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СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №  189 „СТО УСМ И ВКИ ” 

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 ГОДИНА

Настоящата стратегията определя в практически и приложен план актуалната визия, 
мисия, ценност, цели и дейностите за тяхното постигане от екипа на Детска градина № 
189 „СТО УСМИВКИ“ -  гр. София. Периодът за приложение и действие на стратегията 
е четиригодишен - от 2017 до 2021 година.

Детерминантите на визията и целите са зададени от новия ЗПУО, а с него и от 
социалните промени, в които се развива българското образование и новите обществени 
очаквания към предучилищното образование в град София.
Законът се основава на Европейската референта рамка.

Стратегията е съобразена с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 
образование с приложение на ДОС за ПО, в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра 
на образованието и науката. Взета е под внимание Наредба № 220 на Столичен съвет за 
приемане на Стратегия за образование на Столична Община за периода 2016 -  2023 
година, с План за действие по реализацията на Стратегията.
При формулиране на основната концептуална част и критериите за оценка на детската 
градина в рамките на SWOT-анапиз, както и при изготвянето на общата концептуална 
част и визия за ДГ № 189 „СТО УСМИВКИ“, бяха използвани различни източници на 
ЕК, „България 2020г. Национални приоритети в образованието и науката -  
Предучилищно образование на Съвета за образование и наука при Администрация на 
Президента на Република България; Национална стратегия за развитие на 
педагогическите кадри 2014-2020 година на МОН и други източници с отношение към 
проблематиката, които са посочени в края на стратегията и приложения към нея.

Настоящата стратегия е обсъдена и приета след въведени корекции по мотивирани 
предложения на редовен педагогически съвет, проведен на 13.09.2017 година.
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Детска градина № 189 „СТО УСМИВКИ” преди влизането в сила на ЗПУО на 
01.08.2016 г е общинска предучилищна институция и е открита през 2015 година. През 
учебната 2016 /2017 година детската градина функционира със осем детски групи, от 
които една яслена и седем градински. Тук се полагат постоянни грижи за 285 деца от 
екип включващ тридесет и четири човека. Шестнадесет от тях са педагогически 
персонал, а три са -  медицински специалисти на подчинение на кмета на района.

Териториално детската градина е общинска собственост, която е на пряко 
подчинение на СО, Дирекция Образование. В цялостната си работа колегията на Детска 
градина № 189 „СТО УСМИВКИ“ работи в съответствие с основни нормативни 
документи на МОН и всички указания на РУО отнасящи се до контрола в системата на 
предучилищно образование и методологичната подкрепа.

Средата, в която работи ДГ № 189 „СТО УСМИВКИ“ е конкурентна. В близост до нея 
се намират детски градини и училища, които също осъществяват подготовка в 
предучилищна възраст за училище и техните активни практики през последните две 
години са ориентирани към привличане на повече деца, включително и от децата 
посещаващи вече друга предучилищна институция. Предвид социалните и демографски 
проблеми през последните години, които с висока вероятност може да породят дефицит 
на деца в предучилищните институции, колегията на детската градина ориентира 
усилията си към повишаване на качеството на работата си чрез иновации в 
образователната практика с деца, на работата си с родители и формите за социално 
взаимодействие с обществеността в района и със социални кръгове, които могат да бъдат 
от полза за реализация на добри образователни и социални практики на медицинските и 
педагогически специалисти.

Екипът на детската градина работи с активна подкрепа на родителите и семейства, 
чиито представители са утвърдени на общи родителски събрания да взаимодействат с 
ръководството и цялата колегия за поддържане на постоянно високо ниво и условия за 
качествено предучилищно образование.

Потенциалът на екипа и изградената система за взаимодействие със семействата на 
децата в ДГ №189 „СТО УСМИВКИ“ гарантират успешното приемане на 
предизвикателствата свързани с работата на колегията за качествена реализация на 
дейностите, с които се обезпечава нормалното предучилищно образование в рамката на 
новите условия и изисквания на ЗПУО.

МИСИЯ

Утвърждаване на ДГ №189 „СТО УСМИВКИ“ като съвременна образователна 
институция, която осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно- 
нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, като 
полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на качествена подготовка 
за училище с прилагане на устойчиви иновативни модели на педагогическо 
взаимодействие с децата, техните родители и общността.



визия
Детска градина № 189„СТО УСМИВКИ“ е място, на което:
• Децата са щастливи и удовлетворени от своите личностни и творчески изяви във 

всеки момент от своето развитие, благодарение на създадената ефективна, 
съвременна педагогическа организация и среда за физическо и личностно 
израстване;

• Родителите са удовлетворени от грижите и разбирането на педагогическите и 
медицинските специалисти към децата им и виждат в тяхно лице сигурни 
партньори в отглеждането и образоването на своите деца, благодарение на 
реализираното ползотворно партньорство и ефективно взаимодействие с целия 
екип на детската градина;

• Колегията постоянно развива и усъвършенства своите професионални 
компетенции по начин, който гарантира посрещане на всяко професионално 
предизвикателство и осигурява качествена, съвременна и системна подготовка на 
децата за училище.

ЦЕННОСТ

Посредством активно и ползотворно партньорство на колегията с родителите 
и общността се осигурява отглеждането, възпитанието, обучението и 
социализацията на децата в благоприятна и пълноценна среда, а 
предизвикателствата на времето и възникналите проблеми се решават ефективно 
и своевременно в най-добър интерес на децата.

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

Глобална цел

Изграждане на съвременна среда за качествено предучилищно 
образование чрез оптимизиране на структурата, функциите и методите на 
управление и функциониране на детското заведение за утвърждаването му 
като социокултурен, възпитателен и методически център за развитие на 
децата в предучилищна възраст и осъществяване на разнообразни 
педагогически и социални инициативи с родителите и общността.

Основни цели:

1. Да се обезпечи цялостното интелектуално, емоционално, социално, духовно- 
нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в процеса на 
подготовката му за училище чрез поддържане на подходяща среда и изпълнение 
на всички професионални изисквания пред колегията на детската градина;

2. Да се утвърдят систематизирани критерии за качество на работата на колегията с 
децата, заедно с критерии за поддържане на физическата среда, които да са 
водещ фактор при оценяване на труда и за кариерното развитие на медицинските 
и педагогическите специалисти, както и на непедагогическия персонал.

3. Да се въведе и утвърди нова експертна технология на взаимодействие и 
информиране на родителите за постиженията на децата на всеки етап от тяхното

4. развитие, която да осигури синхрон и еднопосочност в подходите за отглеждане 
и възпитание на детето в градинска и в семейна среда.



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Професионализъм и отговорност към отглеждането, възпитанието и обучението 
на всяко дете.

2. Уважение към личността на детето и вяра в неговите възможности.
3. Грижа за всяко дете и възпитаване на уважение и грижовност към околните.
4. Ориентираност към интересите и мотивацията на детето, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 
усвоените компетентности на практика.

5. Равнопоставеност и приобщаване на всяко дете за осигуряване на равен достъп 
до качествено образование.

6. Възпитание в национални и културни ценности.
7. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес.
8. Осигуряване на възможности за професионално развитие и усъвършенстване на 

педагогическите и другите специалисти.
9. Екипност, отговорност, постоянство.
10. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детското 

заведение.
11. Партньорство с родителите, общността и всички заинтересовани страни.


