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ОДЗ № 37 «Вълшебство».
2013/2014 г.

«Да учиш не значи да се променяш, а да добавяш.»
Венцеслав Константинов

• Представяне
ОДЗ № 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за
отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до
постъпване в първи клас. Детското заведение се намира на
територията на район „Витоша”, Столична община, кв.
Павлово, ул „Белмекен“ №1.ОДЗ № 37 "Вълшебство" работи на
пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.
Визия
Развитие и утвърждаване на общинската детска градина
като конкурентно- способен предпочитан партньор чрез
съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите
традиции и модернизация на процесите чрез съвременните
иновации, съвместното със семейството за изграждане на
малката личност в широк съвременен културен план.

• Мисия :
Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани
на Европа съхранили своята национална, културна и родова
идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна
ценностна единица в педагогическата ни работа чрез съобразяване с
индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на
единство и хармония във физическото, духовното, нравственото,
социалното и интелектуалното му развитие - гаранция за пълноценна
готовност за училище.

• Участия в проекти:







Проект „Училищен плод“
Проект „Квалификация на педагогическите
специалисти“
Проект „Инспектиране“
Проект „Безплатен спорт в детските градини“
Сътрудничество с Национално Движение Русофили

• Приоритети:
 Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето,
защита и зачитане на
правата му и хуманно отношение към
индивидуалната детската личност;
 Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни
цели - бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в
следващата образователна степен – началното училище, като
обществени очаквания към детското заведение;
 Теоретически и методико-практически баланс между добрите
педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и
образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси
в областта;
 Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена
комфортна
и
уютна
интерактивна
материална
среда,
висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и
развитие на възможностите и интересите му;
 Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на
националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и
похвати;
Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация
на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

Учебната година започна с 6 градински и 2 яслени групи с общо 259
деца.
В ОДЗ № 37 през учебната 2013/2014г. Бе избрана програмната система
на издателство Анубис, «Приятели».
За учебната година бяха утвърдени следните допълнителни дейности:
балет, футбол, латино танци, народни танци, приложно изкуство,
таекуондо.

Колегията е в състав :

Директор – Гергана Петрова

Група
Ясла -1
„Петето Яки“

Ясла -2
„Патиланци“

І
„Многознайко“
ІІa

„Мечо Пух“
ІІб
„Веселите врабчета“
ПГ-5г.
„Бърборино“
ПГ-5г.
„Детски свят“
ПГ-6г.
„Звездно дете“

Учители/мед.
сестри

Помощниквъзпитатели

Мс. Елена Петрова

Здравка Велинова

М.с. Анна Тулилова

Пенка Димова

Ваня Стоянчева

Любка Петрова

Силвия Радева

Павлинка Цанкова

Надежда Златанова
Йоана Димитрова
Вера Димитрова
Светла Ненова

Костадинка Стаменкова

Ели Георгиева
Емилия Петкова
Марийка Петкова
Неда Божилова
Миглена Ангелова
Нина Петкова
Снежина Илиева
Венелина Шпицер

Росица Иванова

Златка Кръстева

Надя Ангелова
Миглена Боюклиева
Величка Виденова

• Откриване на учебната 2012/2013година
На 17.09.2012 се състоя
откриване на учебната 2013/2014
година в ОДЗ № 37 година в
двора на градината.
Присъстваха персоналът
(педагогически, помощен и
административен), децата от
всички групи и родители. След
общата част всяка група отиде
на площадката си за забавен
Уъркшоп с участието на
родителите.

• Квалификация на педагогическите специалисти”
Участие в обучение по проект „Квалификация
на педагогическите специалисти”, схема
BG051РО001-3.1.03-0001 взеха Нина Петкова,
Миглена Ангелова, Венелина Шпицер,
Снежина Илиева, Марийка Петкова и
Йоана Димитрова.

• Учителите от всички групи последователно каниха
Педагогическата колегия на открити уроци. Състояха
се кръгли маси и вътрешни квалификации на различни
полезни теми.

• „Малки зоолози“ – 15.10.2013
Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство “ посетиха
местността „Камбаните“ в Национален парк
Витоша и там с помощта на директор
Гергана Петрова, учителите си и
аниматорите от „Национал Турс“
сглобиха и украсиха къщички
за птици.

• Зелена детска градина – ноември 2013г.
гр. Велинград, Х-л „Свети Спас“
С много смях, танци,
разходки, Вечер на
талантите и разбира се игри
в басейна децата от 37 ОДЗ
неусетно забравиха за
София и лошото време.

