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    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:ВЪВЕДЕНИЕНастоящият план конкретизира дейностите, очакваните резултати и сроковете зареализиране целите на Стратегията за развитие на ДГ „Биляна”. за период от две години/2019 ‐ 2021 година/, определя спецификата и актуалните перспективи в развитието надетското заведение.1.  Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения вработата на детските градини и училищата се осъществява на всеки две години чрезразработването и изпълнението на стратегията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона запредучилищното и училищното образование (ЗПУО).1.1. Стратегията се разработва за период от 4 години, като за всеки две учебни години серазработва план за действие към нея, конкретизиращ дейностите по изпълнението засъответните учебни години.1.2. Документите по ал. 2 се  приемат  от  педагогическия  съвет  и  се одобряват отобществения съвет на детската градина или училището.1.3. Планът за действие по ал. 2 се приема  преди  началото на първата учебна година.1.4 Стратегията за развитие на детската градина или училището и планът за действие къмнея се публикуват на интернет страницата на институцията.Чл. 10. (1) Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се извършвана основата на анализа по чл. 9 и включваопределяне на:1. дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;2. отговорните лица и сроковете;3. необходимите ресурси;4. показателите за измерване на постигането на целите, заложени в стратегията.(2) Планът за действие е част от стратегията за развитието на институцията и яконкретизира.2. Изпълнението на дейностите от плана за действие  към  стратегията  за развитие наинституцията е реализирането на  заложените в нея цели.2.1. Отчетът на изпълнението на дейностите от плана  за  действие   към стратегията сепредставя за приемане на педагогическия съвет и за становище на обществения съвет.3. Директорът запознава педагогическия съвет и обществения съвет с двугодишния отчетза изпълнението на плана към стратегията.4.  Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към  плана за действие къмстратегията за развитие на детската градина и мерки за повишаване на качеството наобразованието.



                                       ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕЦЕЛ - ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТИ СРОК1. Повишаванеефективността науправлението вдетската градина.1.1.Управление чрезделегиране на права исъздаване на ядро отсъмишленици. -Непрекъснатакомуникация, създаване наспокойна атмосфера ,благоприятстващанавремменното преодоляванена конфликти. Точно иобективно оценяванекачествата и постижениятана работещите в градината. -Активизиранедейността на различнитевидове комисии. Съвместнисрещи за решаване на важниза ДГ въпроси.-Подготовка наУчители за ефективнизаместници на директора принеговото отсъствие. Разпределение надейностите иотговорностите.Развиване уменията испособностите наслужителите да взематсъвместни решения,работа в екипи Срок: 2 г.Отг.:ДиректорПС1.2.Прилагане насъвременни управленскитехнологии ипредоставяне навъзможност за избор. -Последователно,ефективно и обективноизползване в единство направила, технологии иуправленски решения./мозъчна атака, конфериранена идеи и др./  Повишаване качествотои ефективността нацялостната дейност наДГ. Срок: 2 г.ДиректорОтг.: ПС1.3.Формиране на екипина принципите накомпетентност имобилност. -Подбор на кадрите попредварително подбраникритерии. Привличане наотговорни и качественипрофесионалисти.Усъвършенстване наефективността. Срок: 2 г.Отг.:ДиректорПС1.4.Актуализиране навътрешно управленскатадокументация иинформационнотоосигуряване науправленския процес -Обработване и допълване надокументацията съобразноизискванията. Оповестяванена решения, резултати,анализи, отчети. Съвместниобсъждания. Подобряване навътрешнияинформационен обмен. Срок: 2 г.Отг.:ДиректорПС



