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МЕРКИ 

за повишаване качеството на образование 

в  ДГ №1 „З  д р а в е ц” град Балчик 

учебна 2020-2021 година 

 

Нормативно основание 

ЗПУО,  Наредба №5 от 3.06.2016г.  

Национална стратегия за насърчаване и  повишаване на грамотността /2014-2020/ 

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година 

Наредба №6 от 11.08.2016г. за усвояване на български книжовен език 

Национална стратегия за детето 2008-2018г. /ДВ бр.14 от 12.02.2009г./ 

 

Качеството на образованието в ДГ №1 „Здравец” се осигурява при спазване на 

следните принципи: 

1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. автономия и самоуправление;  

3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса 

на образованието и обучението; 



4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица; 

5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически 

практики; 

6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в институцията; 

7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на 

пазара на труда; 

8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 

9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между 

факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и 

резултатите от него.  

 

Цели   

Главна цел: Осигуряване на  ефективно образование и  подобряване на качеството на 

образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и 

компетентности у децата. 

Специфични цели: 

1. Създаване на съвременни условия и възможности за интелектуално, физическо и 

творческо развитие на децата. 

2. Приучване на децата  към самоорганизиране, самоконтрол и насърчаване към 

екипна дейност. 

3. Създаване на предпоставки за опознаване и общуване на деца от различни 

социални, етнически и културни общности. 

4. Успешна интеграция и адаптация на деца  от малцинствен произход в 

педагогическата  среда – равен достъп до образование. 

5. Засилване на възпитателната работа с децата  с оглед пълноценно личностно 

развитие.  



6. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

потребителска култура, физическа активност и спорт.  

7. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение 

(интерактивност,  проектна работа ).  

Задачи 

1. Да се стимулира любознателността и стремежът към знания у децата; 

2. Да се формират у децата   умения  за  учене чрез игра; 

3. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на образователния  материал; 

 4. Да се създадат условия за творческо развитие  на всяко дете; 

 5. Да се подпомогне социализацията на  децата:  изграждане на умения за общуване, 

решаване на конфликти и социално приемливо поведение. 

 

Усъвършенстването на качествотото на образование  се постига при спазване 

на следните изисквания от ДГ №1“ Здравец „: 

 

1. Да подобрява работната среда чрез: 

а) прилагане на механизми за адаптиране на децата  към средата на ДГ; 

б) осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на 

информационната инфраструктура; 

г) развитие на организационната култура в ДГ . 

 

2. Да осигурява развитие на персонала чрез: 

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на 

учителите  за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност; 

б) изграждане на култура за осигуряване на качеството; 

в) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в ДГ №1; 

г) повишаване на ефективността на административното обслужване; 

д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на 

образование и обучение  в ДГ №1. 



 

3. Да подобрява резултатите от обучението чрез: 

а) повишаване на мотивацията на  децата ; 

б) намаляване на дела на отпадналите деца от ЗПП; 

 

4. Да подобрява взаимодействието с родителите,  местната общност, със социалните 

партньори и други заинтересовани страни чрез: 

а) разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда; 

б) проучване и прилагане на добри практики на други детски градини; 

в) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в 

образованието и обучението; 

г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и 

постиженията на  ДГ №1 в областта на осигуряване на качеството на образованието и 

обучението; 

д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и 

обучението 

 

Индикации за успеха 

1. Подобрена образователна среда за ефективен ОВП. 

2.Брой включени учители в обучителни курсове 

3.Подобрени резултати пи проследяване развитието на децата на изход 

4. Брой учители, включени в курсове за повишаване на ПКС . 

5. Брой проведени открити уроци 

6. Брой проведени мултимедийни разработки 

7. Брой педагогически проверки и добър резултата от тях 

 

Принципи 

1.Баланс между традиционни форми и иновации 

2. Прозрачност в цялостната дейността ДГ №1 . 

 



  Дейности за реализация на целите 

 Организация на  образователния процес в  групите 

 1. Издигане  качеството на обучение  и съществено повишаване нивото на 

познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо 

прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.  

2.     Издигане равнището на задължителната предучилищна подготовка. Акцент върху 

специалната подготовка - български език и математика.  

3. Осъществяване на допълнителна работа с  деца. 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.  

4.Осъществяване на допълнителна работа по БЕЛ с деца, чийто майчин език е различен 

от българския. 

5. Демократизиране и хуманизиране на дейността в детската градина с цел постигане на 

добра социализация на всички деца.  

6. Повишаване качеството и ефективността на позитивно въздействие върху 

подрастващите.  

