
 

СТРАТЕГИЯ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „СЛЪНЧО”- С. ЯБЛАНОВО, ОБЩ. КОТЕЛ, ОБЛ. СЛИВЕН 

ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА 

 

Въведение:  Детска градина „Слънчо" се намира в Община Котел разположена в Югоизточна 

България и е част от Област Сливен. Общината е съставена от общо 22 населени места. Село 

Ябланово е най-голямото село в общината и се намира в землище известно под името Герлово. 

Разположено e в Югоизточна Стара планина на 27 км североизточно от гр. Котел.  Разположена 

в централната част на селото. Открита на 15.12.2000 година с капацитет 100 деца в 4 групи. На 

10 годишен юбилей от създаването на детската градина на 15.12.2010., е открит втори блок, 

направен по европейски стандарт, със съответните изисквания за безопасна игра и живот на 

децата. Към настоящия момент детската градина се състои  от два блока, с капацитет 200 деца 

и една изнесена в село Малко село група с капацитет 23 деца, намираща се на 10 км., 

разстояние от с. Ябланово по посока общинският ни център гр. Котел. 

Мисия : Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока    на овладяване на 

български език чрез: 

 възпитание   и  обучение   според   държавния   образователен   стандарт за 

предучилищно образование,   

  развиване на индивидуалността и   стимулиране на творческите заложби,  духовното и   

физическо  развитие на децата от 2 до 7  годишна възраст, 

 усвояване   и   формиране   на   общочовешки   и    национални   ценности.   

 Визия : Детска градина „Слънчо“ е институция, в която се реализират цялостно обучение  и 

възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност. 

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като 

конкурентоспособна детска градина работеща с деца - билингви,  формираща у децата 

национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. 

Екипът на ДГ е  от високоотговорни личности, способен да осъществява образованието и 

възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище. 

Ценност:  Провокиране желанието на децата, чрез алтернативни методи и подходи, да 

общуват на български език.  Привличане за тази кауза   на   семейството , настоятелството и 

социалните институции.  Паралелно с продължаване на  работата по  развиване комуникацията 

на децата на български език да се развива и усъвършенства  детската креативност  за 

изграждане на адекватни на съвремието ни личности. 

Глобална/главна цел: Превръщане на детската градина в привлекателен  център за развитие, 

изява и творчество на децата и учителите чрез:  



 поставяне на детето в   центъра на   цялостната   дейност на детската градина за 

пълноценна предучилищна подготовка, 

  създаване  условия за професионална изява на педагогическия екип, 

 поддържане  на оптимална дигитална материална среда и социално-педагогически 

комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на  децата и педагозите, 

 обучаване на педагогическия персонал за работа с дигитални устройства за успешно 

прилагане на дистанционно взаимодействие със семейството при обявена 

епидемиологична обстановка в страната, 

 

 

 

Анализ и оценка на състоянието на детската градина: 

Материална и учебно-техническа база:  

ДГ „Слънчо“ притежава  богата МТБ както следва :           

1. Комплексно помещение за група /занималня- спалня, умивалня–тоалетна, гардеробна, 

разливочна за храна/ - 8 броя - с. Ябланово - 1брой – с. Малко село 

2. Физкултурен салон – 2 броя 

3. Перално помещение/блок/ – 1 брой 

4. Кухненски блок  - 1 брой 

5. Стая зя персонала – 2 броя 

6. Медицински кабинет – 1 брой 

7. Кабинет за работа с деца със СОП – 1 брой 

8. Интерактивен кабинет – 1 брой 

9. Общи тоалетни – бани – 3 броя 

10. Котелно отделение – 1брой 

Учебно технически средства /УТС/ 

1. Озвучителна уредба /комплект/ - 1 брой 

2. Интерактивна дъска – 1 брой 

3. Настолен компютър – 2 броя 

4. Преносим компютър – 5 броя 

5. Мултимедиен проектор – 3 броя 

6. МФУ/принтер, копир, скенер/ - 4 броя 

7. Фотоапарат – 1 брой 

Деца: 

В ДГ “Слънчо“ се обхващат всички деца от 3 до 6г. намиращи се на територията на с. Ябланово 

и с. Малко село на котленска община и децата навършили 2г. към 15 септември по желание на 

родителите. Записани в Първа група децата се отписват единствено когато заминават извън 

село или в чужбина със семействата си. 

