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                           Анализ  и  оценка  на  действителното състояние на ДГ № 43 „Пинокио”  през  учебната 2017/18 г. 

І. Специфика на детското заведение 

 

   1.1.   Силни  страни 

 Анализ на обхвата   на децата. През учебната 2017/18 година възпитават се  и се  обучават 228 деца 

разпределени в 8 групи, по две от възраст:  

І, ІІ, 5  и 6 годишни подготвителни групи.  

           Капацитетът на детската градина: 135 деца. Използваемост на сградата: 160%. Средна посещаемост: 186 деца. 

122 момчета и  108 момичета  през e есенните и  пролетни  месеци.  

          Етническа  принадлежност – 98% българи, 2% друг  етнос. 

          Децата  през  миналата  учебна година са разпределени  по групи  както  следва: 

          

Централна  сграда Филиал 

І  а  гр. 28 І б  гр. 29 

ІІ а  гр. 30 ІІ б  гр. 30 

ІІІ а  гр. 29 ІІІ б  гр. 30 

ІV а гр. 28 ІV б гр. 24 

Подлежащи за задължителна  учебна  подготовка – 110  

деца 

Неподлежащи задължителна  предучилищна   

подготовка -  118деца 

         

 

 Анализ на  педагогическия  състав: 

           За въпитанието, обучението  на децата  през  миналата година  се  грижиха 18  учители, с доказани  

професионални качества ,85 % с  ПКС  / 15  учители/ както  следва: 

 

 



№ Длъжност Брой Магистър Бакалавър  Проф. 

бакалавър 

Нередовен 

учител 

І 

ПКС 

ІІ 

ПКС 

ІІІ 

ПКС 

ІV 

ПКС 

V ПКС 

1 Директор 1 1    1     

2 Старши 

учители 

11 8 3 2  6 3 2   

3 Учители 

 

  6  5   0    1 2 

общо  18 14 3 2 0 7 3 2 1 2 

         През тази година,част от екипа на ДГ 43 са трима нови  учители – Борисова с 3 години стаж  , Димитрова и 

Томова с малък няколко месечен стаж. Новите колеги, подкрепени от колегите си бързо  се  адаптираха, включиха 

се активно в дейността на детската градина и отговорно изпълняваха поставените задачи.От тази година са на 

постоянни работни места.  

         Помощният  персонал 17 служители, от които 10 пом.възпитатели, 2 огняри, 1  работник поддръжка. а 

помощник възпитателят Анастасия Златкова започна  обучение в ШУ. 

         Административен  персонал : 1 –Гл.счетоводител, 1-ЗАС и 1 -  технически  секретар.      

      

 Резултати и положителни  тенденции  в  възптателно  образователната работа на ДГ № 43 са: 

 Утвърден е демократичен и хуманен подход  при  обучението и възпитанието на децата. Стремим се да  

обръщаме внимание  на всяко дете и  стимулираме неговити способности и изграждане на  културно,здравословно, 

екологично, физическо,безопасно поведение. 

 Повиши  се качеството  на  педагогическия  процес чрез  разнообразни  обучения, квалификации на учителите. 

Използват се   интерактивните  техники  и технологии в  учебния  процес. Използване на  информационните  

технологии в обучението на децата,   програмираната пчеличка  под  надслов: „Играем и  се  учим” с BEE-BOT, 

 Обогатена е  банката с презентации, изготвиха се презентации за   новогодишните  празници, тържества, 

развлечения, родителски  срещи. 

 Повишават се компетенциите на учителите   чрез участие в различни проекти.   

 Пространствената среда  отговаря на изискванията за качествен  възпитателно-образователен  процес. 



 

РАБОТА  ПО  ОБРАЗОВАТЕЛНИ  МЕЖДУНАРОДНИ  ПРОЕКТИ: 

 1.Европейски  проект – „Малките  изследователи на растителния свят” по  програма „Учим за гората” и 

Екоучилище в ІV б  гр. в който  активно  участваха Маджарова, Дончева, Крумова .Проекта  е  сертифициран и  

изпратено е  благодарствено писмо  от  Международния   координатор на  Движение „Син  флаг” -  Ст.Георгиев.  

