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 "Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко." 
  Дон Лок 



 

• 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 279 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  
качествен  и пълноценен 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, съвместно 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 възможностите 
и интересите му; 

  Създаване на квалифициран и компетентен 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: 

  „Зелено Вълшебство”- проект на Сдружение „Родителско настоятелство 
на 37-мо ОДЗ“, финансиран по Програма ЗЕЛЕНА СОФИЯ, с цел 
създаване на среда за децата, техните възпитатели и родители за 
активно учене и опознаване на околния свят. 
 

 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 
 

  „Парад на здравето“ – 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 
 

 Проект за ИКТ , финансиран по Национална програма „Информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на  предучилищното и 
училищното образование“ 



Учебната година започна с 6 градински и 2 яслени групи. 
 В ДГ № 37 през учебната 2017/2018г. Бе избрана програмната система на 
издателство Анубис, «Аз ще бъда ученик». 
  
За учебната година бяха утвърдени следните допълнителни дейности: 
английски език, балет, футбол, латино танци, народни танци, 
приложно изкуство, таекуондо, йога, плуване. 
 
 
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 Катя Панева 

Ясла -2 

„Патиланци“ 
М.с.  Мария Куртова Любка Петрова 

М.с. Силвия Радева Росица Дамянова 

І група 

„Многознайко“ 

Миглена Боюклиева Владимира Ненкова 

 Мария Тодорова 

ІІгрупа а 

„Мечо Пух“ 
 Вероника Дилова Пенка Димова 

Кръстина Друмева 

ІІгрупа б 

„Весели врабчета“ 

  

Галина Димитрова Величка Виденова 

Кичка Къбова 

ІІІгрупа, ПГ-5г 

„Бърборино“ 

  

Катюша Кръстева Румяна Витанова 

Цонка Хинкова 

ПГ-6г. а 

 „Звездно дете“ 
Снежина Илиева Мария Марцел 

Вера Чолакова 

ПГ-6г. б 

 „Детски свят“ 
Нина Петкова Лилия Цветкова 

Катя Недялкова 

Учител по музика – Анета Русева 



• Квалификации - 19.09, 20.09 и 21.09.2017 год.  

На 19.09, 20.09 и 21.09.2017 год. в ДГ 37 
"Вълшебство" се проведоха следните 
обучения: «Иновативни практики за 
подобряване взаимоотношенията с 
родителите», «Управление на 
конфликтите в педагогическото 
взаимодействие. техники за 
разрешаване» , «Управление на 
качеството в образователната 
институция – същност, принципи, 
цели, изисквания, реализация», 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.  



• Откриване на учебната 2017/2018година 

 На 18.09.2017г. се състоя 
откриване на учебната 
2017/2018 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 
„Парад на здравето„. 



• Еднодневна екскурзия  - гр. Момин проход - 28.09.2017.          

Децата от 37 ДГ „Вълшебство “ 
посетихa гр. Момин проход. 
Там заедно с  директор Гергана 
Петрова, учителите си и  
аниматорите от „Национал 
Турс“ се запознаха с живото-
културното наследство на 
гр.Момин проход чрез 
занаятчийска работилница. 



• Проект „Парад на здравето“ 11.10.2017г. 

С разнообразни спортни занимания, деца, родители и учители се 
включиха в спортен празник, наситен с много емоция. С него приключиха 
дейностите по проект "Парад на здравето" в ДГ N 37 "Вълшебство" в 
подкрепа на инициативата "София- Европейска столица на спорта- 2018 
година". С изпълнението на този проект повишихме физическата 
дееспособност на децата, променихме отношението и нагласите им в 
положителна насока към спортните дейности. Изградихме един нов 
модел на здравословен начин на живот, чрез изграждане на система от 
допълнителни педагогически дейности, повишаващи двигателната 
активност на децата, техните родители, баби и дядовци. 



• Зелена ДГ – гр. Велинград– 13.11-17.11.17 г 

Децата от 37 ДГ „Вълшебство 
изкараха незабравима седмица в гр. 
Велинград 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“ . 



• 40-годишен юбилей– 07.12.2017г. 

На 07.12.2017г. се състоя 
празничен спектакъл по 
случай 
40 години ДГ№37 
“Вълшебство“. В програмата 
участваха децата от всички 
групи. Те бяха пременени в 
тематични костюми и 
представиха цветни и 
различни танци и песни. 
Залата беше препълнена с 
хора, а децата ги заредиха с 
нестихващата си енергия.  





• С дядо Коледа на Витоша – 12.12.2017г. 

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



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

За поредна година децата от ДГ N 37 "Вълшебство" заедно с техните 
родители, учители и възпитатели сътвориха коледни чудеса. Част от 
творбите ще бъдат изложени с благотворителна цел на Коледния базар, 
организиран от район "Витоша". Събраните средства ще бъдат дарени на 
отделението по детска онкохематология в УМБАЛ "Царица Йоанна - 
ИСУЛ". 



• Ден на отворени врати - 26.02.2018 г. 

