
  
Детска градина №15 „Чучулига” 

гр. София, р-н „Надежда”, ул. „Св. Николай Чудотворец” №4 
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 Заповед №  12    /20.09.2022 г. 

 

 

 

ПЛАН 
 

 
за изпълнение на дейностите по стратегията за 

развитие на  

ДЕТСКА ГРАДИНА № 15 „ЧУЧУЛИГА“ 

учебна 2022-2023 г. 

 

 

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ № 15 „Чучулига“ за периода 
2019-2020г., е разработен в изпълнение на Стратегията за развитиe. 
Изпълнението на планът трябва да допринесе за постигането на основната цел – 
Създаване възможност на всяко дете да развива максимално своите 
потребности и да се подготвя за училищно обучение чрез ориентирането му 
в общочовешките ценности и формиране на компетентности за 
адаптиране към новата среда и към ученето като дейност. 
 

 
 
 

 

mailto:odz15@abv.bg


Мероприятия/план за реализиране на стратегическата 
цел: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: Повишаване качеството и ефективността на 
образователния и възпитателен процес. 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

1.1. Изпълнение на държавните 
образователни стандарти. 

Учители по 
групи, 
музикален 
учител, 

Директор,  
 

постоянен 

Прилагане на педагогически 
подходи, осигуряващи комфорта ,   и 
насърчаване на инициативността, 
отговорността, солидарността, социалната 
и емоционалната чувствителност и 
здравословния начин на живот на децата и 
семействата 

Учители по 
групи, 
музикален 
учител, 

Директор  
 

постоянен 

1.2. Повишаване образователната 
стойност на педагогическите ситуации 
чрез осигуряване на перспективност и 
прилагане на иновации и интеракции 

Учители по 
групи, 
музикален 
учител 

Директор,  
 

постоянен 

Психолого-педагогическа 
подкрепа на детето, за да се научи да взема 
решения, относно своето хранене, 
физическа култура и спорт, да проявява 
инициативност и способност да си поставя 
цели, да планира и да обосновава 
действията си 

Учители по 
групи, 
музикален 
учител, 
психолог при 
необходимост 

 Директор постоянен 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 2: Материална база и образователна инфраструктура 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 
2.1. Създаване на оптимална стимулираща 
материална среда в групите- обогатяване с 
материали за ефективно формиране на 
емоционални знания и компетентности 

Директор, 
Учители по 
групи, 
музикален 
педагог 

Директор постоянен 

2.2. Осигуряване на възможности за 
допълнителни дейности по интереси – 
кътове и центрове. 

Учители по 
групи, 
музикален 
учител 

Директор,  
 

постоянен 

2.3. Въвеждане на иновативни технологии 
в образованието (интерактивни дъски, 
специализирано ИТ оборудване по групи и 
др.) 

Директор 
 

Директор 
 

постоянен 

2.4. Популяризиране, изява и 
презентиране на творчеството на децата –
портфолиа, изложби, състезания,концерти 
и др. 

Директор,  
Учители по 
групи, 
музикален 
учител 

Директор  постоянен 

 



НАПРАВЛЕНИЕ 3: Създаване на условия и оптимизиране на средата, 

мотивиращи екипа за повишаване на квалификацията си и обогатяване на 
професионалните компетенции и усъвършенстване. 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

3.1. Повишаване квалификацията на 

екипа на детската градина чрез:  

- участие в курсове по теми с иновационен 

характер с оглед спецификата на работата 

в ДГ. 

Учители по групи, 
музикален учител, 
педагог 

 

 Директор По план 

3.2. Вътрешно-методически 

квалификации. 

Учители, 
музикален учител, 
педагог 
 

  

3.3.Методическа подкрепа на 

новопостъпили и наскоро завършили 
педагогически специалисти - 
наставничество 

Учители по групи, 
Главен учител 

Директор постоянен 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 4 : Партньорство и сътрудничество с родители,  детски 
градини, културни, обществени и други институции. 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

4.1.Сътрудничеството и 
взаимодействието между родителите и 
ДГ  чрез тематични родителски срещи, 
„отворени врати“, индивидуални 
консултации,съвместни мероприятия в 

/ извън ДГ,  обучения, както и всеки 
път, когато конкретна ситуация или 
поведение на детето го прави 
необходимо.   