7.  Реализиране на  здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на 

живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.  

8.  Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и 

задържане на деца.  

9. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни 

модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата  в обучението:  

*         поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови 

знания и практическата им приложимост;  

*       използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване 

и научаване на учебни знания;  

* извършване на ефективна диференцирана работа с децата  с  обучителни затруднения; 

*      успешно въвеждане на програмната система; 

10. 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;  

*   на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с деца”;  



* за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и 

непедагогически персонал;  

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

11. Засилване взаимодействието с родителите.  

12. Използване на създадени видеоматериали  и интерактивни  педагогически ситуации.  

13. Повишаване  на  социалните умения  на  децата   чрез  подпомагане  на физическото, 

социалното и личностното им развитие.  

14. Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата  и утвърждаване на 

позитивни модели на поведение.  

15. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца.  

16. Засилване на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно личностно развитие.  

17 Развитие на включващото образование за децата със специални образователни 

потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда . 

18. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм. 

 19. Разширяване формите за  екологично възпитание, потребителска култура и 

организиран отдих и спорт.    

20.  Насърчаване на самостоятелният избор на децата – клубове, ателиета  по интереси, 

самостоятелно художествена дейност. .Развитие и издигане нивото на преподаване за 

утвърждаване престижа на училището. 

Организираният отдих и спорт се провеждат в  двора ,  по алея „Ехо“ ,по брега на 

морето. Те допринасят за разтоварване на децата  от умственото напрежение, за 

създаване на поведенчески умения и умения за общуване и развитие на физическите 

качества. 

 Заниманията по интереси се планират съобразно проучване интересите на децата  и 

възможностите на детската градина и съдействат  за:  

-   естетическо, екологично, гражданско и здравно възпитание; 

-   приучване децата  към екипна работа, добри взаимоотношения , възможност за 

равностойно участие на всички деца; 

-   създаване на емоционална среда , в която децата  са предпазени от умора, скука и 

отегчение; 

-   обогатяване на знанията и тяхното практическо интерпретиране; 



-   развитие на творческия и интелектуален потенциал; 

-   повишаване мотивацията на децата, учителите и на родители от прилагане на модела   

за перманентна взаимовръзка. 

Мерки в процеса на обучение: 

1. Създаване на програмна система – проява на творчески подход от учителите при 

подбор и систематизиране на теми и очаквани резултати. 

2. Усъвършенстване на системата от методи и подходи за проследяване развитието на 

децата 

3.Навлизане на информационните технологии в детската градина 

 

Мерки в процеса на възпитание: 

1. Формиране чувство за принадлежност към детска градина, роден град, Родина. 

2. Формиране на отношение към училище и създаване на мотивация за учене чрез игра 

3. Повишаване на самочувствието и увереността в собствените сили и способности на 

всяко дете чрез грижа за него като автономна личност 

 Развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на 

детската градина 

1.  Успешно  въвеждане на учителско и детско  портфолио.  

2. Повишаване личната квалификация на учителите чрез различни форми. Повишаване 

знанията и уменията на учителите  в областта на предучилищното образование. 

-разработване на план-конспекти от младите учители 

-разработване на мултимедийни педагогически ситуации 

-обмен на добри практики между двете сгради 

3. Внедряване в образователния процес на иновативни практики. 

 

 Оптимална подготовка на децата  по ДОС 

1. Ефективно планиране на образователно – възпитателния процес. 

2. Система за проследяване развитието на децата на входно и  изходни нива.  

3.Анализ на резултатите и адекватни мерки за повишаване на резултатите 



.4. Ефективна организация на консултациите с родителите на деца с обучителни 

затруднения. 

5.Провеждане на допълнителни педагогически ситуации по БЕЛ с деца, чийто майчин 

език е различен от българския..  

 Очаквани резултати: 

1. Повишено качество на образователно-възпитателния процес; 

2. Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за 

работа и обучение; 

3. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни 

социални, културни и етнически общности; 

4. Създаден съвременен литературен фонд и осигурени занимателни и възпитателни 

игри; 

5. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, придобити 

знания, свързани с изграждане на естетически вкус и интерес към изкуството. 

 

 Въвеждане на съвременни иновативни образователни и възпитателни 

технологии 

Цели:    По – добра мотивация на учители и деца за участие в образователния процес. 

1. Мултимедия  – иновативна възможност за ефективно обучение и възпитание на децата 

от детската градина. 

