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 "Вселената се осветява от слънцето, човек - от знанието."  
  Калмицка 



 

• Представяне 

Детска градина №37 „Вълшебство” е общинско детско заведение, 
открита през 1977 година, за отглеждане и възпитание на деца от яслена 
възраст до постъпване в първи клас.  Намира се на територията на 
район Витоша, Столична община, кв. Павлово, ул. „Белмекен“ №1. В нея 
се възпитават и обучават 276 деца. Разполага с 1555,25 кв.м. застроена 
площ и 6644,25 кв.м. незастроена площ. Общо 8200 кв.м. Сградата е 
съобразена  с всички  санитарно – хигиенни изисквания и условия за 
правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на  
качестен  и пълноцен педагогически процес. Условията за възпитание 
и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда 
на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и 
комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с 
възрастовите и индивидуални потребности на децата. 



• 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.Стремим се да бъдем: 

  Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и 
подкрепяно.  

  Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира 
тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо 
развитие.  

  Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 
сътрудничество, педагогическа информация.  

  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 



Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани 

на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. 

Съхраняване уникалността на детството като основна ценностна 

единица в педагогическата  ни работа. 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 ресурси 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 
възможносттите и интересите му; 

  Създаване на квалифициран и комппетентен екип, който изпълнява 
наставнически функции за подпомагане на студенти и новопостъпили 
учители. 

 

• Приоритети: 



 Обогатяване на библиотечен фонд, който съдържа план – конспекти на 
педагогически ситуации по образователните направления и БДП с 
иновативни методи на взаимодействие. 

   Портфолия на образователната институция, групите, учители и 
деца. 

  Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на 
националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и 
похвати; 

  Равен достъп за деца в уязвимо положение, които нямат равен 
старт / деца, недостатъчно добре владеещи български език , деца със СОП, 
деца от социално слаби семейства и др / 

  Осигуряване на подкрепяща среда, диференциране на грижите; 
  Осъществяване на успешна корекционна  работа;  
  Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на 

организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни 
форми; 



 

• Оперативни цели:  
 
 
 Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за 

създаване на икономически и социални стимули и мотивация за висока 
професионална реализация и развитие на учителите. 
 

 Хуманизация на възпитателно - образователния процес и преоткриване на 
детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, 
свобода и творчество 
 

 Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между 
детската градина и семейството, държавните и културни  институции при 
осъществяване  на държавните образователни изисквания. 



• Участия в проекти: 

 „Уча се и играя безопасно“ - 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 
 

  „Щастливи и здрави“ – проект по Програмата  за изпълнение на 
Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 
2016г.-2020г., подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на 
спорта – 2018 година 



Учебната година започна с 6 градински и 2 яслени групи. 
 В ДГ № 37 през учебната 2016/2017г. Бе избрана програмната система 
на издателство Изкуства, «Аз съм в детската градина». 
  
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 

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

 М.с. Саша Стоянова Румяна Найденова 

Ясла -2 

„Патиланци“ 
М.с. Ваня Стоянчева  Любка Петрова 

М.с. Силвия Радева Росица Иванова 

І група 

„Мечо Пух“ 

Фани Стоичкова  Пенка Димова  

 Вероника Дилова 

І група 

„Весели врабчета“ 
 Галина Димитрова Величка Виденова 

Кичка Къбова 

ІІгрупа,  

„Бърборино“ 

  

Боряна Соколова Росица Иванова 

Елена Кошлукова 

ІІІгрупа, ПГ-5г 

„Звездно дете“ 

  

Снежина Илиева Румяна Найденова 

Лияна Шова 

ІІІгрупа, ПГ-5г 

„Детски свят“ 
Нина Петкова Миглена  

Боюклиева Катя Недялкова 

ПГ-6г. б 

 „Многознайко“ 
Даниела Радева Костадинка Стаменкова 

Габриела Събева 

Учител по музика – Анета Русева 



• Квалификация по ЗПУО и ДОС - 01.09 и 02.09.2016 г. 

На 01.09 и 02.09.2016 год. в ДГ 37 
"Вълшебство" се проведоха следните 
обучения: "Разработване на 
Стратегия и Програмна система на 
предучилищната образователна 
институция", с лектор доц.д-р. Емил 
Бузов и "Законът за предучилищното 
и училищното образование и 
реформата на образователната 
система през призмата на детската 
градина", с лектор проф. Мария 
Баева. В обученията се включи целия 
педагогически и непедагогически 
персонал на ДГ 37 "Вълшебство", 
както и директори и служители на 
детски градини от различни райони 
на гр.София. Целта на обучението бе 
подпомагане разработването на 
Стратегия и Програмна система за 
детска градина и разясняване новия 
закон, влязъл в сила от 01.08.2016 год. 



• Откриване на учебната 2016/2017година 

 На 16.09.2016 се състоя 
откриване на учебната 
2016/2017 година в двора на  
ДГ № 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„ 



• По проект „ Уча се и играя безопасно“ - 05.10.2016г 

 На 05.10.2016г. по проект „ Уча се и играя 
безопасно“, финансиран по  
Програма за опазване живота и здравето на 
децата катоучастници в пътното движение се 
състоя Откриване на интерактивната 
площадка по БДП. Участие в инициатива 
Европейска седмица на мобилността./Съвета 
по безопасност на движението на децата в 
София и Дирекция „Превенция, интеграция, 
спорт и туризъм“ към Столична Община 



• Отворени врати „Коледни вълшебства“ 7 и 8.12.2016г. 

