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ГЛАВА ПЪРВА
I.АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
Създаване на пространство,притежаващо относителна автономност,което дава възможност за „срещи“,за
разговори,споделяне,вдъхновение,за свободно изразяване,за развитие на чувство за принадлежност.
Поради невъзможността за антиципиране на всички последици от появата на наистина новото и поради тревожността,която е неизбежна
при сблъсъка с новото потърсихме решения, адаптирахме ги според средата.
Осъзнаваме необходимостта от привличане на семейството като равностоен партньор.
Стремим се да включваме различни фактори, влияещи върху развитието на детето.Да разкрием пред децата завладяващия и безкрайно
очарователен свят на сериозните неща,да запазим възхищението и предпазим от скуката при сериозните занимания.
Детска градина “Светлина” се развива и усъвършенства непрекъснато, което прави детското заведение актуално в съвременните
условия.Провежданите дейности са всеобхватни и мотивиращи.
1. Силни страни,постижения и резултати:
2. С какво се отличаваме:
1.Креативност-възможността за намиране на добри решения и създаване на една позитивна спирала на продуктивност и постижения
2.Оригиналност и въобръжение, за да гарантираме незабравимо детство.
3. Най-много извънурочни дейности:
 „Бага-Тур“ - прабългарска щкола за оцеляване
 Плуване
 Танци-спортни и народни
 Футбол

4. Единствени в града получихме национална Награда за „Любима детска градина“
6. Единствени бяхме отличени със “Зелен флаг” за южна България
7. Първата детска градина с детски съоръжения от акация
8. Номинирани за награда в конкурса “Най-добрите сме ние” на детска телевизия “Аз мога, аз знам“
9. Символ на детската градина - Совата
10.Знаме на детската градина
Работа по проект“Спорт в детските градини“- на Министерство на спорта


Плуване



Лека атлетика



Допълнителни часове по физическа култура

3.Изводи:
В контекста на педагогическите практики разбирането,което заличава различията между оригиналност и адаптивност,оформя
рамка ,в която ограниченията могат да се мислят не като преграда пред креативното изразяване.Ограниченията осигуряват
възможност за прокарване на граници в осмислянето на това дали дадена оригинална идея или продукт са подходящи или
приложими.
Използваме начини,които придават повече смисъл,яркост и удовлетвореност.
Създаване на поток във всекидневния живот,което обвързва любопитството с удоволствие.Потопеността в самия процес ,обвързва
удоволствието и насладата със самия процес.
ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА”
гр. СТАРА ЗАГОРА
II. ЦЕЛИ,ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

1.МИСИЯ

Да удовлетворява социалната поръчка на родителите и обществото за създаването на комфортен психолого-педагогически
микроклимат на детето от предучилищна възраст.

2.ВИЗИЯ
Конструиране на единство,което интегрира това,което съм,което съм създал и мога да създам,с това което се очаква от
мен,с признанието на другите.
Как ще го постигнем?
Чрез създаване на „модерна детска градина“,която се интерпретира като общност ,в която са от значение следните изисквания:
1.Включване на околния свят в живота на детското заведение и преодоляване на формализма в педагогическата дейност
2.Създаване на социално-психологическа атмосфера,свързана със свободно изразяване мислите,чувствата на децата и удовлетворяване на
познавателните им потребности
3.Индивидуална отговорност
4.Демократичен стил на решения
5.Сътрудничество на учителите в дейността
3.ЦЕННОСТ
С помощта на „средствата на живота“да се борим срещу абстрактния интелектуализъм,децата да бъдат мечтатели,откриватели.
Децата не трябва да заучават и повтарят механично правила ,а да развиват интелектуалните си умения и навици,да вървят по пътя
на пробите и грешките.
4.ГЛАВНА ЦЕЛ:
Валеологичният подход като системата на възпитание,който действа като механизъм и метод за възпроизводство на

обществото. Целта e чрез валеологическото образование формирането на здрав човек, който е в състояние да живее
щастливо в обществото за най-дълго време.
ПОДЦЕЛИ:

Да се идентифицират тенденции, които биха подпомогнали и развили желанието на детето да бъде здравословно, да се
реализира по най-добрия възможен начин.

5.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.Стратегическата задача на валеологическото образование може да бъде представена, от една страна, като получаване
на желаните желания от детето, от друга страна - като пълно развитие на тези наклонности.
2.Тактическата задача на валеологическото образование се състои в създаването на учебно заведение за здравословен
начин на живот.

III.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1.Организацационно-педагогически и методически дейности:
1.1.Брой деца: 219
 По план – 180
 По списък – 219
1.2 Брой на групите: 6
 По план- 6
 Утвърдени –6
1.3.Педагогически кадри:
Учители – 13
1.4.Разпределение на групите и персонала
ГРУПА
Първа
група
Първа А
група
Втора
група
Втора
група А
Трета
ПГ5
група
ПГ 6

ДЕТ.УЧИТЕЛКИ
Пламена Тотева
Павлина Стоянова
Ваня Панчева
Пламена Вецова
Галина Тодорова
Рая Енчева
Анна Иванова
Мария Йоргова
Мария Ангелова
Ирина Георгиева

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛИ
Ралица Атанасова

Василка Данчева

Живка Тонева

Николина Пенева
Иванка Жекова
Нейка Енева
Жечка Тонева

Мария Кузманова
Официални заместници при отсъствие на Директора по смени:
1.Мария Кузманова
2.Василка Данчева
1.5.Педагогическа дейност:
През настоящата учебна година педагогическия екип ще работи по разработена Програмна система,съгл.чл.70 от ЗПУО и тематично
разпределение на образователното съдържание,съгласно ДОС по предучилищно образование.
 ІА група ще работи с познавателни книжки на издателство на Булвест 2000
 І група ще работи с познавателни книжки на издателство на Изкуства
 ІІ група ще работи с познавателни книжки на Булвест 2000
 ПГ 5 годишни – с познавателни книжки на Булвест 2000
 ПГ 6 годишни – с познавателни книжки на Булвест 2000
 ПГ А 6 годишни – с познавателни книжки на Булвест 2000
Следва…………………………………………………………

