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 “Образованието на човека не завършва до последния му ден.”  
  ген.Робърт Лий 



 

• 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 : 



 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. 

• Приоритети: 



ОСНОВНА ЦЕЛ:  
 
Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически 
условия,  ориентирани към съвременните образователните нужди на 
обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески 
потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония 
между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране.   
Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на 
нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра 
материална и дидактична база – просторни занимални и спални помещения, 
обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен 
физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на 
децата. Екипът на е високо квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и 
обич при работата с децата. 
 Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и 
разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален 
аспект. Всяко дете е малка личност.  



• Участия в проекти: 

 „Мобилен интерактивен кабинет по БДП“ - Създаване на мобилен 
интерактивен кабинет по безопасност на движение по пътищата в ОДЗ 
№37 „Вълшебство“, предназначен за подобряване подготовката, 
организацията и провеждането на възпитание и обучение по 
безопасност на движението по пътищата в условията на детската 
градина. Финансиране по Програма за опазване живота и здравето на 
децата като участници в пътното движение 

 
 Схема „Училищен плод“ - национална стратегия за прилагане на схема 

за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения в 
България 
 

 Схема „Чаша мляко“ -национална стратегия за прилагане на схема за 
предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения в 
България 
 

  Асоцииран партньор по проект „Дигитални мостове“ – разработка  на 
педагогическа рамка и учебни програми за преподаватели, обучители и 
наставници в рамките насимулационна учебна среда 



Учебната година започна с 6 градински и 2 яслени групи. 
 В ОДЗ № 37 през учебната 2015/2016г. 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, английски език, логопед.  
 
 
Колегията е в състав : 
 
 
Директор – Гергана Петрова  
 
 



Група Учители/мед.
сестри 

Помощник- 
възпитатели 

Ясла -1 

„Патето Яки“ 
М.с. Златина Филипова  Павлинка Цанкова 

М.с. Елена Петрова Румяна Найденова 

Ясла -2 

„Патиланци“ 
М.с. Ваня Стоянчева  Любка Петрова 

.М.с. Силвия Радева Росица Иванова 

І група 

„Бърборино“ 

Мария Цанева 

  
Надя Ангелова  

Севина Борисова 

ІІ група 

„Звездно дете“ 
Боряна Соколова Вероника Дилова 

Снежина Илиева 

ІІгрупа, „Детски  

свят“ 

  

Нина Петкова Миглена  

Боюклиева Катя Недялкова 

ІІІгрупа, ПГ-5г 

„Многознайко“ 

  

Надежда Златанова Костадинка Стаменкова 

Стела Пачева 

ПГ-6г. а 

„Мечо Пух“ 
Венелина Шпицер Пенка Димова 

Нели Митева 

ПГ-6г. б 

 „Весели врабчета“ 
Ели Георгиева Галина Николова 

Галина Димитрова 

Учител по музика  0,5 щат – Елеонора Стоянова /Стела  Пачева 



• Откриване на учебната 2015/2016година 

 На 16.09.2015 се състоя 
откриване на учебната 
2015/2016 година в двора на  
ОДЗ № 37 «Вълшебство». 
Присъстваха персоналът 
(педагогически, помощен и 
административен), децата от 
всички групи и родители. 
Бъдещите първокласници 
получиха новите си 
тетрадки и китка здравец. 
След това деца и родители 
твориха в Уъркшоп с тема 
„Безопасност на 
движението„ 



• Дейности по проект „Мобилен интерактивен 
кабинет по безопасност на движение по пътищата“ 

 В началото на учебната 
година се проведоха редица 
дейности по проект 
„Мобилен интерактивен 
кабинет по безопасност на 
движение по пътищата“, 
финансиран по  
Програма за опазване 
живота и здравето на децата 
катоучастници в пътното 
движение. Осъществиха се 
открити практики пред 
родителите в групите  и 
викторина. 



На 27.10.2015 г. в ОДЗ № 37 „Вълшебство“ с 
подкрепата на Столична община чрез голям 
празник под наслов „Аз познавам правилата“ 
приключиха дейностите по проекта, одобрен 
от Управителният съвет на Съвета по 
безопасност на движението на децата в 
София - „Мобилен интерактивен кабинет по 
безопасност на движение по пътищата“ по 
„Програма за опазване живота и здравето на 
децата като участници в пътното движение“. 
Под формата на открити ситуации, 
включващи в себе си песни и стихотворения, 
посветени на пътните знаци и маркировка, 
децата от ОДЗ № 37 „Вълшебство“ 
демонстрираха основните правила, които 
трябва да знае всеки, когато излезе на 
улицата. Показаха нагледно как трябва да се 
движим като пешеходци по тротоарите и да 
пресичаме. Гости на събитието бяха: г-жа 
Ани Кочунска - главен експерт в Отдел 
„Образование“, община „Витоша“ и 
представители на родителското 
настоятелство. 



• Зелена ДГ – гр. Велинград– 12.10.2015г. - 16.10.2015г. 

 

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство 
отново изпълниха град Велинград с 
доброто си настроение заедно с 
директор 
 Гергана Петрова, учителите си г-жа 
Илиева и г-жа Митева , и 
аниматорите от „Национал Турс“ . 



• Еднодневна екскурзия до с. Чавдар– 17.11.2015г.          

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство “ посетихa село 
Чавдар и там с помощта на директор 
 Гергана Петрова, учителите си и   
аниматорите от „Национал Турс“  
прекараха цял ден в забавления и игри, 
стрелба с лък и преодоляване на въжени 
предизвикателства . 



• На гости в "Горската дъбрава"– 10. 12. 2015г. 

