
 
 
 
                 ДЕТСКА ГРАДИНА №169“КОЛЕДАРЧЕ“ 
 
Мероприятия/план за реализиране на стратегическата цел: 
 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Достъп и обхват до образование на всяко дете. 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

1.1.Осигурен достъп до 

качествено образование за 

всички  

деца. 

 Учители по групи, 

музикален педагог, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

Директор,  

 

постоянен 

1.2.Подкрепа и интеграция в 

образователния процес на деца 

със СОП и от уязвими групи 

Учители по групи, 

музикален педагог, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

Директор,  

 

постоянен 

1.3.Осигуряване на 

психологическа и социална 

подкрепа за образование на 

деца от уязвими групи 

Учители по групи, 

музикален педагог, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

Директор,  

 

постоянен 

1.4.Стартиране на логопедичен 

и психологичен скрининг за 

оценка на езиково-говорното 

развитие на деца от първа  до 

IV група на детската градина. 

 

Педагог,психолог 
 Директор Май 

2021г. 

2.НАПРАВЛЕНИЕ: Материална база и образователна инфраструктура 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

2.1.Ремонт на двора р-н Красна поляна 

,СО 

Директор  

2.2.Взаимодействие и 

партньорство при реализиране на 

спортни програми, дейности и 

инициативи със спортни клубове и 

организации – екскурзии,  

състезания. 

Учители по групи, 

музикален педагог, 

психолог,ресурсен 

учител 

 

Директор,  

 

постоянен 

2.3.Адаптиране и оборудване на 

ДГ, съобразно съвременните 

подходи на педагогическа работа и 

изискванията за качествен 

образователен процес – 

закупуване на интерактивни 

дисплей, принтери за всяка група. 

Директор, 

 

Директор, 

 

постоянен 

3.НАПРАВЛЕНИЕ: Организация и управление на дейностите в ДГ 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

3.1. Активна дейност на 

Обществен съвет като орган за 

Директор,  

 

Директор,  

 

постоянен 



подпомагане на развитието на 

детската градина и за 

граждански контрол на 

управлението им. 

3.2.Повишаването на 

квалификацията като 

непрекъснат процес за 

усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на 

педагогическите специалисти 

за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната  

работа и за кариерно развитие 

Учители по групи, 

музикален педагог, 

психолог, 

ресурсен учител 

 

 Директор постоянен 

3.3.Методическа подкрепа на 

новопостъпили и наскоро 

завършили педагогически 

специалисти – създаване в 

електронен вариант набор от 

педагогически ситуации по 

образователни направления от 

проведени добри педагогически 

практики. 

Учители по групи  Директор постоянен 

4.НАПРАВЛЕНИЕ: Развитие на общността и личността 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

4.1.Сътрудничеството и 

взаимодействието между 

родителите и ДГ  чрез 

индивидуални консултации, 

родителски срещи, обучения, 

както и всеки път, когато 

конкретна ситуация или 

поведение на детето го прави 

необходимо.   

Учители по групи, 

музикален 

педагог, 

ресурсен учител 

 

Директор,  

 

постоянен 

4.2.Задълбочаване на контактите 

с Обществения съвет и 

независими доброволни 

сдружения за подпомагане 

дейността на образователната 

институция, привличане на 

допълнителни източници за 

подобряване на МТБ. 

Учители по групи, 

музикален педагог 

, ресурсен учител 

 

 Директор постоянен 

   Директор постоянен 

 


