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ДИРЕКТОР НА ДГ № 161 „Ласка” 

 ТАНЯ МИЛОРОВА 

 

 

Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

за 
развитие на Детска градина № 161 ‘‘Ласка‘‘ 

 

1) Финансиране от държавния и общинския бюджет по ЕРС. 

2) Кандидатстване и разработване на различни проекти  и програми 

външно финансиране. 

3) Привличане на спонсори и продължаване на работата с 

Родителското настоятелство „Алианс”. 

4) Реализиране на благотворителни кампании. 

5) Собствен труд на служители на детската градина. 

6) Организиране на трудодни с участието на учителската общност. 

7) Безвъзмезден труд за ремонти и дейности, фирми,сдружения и 

родителската общност. Ремонт на помещенията на децата за 

началото на учебната година. 

8) Средства по бюджета на ДГ от допълнителни образователни 

дейности които не са дейност на детската градина – народни 

танци, латино танци, подвижни игри с топка, английски език, йога 

за деца, плуване. Организиране на Коледни и Великденски базари. 
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       Поставените цели и предложените стратегии и дейности важат за 

четири годишен период. Те ще се обсъждат и преформулират като ще се 

отчитат постоянно променящи се обстоятелства и състоянието на  

ресурсите - кадрови, финансови, материално- технически, информационни 

и т.н. Преформулираните цели ще се конкретизират в годишните планове 

на детското градина за съответната учебна година, в променени 

длъжностни характеристики, в план-графици за работа и т. н. 

   Осъществяването на тези цели би повишило ефективността във 

функционирането, както на отделните подсистеми в системата детска 

градина, така и на детската градина като социално звено, осъществяващо 

специфична обществена поръчка. 

   Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаването на 

престижа на детското заведение, осигуряване на неговия просперитет в 

условията на автономност. 

  Бъдещето на образованието не може да бъде предвидено, но може 

стратегически да бъде проектирано. 

   Стратегическият план е приет на заседание на педагогически съвет на  

15.09.2021 г. 


