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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
на мерките по Стратегията за развитие на детската градина
за периода 2016-2018 година

Приет на Педагогически съвет с Протокол №01/12.09.2017 г.

Обхват
Настоящият план за действие се базира на целите, предизвикателствата, мерките и очакваните резултати, посочени в
Стратегията за развитие на детска градина“Пролет“ (2016-2020 г.). Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи
структурата на Стратегията с предвиден срок за изпълнение на всяка дейност. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени
от два източника – програмно финансиране от националния бюджет за предвидените реформи в периода 2016-2020 г. и
средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), основно чрез Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, но и чрез други финансови инструменти. Възможно е и осигуряването на други
източници на донорска помощ, при необходимост и след решение на законодателната и изпълнителната власт в периода на
действие на Стратегията.

Цел
Цел 1: Подобряване на достъпа и постигане пълен обхват на децата в
предучилищна подготовка
№

Дейност/Задача

Отговорна
институция

Срок за
изпълнен
ие
2016-18 г.

Общински бюджет

Източник на
финансиране

1.

Осъвременяване на базите според ДОС за физическа среда

Община
Севлиево

2.

Освобождаване от такса децата в ЗПП

ОбС Севлиево

2018 г.

Общински бюджет

МОН и община
Севлиево

2017 г.

Държавен бюджет и
Общински бюджет

3.

Разширяване на достъпа до ПО чрез осигуряване на учебни помагала

Цел 2: Съществено повишаване качеството на предучилищното образование
№

Дейност/Задач
а

Отговорна
институция

Срок за
изпълнен
ие

Източник на
финансиране

1.

Оборудване на всички групи с компютърни конфигурации и интернет

2

Активизиране на формите за оценка на качеството на преподаването

3

Осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите

4

Въвеждане на контролни механизми за спазване на нормативната уредба

ДГ

2017 г.

„Местни дейности“

Директор

2017-2018 г Държавна и местна
дейност

ДГ

2017-2018

Директор

постоянен

Държавен бюджет

Цел 3: Изграждане на устойчива и ефективна връзка между участниците в образователния процес
№

Дейност/Задача

Отговорна
институция

1. Използване на прогнозите за търсенето и предлагането на педагогически

ДГ

2. Подобряване взаимоотношенията с местните структури

ДГ

специалисти в община Севлиево

3.
4.

Създаване на портфолио на всеки педагогически специалист
Поощряване на диалога с бизнеса относно донорство

Директор
ДГ
работодател
ски
организации

Подобряване диалога с родителите за партньорсво за изграждане на модерна ДГ
5. 4
учебна база в ДГ.
.
Директор
6. Изграждане на обществен съвет в детската градина

Срок
Източник на
за
финансиране
изпълнени
Държавен бюджет
е
2017-2018
г.
2017-2018 г.

2017 г.
2018 г.

Частно финансиране

2016-2018 г.

2016 г.

Цел 4: Модернизация на системата за предучилищно образование и мотивиране за квалификационна дейност

№

Дейност/Задача

1.

Регламентиране на квалификационната дейност за педагогическите и непедагогически
специалисти

2.

Регламентиране на квалификационните дейности

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

ДГ

2017/18 г.

Източник на
финансиране
Държавен бюджет
и лични средства

Директор, ПС 2016-2018 г.

Държавен бюджет

Директор,
Гл.учител
МС и НС

2016-2018 г.

Делигиран бюджет

2016 г.

Държавен бюджет

ДГ

постоянен

Държавен бюджет

МОН ,ДГ

2016-2018 г.

Държавен бюджет

2016-2018 г.

Държавен бюджет
и лични средства

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

Източник на
финансиране

Създаване на платформа за поддържане на единна база данни от детайлна, надеждна и
статистически достоверна информация за системата на детската градина с цел
еднократно въвеждане на данни и тяхното многоцелево и многократно използване

ДГ

2016/18

2.

Въвеждане на система за ежегодна оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията с
цел актуализация на Плана за действие и заложените индикатори

Директор

Текущ

Общински бюджет

3.

Въвеждане на система за външна оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията с цел
актуализация на Плана за действие и заложените индикатори

МОН, ОС

2017
2020

Държавен бюджет

3.
4.
5.
6.

7.
№

1.

Популяризиране на детската градина в медийното и интернет пространство
Премахване на образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър”
Насърчаване на квалификацията във връзка с кариерното развитие.
Прилагане на финансови инструменти за поощряване на квалификационната дейност
чрез разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот.
Широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение

Мониторинг и актуализация
Дейност/Задача

ДГ

Общински бюджет

