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„Никой не може да ти отнеме: образованието, опита и спомените.“ 
 
Майка Тереза 
 



 

• 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.  



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.  

• Мисия : 



•  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 



• Участия в проекти: 

 Проект „Училищен плод“ 
 Проект „Квалификация на педагогическите 

специалисти“ 



Учебната година започна с 6 градински и 2 яслени групи с общо 239 
деца. 
 
 В ОДЗ № 37 през учебната 2012/2013г. 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 Учители/мед.
сестри 

Помощник- 
възпитатели 

Ясла -1 
„Петето Яки“ 

Мс. Елена Петрова Екатерина Матеева 

М.с. Славянка 
Божилова 

Здравка Велинова  
  

Ясла -2 
„Патиланци“ 

Ваня Стоянчева  Костадинка Стаменкова 

Силвия Радева Павлинка Цанкова 

І – а 
„Мечо Пух“ 

Анета Христова Любка Петрова 

Надежда Славчева 

І – б 
„Веселите врабчета“ 

Ели Георгиева Росица Иванова 
  Галина Димитрова 

ІІ – а 
„Бърборино“ 

Марийка Петкова Надя Ангелова 

Светла Ненова 

ІІ- б 
„Детски свят“ 

Анка Крумкова Йорданка Велинова 

Нина Петкова 

ПГ-5г. 
„Звездно дете“ 

Анелия Донкова Катя Петрова 

Снежина Илиева 

ПГ-6г.  
„Многознайко“ 

Емилия Петкова Златка Кръстева 

Надежда Златанова 



• Откриване на учебната 2012/2013година 

 На 17.09.2012 се състоя 
откриване на учебната 
2012/2013 година в двора на  
ОДЗ № 37 «Вълшебство». 
Присъстваха персоналът 
(педагогически, помощен и 
административен), децата от 
всички групи и родители. 



• Зелена детска градина – октомври 2012, град 
Велинград, х-л Селект 

„Още в началото на учебната 
година, избягахме от София. С 
много походи, плуване и 
танци седмицата свърши 
неусетно.“ 

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



• Ден на отворените врати – есен 

На 31 октомври 2012г. /сряда/, от 10.00ч. 
поканихме родителите да се 
присъединят към Деня на отворените 
врати в ОДЗ №37 „Вълшебство”. 
Забавлявахме се заедно и творихме с 
багрите на Есента!  



На 22 ноември 2012г. Започна 
проектът „Моят ВЕЛОград” с 
детски празник в ОДЗ №37 
„Вълшебство”- Район „Витоша”-
СО. Забавни игри, викторини и 
безопасно каране на колело бяха 
организирани в двора на детската 
градина. В събитието участваха 
децата от подготвителните групи 
на шест детски градини. Малките 
велосипедисти се справиха 
отлично с основните правила за 
безопасно движение при каране 
на колело. Официални гости на 
събитието  бяха кметът на Район 
„Витоша” Стойко Дуков, 
заместник-кметът на района 
Николай Станоев, Валерий 
Михайлов, Борислав Томирков, 
Анна Кочунска, Нора 
Пиперевска. 

• „Моят ВЕЛОград”  



• „Никулден“ - IIб група „Детски Свят“ 

На 05 декември 2012г. се състоя 
тържеството „Никулден“ на IIб 
група „Детски Свят“ с учители 
Нина Петкова, Миглена Ангелова  
и помощник възпитател 
Йорданка Веселинова. 
 



• „Коледари“ - IV група 
„Многознайко“ 

На 21 декември 2012 г. се състоя 
тържеството „Коледари“ на IV 
група „Многознайко“ с учители и 
помощник възпитател: Емилия 
Петкова, Надежда Златанова и 
Златка Кръстева. 



На 20 януари 2012 г. децата и 
учителите от III група „Звездно 
дете“ зарадваха родители с 
тържеството „Седянка“. 
Учители и помощник 
възпитател: Снежина Илиева, 
Анка Крумкова, Величка 
Виденова. 

• „Седянка“ - III група „Звездно дете“  



• Ски-училище – март 2013, град Разлог, х-л Мурите 

Децата, под грижите на г-жа 
Златанова, г-жа Славчева, 
директора на ОДЗ №37 Гергана 
Петрова и аниматорите от 
„Национал Турс“, покориха 
снежните писти.  



• „За Мама“ -  III група „Звездно дете“  

На  20 март 2013 година 
се състоя второ 
тържество на тържество 
на група „Звездно дете“  
:  „За Мама“ . 



• „Пролет“- I група „Веселите врабчета“  

На 20 март се състоя и 
тържеството на малките таланти 
отгрупа „Веселите врабчета“: 
„Пролет“.  Учители и помощник 
възпитател: Ели Георгиева, 
Надежда Славчева и  Росица 
Иванова. 



• Тържество на IIа група „Бърборино“ 

На 28.03.2013г. се състоя и 
тържеството на малките таланти 
от група „Бърборино“.  Учители и 
помощник възпитател: Марийка 
Петкова, Светла Ненова и Надя 
Иванова. 



• Първи образователен форум в ОДЗ №37   "Вълшебство" 

На 25.04.2013г.  в ОДЗ №37  "Вълшебство„ бе проведен Първият за нас 
образователен форум със следните теми: 
• Интерактивни методи; 
• Е-портфолио;  
• Презентацията - изискванията при техническото оформяне 
Гости бяха директори и учители от всичкидетски градини в район 
Витоша както и представители на район Витоша: Г-н Михайлов, Г-
жа Кочунска и Г-жа Пиперевска. 

 
 



• IV-ти фестивал "Слънчеви пътеки" Владая 2013 

На 11.06.2013г децата от ОДЗ №37  се   включиха в IV-ти 
фестивал "Слънчеви пътеки" Владая 