2. Разширяване на „Еко-системата за учене“ – възможност за повишаване мотивацията 

на децата чрез увеличаване на наблюденията сред природата. 

3. Работа за усъвършенстване уменията на учители за прилагане на позитивна 

комуникация и трениране на успешни учители с цел подобряване на педагогическото 

общуване. 

4.. Позитивна занималня-  „да влезем в обувките на всяко дете”. 

5. Изработване на презентации за педагогическите ситуации. 

Очаквани резултати: 

1. Увеличаване на интереса на децата в процеса на обучение чрез използване на 

иновативни методи, базирани на ИТ. 



2. Издигане на по-високо ниво  когнитивното и интелектуално развитие на децата. 

 

 Дейности на  директора  

1.Със заповед на директора се утвърждава  седмичното разписание  по групи за   

конкретната учебна година 

2.Утвърждаване на програмна система за тематично разпределение. 

 3. Директорът планира и организира заседание на педагогическия съвет на ДГ №1 за 

обсъждане на програмната система,  за целодневна организация на деня /дневен 

режим/. 

4. Осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на 

училищната документация, организацията на работа в  основните и допълнителни форми 

за работа с децата.  

5.. Осигурява условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите в ДГ 

и извън нея. 

* Очаквани резултати: 

-Повишаване качеството на използване на ефективни и разнообразни методи и похвати; 

-методическо и научно израстване на учителите 

 

 

 Обогатяване и осъвременяване на всички видове ресурси в детската 

градина 

 1. Подобряване вътрешната среда в   сградата на детската градина. 

2. Осигуряване на съвременни технически средства и комуникации. 

 

 

 Утвърждаване на детската градина като научно и културно средище 

Цели: 

1.Реализиране на ефективна реклама за постиженията на ДГ. 

2. Превръщане на ДГ №1 в център за развиване творческия потенциал на всяко дете. 

Дейности: 



1.  Приемане и изпълнение на празничен календар на ДГ 

2.  Участия на децата в културния живот на града. 

 Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в ДГ- Безопасна среда 

за обучение и възпитание. 

Цели: 

1.Реализиране  план за опазване здравето и безопасността на децата 

2.Реализиране на гражданско, здравно и екологично образование. 

3. Спазване на изискванията за безопасност на труда, ПУД и ПВТР. 

4. Поддържане на добри условия за здравословно  хранене. 

5. Превенция на насилието и агресията  сред децата и върху децата. 

6. Участие и провеждане  на спортни състезания и туристическа дейност. 

7. Изграждане на  система за работа с деца в риск /от уязвими групи/. 

8.Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите за превантивен 

контрол  за  ограничаване и преодоляване на опасностите. 

8. Изграждане на  система за действия за преодоляване на безпричинните отсъствия в 

подготвителните групи. 

Дейности: 

1. Въвеждане на данни за всички деца в Admin- Pro 

2.Контрол по изпълнение на дейностите и осъществяване на темите по БАК и БДП и 

възпитаване на умения у децата за адекватно поведение при кризи и екстремни ситуации. 

3. Практическо проиграване два пъти в годината  на основни бедствени 

ситуации/земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт/. 

4. Създаване на подкрепяща среда за  равен достъп и личностно развитие. 

5. Изнасяне части от режима на открито  за и реализиране на екологично възпитание и 

изграждане на екологично поведение. 

 

 .Ефективно взаимодействие с родители, НПО и участие в проекти 

 

1. Конструктивно решаване на проблемни ситуации. 

2. Поддържане на ефективно взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

3. Ефективна система за консултиране на родителите. 

4. Съвместни дейности с родителите. 

5 Участие в проекти по национални и оперативни програми съвместно с УН и други 

НПО. 



Очаквани резултати: 

 

1.Развиване  конкурентноспособноста на ДГ №1. 

2.Превръщане на родителите в равнопоставени партньори. 

 

 

 Насърчаване и повишаване на грамотността 

 

Дейности 

 

1. Разработване на мерки за съвместни дейности с родители и културни институции в 

подкрепа на усвояване на български език. 

2. Организиране на разговори и консултации с родителите, свързани с ролята на 

функционалната грамотност и възможностите за постигането ѝ от деца и възрастни. 

3. популяризиране на добри практики за насърчаване интереса на децата към книгата. 

 

 

мярка № дейности Очаквани  

резултати 

 

Срок 

за 

изпълнение 

 

 

 

Отговор 

ник 

Цел: Създаване на благоприятна среда за насърчаване на грамотността 

Мярка1. 