чрез прозрачност иоткритост.1.5.Подобряванеефективността наработата напедагогическия съвет. -Подбор на актуална изначима тематика. Създаване на делова итворческа среда.Вземане на конкретни иадекватни решения.Ефективност приизпълнение нарешенията. Срок:периодичнона 2 месецаОтг.: ПС1.6.Реализиране наефективна контролнадейност. -Комплектоване наматериалите за портфолио навсички педагози. Изготвянена план за контролнатадейност. Перманентна оценка  ипреоценка качеството иефективността на трудана учителя. Срок:периодичновсякагодинаОтг.: ПС1.7.Прилагане намаркетингов подход припроучване напотребностите. -Проучванепотребностите на учителитеи реклама на ДГ – търсене наподходящи начини исредства, поддържане насайта на ДГ, фейсбукстраницата. Повишаванекомпетентността надиректора.Популяризиранедейността на ДГ. Срок: 2 г.Отг.: ПС1.8.ПодобряванеСоциално-психологическия климатна основата на принципана толерантност,колегиалност и етика навзаимоотношенията. -Спазване на принципите,Етичния кодекс, длъжностнихарактеристики, КТ,Правилник за ВТР иПравилник за дейността наДГ.-Взаимно уважение,партньорство, толерантност икооперативна рефлексия вотношенията.-Организиранакултурна програма исъвместно честване напразници с колектива.-Постоянендиалог и партньорство съсСБУ. Създава се спокойнаатмосфера, здрава истабилна среда наосновата наотговорност, взаимнодоверие и уважение.Самоутвърждаване наличността и повишаванена социалния статус. Срок: 2 г.Отг.: ПС2.Създаване на среда,мотивираща учителитеза повишаване наквалификацията2.1. Усъвършенстваневътрешната система  заквалификация и -Изготвяне на планЗа квалификация на всичкинива – външна и вътрешна. Усъвършенстванепрофесионалноторавнище на педагозите. Срок: 2 г.Отг.:Директор



Професионалноизрастване научителските кадри. Включване в индивидуалникурсове за повишаване наквалификационната степен. ПС2.2. Мотивиране накадрите за непрекъснатоквалифициране с оценкана педагогическия трудчрез системата задиференциранозаплащане. -Създаване намаксимални условия завсички възможни форми наКвалификация. Финансовообезпечение наквалификацията, необходимана ДГ. Изготвяне наквалификационна карта навсеки учител. Добраинформираност чрезкритерии и показатели. Допълнително трудововъзнаграждение задобре свършена работа.Повишаване качествотона педагогическия труд.Повишаване качествотона ВОП. Срок: 2 г.ДиректорОтг.: ПС2.3. Осигуряване наусловия за повишаванекомпетентността нанепедагогическитекадри. -Включване вквалификационни курсове,подходящи за помощник-възпитатели, огняр и др. Усъвършенстванекачеството на работа подейности. Единство иекипност междупомощник-възпитателии учители. Срок: 2г.Отг.:ДиректорПС3.Ориентиране наобразователнатаполитика къмличностно-центрирания подход.Стимулиране наразвитието,творческите заложби ипотенциала на всякодете.3.1. Превръщане надетската градина вжелано място за децатачрез прилагане наинтерактивни форми иметоди на педагогическовзаимодействие запровокиранепознавателния интересна децата. - Участие вквалификационни курсове,открити практики –вътрешни и по екипи ,проекти, конференцииобмяна на добър опит сучители.- Изготвяне портфолио навсяко дете. Обогатяване практикатана учителите с новиактивни интерактивниформи и методи наработа, провокиращиречевата,познавателната,двигателната иемоционална активностна децата. Равитиетворческите заложби надецата. Срок: 2 г.Отг.: ПСдиректор- Създаване на условия занасърчаване на играта, Избягванедидактизирането на Срок: 2г.



3.2. Играта – основнадейност в детскатаградина. двигателната дейност идейностите на открито.- Обогатяване иразнообразяване на кътоветеза игра в групите.- Пълноценно използване наналичната база.- Създаване на положителниемоции и удовлетвореност удецата. образователно-възпитателния процес вдетската градина.Предоставяневъзможност на децата заучене чрез игра.Възпитание чрез игрите. Отг:учителидиректор3.3. Включване впроектни дейности с целсоциално-личностноразвитие на децата иформиране култура наповедение ивзаимоотношение междудецата. - Участие в обучение запревенция проявите натормоз и агресия, възпитаниев социална и емоционалнаинтелигентност, откритапрактика, презентация.Включване вблаготворителни идоброволчески инициативи Готовност от страна научителите да положатповече усилия в иметона децата и ДГ.Разнообразяванеметодиката на работа снови форми, средства иметоди на работа.Възпитаване у децата нанорми на нравственоповедение и култура наобщуване.Социализиране надетето и изгражданетому като личност.Постигане на вътрешноудовлетворение удецата и у учителя отизвършената дейност. Срок: 2 г.Отг.:учители3.4.  Утвърждаване исъхраняване наобщонационалните иместни традиции иритуали за изграждане удецата на нравственинорми и националносамосъзнание. -Изготвяне на Годишенпразничен календар. Изготване на Програма завъзпитание на децата в духана българските традиции иобичаи. Поддържане напостоянни и временни кътовев занималните и фоайето наДГ. Запознаване с миналотои традициите на ДГ.Възпитаване на децата внационални ценности итрадиции. Срок: 2 г.Отг.:учители3.5. Възпитаване нафизически качества иповишаване нафизическатадееспособност заформиране на добривзаимоотношения удецата. - Провеждане на системна ицеленасочена дейност,спазвайки придобититезнания, методически ихигиенни изисквания.- Създаване на емоционаленкомфорт у децата чрезвнимателно отношение иобич, зачитане на тяхнотолично достойнство, Оптимизиране надвигателния режим.Приложение напридобитите знания иумения в практиката.Формиране напозитивна личностнанагласа къмфизическата идвигателна дейност. Срок: 2 г.Отг.:учителиМедицинскисестри