2.Международен  обмен между ДГ № 43 и  Словашката детска градина „Христо  Ботев” –  по  Проектите – 

„Българските и словашки  културни и национални традиции и  ценности и внедряване на добри  

иновативни практики  по  изобразителни и  конструктивни дейности”.Открити  ситуации  по  БДП, Математика, 

Музика и  английски  език – изнесени  от  Пенева, Хинтоларска, Крумова, Христова с  подкрепата на учителите 

Христофорова и  Томова. 

4.Национален  Проект  ИКТ  в  образованието, финансиран от  МОН. 

5.Проект  по  Физическа  култура. 

 Р.Атанасова ст.учител в ДГ № 43  участва с презентация  в Национална  конференция по  Европейския Проект 

„Да се храним разумно”, на която  представи дейностите  на  екипа  на  ІV б гр. по  проекта. 

 Т.Иванова – директор на  ДГ № 43 представи  на  Регионална  конференция – Международния обмен  и  работата 

по  проекти  между  ДГ № 43 и ДГ Христо  Ботев – Словакия на  тема:”Международен  професионален  обмен 

между  ДГ № 43  и  Словашката  детска  градина „Хр. Ботев” в  Регионалната  конференция на  РУО: „Двигател 

за  мотивацията   на детския  учител”. 

 Проведохме  кръгла  маса   на  тема:”Работа с деца от аутистичен спектър, хиперактивни, емоционални  

разстройства , дислектични  нарушения.Насоки  за работата за  работа на екипите  за подкрепа на личностното 

развитие в детската градина” ,съвместно  с  екипа на Регионален  център за подкрепа  на процеса на 

приобщаващото  образование – гр.Варна. 

 

 Високо  равнище  на подготовка  и равен старт на децата за училище.Всички деца  покриха  ДОС, с изключение 

на Калоян Ивов от ІV б гр. , който  не успя да ги  покрие и  се премести в друго  учебно  заведение 

 В подготвителните трета и четвърта  група децата  се подготвят за училище, работи се за   изграждане   навици за  

учебен труд и необходимите  социални  умения.  



 Децата имат високи постижения във всички направления, участват в конкурси  изложби национални и 

международни. Конкурса  на  Британика  на тема:” Пчелите приятели  на  природата” – 11 деца  участваха от ІІІ а 

гр.С поощрителна награда е  отличена  Виктория  Арнаудова за  участие в конкурса,подготвена от  Димова  учител 

в група..  

 Участие на децата в конкурсите  за  българските  носии - ІV б гр. подготвени от Маджарова. 

 Консултиране на родителите по групи във връзка  с развитието на децата,среща с психолози, логопеди. 

 Индивидуално се работи с проблемните, трудните деца и дете  със СОП, каквито  има във всички  групи. 

 По програмата„Здравословните храни – здрав и силен ти расти” се реализира с мюзикъла „Немитата круша” – 

реализиран от ІІІ а и ІІІ б гр. 

 Активно децата  от ІІ,ІІІ и ІV гр. участваха в Велохепанинга -  „Да  раздвижим  Варна  с  Пинокио на   колела” – 

Световен ден на движението. 

 Съвместно работим и с ІV РПУ – по  БДП, спазване на правилата  за движение. Осъществяваме– практически  

упражнения на  детския  миниполигон със светофарна  уредба.Децата  демонстрират задълбочени  познания във 

връзка спазване правилата на платното и тротоара,чрез разнообразни  подвижни и дидактични  игри. 

 Два пъти в годината със Службата по пожарна  безопасност осъществяваме  учебни  демонстрации  при  сигнал 

„пожар” и „наводнение”.Децата и  екипа на  градината участва в учебните  ситуации активно. 

 Организирани са  допълнителни  педагогически дейности  в детската градина като: английски  език, модерни 

танци и изобразителни дейности. 