Популяризиране на 

четенето  пред децата 

в детското заведение  

1. Отбелязване на 

Международния 

ден на 

грамотността – 

8 септември  

Поясняване на 

децата 

значението на 

грамотността за 

всеки човек 

09.2020г. учители 

 2. Посещение в 

библиотеката на 

читалище „П. 

Хилендарски“ 

Предизвикване 

на интерес у 

децата към 

книгите 

10.2020г. учители 



 3. Създаване на 

библиотечни 

кътове с детски 

книжки и 

енциклопедии 

за деца във 

всяка група 

Предизвикване 

на интерес у 

децата към 

книгите 

10.2020г. Учители 

 4. Маратон на 

четене- 

Коледна 

приказка от 

група в група 

Повишаване 

интереса на 

децата към 

детската книжка 

12.2020г. учители 

 5. Да си разменим 

любима книжка 

/между децата в 

групата/ 

Насърчаване на 

позитивни 

взаимоотношения 

между децата 

През 

учебната 

година 

Учители, 

родители 

 6. Любими 

приказни герои  

-драматизации 

на любими 

приказки 

Усъвършенстване 

умението на 

децата в 

подготвителни 

групи да 

преразказват 

любими приказки 

През 

учебната 

година 

Учители; 

учител от ОДК 

 7. Честване на 

Международен 

ден на детската 

книга 

Създаване на 

условия за 

празничното 

събитие 

04.2021г. учители 

Мярка2. Подпомагане 

на родителите за 

усъвършенстване на 

техните умения да 

насърчават децата 

1. Анкета  с 

родителите:”  

Готовността на 

децата за  

училище” 

Добра 

информираност и 

компетентност на 

родителите за  

плавен преход и 

02.21г. Учители на 

подготвителни 

групи 



към развитие на 

езиковите им умения 

- запознаване с 

техники за 

окуражаване  на 

учебна дейност 

на децата 

лесна адаптация в 

училище  

 2. Видеоклип с 

родителите: 

„ Четете ли на 

вашето дете 

приказка „ 

Позитивна 

нагласа към 

овладяване на 

български език от 

деца от различен 

етнос 

03.21г Учител 

Г. Миткова, Я. 

Христова 

 3. „Звънчето бие и 

за нас”– 

изпращане на 

бъдещи 

първокласници 

от ДГ №:1 

Стимулиране на 

родителския 

интерес към  

резултатите от 

обучението на 

децата в 

подготвителните 

групи 

05.21г. Учители, 

директор 

 4. Отворени врати 

в ДГ №:1 

Привличане на 

родителите  за 

участие във ОВП 

в детското 

заведение 

     

04.2021г. 

Учители, 

директор 

 5. Анкета с 

родителите:  

„Възпитавате 

ли любов у 

детето към 

книгата „ ?  

Проучване 

отношението на 

родителите към  

книгата 

04.21г. Учител 

Г. Ангелова 

Мярка 3 1.  Обогатяване на 

кътовете по 

интереси с 

Насърчаване на 

детската 

любознателност 

04.21г. ДУ на ПГ- 6г. 



рисувателни 

книжки с букви 

Цел2.  Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1. Състезание: 

Какво научихме 

по български 

език – между 

децата от 

подготвителна 

група на 6г. 

Оценяване 

равнището на 

езиковите умения 

на децата 

05.21г. Учители 

ПГ- 6г. 

Мярка2.  

 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите  

1. Педагогически  

семинар на 

тема: 

„Интерактивни 

техники при 

преразказ на 

приказка“. 

 

Повишаване 

на педагогичес-

ката компетент-

ност на екипа 

06..21г. Комисия по 

квалификацията 

      

Цел3. Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1. 

Преодоляване на 

неравнопоставеността 

при деца билингви 

1. Индивидуална 

работа с деца 

билингви в 

следобеден 

режим по БЕЛ 

Усвояване на 

говорим 

български език 

През 

учебната 

година 

учители 

 2. Обхождане от 

учителите 

домовете на 

децата и 

разговори с 

родителите 

Постигане на 

пълен обхват на 5 

и 6 годишните 

деца 

 

Начало 

то на 

учебна 

та година 

директор 

 

Очаквани резултати 

1. Изграждане на благоприятна среда, който да насърчава мотивацията за 

усъвършенстване на уменията за комуникация  на децата. 

2. Стимулиране на родителския интерес към активно усвояване на български език от деца 

от различни етноси. 

Приети на Педагогически съвет проведен на 16.09.2020г., Протокол №1 и утвърдени от 

директора със заповед №84/ 07.10.2020г. 

 


