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ОРГАНИЗАЦИОНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

OБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА
Режимът в Детска градина по изкуствата е целодневен, като 
няма задължителен сън, а само почивка по желание и 
потребност на отделни деца. Детската градина функционира 
с 4 групи на възраст от 4 до 7 години

КАДРОВА ПОЛИТИКА
В детската градина работят 1 директор, 8 педагози по ПУП, 1 
учител по музика, 4 помощен персонал, касиер-домакин, 
гл.счетоводител, мед.сестра както следва:



 Tатяна Илиева – Директор ДГИ
 Веселина Петрова – старши учител
 Елена Узунова – старши учител
 Янка Арсова – старши учител
 Майя Пашова – старши учител
 Красимира Мирчева – учител
 Светла Костадинова – старши учител 
 Звезделина Стоянова – учител
 Емил Филипов - учител
 Анушка Хуманян – касиер-домакин
 Димитър Николов – главен счетоводител
 Павлина Настева - медицинска сестра
Помощник възпитатели:  
Славея Стамова
Павлинка Тилева
Николина Пинчева
Галина Николова
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ЦЕЛ НА ЕКИПА: „ДА СЪХРАНЯВАМЕ ДЕТСКОТО 

СВЕТОУСЕЩАНЕ И ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЧУДЕСАТА 

НИКОГА НЕ СВЪРШВАТ“
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ГЛОБАЛНА ЦЕЛ
• Утвърждаване на ДГИ като конкурентноспособна.
• Формиране на общочовешки добродетели у децата, наблягайки

преди всичко на позитивното мислене, отношение и създаване на
положителна нагласа към заобикалящия свят, превръщане на
детското заведение в център на педагогическо партньорство с
родителите и привлекателно място за децата. Успешна подготовка
на детето за училище чрез използване на съвременни технологии



 Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и 
равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца. 
Изграждане на базисни ключови ядра от знания и умения.

 Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се 
превърне в център за образователна, културна и социална 
дейност /не само като краен продукт/, но като атмосфера, дух 
и начин на мислене за осъществяване на многостранни 
инициативи с децата и родителите им.

 Прилагане на разнообразни стратегии за възпитаване на 
толерантност и автономия на детската личност в 
разновъзрастова разноетническа среда, социализация и 
подготовка за училищно обучение в подготвителните групи.

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Възпитателно-образователна среда, стимулираща развитие, отговарящото 

на нуждите и способностите на децата от ПУВ, свобода на избор, 
инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за 
природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на живот, 

развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на 
интересите, способностите и заложбите на всички деца.

СТРАТЕГИИ



Визията на ДГИ –
• Нетрадиционна сграда в стар 

Възрожденски стил, благоприятна 
атмосфера и обстановка, където 
детето се чувства щастливо, 
защитено, разбирано, подкрепяно.

• Гарантира равно качество на 
услугите за всички деца, на 
родителите,търсещи и намиращи 
подкрепа, съгласие.

• „Оазис“ на усмивки, спокойствие 
и толерантност и витрина на 

професионализъм.
• Предпочитано и привлекателно 

детско заведение със съвременно 
управление, което се основава на 

традициите и се съобразява със 
съвременните критерии



УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ПЪСТРА ДЪГА“
Основано 1998г с регистрация в Хасковски Окръжен съд, а от 2009г
и в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност към МП

На 07.12.2016г се състоя учредителното събрание на 

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ към Детска градина по изкуствата 
гр .Хасково.



Методи на обратна връзка
•Родителски срещи

•Консултации и срещи с психолози и специалисти в 
предучилищното възпитание.

•Анкети с родители.

•Анализ Входно и Изходно ниво.

•Консултации и неформални разговори с родителите  при всяка 
възможност.

•Тренинги

•Открити уроци

•Празници

•Социални мрежи
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ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ
Създаване на предметно–пространствената среда
Околната среда в ДГИ създава условия за естетическо формиране на детската 
личност, развива творческите способности на децата и  изгражда умения за 
участие в различни видове естетическа дейност
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ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

Проекти

Всички дейности по проекта бяха подчинени на 

мотото - ние сме различни, нo сме заедно. Децата 

се учиха да приемат различното във всеки човек, в 

неговите разбирания и в бита му. В този проект  те 

приеха едно послание- няма значение, какъв е 

цвета на кожата на приятелите ни и на какъв език 

те разговарят, важни са постъпките им и колкото  

е по-шарен света- толкова е по интересно и по 

весело.

