


 
   

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

      През последните години образованието се утвърди като една от 
темите с най – голямо обществено значение. В съзнанието на повечето 

български граждани то се оформи като нов национален приоритет. Все 
повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране 

на целите на българското образование, в частност на българското 

училищно образование и предучилищното възпитание и подготовка, с 
оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и 

предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките 
на Европейския съюз. Споделя се и разбирането, че днес само една 

образована нация може да бъде богата и просперираща нация. Това е 
още по-вярно за неголяма държава без съществени находища на 

стратегически суровини, каквато е България. 
      Главна ценност в образователната система е детето. Всяка идея за 

развитие на българското предучилищно  образование трябва да бъде 
осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на останалите 

участници в образователния процес – учители, директори, кметове и 
общинска администрация, министър и администрация на 

Министерството на образованието и науката, издатели на учебни 
помагала и др. – следва да бъдат подчинени на основната цел –

осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите 

деца. 
 

         2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

      В актовете, приети в рамките на Европейския съюз, както и в 
документите на ООН в областта на образованието се дефинират две 

основни цели на образователната политика – равен достъп до 
образование и качествено образование. Те могат да бъдат изведени 

като основни цели и за развитието на българското училищно и 
предучилищно образование. 

 
        ДОС за управление на качеството в институциите. 

 
     Като нов момент в Закона за предучилищното и училищното 

образование свързан с управлението на качеството в училището, е 

въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за 
управление на качеството в образователната институция). То се 

извършва ежегодно: 
     - от комисия в детската градина; 

 
 



 
 
     - чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската 

градина. 
  

Областите, които подлежат на самооценяване, са: 
 

    1.Управлението - ефективното разпределяне, използването и 
управлението на ресурсите за повишаване на качеството в 

институцията; 
 

    2.Образователният процес, който включва обучение, възпитание 
и социализация; 

 
    3.Взаимодействието на образователната институция с всички 

заинтересовани страни. 

     В процеса участват учениците, учителите, директорите, другите 
педагогически специалисти, както и родителите. 

     Етапите на самооценяване са подготовка, провеждане на 
самооценяването, обработване на информацията от проведеното 

самооценяване, анализиране на получените резултати, предлагане на 
мерки за подобрения в работата на институцията за повишаване на 

качеството на предоставяното образование. Накрая се изготвя доклад 
от самооценяването. 

 
    4. Новата концепция за образование изисква положителни 

промени в областите: 
      - управление на образованието - гарантирано участие на 

гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга 
на стратегиите за развитие на образованието; 

      - образователна среда - изграждане на толерантна, 

здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща 
индивидуалното развитие; ясно определени задължителни  

знания и умения; привлекателни форми на обучение, представящи 
разбираемо учебното съдържание; измерими образователни 

резултати; широко навлизане на нови информационни и 
комуникационни технологии; 

     - учителска професия - целенасочени политики в областта на 
квалификацията на учителите; 

     - мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на 
образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на 

учителя и образователната институция. 
  

 
 



 
 
      3. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ №27 „УСПЕХ  
 

     Основават се на: Закона за предучилищното и училищното 
образование, Националната стратегия за развитие на педагогическите 

кадри (2014 – 2020), ДГ №27 „Успех“ да бъде оценено като  
образователна институция, предоставяща качествена подготовка в 

областта на предучилищното образование, ползваща се с доверието 
на обществеността. 

 
      1. Приоритетни направления: 

 
       1.1. Повишаване на качеството на предоставяното образование и 

възпитание от детската градина. 

       1.2. Развитие на системата за поддържане и повишаване 
квалификацията на учителите. 

       1.3. Осигуряване на равен достъп до качествено възпитание и 
образование. 

       1.4. Взаимодействие с родителската общност. 
       1.5. Запазване  на традициите в дейността на детската градина . 

       1.6. Подобрение във външната и вътрешната среда на детската 

градина. 

       2. Мерки в процеса на възпитание 
 

  Образователният процес в системата на предучилищното  
образование  е процес на обучение и възпитание. След семейството 

учителите и  средата в детската градина са тези, които оказват  
най-силно въздействие при оформянето на личността на детето. Ето 

защо наред с мерките за повишаване на качеството на обучението 
трябва да се предприемат и такива за повишаване на качеството  на 

възпитанието. Те биха допринесли за формиране на чувство за 

принадлежност на децата към детската градина, към населеното 
място, към България. Това на свой ред би спомогнало за повишаване 

на авторитета на детската градина като институция. 
 

       3. Ритуализация 
 

       Ритуализацията в детската градина  предполага изграждане на 
система от символи и ритуали, а в перспектива и традиции, които да 

засилят у детето усещането за принадлежност към неговата детска 
 

 
 



 
 
градина и по този начин да повишат неговата мотивация за активно 

участие в различните форми и дейности в детската градина. 
     Ритуализацията е до голяма степен въпрос на вътрешна 

организация на ниво детска градина. Необходимо е обаче да се 
установят някои общи правила, които да действат по еднообразен 

начин във всяка детска градина. Те биха могли да включват: 
     – Създаване и утвърждаване на символи (знаме, химн, емблема). 

