
ДГ   „ДЪГА”  Габрово 
ул. „Варовник” № 5   066/ 803 079; 0878049660 

odz.duga@gmail.com;  www.odzduga.com 
 

                                                                                            УТВЪРДИЛ 

                                                                             КРАСИМИРА КОЛЕВА 

                                                                                                    ДИРЕКТОР 

 

П Л А Н   З А  Д Е Й С Т В И Е  

за учебните  2018-19 / 2019-2020 години 

към СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ”ДЪГА” ГАБРОВО  

ПЕРИОД 2016/2020 ГОДИНА 

 

 I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 1. Придобиване на основи на компетентности за бъдеща успешна личностна и гражданска 

реализация на децата. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с потребностите, способностите и 

интересите му. Насърчаване на детската креативност. 

 2. Повишаване на качеството на образователната услуга, която предлага ДГ „Дъга” Габрово 

чрез активно търсене и използване на съвременни образователни иновативни технологии. 

Формиране на основи и нагласи за мотивация за учене през целия живот. 

 3. Повишаване на качеството на образователната услуга и провеждане на процедури по 

области на функциониране на детската градина, с дейности, критерии и показатели.  

 II.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:  

1.Постигане и проследяване на детските постижения, вследствие на учебно възпитателната 

работа в детската градина. Извършване на дейности за покриване на ДОС и проследява не на 

постижения .  

Отг. Учители по групи 

През целия период Октомври 2018 - Май 2019;  

Октомври 2019 - Май 2020  

2.Придобити знания, умения, отношения по всяко образователно направление и основи на 

компетентности  

За всяка възраст – покрит ДОС, използване на сравнителни данни 
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 Покрити държавни образователни стандарти 

Отг.Учители по групи 

Срок: През целия период Октомври 2018 - Май 2019;  

Октомври 2019 - Май 2020  

 3. Утвърждаване и дейности на правила за безопасност, гражданско поведение, здравна и 

екологична култура.  

Спортни състезания, детски дискусии, практики, тематични фотоизложби и др.  

* Утвърдени правила за безопасност и гражданско поведение, развита здравна, екологична 

култура, развит спортен дух на децата  

*Покрит стандарт по ГЗЕИПО и изпълнение на плана на дейностите на комисията* Покрит 

стандарт по ГЗЕИПО и изпълнен план на дейностите на комисията  

Отг.Учители по групи 

Срок: През целия период Октомври 2018 - Май 2019;  

Октомври 2019 - Май 2020  

  4. Личностна подкрепа на децата,самочувствие им, желание за включване на децата в 

празници, тържества, спортни  дейности, търсене на таланти.  

* Повишено самочувствие и удовлетвореност на децата и постигнато задоволство от изявени 

детски умения за представяне на талант, участие в съвместни  

*Завишени детски умения за представяне на таланти, 

Отг.Учители по групи 

Срок: През целия период Октомври 2018 - Май 2019;  

Октомври 2019 - Май 2020  

  5.Успех и чувство за идентичност, национална гордост. 

Насърчаване на креативност, творчество, развитие на уменията на децата да дискутират, да 

получават и дават емоционална подкрепа. Индивидуален напредък на всяко дете. състезания, 

самостоятелни изяви и др. предоставената услуга за децата от родителите литературно 

музикални дейности, изложби, четения и др. участие в съвместни дейности – взаимодействие с 

родители -използване на сравнителни данни  

Отг.Учители по групи 

Срок: През целия период Октомври 2018 - Май 2019;  

Октомври 2019 - Май 2020  

 6. Включване във външни квалификации.  



Дейност за педагози: новаторски подход за повишаване мотивацията за учене и постиженията 

на децата. Качествено финансиране от местна дейност. 

 Срок: септември, 2019  

Отг.Учители 

Изпълнение  на предлаганата образователна услуга от външна институция. 

 Задоволство от страна на педагозите от участие в квалификация, осведоменост за новости 

Мултиплицирано, приложено знание по групи. 

 Отг.Външна институция   Директор, 

Срок: юни 2019 година  

 7. Образователно възпитателна среда за развитие.  

* Участие на педагози във вътрешно квалификационна дейност  

*Открити ситуации пред колеги по образователни направления. „Развиване на технологични 

умения. Използване на електронна образователна платформа при работата по образователните 

направления  „ЕНВИЖЪН”и подготовка на презентации на PowerPoint от учители 

Срок:Ноември , 2018 и април 2019г.   

Отг.Комисия и ЗУД 

III.Придобити знания, умения, отношения и основи на компетентности у педагозите 

 1.Придобити знания, умения, отношения и основи на компетентности 

* Мултиплициране на представената практика по групите  

*Последващи  мултипликации  

Отг.Учители по групи, Квалификационна комисия,  

Срок: 31.05.2018г.- 31.05.2019г. 