оценяване на всяко тяхнодостижение.3.6. Утвърждаване наздравето като ценностчрез здравословен начинна живот. -Планиране на всички нива –интегриране на направления,съдържание и педагогическовзаимодействие в цялостниярежим на двете групи.Провеждане на ситуации итренинги на здравословнатематика с медицинскияфелдшер.- Изграждане на екологичнакултура  у децата.- Създаване на емоционаленкомфорт у децата чрезвнимателно отношение иобич, зачитане на тяхнотолично достойнство,оценяване на всяко тяхнодостижение. Създаване на трайниумения у детето заотговорност приопазване здравето иживота им във всичкидейности.Формиране наповедениеи здравословен начин наживот у децата /за товас какво трябва и с каквоне трябва да се храни –режим на хранене, сън идр./Формиране наличностносамосъзнание, чувствоза отговорност исамодисциплина. Срок: 2 г.Отг.:УчителиМедицинскисестри4. Висока материална итехнологичнаобезпеченост наобразователния процес4.1. Създаване наигрово-образователнасреда за провеждане напълноценен ВОП,физическа култура,гарантиране наоптимално здраве ипревенцияемоционалния статус надецата. - Системен контрол забезопасно състояние на МТБв ДГ. Своевременноотстраняване на повреди сцел опазване живота издравето на децата иперсонала. Създадена съвременна,функционална иестетическа среда заотглеждане, възпитаниеи развитие на децата. Срок.: 2 г.Отг.:учителиДиректорЗАС4.2. Оборудване научителите с техника завъвеждане на ИКТ вобразователния процес - Изготвяне  на Програма завъвеждане на ИКТ в ДГ.- изготвяне на справка снеобходимата техника иматериали за оборудване нагрупите Поетапно оборудване нагрупите с технологии заИКТ Срок.: 2 г.Отг.:директорПС5. Работещопространство и добракоординация съссемейството,обществеността инеправителственитеорганизации



5.1. Разширяване наконтактите исътрудничеството сродителите. - Изготвяне на Програма завзаимодействие с родителите- Мотивиране на родителитеза участие в дейността на ДГ. Подобреникомуникации,материална и моралнаподкрепа наинициативите имероприятията в ДГ.Реализиране на взаимнаотговорност между ДГи семейството заоптимизиране насъвместната дейност. Срок: 2 г.Отг.:директоручители5.2. Разнообразяванеформите навзаимодействие сродителите. - Провеждане на срещи сродителите съвместно спсихолози, педиатри и др.специалисти- Провеждане с родителитена наблюдения, разходки,открити практики,състезания, празници. Нарастване взаимнотодоверие и уважениемежду деца, родители иучители.Удовлетвореност отсътрудничеството идейността. Срок: 2 г. Отг.:директоручители5.3. Изграждане наактивно сътрудничествои партниране собществени и социалниорганизации - Активизиране насътрудничеството с НУ,обществени институции,съвместно с членовете наобществения съвет.  Партньорство с НУ заадаптация на децата къмучилищнотообразование. Срок: 2 г.Отг.:ПСПланът на дейностите е приет  от  педагогическия  съвет  и   одобрен  от обществениясъвет на детската градина.