1. Брой места: 200 + 23 

2. Брой групи: 8 

 Първа група – 2, 

 Втора група  - 2, 

 ПГ/5/              - 1, 

 ПГ/6/              - 2, 

 Разновъзрастова/2-6/- Изнесена – 1, 



Поради намаляване на раждаемостта в селото ни и текучеството на младите семейства, които 

заминават с децата си в чужбина за детската градина се задава демографски проблем който 

предстоеше през 2017 г. когато нямаше  да имаме деца за две първи групи, вече е факт през 

2019/2020 учебна година. Едната от групите вече съкратихме и през следващите години 

предстоят още съкращения, да можем да се вместим в нормативната уредба за постъпване в 

училище след навършване на 7 годишна възраст. Образователната политика на семействата в 

с. Ябланово малко се разминава с тази на нормативната уредба поради две причини: 

Първо: Родителите искат детето им да посещава детска градина колкото се може по- рано за да 

овладее български език, защото майчиният му език е различен от него. След 2016г., когато 

ЗПУО даде възможност на децата да посещават ДГ след навършване на 2 годишна възраст, до 

15 септември. Разпределяме децата по равно в групите, които са разновъзрастови/2-3 

годишни/, съгласно Чл. 55, ал. Наредба за финансирането на институциите  в системата на 

предучилищното и училищното образование.“ Тези от тях, които навършват 2 години след 15 

септември, записваме през цялата година, по желание на родителя. Някои от родителите 

записват детето си след навършване на 3г., в началото на следващата учебна година Така 

децата от един и същи набор се разпределят в три отделни групи, разновъзрастови с няколко 

месеца разлика във възрастта, но прехвърлили годината. Записано в Първа група  детето 

свиква със средата, учителите, лелята и другарчетата си и когато дойде време да тръгне в 

Първа група с децата от своя набор/през следващата учебна година/ се случва така, че то не 

желае да посещава другата група. Чувствителен, тогава родителят заявява, че детето му ще 

върви с предишната си група или няма да посещава ДГ, до навършване на задължителна 

училищна възраст. Така детето стига в ПГ/6/ на 5 години и тръгва на училище навършило  6  

годишна възраст, по желание на родителя който  декларира  това  . 

Второ: Родителят иска детето му да се обучава и подготвя за постъпване в Първи клас от най-

добрите педагози, които поемат Първа група през учебната година, когато това предстои за тях. 

Групите са две, има възможност да избира и така, избирайки определена група дават оценка за 

работата на учителите. Понякога някои от групите имат повече деца и не може да се реализира 

изискването равномерно разпределяне на децата по групите.  

 Фактът, че децата са 100% билингви, с майчин език различен от български език 

затруднява педагозите в реализиране на образователно- възпитателните цели и задачи в 

детската градина. Когато децата са по-вече от 17 в групата индивидуалната работа е почти 

невъзможна, а нашите деца се нуждаят именно от това. Не се ли обърне внимание на всяко 

едно от тях, индивидуално, работи се с напредващите и изоставащите изостават.. изостават и 

така си вървят цял живот, изостанали……. Даже това, че им предлагаме допълнителна подкрепа 

за овладяване на български език , чрез реализиране на дейности по различни проекти, не 

може да покрие дефицита им. 

Крайно време е да се помисли в тази насока, ние като в центъра на този “ураган“  

,образно казано, през периода 2020-2024 година ще направим всичко по силите си за 

намаляване максималния брой на децата в групи където децата са 100% билингви, от уязвими 

групи с майчин език различен от български. Сегашната нормативна уредба ни задължава, 

децата да са в многобройни групи, да се съкращават групи , да се съкращава обучен за работа в 

тези групи педагогически и непедагогически персонал.  