С децата се забавляваха г-жа
Илиева, г-жа М Петкова, г-жа Н.
Петкова, директора на ОДЗ №37
Гергана Петрова и аниматорите от
„Национал Турс“,

• „Летни Празници и обичаи“ - IIIб група „Детски Свят“
На 07 ноември 2013г. се състоя
тържеството „Летни Празници и
обичаи“ на IIIб група „Детски Свят“ с
учители Нина Петкова, Миглена
Ангелова и помощник възпитател
Миглена Боюклиева.

Малките актьори
представиха обичаите
„Пеперуда“ и
„Нестинарство“,
празниците Еньовден и
Малка Богородица.

• „Ден на семейството“ - II група „Веселите врабчета“
На 03 декември 2013г. се състоя
тържеството „ Ден на семейството“ на
II група „Веселите врабчета“ .
Децата пресъздадоха традиции и
обичаи, свързани с честването на Деня
на християнското семейство.

учители Ели Георгиева,
Емилия Петкова и помощник
възпитател Росица Иванова.

• „Никулден“ - IIIа група „Бърборино“
На 10.12.2013г. се състоя и тържеството
на малките таланти от група
„Бърборино“. Учители и помощник
възпитател: Марийка Петкова, Неда
Божилова и Надя Иванова.

• „Богданка – снахичка работлива“ IV гр. Звездно дете
На 18 декември 2013 г. децата и
учителите от IV група „Звездно дете“
зарадваха родители с тържеството
„Богданка – снахичка работлива“.
Представени бяха традициите за
посрещането на Бъдни Вечер и Коледа.

Учители и помощник възпитател:
Снежина Илиева, Венелина
Шпицер, Величка Виденова.

• „Коледа“ – II гр. Мечо Пух
На 18.12.2013г. се състоя и тържеството
на малките таланти от група „Мечо
Пух“ – „Коледа“. Децата Пресъздадоха
коледарски обичаи и наричания

Учители и помощник
възпитател: Светла
Иванова
Вяра Димитрова и
Златка Кръстева

• Коледарчета от 37-мо ОДЗ „Вълшебство“
В навечерието на светлите празници малките
коледарчета от 37-мо ОДЗ „Вълшебство“ в кв.
Павлово гостуваха на РИО – София и
районната администрация в Район „Витоша“СО. Те пяха и коледуваха за здраве, успехи и
повече благополучие през идващата година.
Раздадоха и красиви новогодишни картички
на служителите. Малките коледарчета редиха
слова за здраве и берекет пред Ваня
Кастрева- Началник на инспектората, кмета
на район Витоша: инж. Валери Йорданов,
зам.-кмета инж. Теодор Петков, служители от
администрацията и получиха торби с
коледни подаръци.

• Коледен Благотворителен Базар – Район «Витоша»

На 16декември 2013г. ОДЗ № 37
«Вълшебство» се включи в Коледен
Благотворителен Базар
организиран от Район «Витоша». С
много любов учителите сътвориха
коледни картички и сувенири.

• Парад на здравето – 08.04.2014 г.
Деца, родители и учители взеха участие
в „Парад на Здравето“.
За втора година ОДЗ № 37 „Вълшебство“
участва в Европейска схема за
предлагане на плодове в училищата,
финансирана от Бюджет на РБ/ДФ
"Земеделие" с финансовата подкрепа на
ЕС - Програма "Училищен плод".
С „Парад на Здравето“ приключи
участието ни за 2013/2014 учебна година.

• Великденски отворени врати – 15.04.2014 г.
Деца, родители и учители заедно
пресъздадоха великденските
традиции за боядисване на яйца.
Чрез рисуване с восък, декупаж и
други техники – традиционни и
модерни, ОДЗ №37 «Вълшебство» се
преобрази във велигденска
приказка.

• Конкурс за детска рисунка организиран от Район
„Витоша“-СО послучай Националния празник 3 март
Най-добрите творби на младите живописци
от IV група Звездно дете” бяха изложени във
фоайетата на администрацията на Район
„Витоша”, за да създадат атмосферата на
празника Трети март. На малките
художници бяха връчени награди от инж.
Валери Йорданов, кмет на район Витоша

• Тържествен концерт послучай Националния
празник 3 март организира столичният район
„Витоша“ - 28.02.2014г.
Вълшебните ни балерини и кака Ива показах
прекрасен танц. Празничното събитие беше
организирано от Район „Витоша“-СО, с подкрепата на
Столична община. Партньори на района при
организирането на събитието бяха НИМ и САБ
Концертът беше открит тържествено от кмета на
района инж. Валери Йорданов.
Поздравление към участници и гости отправи и
представителят на НИМ Димитричка Кръстева.