Директор 
Учители по 
групи, 
музикален 
учител, 
психолог 

 

Директор постоянен 

4.2.Задълбочаване на контактите с 
Родителското настоятелство, 
Обществения съвет и независими 
доброволни сдружения за подпомагане 
дейността на образователната 
институция, привличане на 
допълнителни източници за 
подобряване на МТБ. 

Директор, 
Учители по 
групи, 
музикален 
учител 

 

 Директор постоянен 

4.3.Популяризиране дейността на 

детската градина и съхраняване на 
традициите чрез своевременна  
актуализация на  летописната книга и 
фейсбук страница на ДГ. 

Директор, 
Учители по 
групи, 
музикален 
учител 

 

 Директор постоянен 

НАПРАВЛЕНИЕ 5: Модернизиране на управлението на детската градина за 
адекватни отговори на  постоянно променящата се среда и в съответствие с 



актуалните обществени очаквания към предучилищното възпитание и 
подготовка. 

Дейност Изпълнител Отговорник Срок 

5.1. Функционалност и организационно 
развитие на утвърдените комисии в ДГ, 
основани на анализиране, планиране, 
изпълнение на дейности, оценяване и 
внасяне на подобрения в работата на 
детската градина. 

Учители по 
групи, 
музикален 
учител, 
 

 Директор постоянен 

5.2. Съдействие за установяване на 
непринуден диалог между член от екипа и 
директор, с цел обогатяване на дейността 

Директор, 
Учители по 
групи, 
 

Директор постоянен 

 

ЗАПОЗНАТИ: 

№ ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ ДЛЪЖНОСТ ПОДПИС 
1. Росица Ангелова Дюлгерова Главен учител  
2. Елисавета Александрова Таскова Старши учител  
3. Росица Михайлова Владимирова Старши учител  
4. Магдалена Димитрова Стоева Старши учител  
5. Диана Николова Боянова учител  
6. Габриела Валентинова Ночева учител  
7. Надя Милчева Мокришева учител  
8. Евгения Иванова Карова Старши учител  
9. Лилия Христофорова Василева учител  
10. Мая Христова Рачева учител  

11. Марийка Петрова Панайотова учител  
12. Венера Георгиева Иванова Старши учител  
13. Веселина Николова Маловска Старши учител  
14. Миглена Миткова Драганова   Старши учител  
15. Снежинка Живкова Спасова Музикален учител  
16. Красимира Венчова Георгиева Педагог   

17. Дарина Захариева Недялкова Мед.сестра  
18. Татяна Спасова Наплатанова Мед.сестра  
19. Златка Стоянджикова Мед.сестра  
20. Мария Атанасова Тодорова Мед.сестра  
21. Снежана Пейчева Миланова Мед.сестра  
22. Цветанка Милчова Цветанова Мед.сестра  
23. Емилия ДимитроваЧакърова Мед.сестра  
24. Мери Иванова Петрова ЗАС  
25. Ася Тошкова Димитрова домакин  
26. Михаела Бориславова Гълъбова Пом.възпитател  
27. Грета Димитрова Минчева Пом.възпитател  
28. Дора Петрова Апостолова Пом.възпитател  
29. Капка Радкова Филипова Пом.възпитател  

30. Цветелина Илиянова Цветанова Пом.възпитател  



31. Анелия Костадинова 
Александрова 

Пом.възпитател  

32. Мая Димитрова Александрова Пом.възпитател  
33. Елица Николаева Йорданова Пом.възпитател  
34.. Нина Христова Петрова Пом.възпитател  
35. Анна Костова Величкова перач  
37. Златка Вълева Христова готвач  
38. Валерия ХристоваАлександрова Пом.готвач  
39. Силвия Георгиева Тодорова чистач  
40. Димитър Борисов Гелков Общ работник  
 
 
 