Талантливите деца, техните родители и учители от ДГ № 37 
„Вълшебство“, с много емоция и креативност изработиха пъстри 
мартенички. Гергана Петрова – Директор на образователната 
институция, пожела много здраве и късмет на всички деца и 
служители. Подари на всяка група първата страница на вълшебна 
интерактивна книжка, която всяка група ще изработи. Темата е: 
„Легенда за Баба Марта“. Тя ще допринесе за запазване на красивата 
българска традиция. 



На 14 март 2018 г. в музикалния 
салон заедно с децата от II 
група „Весели врабчета“ 
зарадваха родителите си с 
весело и цветно тържество. 

• Тържество - II група „Весели врабчета“ 

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



На 15 март 2018 г. в музикалния 
салон заедно с децата от IV 
група „Детски свят “ 
изненадаха родителите си с 
Три малки приказки и 
вълшебството на добротата. 

• Тържество „Три малки приказки“- IV група „Детски 
свят “ 

Учители Нина Петкова, Катя 
Недялкова и помощник възпитател 
Росица Дамянова. 



• Еднодневна екскурзия  - с. Лозен - 26.03.2018г.          

Децата от 37 ДГ „Вълшебство “ посетихa с. Лозен и Националния 
исторически музей. Там заедно с  директор Гергана Петрова, 
учителите си и  аниматорите от „Национал Турс“ се запознаха 
със забележителностите и се включиха във втория балкански 
рекорд за «Най-много деца, боядисващи яйца». 



• Театър за агресията 10.30-11.00 ч. за ПГ „Детски свят“, 
„Звездно дете“, организирано от Община Витоша 

На 30 март гости на подготвителните групи „Детски свят“ и „Звездно 
дете“ в ДГ № 37 „Вълшебство“ бяха артистите от „Камбана арт студио“ с 
ръководител Екатерина Казакова. Те представиха постановката 
„Приказка за приятелството“, в която актьори бяха и децата. 
Инициативата е на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(МКБППМН) към район "Витоша" и е част от планирани дейности по 
превенция на тормоза и насилието в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование. 



На 28.05.2018г. и 29.05.2018г. в музикалния салон децата от 
подготвителните   групи „Звездно дете“ и „Детски свят“ 
се представиха за последен път по случай завършването на детска 
градина.  

• Изпращане на IV група „Довиждане детска градина“ 



• Екскурзия до Етнографски музей на открито Етъра- 
24.04.2018 г. 

На екскурзията  до Етнографски комплекс Етъра на 24.04.2018 г. 
Децата се запознаха с възрожденската архитектура, националните 
кулинарни специалитети и бита на старите българи. Миналото 
нахлу в детскитесърца с шума на занаятчийските работилниципо 
чаршията . Запознахме се с съоръжения от Възраждането, 
задвижвани с вода – гайтанджийска одая, тепавица, валявица. 



• Екскурзия с. Белчин - Цари Мали град с. Белчин 
30.05.2018 г   

Екскурзията до с. Белчин - 
се състоя на 30.05.2018 г ,  
В крепостта Цари Мали 
град – музеен експонат и 
филиал на Историческия 
музей в Самоков. Децата 
разгледаха 
средновековната църква 
„Света Петка“, музейна част 
и антична крепост. 
експозиции от римски 
военни доспехи, 
стенобитни оръдия, 
реконструкции на 
ежедневно облекло 
местното население, 
тъкачен стан. 



• Седми футболен турнир в 37 ДГ "Вълшебство"  
 

На 31.05.2018г. 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“. 





• Фестивал "Слънчеви пътеки" – Владая – 08.06.2018 г. 
 

Балерините от ДГ № 37 "Вълшебство", гр. София, спечелиха купа от 
фестивал на детските градини от район Витоша, Столична община - 
"Слънчеви пътеки - Владая". 
Фестивалът е съфинансиран от програмата за изпълнение на 
общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 
на Столична община и се реализира с подкрепата на кандидатурата на 
София и югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019г. 



• НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 на тема  
„Причини за нарушаване на репродуктивните 
функции при младите хора и пътища за 
преодоляването им“– 06.06.2018 г. 
  Гергана Петрова, директор на ДГ №37 „Вълшебство“,  присъства 

на Национална конференция „Причини за нарушаване 
репродуктивните функции при младите хора и пътища за 
преодоляването им” , организирана от КНСБ и „Ротари клуб” 
Възраждане. 
 На конференцията се обсъдиха мерки срещу проблеми на 
репродуктивните функции сред младите. Това се очертава като фактор, 
пряко влияещ върху демографската криза в страната. 
 В одобрената от Министерски съвет Национална програма за 
закрила на детето за 2018 г. ДАЗД  съвместно с министерствата на 
образованието и науката, както и на здравеопазването,  работят по 
осигуряването на превантивни мерки срещу рисково сексуално 
поведение, ранна бременност и употребата на психоактивни вещества. 
Това е една от приоритетните политики на агенцията, а така също и 
подобряване на сексуалното образование на децата и младежите. 




