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МИСИЯ

ВИЗИЯ



✍ Мисията на  ДГ ”Звънче” е:

Детето в центъра на педагогическото взаимодействие

• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете за

развитие на неговите умения,компетентности и ценности ;утвърждаване

на демократичните ценности,уважението към различието,социалното

сближаване,активното гражданско участие и междукултурния диалог;

• да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда,която е

ориентирана към детето за неговото развитие;

• да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията

си,чрез прилагане на нови, актуални компетентности в работата си;

• да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската

градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето

от предучилищна възраст.Гарантиране на ефективно партньорство и

дефиниране отговорностите на всички участници в образователния

процес



Добрата детска градина - център за развитие на детските личности

функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни

граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез

учене през целия живот.

• максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда, където си

дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и

дигитално развитие.

• Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и

подкрепяно. Гарантиране равно качество на услугите за всички деца за

утвърждаване на ценностите на съвременната цивилизация.

✍ Визита на  ДГ ”Звънче” е:



• Предпочитана среда за 2 – 7-годишните деца, където интеркултурното и

гражданско образование, обхватът, задържането и реинтеграцията на децата от

етническите малцинства гарантират тяхното

интелектуално,емоционално,социално,духовно-нравствено и физическо развитие и

подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта,потребностите,способностите и

интересите му.Развитие на добрите начала у детето и позитивното у него. Да се

изградят компетентности,които да допринасят за стремеж към личностно развитие

и усъвършенстване през целия живот.

• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество,

педагогическа информация.

• Педагогическият специалист - компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за

иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и

професионални компетентности, да мотивира и да вдъхновява децата , да им помага

да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски

ситуации.

• Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията

си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са

удовлетворени от работата си.