  

 

 

Кадрова осигуреност: 

Организирането и провеждането на образователно –възпитателния  процес в ДГ се 

осъществява от 17 педагогически персонал /16 - ДУ, 1 - директор/ от които: 

ВО „магистър-бакалавър“ правоспособен – 17 



Персоналът който работи в ДГ е с необходимата професионална квалификация и 

подготовка. 

 

Възпитателно-образователен процес: 

Организацията на работата в ДГ “Слънчо“ е по Програмна система  изготвена на база новия 

ЗПУО и Нар. №5 за ПУО, които  в сила 2016г. Образователните книжки които ползват групите са 

на Издателство “Булвест-2000“/КЛЕТ/.  За Първа и Втора група снабдяването  е грижа на 

родителите а за ПГ на Община Котел.  

През годината с децата се организират различни мероприятия които спомагат за 

обобщаване и утвърждаване на знанията по различните ОН. Такива са „Шоуто на Стопчо“ по 

БДП и БАК, Спортен празник “Със Слънчо на игра“ по ФК, изложби по ИИ, “Ден на земята“, 

участия в местния събор и др. общоселски и общински мероприятия по ОС.  

 

№ Име, презиме, фамилия Квалификационна степен 

1.  Айтен Халилова Харизанова Магистър 

2.  Зьохре Ибрям Османлъ Магистър 

3.  Хатидже Алванова Харизанова Магистър 

4.  Фатме Зейналова Караджова Магистър 

5.  Емел Исметова Бекирова Магистър 

6.  Шерифе Хасанова Садък Магистър 

7.  Емине  Мусова Гюдюлова Магистър 

8.  Камелия Димитрова Веселинова Бакалавър 

9.  Айтен Ахмедова Молкочева Бакалавър 

10.  Айше Ибриямова Ходжова Бакалавър 

11.  Елфуда Мустафова Чаушева Бакалавър 

12.  Шербан Хасанова Карагьозова Бакалавър 

13.  Мирем Джаферова Бозова- в майчинство 

Емине Кемалова Моллова -заместник 

Магистър 

Магистър 

14.  Пламена Ивова Костова Бакалавър 

15.  Айше Алиева Кяхя Бакалавър 

16.  Шенгюл Хасанова Коджаахмед Магистър 

17.  Елиф Якубова Дуралиева -в майчинство 

Ана Юриева Петрова          – заместник 

Бакалавър 

Магистър 



Финансиране: 

 ДГ “Слънчо“ е общинска детска градина, финансира се смесено, от държавния  и  общински 

бюджет. От 2016 до 2019г.  от проектна дейност МТБ е обогатена с над  50 000лв.. Надяваме се 

това да продължи. Доволни сме от вниманието на община Котел през изминалите години . 

През периода 2020/2021г. ще имаме нужда от средства за подобряване на социално-битовите 

условия на персонала, по-точно: 

 закупуване на гардероби за личните вещи на работещите в ДГ, 

 закупуване на стерилизатори за разливочните на храна в групите , 

 закупуване на гардеробчета за гардеробните на 3 групи в Първи блок, 

 

Външна среда: 

Пръв наш помощник е семейството. Със семейството се работи по специален План който се 

изготвя в началото на учебната година. Настоятелството е организацията която организира 

семейството в дейностите им в помощ на ДГ. Нейните структури по групи /Родителски актив/ са 

незаменим помощник във възпитанието и обучението на децата като осигуряват всички 

необходими средства и материали на децата. Надяваме се на взаимопомощ и през планирания 

период. 

Институциите с които сме в взаимоотношения са училището, кметството и читалището в с. 

Ябланово. Училището като приемник на нашите възпитаници се интересува слабо от 

подготовката на децата за училище. Надяваме се през планирания период да се организират 

мероприятия за приемственост между двете образователни институции, от тяхна страна. От 

наша страна ще бъдат организирани: 

 посещения в класните стаи на първокласниците с цел наблюдаване,  

 запознаване с принадлежностите на учениците,  

 разглеждане на училищната сграда от ПГ/6/.  

 

За повишаване на уважението към кметството като обществена  институция предвиждаме: 

 посещения в Кметство с. Ябланово, 

 запознаване на децата от ПГ/6/, с работната среда на кмета на селото, които всяка 

година се включват в мероприятия организирани от кметството.  