     – Създаване на традиции за честване на национални, местни и 
други  празници свързани с живота на децата в детската градина. 

  
     4. Развитие на допълнителни  дейности 

 
      Допълнителните  дейности имат важно значение за пълноценното 

развитие на децата. Ангажирането по естествен начин на 

въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще 
съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. 

Развитие на системата от вътрешни, регионални, национални и 
международни състезания, конкурси. 

  
 4. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
  

     1. Цели: 
       - Осигуряване на качествено и ефективно възпитание и 

образование. 
       - Разширяване и стимулиране на формите за обучение и 

възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, 
здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.  

       - По-широко навлизане на нови методи на педагогическо 

взаимодействие и обучение /интерактивност, проектна работа /. 
 

      2. Дейности за постигане на целите: 
       2.1. Повишаване познавателната активност на децата. 

       2.2. Създаване на условия за изяви на децата. 
       2.3. Повишаване качеството на публичните изяви на децата. 

       2.4. Повишаване качеството и ефективността на въздействие 
върху подрастващите. 

       2.5. Осъществяване на допълнителна работа с децата. Откриване 
на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в 

която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и 
подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата. 

 
 



 
 
       2.6. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи 

и развити образователни модели, свързани с повишаване резултатите 
на децата  по образователни направления. 

       2.7. Поставяне на детето в активна позиция по отношения на 
усвояването на нови знания и практическата им приложимост;  

       2.8. Използване на иновативни педагогически методи и форми за 
възпитание и обучение. Извършване на ефективна диференцирана 

работа с децата, които срещат затруднения 
       2.9. Стриктно спазване на изискванията: 

         - за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, 
водещи закони и наредби свързани с образованието, опазване на 

живота и здравето на децата; 
         - за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, 

педагогически и непедагогически персонал; 

         - за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание 
и труд; 

       2.10. Засилване взаимодействието с родителите и други 
заинтересовани представители на общността; 

       2.11.Използване на създадени мултимедийни материали; 
       2.12. Повишаване на социалните умения на децата чрез 

подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие. 
       2.13. Реализиране превенция на насилието и агресията сред 

децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение. 
       2.14. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца. 

Разширяване и стимулиране на формите за възпитание и обучение в 
дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и 

екологично възпитание, физическа активност и спорт.  
 

   Oсигуряване на равен достъп до качествено образование 

 
    1. Цели: 

      - Осигуряване на качествено и ефективно образование и 
възпитание. 

      - Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека. 
      - Повишаване на изискванията към работата на учителя. 

      - Обучение за работа с деца със СОП. Надграждане на знания и 
умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за 

пълноценна социална реализация. 
 

    2. Дейности за постигане на целите 
      - Прилагане на иновативни методи и технологични средства за 

обучение и възпитание. 
 



 
 
      - Приемственост и спазване на принципа на последователност и 

спираловидност.. 
      - Работа с деца със специални образователни потребности. 

      - Развиване на достъпност до новите информационни технологии. 
      - Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически 

произход. 
      - Диференциране на грижите спрямо различните потребности на 

децата. 
 

  3. ПОВИШАВАНЕ НА АВТОРИТЕТА И СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА 
УЧИТЕЛЯ 

 
     Учителят, като основен участник в процеса на обучение и 

възпитание в детската градина, безспорно е ключов фактор за 

развитието на образователната система. Самочувствието и 
общественият авторитет на учителя се отразяват пряко на желанието 

му за работа и усъвършенстване, както и на качеството на 
образованието. С оглед повишаване на социалния статус и авторитета 

на българските учители държавата трябва да положи допълнителни 
целенасочени усилия. Необходимо е да се отделят достатъчно 

средства за инвестиции в тяхната квалификация, да се създаде модел 
за кариерно израстване и да се въведе нова система за заплащане на 

труда, която да диференцира възнаграждението, да създава стимули 
за усъвършенстване и мотивация за качествено изпълнение на 

задълженията. Следва да се установи и трайна тенденция за 
увеличаване на възнаграждението на учителите, отчитащо голямото 

обществено значение на техния труд. 
 

     1.3. Квалификация на учителите 

 
      Квалификацията на учителите (първоначална и последваща) е 

изключително важна. Ако при другите професии последиците от 
липсата на съвременни знания и умения за работа с новите 

технологии се изразяват в загуба на конкурентоспособност, а понякога 
и на 

самочувствие, то при учителите последиците могат да бъдат далеч по-
тревожни. Става въпрос не само за загуба на авторитет, но и за риск 

децата да придобият усещането за несигурност при получаване на 
разнопосочни сигнали във възпитанието и обучението. Необходимо е 

 
разработването на програма за развитие на професионалните 

компетенции на педагогическите кадри в няколко направления: 
      – Периодично актуализиране на знанията. 



 
 
      – Усвояване на нови методи в преподаването. 

