Детска градина №105 „Ракета” ,гр.София, ул.”Емануил Васкидович” №40-А,тел.02/9450593
Утвърждавам:
Йорданка Манова
Директор ДГ №105
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към Стратегия за развитието на ДГ №105 „Ракета”

План за действие и финансиране
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Ракета”
за периода 2016-2018г.
Основна
дейност

Конкретни дейности

1.Ефективно използване на
форми за квалификация на
педагогическия персонал.
1.1.Ефективно използване на
различни
форми
за
квалификация на персонала
1.2.Прилагане
на
иновационни технологии
1.3.Изработване
на
учителско портфолио

Проучване на потребностите и интересите на
учителите от квалификация, съобразно целите.
Изготвяне на план за
квалификационната
дейност,съобразно
потребностите.
Споделяне
на
добри
практики
свързани
с
интерактивните методи

Очакван резултат

Висока
мотивация
на
учителите за учене ,прилагане на наученото.
Ефективно използване на
ресурсите
за
квалификация-преподаване,
обучение,
квалификационни форми

I год.

Срок
II год.

IX .2016/17

V .2017/18

2016/17

IX.2017/18

за

атести-

Директор
Главен учител

Главен учител
Директор
Главен учител
педагози

2016/17
Инструмент

Отговорник

2017/18
Директор

Необходимо
финансиран
е
бюджет

Бюджет,
Работа по
проекти

1.4.Стимулиране
на
мотивацията
учителите

на

2.Създаване на условия за
развиващо обучение,което
да осигурява изява на
детските способности.

3.Равен шанс и достъп
дообразование.Интегриране
на децата със СОП и на
„нестандартните деца.
3.1.диференциран подход
3.2.Интегриране на деца със
СОП
3.3.Интегриране
на
„нестандартните деца

Утвърждаване насъдържанието на учителското
портфолио
Въвеждане на СОКО
Самооценяване

рането
на
учителите.
Доказателствен материал
за работата на педагога.
Кариерно
израстване,
свързано с материално
стимулиране
на
найизявените педагози

1.Система +критерии за
оценка и самооценка на
учителите
2.Повишаване
на
физическата активност и
укрепване на здравето на
децата.
3.Стимулиране и мотивиране изявите на децата
1.Сформиране на екип за
работа с „нестандартните
деца”.

Подобряване качеството
на
образователния
процес.Използване
на
съвременни методи и
подходи

Създаване методика за
работа с „нестандартните
деца”

2016/17

2017/18

Директор
Педагог.
персонал

2.Сформиране на екип за
работа с деца със СОП

Създаване методика за
работа с деца със СОП

2016/17

2017/18

Директор
Педагог.
персонал

2016/17

2017/18

Директор
Екип за обща и
допълнителна
подкрепа

3.Изграждане
на
подходяща
среда
за
даровити и изоставащи
деца.

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

Педагог.
персонал
бюджет

2016/17

Сформиране на групи по
интереси

директор
комисия по
СОКО

Директор
Комисия
СОКО.
Педагог.
персонал

по

бюджет
Работа
по
проекти,собст
вени
приходи,дарения

2017/18
Бюджет

4.Издигане равнището на
езиковата
подготовка
4.1.Акцентиране
върху
овладяване на книжовен
български език.
4.2.Ограмотяване на децата

5.Привличане на финансови
и човешки ресурси отвън за
подпо-магане на дейностите
и подобряване МТБ на
детското
заведение
необходими за обезпечаване на образователния
процес от качествено нов
тип.
5.1.Продължаване процеса
по
модернизация
на
вътрешното обзавеждане на
групите,физ. и муз. салон
5.2.Оборудване със съвременни
дидактични
материали.
5.3.Оборудване
с
интерактивна дъска
5.4.Оформяне на дворното

1.Прилагане на иновативни методи и технологични
средства
за
обучение.
2.Съвместно обучение и
възпитание на деца от
различни етноси.
3.Формиране
положително отношение към
книгата.
Инициативи:
Посещение на библиотека от IV гр.
Големи четат на малките.
Състезания по БЕЛ.
Работа за творчество –
„Познай от коя приказка
съм”.
Закупуване на ергономично естетически уреди
за физ.салон и муз.салон,
подмяна на обзавеждане
по групите

