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План за действие
при изпълнение на целите и задачите
на „Стратегия за развитие на ДГ”Радост”- град Елена

Управлението на детските заведения е дейност, различна от ръководството на другите
производствени и стопански обекти.
Въпреки това някои идеи и механизми могат да се взаимстват от тези сфери, за да се открият
най – правилните пътища за успех в управленската дейност, а именно:
-Ориентация към потребителя на „услугата”,която предлагаме – т.е. децата и родителите;
-Качествено
образование
и
-Взискателност и свобода на действие;

по-добро

осъзнаване

на

ценностите;

-Ефективен стил на ръководство;
-Добър професионален екип на работещите,повишаване на квалификацията, приобщаване,
осъзнаване и съпричастност към общата цел на дейността.
При изпълнението на тези дейности все по – голямо значение ще придобият
междуличностните умения – способност и готовност да се общува с хората, което включва
умение да се контактува с колеги, лидерски умения, умения за решаване на конфликти, за
обработка на информацията, за вземане на гъвкави , бързи и правилни решения в дадени
ситуации, за разпределение на ресурсите, за предприемчивост.
Необходими са сериозни познания в областта на маркетинга на образованието.Успехът на
директора да управлява ще се определя от професионализма му и уменията да обединява
хората, да ги мотивира.

Основните права и задължения на директора на детската градина ще бъдат насочени към
разработване на верни управленски решения, чрез които ще се осъществява успешна
управленска дейност.

При планиране на дейностите ще се изхожда от това, че детската градина притежава своя
специфика и присъщи само за нея цели и стремежи, с характерни изисквания и особености, с
отличите лен собствен облик.

Необходимо е в стила на управление съобразяване с демократичните принципи с цел
разкриване възможността да се реализира ефективно управление. Необходимо е да се намери
свой собствен стил на работа. Това предполага мъдрост и оригиналност на решенията, умения
да се генерира и направлява човешката енергия, способност за правилна хуманна преценка, да
се държи сметка за мотивацията на хората,за техния мироглед и ценностна система, за тяхната
иновационна способност, да се поддържа топла и приятелска атмосфера ,особено когато се
работи с малоброен колектив.
Маркетинговата култура на директора ще е необходим елемент в бъдещата му работа при
съвременните условия на пазарна икономика, за да се гарантира авторитета,престижа облика и
просперитета на детската градина.
Ефективното сработване на колектива в ДГ „Радост” изисква непрекъснат синхрон между
отделните категории персонал – педагогически, административен, медицински, обслужващ.
Това може да се постигне чрез гъвкава структура, с формиране на временни и постоянни групи
и чрез разпределение на планираните задачи между тях. Така ще се внесе ритмичност,
паралелност и хармония в работата на всички, а директорът ще осъществява координиращи и
контролиращи действия.

В новите условия на демократизация на възпитателната система контролът не може да загуби
своето място на важна управленска функция, тясно свързана с качеството на възпитателния
процес.
Функциите на контрола са : констатираща и обучаваща. Обект на контрол е всяка една дейност
в детската градина.
Педагогическият контрол се отразява в плана за контролна дейност.
Изработването на годишния план , план за контролната дейност,отчитането на контролната
дейност се осъществява според изискванията на нормативните документи.
В годишните планове биха могли да се включат следните дейности и мероприятия:Изготвяне
на периодично сезонно издание,включващо актуални събития от живота на децата по
групи.;Чрез използване на актуални форми,стимулиращи развитието на физическата
дееспособност да се усъвършенстват двигателните качества на децата-спорт на открито и в
зала.
Контролната дейност ще бъде подчинена на следните принципи:

-Обективност;
-Индивидуален подход;
-Компетентност;
-Плановост.

Педагогическият съвет е звено и субект в управленската структура на детското заведение. Той
осигурява вътрешната автономност и независимост на детската градина за решаване на основни
положения във възпитателно – образователната работа.