 Следи  се  от медицинските  сестри  рационалното  и  пълноценно хранене на децата в детската градина и се  

отразява с протоколи. Осигурено е  индивидуално  хранене  за  едно дете  Преслав от ІV  б  гр. 

 Контролни  листи за работата на  медицинските сестри  ежемесечно  се  изготвят до  дирекция Здравеопазване и  

Образование – Община  Варна. 

 Партниране със Община Варна, РУО Варна, км.Аспарухово  ,библиотеката  на  читалище  Просвета, , ОЦОСУР, 

ПП Златни  пясъци, Дирекция МДС  Община Варна.  

 Изготвиха се  заповеди съгласно Наредбите № 8. 

 Попълва се  ежемесечно  модул  отсъствия  на  деца в НЕИСПУО. 

 Попълва се нов модул образователна среда, за  образованието на родителите. 

 Съгласуваме годишни план, бюджета  и  учебните помагала с Обществен съвет  в  ДГ № 43 „Пинокио”. 



 Сътрудничим си с УН, родителските  комитети във връзка с  провеждането на инициативи, празници, 

развлечения и  др. 

 Създаде се  координационен  екип  за подкрепящо и допълнително  образование в  ДГ. 

 Изготвени са  проекти  за детски  площадки за двете  сгради и   излезе  разрешително  за стреж  за двете  сгради, 

предстои включване в  Програмата на  Община Варна за детски площадки. 

 Устойчиво  развитие и   на  проекта „Да намалим  отпадъците”, кампаниите с  Обществения център за  устойчиво 

развитие и  екологично  образование  с  кампанийте „Лист  по  лист”-  АКЦИЯ„Предай  хартия – спаси  дърво” и  

„Събиране на пластмасови  капачки  и  помогни  на деца в  беда”. 

 Съвместни  инициативи   по  екопроекти  и  други  със   ОУ „Христо  Ботев”– Варна. 

 Активно участие в кампаниите на  ОЦОСУР „Предай хартия- спаси дърво”, зелени действия.  

 ЕКО ИНИЦИАТИВИ:  ЕКО-СПАСИТЕЛИ  В ДЕЙСТВИЕ, Световен ден на  ЕКОУЧИЛИЩАТА, Ден на Черно  

море, Световен ден на  водата, Земята, Околната  среда. 

 Изработиха учителите портфолио на децата от всички групи,  портфолио на учителите  в  електронен вид.  

 Във връзка с качеството на образование се проведоха  анкети  за мнението на родителите, учителите от всички 

групи ги  обобщиха, изготви се заповед на Комисия по качеството, прие се  правилник за устройстовото и 

дейността на  комисията по оценяване и поддържане на качеството, а също и   процедура за  измерване степента на 

удовлетвореност на родителите и  инструментариум към  процедурата. 

 Прилагат се  програми  за  електронно  плащане на  таксите,  електронен   формуляр софтуерен продукт  се 

отчитат присъствията на децата всеки  месец. 

  Прилагане на новите стандарти, наредби, ЗПУО в  ДГ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Анализ  на  обучението на  децата  и резултати  по направления:         

     Децата се  диагностицират в   естествена среда в началото и края  на  учебната  година. ДГ № 43 прилага  единна  

матрица и методика тестова, за да се  проследи  динамиката  на  развитието на детето във всяко  образвателно  

направлелние.От направените  диаграми  входящо и  изходящо  ниво  се  установи следното: 

 Повишени  са резултатите  при  изходящото  изследване – което  показва системна и задълбочена работа с децата  

във всички  групи. 

 Високи  постижения  имат децата  по математика, социален, природен свят,  изобразително изкуство, 

конструктивни дейности, музика и  физическа  култура. 

 По-ниски  резултати  по български  език и  литература -  във всички групи,  активно  продължават  да работят  

всички  екипи в детската градина. 

 Проведено е качественно  образование  в ДГ № 43 и  е  създадена съвременна  педагогическа среда във всички 

групи. 

 

    1.2Слаби  страни: 

 

 Изнасяне режима на открито сред природата, което досега  трудно се осъществява поради  ремонтните  

дейности  на  двата  булеварда. 