      – Обучение по ИКТ. 
     Динамиката на съвременния живот води и до бързи промени в 

развитието на науката. Това налага провеждане на периодично 
обучение на специалистите  за усвояване на новостите в развитието 

на познанието. Интегрираният подход на  изучаване на различните 
науки поставя допълнителни специфични изисквания. Важен 

компонент в квалификационните дейности ще бъде и обучението на 
учителите за използване на нови, включително интерактивни методи 

за преподаване с цел създаване на по-голяма атрактивност на 
образователния процес и повишаване на интереса на децата.         

Акцентът ще бъде поставен върху игровия метод, като същевременно 
детето е активен участник в процеса. В пряка връзка с усвояването и 

прилагането на нови методи в преподаването е и обучението на 

учителите по ИКТ. 
     За ефективното осъществяване на квалификационните дейности 

ще бъде разработена система за наблюдение, анализ и оценка на 
развитието и реализацията на учителите, включително чрез регистър 

на учителите с информация за преминатите квалификационни  
курсове. По този начин периодично ще се проучват и анализират 

потребностите от квалификация и ще се усъвършенства моделът на 
прогнозиране и планиране на квалификационните дейности. 

     Важни условия за реализиране на тази политика са осигуряването 
на равен достъп на всички учители до различните видове и форми на 

квалификация.  Повишаването на квалификацията е от важно 
значение и във връзка с въвеждането на система за оценяване на 

качеството на работа на учителите, която от своя страна ще стои в 
основата на новия диференциран модел на заплащане на труда. 

 

      2.3. Развитие на системата за поддържане и повишаване 
квалификацията на учителите. 

 
       1. Цели: 

        - Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното 
развитие на учителите работещи в училището. 

         - Продължаване /Оптимизиране/ структурата на изградената 
система за квалификация. 

         - Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството, 
тя функционира и се отчитат резултати. 

 
     2. Дейности за постигане на целите: 

       - Усъвършенстване на създадената система за квалификация, 
повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на 



 
 
въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия. 
       - Използване на разнообразни форми на квалификационна работа 

– проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, 
участие в научно-практическа конференция, информация от 

библиотека, интернет. 
       - Създаване на възможност за повишаване на професионално-

квалификационната степен за всеки член на педагогическата колегия. 
       - Повишаване ефективността на педагогическия контрол.             

Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез 
вътрешно-институционалната контролна дейност и измерване на 

резултатите. 
       - Създаване на условия за повишаване реалните резултати от 

възпитанието и обучението – засилване качеството на 

предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от 
ЗПУО и вътрешните правилници и наредби. 

       - Обмен на информация и съобщения чрез e-mail. 
       - Участие във  форми за квалификация организирани на 

регионално и национално ниво. 
       - Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за 

контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти. 
       - Създаване на условия за квалификация на учителите за 

използване на различни форми и начини за практическо прилагане на 
програмното съдържание. 

 
     2.4. Взаимодействие с родителската общност и другите 

заинтересовани представители на местната общност 
 

      1. Цели: 

       1.1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и 
възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с 

родителите им. 
       1.2. Развиване на конструктивна комуникация във 

взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО. 
       1.3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и 

принципите на гражданското образование. 
       1.4. Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за 

поведение и успеваемост. 
 

     2. Дейности за постигане на целите: 
      2.1. Повишаване на уменията за работа с родители. 

      2.2. Създаване на информационна банка с данни и координати за 
връзка с родителите на децата. 



 
 
      2.3. Детската градина ще предоставя възможност и ще оказва 

необходимото съдействие на родителите за: 
        - да се срещат с учителите в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време; 
        - да участват в родителските срещи; 

        - да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат 
изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и 

интереси на детето им; 
        - да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на 

децата от специалист; 
        - да се запознаят срещу подпис с правилника за дейността на 

детската градина; 
      2.4. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще 

предоставя информация за постиженията и развитието на децата в 

образователно -възпитателния процес; 
      2.5. Консултира родителите за възможностите и формите за 

допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на 
заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа 

и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 
 

     2.5. Подобрения във външната и вътрешната среда на   
детската градина 

 
       1. Цели: 

         - Създаване на условия за активна образователно – 
възпитателна дейност. 

         - Подобряване равнището на административно обслужване. 
         - Естетизация на околната среда. 

         - Наличие на модерна материално-техническа база за обучение 

в съответствие с изискванията на ДОС. 
 

      2. Дейности за постигане на целите: 
 

       2.1. Подобрения във външната среда: 
        - Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, 

реализация, поддръжка. 
        - Поддръжка на зелените площи. 

        - Оформяне на двора на детската градина 
       2.2. Подобрения във вътрешната среда: 

        - Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на 
средата, в която се работи – стаи, коридори. 

        - Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. 
Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на 



 
  
най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно 

обучение. 
       2.3. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

        - Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно 
образователно съдържание. 

        - Въвеждане на иновативни технологии в образованието. 
        - Осигуряване на ефективна ИКТ среда.  

        - Развитие на безжичната инфраструктура /тип Wi-Fi свързаност/ 
на територията на детската градина. 

        - Обслужването позволява бърз и надежден достъп до 
информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; 

използват се и различни форми на ИКТ; 
     Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на 

заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 1 /15.09.2021 г. 

     Мерките за повишаване качеството на образованието са 
разработени съгласно Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

 

 