Обогатяване на детското
въображение, формиране
на любов към книгата

2016/17

2017/18

Учители по групи

Дарения,
бюджет

Богат ресурс за работа с
деца

2016/17

2017/18

Директор

Бюджет
Дарения
Собствени
приходи
ДПУ

2016/17

Закупуване на дидактични
табла,магнитни дъски

Ефективен
учебновъзпитателен процес

2016/17

2017/18

2017/18

Директор

Директор

Бюджет
Дарения
Собствени
приходи
ДПУ

Бюджет
Дарения

от

от

пространство
площадки

и

детските

6.Реализиране на принципа
за екипност в работата на
персоналасъвместно
вземане
на
решение,взаимна
комуникация и други.
6.1.Разширяване
на
участието на членовете при
вземане на управленски
решения
6.2.Конструктивни
отношения с ръководните
институции
7.Активизиране работата на
родителските активи, родителско настоятелство и ОС
като органи подпомагащи
цялостната учебно възпитателна работа в детската
градина.

Поддръжка на зелените
площи
Закупуване
на
нови
съораения за игри на
открито
Провеждане на работни
срещи между директора и
педагозите.
Делегиране на правомощия на работни групи
за
реализиране
на
дейности по изпълнението на конкретните
задачи.
Коректност при предоставяне на необходи-мата
информация.

Включване на родителите за реализиране на
стратегията и подобряване на МТБ.Стимулиране на родителската
общност да подпомага ДГ
в контактите и с различни
институции.
Намиране на нови форми
за общуване

2016/17
Утвърждаване на ДГ като
спортно средище

2016/17

Подобряване на информираността на членовете
на институцията.
Прозрачност при вземане
на решения.
Децентрализиране
на
управлението на ДГ №105.
Създаване увереност у
персонала Приобщаване
към целите на ДГ.
Постигане на организационна дисциплина.

2016/17

Приобщаване
на
родителите към процесите
на ОВП.
Намаляване на прояви на
агресия
и
негативни
нагласи.Възпитаване
на
морални норми.

2016/17

Директор

2017/18
2017/18

Собствени
приходи
Собствени
приходи
ДПУ

от

Директор

Педагогически
персонал

2017/18

Директор
Педагози
Родителско
настоятелство
ОС

Бюджет
Дарения
Собствени
приходи
ДПУ

от
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към Стратегия за развитието на ДГ №105 „Ракета”

План за действие и финансиране
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Ракета”
за периода 2018-2020г.

Стратегически цели

Дейности

Индикатори

Срок за
изпълнение

Отговорни за
изпълнение

Финансиране

1.Повишаване на
качеството на
образованието и пълен
обхват на децата в
задължителна
предучилищна
подготовка.
2.Автономия за
провеждане на
образователни
политики,самоуправление
И децентрализация на
детската градина.
3.Използване на различни
образователни
иновации,иновативност и
ефективност в
педагогическите практики
и в организацията на
образователния процес.
4.Повишаване имиджа на
професията „Детски
учител”
5.Оптимизиране на

1.Административно
управленска дейност.
1.1.Търсене на нови контакти с
институции и организации за
подпомагане дейността на
детската градина.

Съвместими дейности

2018/2020

Директор
Учители ДГ

ДГ
ОС

1.2.Поддържане на интернет
страница на детската градина.

Интернет страница

Постоянен

Психолог
Директор

ДГ-бюджет

1.3.Участие в проекти и
програми (общински,
регионални, национални,
международни).

Спечелени проекти, програми и
др.

ежегодно

Директор
Учители ДГ

ДГ
ОС

1.4.Популяризиране на
постиженията на деца и
учители.

Грамоти и награди на видно
място,медии и др.

2018/2020

Директор
Учители ДГ

ДГ
ОС

2018/2020

Директор
Учители ДГ

ДГ
ОС

2018/2020

Директор

ДГ

Участия
1.5.Стимулиране и
мотивиране изяви на деца и
учители.

Реализиране на дейностите

възможностите на ДГ
№105 „Ракета” да се
превърне в център за
образователна,културна и
социална дейност не само
като краен продукт, но
като атмосфера, дух и
начин на мислене за
осъществяване на
многостранни
инициативи.
6.Осигуряване на условия
за развити на
способностите,
интересите, гражданско
обучение и възпитание на
подрастващите чрез
качествено, съвременно и
модерно образование.
7.Оптимизиране на
възможностите ДГ да се
превърне в център на
образователна, културна
и социална дейност,която
осъществява
многостранни
инициативи.