С помощ мъничко от тати или мама 
детските ръце два дена творят 
Коледни вълшебства от сърце! На 7 и 
8.12.2016г. ДГ №37 разтвори отново 
врати и покани родителите да 
споделят радостта от творчеството и 
очакването на коледните празници. 



• С дядо Коледа на Витоша – 12.12.2016г. 

Деца и учители с трепетно 
очакване посрещнаха дядо 
Коледа , който заедно със 
Снежанка и пълен с 
подаръци чувал се спусна на 
ски по искрящия сняг. 



На 21 декември 2016 г. в 
музикалния салон 
децата от IIIа група 
„Звездно дете“ 
докоснаха  своите  
родители с „Коледна 
магия“.  

• Тържество „Коледна магия“ - IIIа група „Звездно дете“ 

Учители Лияна Шова, Снежина 
Илиева и помощник възпитател 
РумянаНайденова. 



• Ски-училище – 30.01-03.02.2017, град Разлог 

Децата, под грижите на г-жа 
Н. Петкова , пом.въз. Гюла 
Христова и аниматорите от 
„Национал Турс“, покориха 
снежните писти. Уюта на х-
л „Три планини„, хубавото 
настроение и хубавото 
време направиха 
преживяването 
незабравимо.  



• Ден на отворени врати - 16.02.2017 г. 

Ден на отворени врати 
“Работете ръчички за радост на 
всички“, 
 събра отново деца, родители и 
учители. Изработиха сувенири, 
мартенички и картички за 
мартенски базар 



• Ски-училище – март 2015, Витоша 

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



На 30 март 2017 г. в 
музикалния салон 
заедно с децата от I 
група „Весели 
врабчета“ зарадваха 
родителите си с 
първото си 
тържество. 

• Тържество „Първа пролет“- I група „Весели врабчета “ 

Учители Кичка Къбова, Галина 
Димитрова и помощник възпитател 
Величка Виденова. 



• Ден на отворени врати - 30.03.2017 г. 
 

На 30.03.2017г. ДГ № 37 ’’Вълшебство’’ се превърна във 
“Великденска работилничка“. Деца, родители и учители с радост 
изработиха сувенири и картички за Великденски базар. 



• Еднодневна екскурзия  - гр. Копривщица - 04.04.2017.          

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство “ посетихa гр. 
Копривщица и там заедно с  директор 
 Гергана Петрова, учителите си и  
аниматорите от „Национал Турс“ посетиха 
читалището Хаджи Ненчо Палавеев и 
Хлебната къща. Запознаха се с факти от 
миналото, месиха хляб и боядисваха яйца, с 
което се включиха в „Балкански рекорд за 
най-много деца, боядисващи Великденски 
яйца“ . 



На 06 април 2017 г. децата от 
група „Детски свят“ 
поздравиха родителите си с 
пролетно тържество. С 
танци и песни донесоха 
полъха на проления ден в 
детската градина 

• „Тържество "Пролетен карнавал" - IIIб група „Детски 
свят“ 

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



• Зелена ДГ – гр. Сандански– 08.05.2017г. - 12.05.2017г. 

 

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство 
изкараха незабравима седмица в гр. 
Сандански с директор 
 Гергана Петрова, учителите си г-жа 
Нина Петкова, г-жа Катя Недялкова, 
г-жа Илиева, пом. въз. Гюла 
Христова и аниматорите от 
„Национал Турс“ . 



На 18.05.2017г. в 
музикалния салон 
заедно с децата отIV 
група „Многознайко“ 
се представиха за 
последен път по 
случай 
завършването на 
детска градина.  

• Тържество - IV група „Многознайко“ 

Учители Милена Папазова, Даниела 
Радева и помощник възпитател 
Владимира Ненкова. 



В ДГ „Вълшебство“ се проведе 
инициативата „Учител за един ден“. 
Във всяка група се включиха 
родители, които макар и за ден, 
усетиха удоволствието да си учител. 

• Учител за един ден 



• Шести футболен турнир в 37 ДГ "Вълшебство"  
 На 01.06.2017г. в ДГ „Вълшебство“ 

се проведе за шеста поредна 
година футболен турнир на 
детските градини от район 
„Витоша“. Eжегодно се посвещава 
на деня на детето – 1 юни. 
Домакини на спортното събитие 
бяха ДГ №37 „Вълшебство“, 
съвместно с ДЮФК "Национал". 
Футболистите бяха наградени от 
Гергана Петрова – Директор на ДГ 
№37 „Вълшебство“. 



• Еднодневна екскурзия  - гр. Пазарджик - 02.06.2017.          

Децата от 37 ОДЗ „Вълшебство “ 
посетихa гр. Пазарджик, парк 
Острова. Там заедно с  
директор Гергана Петрова, 
учителите си и  аниматорите от 
„Национал Турс“ се отбиха в 
света на приказките, 
полудуваха сред динозаврите и 
играха на воля. 



• Национален конкурс за детска рисунка - 20.06.2017 г 

На 20.06.2017 г. в ДГ № 37 „Вълшебство“ 
се състоя финалния етап на 
Национален конкурс за детска рисунка 
на тема:„Ръчички нежно протегнете и 
приятел в нужда прегърнете, 
агресията вредна изгонете, с любов и 
радост отвърнете“ 
Конкурсът се организира от ДГ № 37 
„Вълшебство“, съвместно с 
Обществения съвет на детската 
градина. Идеята беше да се провокират 
у децата прояви на повече добри 
постъпки. Заедно учители и родители 
поощряваме добрите постъпки, като 
превенция за намаляване на агресията 
между децата. Тези идеи намериха 
място в рисунките, децата 
пресъздадоха своето виждане и 
усещане за доброто. 


