


OCHOBHA ЦЕЛ: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ УСЛОВИЯ И 

УЧЕБНО   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С ОГЛЕД  ПОСТИГАНЕ HA- ОПТИМАЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА 

Основни задачя: 

1. Прилагане във възпитанието и обучението на децата съвременните  системи 

за гражданско образование. 

2. Усъвършенстване на образователно — възпитателната дейност в подготвителните 

групи в детската градина. 

3. Осигуряване на условия за адекватна квалификация на педагозите. 

4. Осигуряване на условия за творчески изяви на децата и педагозите. 

5. Осигуряване на условия за свободна работа чрез прилагане на метода на Мария 

Монтесори от I до IV възрастова гpyпa. 

 

Приоритети на детската градина за учебната година: 

 
1. Формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви за 
интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и  
физическо развитие на децата в съответствие с възрастта, 
потребно-стите, способностите и интересите им; 

2. Формиране на личностни качества, умения, нагласи и мотиви за 
спазване на утвърдени правила и регламенти; 
3. Формиране на патриотични нагласи и чувства, патриотично само- 
съзнание и национална идентичност; 

4. Формиране на личностни качества и ценности; 
5. Формиране на умения, свързани с  активно поведение, насочено 
към бъдеща готовност за включване в дейности по посока 

устойчиво развитие, екология, доброволчество, благотворителност; 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот; 

7. Формиране на общоутвърдени ценности като признаване на 
равнопоставеността между хората на базата на човешките права, 
готовност за прилагане на принципите на демокрацията и 
правовата държава, на активното и отговорното гражданско 
участие; 

8. Формиране на толерантност и уважение към различните 
измерения на социокултурната идентичност; 
9. Формиране на толерантност и уважение към правата на хората с 
уврежданя; 
10. Формиране на уважение към националните, европейските и 
световните културни ценности и традиции; 

11. Формиране на европейска идентичност; 

12. Формиране на умения за разрешаване на конфликти по неагресивен начин. 
13. Формиране на умения, свързани със самопознание, формиране на 

адекватна самооценка, предпоставка за вземане на обосновани, 

реалистично решения; 
14. Формиране на комуникативни умения и умения за работа в екип. 

 

 
Настоящия план е приет на педагогически съвет №1/15.09.2021 г. и е утвърден със 

заповед № РД-04-9/15.09.2020 г. на Директора на ДГ„Мир“. 