Директорът е председател на педагогическия съвет и отговаря за правилността на взетите
решения,както и отчет за тяхното изпълнение.
2.Роля на учителя и квалификация на кадрите
Сложният педагогически процес трябва да се води от учители, впечатляващи със своята
ерудиция, със своето разбиране на децата, с обичта си към тях, с педагогическия си талант, такт
и умение.

Професията-учител е сложна и многоаспектна, а това предполага и изисква учителя:





да бъде в крак с времето и да притежава висока професионална пригодност, за да
изпълнява сложните, трудни и отговорни задачи: да осигурява стимулиращи условия за
формиране и развитие на детската личност.
да балансира между игра и обучение,между двигател на, психическа и социална
активност.
да развива умствените и физическите способности на детето , чрез насочване на
индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във физическото,
умствено, духовното и социалното развитие.

Чрез квалификационната си дейност учителките ще получат най - правилна ориентация за
новостите в педагогическия процес.
На тази основа, съобразявайки се условията в детското заведение, с техните особености и
възможности, и в зависимост от личните си и професионални качества, учителите трябва да
осъществят такова възпитателно въздействие, което в максимална степен да допринесе за
социално – личностно развитие на всяко дете.
Педагогическият екип е изцяло отворен за прилагане в практиката на иновационни технологии
за поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за отчитане динамиката и
спецификата на неговото развитие, за повишаване качеството на възпитателно –
образователния процес.
Основните принципи от които детската градина ще се ръководи при провеждане на
квалификацията ще бъдат следните:
-доброволно избиране формите на квалификация;
-доброволно участие в квалификационните форми, съобразно индивидуалните интереси;
-иновативност в съдържанието на формите;
Освен организираните форми на квалификация в детската градина и на Общинско ниво,
учителите имат право да участват в платени квалификации и други такива на регионално и
национално
равнище.
Квалификационната дейност в детското заведение ще се организира от постоянна работна
група с активната помощ на директора,като се изготвя общ план .
Формите на квалификация, ще се конкретизират в плана за квалификация на учителите.
3.Основни дейности за осъществяване на целта и задачите.
Дейности в нашата работа, съобразно целта на настоящата стратегия са:

Анализ
на
педагогическата
ситуация
в
детската
градина;
Обучение и квалификация на учители и помощен персонал и родители;
- Педагогическа и възпитателна дейност , осъществена на основата на личностно –
ориентирания
подход
на
взаимодействие;
- Системно използване на иновационни технологии за работа в детската градина;
- Създаване на способности у детето да опознава многообразието на заобикалящия го
свят, да се стреми към активна дейност, да различава и уважава различията у себе си и
другите, да се възпита умение да взаимодейства , да се адаптира към промените на
околната среда;
- Работа по усвояване от детето на социални норми и културни ценности на обществото,
към което принадлежим.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Административно-управленска дейност


Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане
дейността на детскотозаведение.

1.2. Поддържане на интерне тстраница.
1.3. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни).
1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители:
1.5. Стимулиране и мотивиране на децата и учителите.
1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.
2. Образователно-възпитателна дейност
2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и
материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.
2.2.Използване възможностите наиндивидуална и групова организация на работа.
2.3. Обогатяване системата на диагностиката катозадължителна практика..
2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен
педагогически процес.
2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники.
3. Квалификационна дейност
3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд,
3.2.Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна н аопит – паралелно, допълващо, циклично – попроблемни области.
3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.
3.5. Включване в обучителни програми.
4 .Социално-битова и финансова дейност
4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:
– поддържане на съвременен интериор, съобразно възрастта в занималните;
– подновяване на дворното пространство;
– обогатяване на игровата и дидактичната база;
4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.
4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.
4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – спорт, културни дейности и др.
5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията
5.1. Финансиране отдържавния и общинския бюджет.
5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.
5.3. Привличане на спонсори.
5.4. Реализиране на благотворителни кампании.
5.5. Собствен труд на служители на детската градина.