 Търсене  на нови  форми  на сътрудничество, партньорство и взаимодействие с родителската  общност за  

преодоляване на конфликтни  ситуации и  агресия.Клуб „Училище  за родители” – повече инициативи, срещи  

и  консултации. 

 По БЕЛ е необходима  е   системна  рабата за  обогатяване  и развитие на речта, правилно  

звукопроизношение, езиково  общуване. 

 Подмяна на уредите за игра на двора, които  са амортизирани, остарели, не отговарят на съвременните 

изисквания и стандарти. Направена  е цялостната документация  за  изграждане на нови  съоръжения , както и 

разрешително  за  строеж  за двете  сгради и  очакваме да бъдем включени  в  Общинската програма за 

подмяна на  уредите за детските площадки. 



 

  

2. Материално-техническа база – от  бюджета  се обогатява постоянно от  педагогическите екипи. Всички 

занимални  са боядисани, освежени, обновени  с разнообразни материали, конструктори, винилови табла, всичко 

необходимо за  учебния  процес. 

 Осигурени са във всички групи  проектори, които  допринасят за онагледяване и  обогатяване познанията на 

децата във всички групи , чрез  дарение УН  и  в  последните  две групи  със  спечелен проект  към МОН -ИКТ в 

детските градина  се  осъществи цялосната  програма на детската градина за оборудване с проектори  и   

приложение на  дигиталните  технологии в учебния процес. 

 Ремонтира се  изоставеното кухненско помощение в  филиала  и се  изгради  разливочна  от две помещения за 

филиала  на  ДГ № 43, офис  на пом.възпитател, с ново  оборудване, поставяне на радиатори,  и се  изгради  нова  

трапезария за децата от ІІ б гр., което  разшири маломерната група в размер на 10.300.00  лв. 

 Ремонт на горелка се направи в централна  сграда, подмяна  на тръби  във  филиала към  котелното, ремонт на 

отоплителната инсталация в ІV а  гр. 

 Обновяване на учителската стая в филиала   приключи, в момента  се подготвя  стаята до сестрата за  провеждане 

на педагогически  услуги.При  наличие на средства и там ще  се направи ремонт. 

 Обнови се  и  гардероба с костюми на децата -  осигуриха  се 30 бр. костюми  за  първа група моряшки, 

осигуриха се  шапки  за  калинки,  ппиленца, зайчета, прасенца, а също и  комплекти  с крила за  пчели и  

пеперудки. 

 Музикалн тонколони се  осигуриха  от Училищното  Настоятелство и   пулт към тях  се закупи със средствата от 

бюджета, което  допринася  за   качественно  озвучаване на  празниците. 

Изводи: Материалната база  все има още да се обновява. При наличие на  отпуснати  средства в бюджета   е 

необходимо да се  обнови   следното: 

 Саниране на филиала, 

 Изграждане на нови  детски  площадки  за 8 групи и  обновяване на двора, 

 Ремонт на стаята  за педагогически  услуги  до  сестрата, 

 Поставяне на ламинат в централна  сграда  в  три  групи. 



 Подмяна на бюра  на учителите 

 Подмяна на   теракот в трапезариите 

 Подмяна  на мивки и кухненски шкафове. 

          Педагогическият екип разполага с необходимите съвременни  учебно-технически средства, подпомагащи 

учебно-възпитателния процес в детската градина: компютри, принтери, копирни машини; Интернет във всяка 

група; CD и DVD плеари; музикална уредба с микрофон. Има изграден богат педагогически информационен фонд 

включващ професионална литература, периодичен печат, учебни помагала, интерактивни дидактични игри и табла, 

банка с мултимедийни презентации за различни учебни ситуации.  

 Предстои  изграждане на картотека с клипове  от  празници, тържества и  развлечения. 

         

ІІ. Мисия, визия, стратегия на детското заведение 

Мисия: Утвърждаване на ДГ 43 „Пинокио” като територия на педагогически иновации и ефективни модели на 

институциално взаимодействие за развитие на децата в среда за игра, познания, общуване, право  на  избор и 

творчество, в която те се чувстват желани и значими.  