1.6.Търсене на допълнителни
средства за финансиране на
дейностите.

Учители ДГ

ОС

Директор
Счетоводител
Учители ДГ

ДГ
ОС

2.Образователновъзпитателна дейност.
2.1.Използване на съвременни
методи и подходи за
развитие- интерактивни

Закупени ИКТ средства

2018/2020

методи, компютърни
програми и др.
2.2.Използване на
индивидуална и групова
организация на работа.
2.3.Обогатяване системата на
диагностиката.Създаване на
набор от апробирани тестове
за всяка група.
2.4.Усъвършенстване
процесите на планиране,
организиране и провеждане
на съдържателен
педагогически процес.
2.5.Въвеждане на
нетрадиционни,интерактивни
техники.

Закупени материали и
инструментариум за
диагностика.

2018/2020

Директор
Психолог
Учители ДГ

ДГ
ОС

Осигуряване на учебни
помагала и познавателни
книжки за всички
групи.Осигуряване на
дидактичен
материал.Осигуряване на
методическа литература за
учителите.Осигуряване на
спортни пособия и
уреди.Осигуряване на
интерактивни дъски за групите.

2018/2020

Директор
Счетоводител
Учители ДГ

ДГ
ОС

ежегодно

Директор
Учители ДГ

Родители

Директор

безплатни

Сформирани групи

2.6.Сформиране на ДОД по
интереси срещу заплащане от
родителите: английски език,
народни танци,плуване,
футбол,логопед.

Сформирани групи

ежегодно

2.7.Сформиране на безплатни
групи за изявени деца и деца
с интелектуални затруднения
и агресивно поведение.
3.Квалификационна дейност.

Учител музика
Психолог

3.1.Осигуряване на условия за
участие в квалификационни
форми на различни равнища.
Участие в „Квалификация за
професионално развитие на
педагогическите
специалисти”.

Участия,удостоверения,кредити Ежегодно

3.2.Обмяна на опит

Съвместни мероприятия

2018/2020

3.3.Включване на учителите в
курсове за придобиване на повисоки ПКС.

Дипломи, удостоверения

2018/2020

3.4.Включване в обучителни
програми за работа с
мултимедия и педагогически
иновации.
4. Социално-битова и
финансова дейност
4.1.Обогатяване и
поддържане на материално –
техническата база:
 Осъвременяване на
интериора на детските
групи
 Подновяване на

Дипломи,
удостоверения,сертификати

Извършени ремонти,закупени
материали и др.

2018/2020

2018/2020

Директор
Учители ДГ

Директор
Учители ДГ

ДГ

ДГ

Директор
Учители ДГ

ДГ
Учители лични
средства

Директор
Учители ДГ

ДГ
Учители лични
средства
ДГ
ОС

Директор
Учители ДГ

дворното пространство
Обогатяване на
игровата и дидактична
база
4.2.Контрол за правилното
разпределение на
финансовите средства


Отчети

Постоянен

4.3.Осигуряване на
медицински и здравен
мониторинг на персонала

Профилактични прегледи

2018/2020

4.4.Осигуряване на безопасна
и благоприятна образователна
среда за децата

Разработена и внедрена
система за превенция на
насилието и агресията сред
децата

4.5.Организиране на различни
дейности с децата и персонала
- детски лагери,екскурзии,
спорт,културни дейности и др. Проведени мероприятия
5.Финансово осигуряване изпълнението на стратегията.
 Финансиране от държавния и общинския бюджет.
 Разработване на проекти с външно финансиране.
 Приходи от дарения.
 Собствени приходи, ДОД.
 Други приходи.
 Реализиране на благотворителни кампании.
 Собствен труд на служители та детската градина.
 Доброволен,безвъзмезден труд за ремонти и дейности.

Директор
Счетоводител
Финансов
контрольор
ОС
Директор
СТМ

ДГ

2018/2020

Директор
Психолог

ДГ

ежегодно

Директор
Учители ДГ

ДГ

ДГ

Изготвил :
Йорданка Манова
Директор на ДГ №105 „Ракета”