Кулминацията на проекта бе , представен от 

децата спектакъл “Приятелство без граници”, в 

който бяха използвани български, турски, 

арменски и ромски  приказки .

„Стари легенди в нови 
времена“ /2011-2012г



ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

Мини-проект „Детство в детската градина“
2015/2016гПостигането цели и идеи на предучилищната система е 
невъзможно без подкрепата на родителите. Затова решихме да разчупим 
сегашния модел на взаимодействие със семейството като привличаме  
родителите като партньори и приятели при възпитавне на децата и 
обогатяване на техния живот
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ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:   Проекти 
“ОБИЧАМ ДА ИГРАЯ И ЗА ЧИСТА ПРИРОДА АЗ МЕЧТАЯ” /2018г/

С работата по този проект създадохме качествена за децата среда чрез оформяне на
спепровеждане на занятия и игри на открито, изградихме циални кътове за качествена
устойчива среда - прозорец към традиции, подтикваща към новаторство и атрактивност в
създаване на впечатляващи и вълнуващи живи пейзажи носещи познания по екология и
естетика.



Играейки – учим и творим
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Колективът на ДГИ е сигурен че 
детето учи активно, когато 
участва в игри, съобразени с 
неговия темп на развитието
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ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ
Когато децата празнуват
Когато се смеят децата,

в градината цъфват цветята
и слънцето в китната круша

се спира да гледа и слуша.



Всяка година в Детска градина по изкуствата се провеждат 
изложбата на Изобразително –приложната дейност и различни 
благотворителни изложби-базари,в които се включват целият 
персонал на ДГИ, децата и техните родители



ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ
Администрацията на детската градина се стреми да 
удовлетвори желанието на родителите децата им  да се 
развиват всестрано, като осигурява занимания с различни 
допълнителни дейности – изобразително-приложни, пиано и 
вокална група, театър, английски език, народни танци, карате.  



ДГИ взима активно участие в различни общоградски 
мероприятия – благотворителни акции, чествания, литературни 

четения, карнавали, концерти, изложби, състезания
. 

ДЕЙНОСТИ и  
МЕРОПРИЯТИЯ



ПОСТИЖЕНИЯ
Усилията на децата и техните учителки винаги се възнаграждават и 
печелят престижни награди в национални и градски конкурси и 
форуми в сферата на изобразителното изкуство, музиката и спорта.



ДРУГИТЕ ЗА НАС



ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ
Приятелството грешките прощава,
в трудните моменти на деня!
Приятелството любов дарява,
в студените и тъжни дни!
Приятелството надежда ни оставя,
за бъдещите дни!

а



И ЕДНА СПЕЦИАЛНА СТРАНИЦА ЗА 
ЮБИЛЕЙНАТА 2022 година – НАВЪРШИХМЕ 30!



УЧАСТВАХМЕ В МНОГО КОНКУРСИ 
/международни и национални/:“Моята невероятна 
ваканция“, „Пчелите – приятели на хората и земята“, „Моята любима 
детска игра“, „Дружат дети на планете“, „Кукери“,“Радост в детски 
очи“, „Рецептата на баба“ и мн. др.



ОРГАНИЗИРАХМЕ ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА 
ДЕЦА И РОДИТЕЛИ „Коледна рецепта на 
моето семейство“



УЧАСТВАХМЕ В РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ:
„Заедно за Гого“



УЧАСТВАХМЕ В РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ:
„Ден на Земята“



УЧАСТВАХМЕ В РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ:
„Украси града за Великден“



УЧАСТВАХМЕ В РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ:
„За всяко дете по дръвче“



И САМИТЕ НИЕ ИЗЛЕЗНАХМЕ С ИНИЦИАТИВАТА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДЕТСТВО-ВЪЛШЕБСТВО“. 
ПОЛУЧИХМЕ МНОГО ТВОРБИ НА МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. С ТЯХ НАПРАВИХМЕ УНИКАЛНА 
ИЗЛОЖБА, А ОТЛИЧЕНИТЕ ПОЛУЧИХА ГРАМОТИ, МЕДАЛИ И НАГРАДИ.С НАМЕРЕНИЕТО СМЕ ТОЗИ КОНКУРС ДА 
СЕ ПРОВЕЖДА ВСЯКА ГОДИНА





А завършихме празника със забавления и торта!