Читалището е средище на културно-масовата дейност в селото ни, тук се организират нашите 

концерти по случай изпращането на ПГ/6/ в Първи клас- всяка година, през планирания период 

отново възнамеряваме да поставим на дневен с предложение за обособявани на „Център за 

работа с талантливи деца“ като се поканят ръководители на няколко клуба за работа с деца от 

3 до 10г. възраст на хонорар с общинско финансиране. Ако успеем да реализираме тази идея 

ще сме от полза за децата на Ябланово. 

 

Мониторинг на стратегията –   



Планираните в стратегическия план мероприятия ще намерят място в годишния план на ДГ за 

всяка учебна година от 2020 до 2024г. на края на всяка учебна година ще се отчита  

изпълнението на планираното за годината и търсене на причините за неизпълнение и 

планиране отново за следващата учебна година до констатиране невъзможност на 

реализацията. 

Какво успяхме да реализираме от планираното през периода 2016/2019г. 

 извършен основен ремонт на умивални и тоалетни в Първи блок  

 закупени   интерактивна дъска и проектор за всяка група, за осъвременяване на 

процеса на преподаване 

 изграден методичен кабинет, оборудван с мултимедия за презентации необходим 

за дейността на МО  и квалификационната дейност,  

 регистрирани фейсбук страници на детската градина и групите 

•    регистриране на интернет страница на ДГ в сайта но Община Котел, с презентации                    

за живота в ДГ, 

 

Надяваме се, възпитаниците ни от ПГ/6/, които приехме в Първа група през учебната 

2016/2017г. и завършиха своята предучилищна подготовка и постъпиха в Първи клас през 

учебната 2019/2020г.,  да имат: 

 усвоени  моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно 

поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа, 

 усвоени   и   формирани     общочовешки   и    национални   ценности,   

 изградени личности с    висока интелектуална подготовка и култура,  с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, възпитание   и  обучение   според   

държавните   образователни   изисквания   в   духа       на демократичните ценности, 

  

Това което не успяхме да реализираме си остава актуално и продължаваме да работим по 

тяхната реализация. Някои от които са с постоянен характер, като се сменя съставът на 

възпитаници  и възпитатели. 

Очаквани резултати : 

 обучен педагогически екип за работа с дигитални устройства и възможност за 

дистанционно взаимодействие със семейството, при необходимост, 

 възпитани   и  обучени деца подготвени за постъпване в Първи клас   според   

държавния   образователен   стандарт за предучилищно образование,   

 деца от 2 до 7  годишна възраст духовно и   физически  развити, с усъвършенствани 

творческите заложби,   

 бъдещи първокласници с усвоени   и   формирани   общочовешки   и    национални   

ценности,   

 гъвкав   управленски  стил и динамично  осигурена  информационната среда. 

  закупени  гардероби за личните вещи на работещите в ДГ, 

 закупени  стерилизатори за разливочните на храна по групи,  

 закупени гардеробчета за гардеробните на 3 групи в Първи блок, 

 организирани мероприятия от училището за приемственост ДГ училище  , 

 изграден „Център за работа с талантливи деца“ към читалището 

 повишено уважение към кметството като обществена  институция  

 

 



 

Имидж и маркетингов подход за популяризиране на дейностите на детската градина:  

 фейсбук страници на детската градина и групите 

 интернет страница на ДГ в сайта но Община Котел, с презентации за живота в ДГ, 

 участие в местния събор на с. Ябланово, 

 участие в мероприятия организирани на общинско ниво,  

 участие в рубриката „Добрата новина“, на отдел „Образование“ на РААБЕ България и 

други електронни и печатни издания 

 

 

 

 

 

Заключение : 

Силно се надяваме,  да сме на прав път при планиране на всичко което очертахме 

като стратегическо развитие през следващите четири години. Да се надяваме децата които са 

извън населеното ни място да се завърнат у дома и да обогатят групите ни. Да сме живи и 

здрави и успешно да реализираме планираните дейности и да се поздравим с положителни 

резултати в края на периода 2020/2024година. 

 