 Зачитане уникалността на всяка детска личност, формиране на общочовешки ценности , възпитаване в духа 

на българските традиции и добродетели и осигуряване на успешна  социализация и   качественна подготовка 

за  училище.  

 Прилагане на съвременните  педогогически технологии и стратегии, гарантиращи  овладяването  на 

ДОС.Създаваме и поддържаме  привлекателна, разнообразна и  мобилна  среда, съчетаваща традициите и 

достиженията на  модерното  предучилищно възпитание.  

 Стремим се да развиваме  максимално  детската личност, да развиваме  компетенциите й, на бъдещи граждани  

на  Европа, като съхраняваме  своята  национална култура, родова идентичност. 

ДГ № 43 Пинокио  е   желано  и  любимо  място  за децата. 

Девиз: „Заедно -  учители и родители за бъдещето на децата ни!” 

Мото: „Ние знаем, ние можем, ние сме най-добри!” 

 

Водещи ценности за нас са: 



 

 Съхраняване здравето  и  живота на  децата, служителите  и  осигуряване   сигурност и  безопасносно  

пребиваване в детската градина. 

 Покриване на  държавните образователни стандарти и качествено  образование на децата в подготовката им за  

училище  и  мотивиране  за  учене  през целия   живот. 

 Съхраняване  на българските традиции в предучилищното възпитание,национални и културни  

ценности,нравствени добродетели. Любов и  закрила на децата в приятелска  атмосфера 

 Личностно развитие на всяко дете в зависимот от потребностите му в условията на  приобщаващото  

образование. 

 Реализиране  на  образователни  проекти иновации  за природосъобраен, екологичен, здравен  начин  на   

поведение., международен  обмен. 

 Мотивиране на  учителите  към повишаване  тяхната   компетеност чрез формите на квалификация и  

прилагане  ИКТ в педагогическата им дейност за  развитие на  детската личност. 

 Управление   качеството  на  образование. 

 Богата емоционална и духовна култура  идваща от общуването с изкуството във всичките  му  измерения 

/художествена  литература, музика, изобразителни  и театрални дейност. 

 Екипност, отговорност, грижа, постоянство, уважение между  участниците в образователния  прцес. 

 Поддържане  диалог и  позитивно сътрудничество  със  родителската  общност,УН,ОС и  институциите във 

Варнаи и  привличането  им   към каузите и  инициативите в  ДГ № 43. 

 

Приоритети и принципи:  

Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, самостоятелност и инициативност за 

издигане авторитета на детската градина: 

 Образованието  национален приоритет 

 Равен шанс и достъп до качествено образование за всяка детска личност 

 Равнопостовеност и  недопускане на  дискриминация в  образованието 

 Толерантност и добронамереност, сътрудничество и съпричастност, хуманизъм и запазване на  българската  

образователна  традиция. 



 Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина. 

 Високо качество на ВОП към новата социална позиция “ученик” и безпроблемна адаптация в училище. 

 Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина. 

 Творчество и изява на децата за развитие на детския талант и способности. 

 Формиране на нравствени  ценности  и   модели  на  поведение. 

 Повишаване на професионалните компетенции на педагогическия екип. 

 Задълбочаване на контактите с обществените, културните и научните институции.  

 Мобилизиране на родителите ,ОС и УН като пълноценни партньори. 

Визия: Създаване  на  устойчив  модел  за  качествено възпитание и  образование, чрез непринудено  съчетаване  

ценностите на детството  с гъвкавостта на модерните  образователни  технологии.Стремим се децата да  мислят, 

действат, експериментират и създаваме  образователна  среда, която  ежедневно да  провикира  детската активност, 

изпълнена с креативно съдържание. 

 Децата  от  ДГ № 43  се  обучават и  възпитават във  привлекателна, нова, комфортна съвременна  предметна  

среда  в  групите. 

 Активно  работим по  многобройни проекти  в  различни  направления,  което отговаря  на тяхните  

предпочитания  за  отглеждане, възпитание и  обучение. 