На 10. 12. 2015г. в ОДЗ № 37 се 
проведе научно – практически 
семинар „На гости в „Горската 
дъбрава“—симулационна игра за 
взаимодействията в детската 
градина по европейски проект 
Дигитални мостове „‘‘‘ с участието 
на г-жа Ирен Николова – главен 
експерт Дирекция „Образование“, г-
жа Янка Такева-  председател на СБУ 
и директори и учители от град 
София. 
 



• Ски-училище – февруари 2015, град Разлог, х-л Мурите 

Децата, под грижите на г-жа Н. 
Петкова , г-жа Шпицер, сестра 
Гулева, директора на ОДЗ №37 
Гергана Петрова и 
аниматорите от „Национал 
Турс“, покориха снежните 
писти.  



• Ден на отворени врати - 01.03.2016 г. 

Ден на отворени врати 
събра отново деца, 
родители и учители 
заедно правихме 
мартенички, след 
което посадихме цветя 
в саксии и в двора на 
детската градина. 



• Ски-училище – март 2015, Витоша 

И отново на ски! Малките 
скиори покориха заснежените 
склонове на Витоша под 
грижите на треньорите си от 
„Марина спорт“ и екипа от ОДЗ 
№ 37  . 



На 31 март 2016 г. децата от 
група „Детски свят“ 
поздравиха родителите си с 
пролетно тържество. С 
танци и песни с дъх на цветя 
спечелиха много 
аплодисменти. 

• „Тържество "Пролет" - IIб група „Детски свят“ 

Учители Катя Недялкова, Нина 
Петкова и помощник възпитател 
Миглена Боюклиева. 



• «Работилничка за великденско настроение»– 
11.04.2016 г. 

Ден на отворени врати събра 
отново деца, родители и учители за 
творческо забавление по повод 
светлия християнски празник 
Великден.  



На 14 април 2016 г. в 
музикалния салон 
заедно с децата от III 
група „Многознайко“ 
се втурнаха куп 
детски мечти, които 
оставиха родителите 
без дъх. 

• Тържество „Сбъднати детски мечти" - III група 
„Многознайко“ 

Учители Надежда Златанова, Стела 
Пачева и помощник възпитател 
Костадинка Стаменкова. 



На 14 април 2016 г. в 
музикалния салон 
децата от IIа група 
„Звездно дете“ 
изненадаха родителите 
си с тържеството „Как 
един ден белият свят 
бил оцветен“. 

• Тържество - IIа група „Звездно дете“ 

Учители Лияна Шова, Снежина 
Илиева и помощник възпитател 
Вероника Дилова. 



• Зелена детска градина – с. Огняново– април 

2016г. 
 

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство 
изкараха невероятна седмица сред 
чистия планински въздух, 
минералната вода и незабравимите 
игри заедно с директор 
 Гергана Петрова, Ана Денева – 
психолог, учителите си г-жа Н. 
Петкова, г-жа Шпицер, сестра 
Гулева, пом. въз. В. Дилова и 
аниматорите от „Национал Турс“ . 



• „Вълшебството и технологиите”– 10.05.2016 г.  

На 10.05.2016 г. в ОДЗ №37 „Вълшебство“ 
се проведе Образователен форум на 
тема: „Вълшебството и технологиите”. 
Официални гости на събитието бяха: г-
жа Ваня Кастрева – Началник на РИО–
София-град, Ирена Николова – Главен 
експерт Дирекция „Образование“ на 
Столична Община, инж. Теодор Петков – 
кмет на район „Витоша“ СО, директори и 
учители на столични детски градини. 
Директорът на детското заведение 
Гергана Петрова представи 
управленската дейност и ИКТ в 
образователно – възпитателния процес 
на детската градина. Венелина Шпицер 
и децата от група „Мечо Пух“ показаха 
добра педагодическа практика чрез 
образователните софтуерни продукти 
Jumpido и Envision. 
 



• „Ресурсчо в 37 ОДЗ ”– 31.05.16г.  

На 31.05.16г. в 37 ОДЗ "Вълшебство" се 
проведе информационен семинар на 
тема "От интегрирано обучение към 
приобщаващо образование на деца със 
специални образователни потребности". 
Участие в семинара взеха 15 
педагогически специалиста с 
подкрепата и съдействието на директор 
г-жа Гергана Петрова. Водещите на 
семинара бяха Весела Ефтимова и Явор 
Цветанов. Двете части на 
информационния семинар бяха 
запълнение с много желание, активно 
участие и отношение по предствената 
тема. Рамката за приобщаващо 
образование събуди интерес и даде 
възможност на колегите да предствят 
гледна точка, да отправят предложения 
и обменят мисли.  



• Пети футболен турнир в 37 ОДЗ "Вълшебство"  
 На 02.06.2016г. в ОДЗ 

„Вълшебство“ се проведе за пета 
поредна година футболен 
турнир на детските градини от 
район „Витоша“. Eжегодно се 
посвещава на деня на детето – 1 
юни. Домакини на спортното 
събитие бяха ОДЗ №37 
„Вълшебство“, съвместно с 
ДЮФК "Национал". Официални 
гости бяха: инж. Теодор Петков – 
кмет на район „Витоша“, Светла 
Струмина – редактор на вестник 
„Учителско дело“, директори и 
родители на детските градини 
от района. 
Футболистите бяха наградени от 
Гергана Петрова – Директор на 
ОДЗ №37 „Вълшебство“. 



• Морски лагер – гр. Приморско– юли 2016г. 

 

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство 
прегърнаха лятото, морето и 
вълните. Пяха, плуваха, смяха 
се и създаваха слънчеви 
спомени заедно с учителите си 
г-жа Н. Петкова, г-жа Шпицер, 
пом. въз. В. Дилова и 
аниматорите от „Национал 
Турс“ . 