 2.„Практическо приложение на дейности по физическа култура в детската градина“  

Срок: октомври 2019г.  

Отг.Учители по групи 

3. Осъществяване на контролна дейност  

Констатиране  на качеството и резултатите от организацията и педагогическите взаимодействия  

 Срок:През целия период  

Отг: директор 

4.Завишено качество чрез активно търсене и използване на съвременни образователни 

иновативни технологии . 



*Придобити знания, умения, отношения и основи на компетентност и у децата 

 *Придобити знания, умения, отношения и основи на компетентности у децата чрез използване 

на сравнителни данни  

Отг:Директор, учители  

Срок: През целия период 

5. Работа с целева група - родители  

*Организиране на психолого педагогически срещи с родители./по график/ 

*Ежемесечно организиране „Дни на отворените врати“ - През периода на прием на групи-

месеците юни 2018г. и септември  2019г. и при желание на родителите 

*Откриване на Консултативен кабинет за родителите  

Срок:м.юни 2018г. 

Отг: директор, учители, комисии и психолог 

* Съпричастност, насочен родителски интерес към психолого  педагогическа тематика, 

свързана с възпитанието на децата Изразено мнение - чрез анкети и др. Проявен интерес и 

удовлетвореност от страна на родителите от участие в съвместните форми  

Отг:Учители по групи, психолог  

Срок: през целия период  

IV.Провеждане на самооценяване на качеството на предоставяното образование в 

ДГ”Дъга” Габрово  

1. Внасянето на подобрения в работата по самооценяване на качеството в детската градина да 

се извършва чрез актуализиране на стратегията за развитие на детската градина или 

формулиране на нови цели при установена необходимост. 

 Отг:Работна  група по самооценяване и комисия качество 

Срок:  през целия период  

2.  Измерването на качеството  да се осъществява чрез прилагането и на технологична система 

от дейности и процедури по установяване на степента на съответствие с целите на ДГ”Дъга”. 

Отг: ЗУД и работна група по самооценяване  

Срок:До септември 2018г., Актуализация септември 2019 

3. Допълване с дейности по анализирането, планирането, изпълнението на самооценяването  в 

работата на детската градина; 

Срок:До септември 2018г., Актуализация септември 2019 

Отг: ЗУД, работна група по самооценяване,комисия качество, комисии  



4. Създаване на условия за отговорно функциониране - с дейности, отговорници, срокове, 

оценки и други  

Срок:До септември 2018г., Актуализация септември 2019 

Отг: ЗУД, работна група по самооценяване,комисия качество, комисии  

 5.Набиране на данни чрез процедури и извършване на финална самооценка.  

*Наличен ресурс :През периода и в края на периода.  

*Информационно осигуряване  

*Изготвяне на оценки  

*Използване налична информация  

*Събрани данни  

Срок:До септември 2018г., Актуализация септември 2019 

Отг: ЗУД, работна група по самооценяване,комисия качество, комисии  

6. Анализ и изготвяне на доклад  

*Наличен ресурс: В края на периода  

*Налична обща картина на предлаганото качество на образованието в ДГ”Дъга” - Изготвен 

доклад 

Срок:До септември 2018г., Актуализация септември 2019 

Отг: ЗУД, работна  група по самооценяване,комисия качество, комисии  

 7.Обсъждане на ПС на резултатите и предложенията за подобрения за следващ период. 

*Регулярно  актуализиран план за изпълнение на Стратегията  

* Обсъдени резултати и дадени предложения 

Отг:Директор, работни групи и комисии ,членове на ПС, членове на Обществен съвет и УН 

Срок: май 2010г. 

 8.Популяризиране на добри практики. 

* Популяризиране на силни страни чрез информация на сайт и др. 

*През периода мултиплициране на добри практики 

* Популяризиране, интернет публикации 

*Споделяне на добър опит от страна на ДГ „Дъга” Габрово 

Отг: Директор, ЗУД, комисия и работни групи 

Срок: май 2020г. 



 9. Контрол по изпълнение на планираните дейности  

 Осъществен контрол: Директор, ЗУД, работни  групи и комисии 

Срок:юни 2020г.  

 10.Публикуване на мерките за подобрения на интернет страницата на ДГ 

*Публикувани мерки за подобрения,  

* Своевременно информиране  на заитересовани страни, партньори 

*Срещи по места 

Отг:Директор, ЗУД, отговорник по актуализиране на сайта  

Срок: през целия период 

Планът   за действие към стратегията за развитие на ДГ „Дъга” Габрово е за  следващите 2 

учебни години/  2018/2019 и 2019/2020г.  

В него се включват мерките, предложени от работната група по самооценяването и 

обществения съвет  на ДГ „Дъга” Габрово и приети от педагогическия съвет с Протокол 

№1/13.09.2018г. 

 