 С  различните  инициативи, международни  изяви,  сертифицирани от различни  международни  институции. ДГ 

№ 43 е  привлекателен център за деца  и  родители и  отговаря   на  потребностите  на   родителската  общност.  

Осигурен  е социален и  емоционален  комфорт, физическо, психическо и творческо развитие на децата от 3-7 

годишна възраст.Водиме  постоянен  конструктивен диалог с  родителите, с доверие и подкрепа в името на 

детето. 

 Богатата  растителност в дворовете на двете сгради, биоразнообразието  от дървета, цветя и храсти, създадените , 

Еко кътове в двете сгради на градината,Еко  беседка, , близостта  до  Крайбрежния  парк, дават възможност 

децата да    играят  и се  обучават  в  екологично чиста природна среда.Активно се работи за   изграждане на  

екологосъобразно поведение и  опазване на природата. 

      ДГ № 43 работи с  изключително квалифицирани 18  педагогически  специалисти, които  освен  висшето  си  

образование , 85%  са  защитили  професионално-квалификациононни  степени. 



       Открита през 1950 г. и ДГ №43 „Пинокио” има богати традиции в поддържането на висок динамичен статус на 

детското заведение, съответстващ на потребностите на обществото и  европейските образователни  изисквания. 

     

Стратегии в дейността на ДГ №43„Пинокио”: 

 иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина 

 внедряване на компютърни технологии и мултимедийни презентации в учебно-възпитателния процес 

 толерантност към индивидуалните културни различия  

 

 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН   ЗА  УЧЕБНАТА  2018/2019  ГОДИНА 

 

ЦЕЛ: 

ГЛАВНА ЦЕЛ: 

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ 

ИНТЕРАКИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И  ПОДХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ЗА ПОДКРЕПА  НА ДЕТЕТО И РАЗВИТИЕ НА НЕГОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

 

  ЗАДАЧИ: 

 

1. ОСИГУРЯВАНЕ СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ШАНС ЗА   

ОБРАЗОВАНИЕ  НА ДЕЦАТА  И  РАЗВИТИЕ  НА ТВОРЧЕСКИТЕ  ИМ СПОСОБНОСТИ И  КОМПЕТЕНЦИИ 

СЪОБРАЗНО  ДОС. 

  

2. ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ ФОРМИТЕ  НА  

КВАЛИФИКАЦИЯ.  

 

 



3. ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ,  МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВА И ПОЗНАВАТЕЛНА  

ГОТОВНОСТ  НА  ДЕЦАТА ЗА  УЧИЛИЩЕ. 

 

4. РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА РЕЧ  ЧРЕЗ  БЪЛГАРСКИ  НАРОДНИ  ПРИКАЗКИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА  

НРАВСТВЕНИТЕ  КАЧЕСТВА  И  ДОБРОДЕТЕЛИ.  

 

5.РАБОТА  ПО ПРОЕКТИ: 

 Работа  по  проекти и международни  програми  за  здравно, физическо,екологично възпитание, международен  

обмен с Българската детска градина «Христо Ботев» в гр. Братислава. /Прокт  за  Физическа  Култура, Програма за  

опазване, здравето и живота на децата,Международни  Европейски проекти – Учим за гората, Еко  училище, със  

Българската детска градина в Словакия, Европейска  схема „Училищен плод” ,   „Училищно  мляко” и др./ 

 Нов  Европейски  екологичен  проект – Енергията  и  гората. 

6. ИНСТИТУЦИОНАЛНО  ЕФЕКТИВНО  ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО  СЪС  

СЕМЕЙСТВОТО,РК,УН,ОС,НПО,социални  партньори и  др. за  подпомагане на възпитателно-образователния  

процес,обогатяване материалната база  и дворното пространство чрез /работа по проекти, концерти, 

благотворителни инициативи  и др./ПРИОБЩАВАНЕ  ДЕЦАТА КЪМ  НАЦИОНАЛНИТЕ  ,КУЛТУРНИТЕ 

ТРАДИЦИИ  И    ЦЕННОСТИ.                                                          

 

 

 

   


