
качество на възпитателното взаимодействие, в синхрон с промените в
Закон за предучилищното и училищно образование. Съхраняване и
обогатяване на съществуващите възможности и традиции при осигуряване
на равен достъп до образование. Обогатяване възможностите на децата за
придобиване на знания, умения и отношения, необходими за успешното
преминаване към училищно образование.
Главната цел произтича от актовете, приети в рамките на
Европейския съюз, както и в документите на ООН в областта на
образованието, дефиниращи две основни цели на образователната
политика - равен достъп до образование и качествено образование.
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Равният достъп означава достъп до качествено образование, а
качественото образование разкрива пълния си потенциал само, ако до него
има достъп всяко българско дете.
II.СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДЦЕЛИ
1.Усъвършенстване на стила и методите на управление; децентрализация
и самоуправление.Създаване на атмосфера на творчество,демократичност
,компетентност и съпричасност на всички нива.
2.Постигане на ефективен ,съдържателен и качествен възпитателнообразователен процес чрез покриване на критериите ,посочени в ДОС..
3.Извеждане на преден план ключовата роля на педегогическите кадри
чрез усъвършенствуване на системата за квалификация и приемственост
между опита на утвърдените педагози и младите учителки.
4.Здравословния начин на живот в детската градина-наша грижа,стъпка в
бъдещето.
5.Обогатяване и модернизация на материалната , игрова и дидактична база
за осъществяване на съвременен педагогически процес в детската градина
6.Взаимодействие с родители,УН и обществени институции на основата на
добронамереност,отговорност,прозрачност и инициативност. Създаване на
условия за подготовка и реализация на проекти .
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