• Зелена детска градина – март 2014г.
гр. Велинград, Х-л „Селект“
Забавления, кончета и много смях.
Това бе ежедневието ни за няколко
дни. Освен това децата показаха
смелост и издръжливост на
въжения тролей

С децата се забавляваха г-жа
Илиева, В . Шпицер, г-жа М
Ангелова, г-жа Н. Петкова,
директора на ОДЗ №37 Гергана
Петрова и аниматорите от
„Национал Турс“,

• „Пролетно веселие в гората“ – I група
„Многознайко“
На 09.04.2014г. се състоя тържеството
на най - малките таланти .Децата от
група Многознайко показаха на
своите родители, че вече са големи.

Учители и
помощник
възпитател:
Надежда
Златанова, Йоана
Димитрова,
Костадинка
Стоименова

• „Пролетен празник“ – II гр. Мечо Пух
На 09.04.2014г. се състоя второто
тържество на малките таланти от
група „Мечо Пух“ – „Пролетен
празник“ . Много ярки пролетни
усмивки огряха сцената.

Учители и помощник
възпитател: Светла
Иванова
Вяра Димитрова и
Златка Кръстева

• „Лазаруване“ - IIIа група „Бърборино“
На 16.04.2014г. се състоя второто
тържеството на малките таланти от
група „Бърборино“. Представени бяха
традициите, свързани с народния
обичай Лазаруване.

Учители и помощник
възпитател: Марийка
Петкова, Галина Дедьова и
Надя Иванова.

• „Игрите на баба и дядо“ - IIIб група „Детски Свят“
На 16 април 2014г. се състоя
тържеството „Игрите на баба и дядо“
на IIIб група „Детски Свят“ с учители
Нина Петкова, Миглена Ангелова и
помощник възпитател Миглена
Боюклиева.

Децата разиграха
позабравените народни
игри, пяха и танцуваха и
обраха овациите на
публиката

• Екскурзията до с. Белчин - крепостта Цари Мали град
На 09 май 2014 г. децата от ОДЗ №37
«Вълшебство» покориха хълма
„Свети Спас“ и превзеха със смях и
игри крепостта Цари Мали град.
Заедно с децата се забавляваха:
Гергана Петрова - директор на ОДЗ
№37 «Вълшебство», учителите и
аниматорите от „Национал Турс“

• „Сирни Заговезни“ - II група „Веселите врабчета“
На 20 май 2014г. децата от II група
„Веселите врабчета“ изненадаха
родителите си с представяне на .
Народните традиции и обичаи,
свързани с Сирни Заговезни.

учители Ели Георгиева,
Емилия Петкова и помощник
възпитател Росица Иванова.

• Довиждане детска градина, здравей, първи клас-IV гр. Звездно дете
С Песни, танци и мъничко сълзи
мина изпращането на IV гр.
Звездно дете – 21 май 2014г.
Довиждане и на добър час, мили
пораснали деца.

Учители и помощник
възпитател: Снежина
Илиева, Венелина Шпицер,
Величка Виденова.

• ТРЕТИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР В 37 ОДЗ "Вълшебство"
По случай 1-ви юни, ОДЗ №37
„Вълшебство“ съвместно с ДЮФК
"Национал" организира за трети път
футболен турнир на детските градини
от район „Витоша“. Участие взеха
децата от ОДЗ № 46 „Жива вода“, ОДЗ
№ 160“Здравец“, ЦДГ № 112 и
домакините от ОДЗ №37 „Вълшебство“.
Малките футболисти показаха отлична
подготовка, благодарение на
треньорите от ДЮФК "Национал"
Филип Илков, Любомир Личков и
Боби.

• ВТОРИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ В ОДЗ №37
“ВЪЛШЕБСТВО”
На 30.05.2014 се проведе
„Втори Образователен
Форум в ОДЗ №37
“Вълшебство” на тема:
Първи стъпки при
работата с електронен
дневник:
•Профил на директора
•Профил на учител
•Профил на касиер

•Профил на домакин
За събитието дойдоха гости
от детски градини в района:
директори, учители, ЗАС

• ТРЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ В ОДЗ №37
“ВЪЛШЕБСТВО”
На 10.06.2014 се проведе „Трети
Образователен Форум в ОДЗ №37
“Вълшебство”. Гости на събитието
бяха директори и учители от район
Витоша.Темите на събитието бяха:
• Е – портфолио – представяне на
добри практики и възможности за
избор
• Интерактивни методи –
практическа работа
• Давайте попробуем!- eTwinning
По темите се представиха Гергана
Петрова – директор на ОДЗ №37
“Вълшебство”, Нина Петкова,
Венелина Шпицер, Светла Ненова и
Марийка Петкова.

