


История на ДГ „Осми март“- Пловдив

Детска градина "Осми март« е първото детско заведение в гр.Пловдив,
създадено през 1932 г.

Открива се като Детски приют и в него са настанени 80 деца, под грижите на първите
възпитателки Милана Тонкова и Елена Бояджиева.

1946-1952г. прераства в ДОМ №1 за гр.Пловдив с директор Елена Йолтова.
От 19.04.1959г.детската градина носи името ЦДГ "Осми март« с директор Мария Димитрова.

От 1972г. ЦДГ "Осми март" работи с осем групи.

От 01.09.2016г. на основание заповед на кмета на община Пловдив,
институцията продължава своята дейност с два административни адреса: ул."Даме Груев"1 и 

бул."Никола Вапцаров"№80 /бившата "Деница"/ с директор Ели Грозева.

В ДГ „Осми март“ се приемат деца на възраст от 3 до 7 години съгласно ЗПУО, като групите се 
оформят по реда на правилата за прием на община Пловдив. Градинските групи са 16, от които 8 

са Подготвителни – четири ПГ за 5-6 годишни и четири ПГ за 6-7 годишни деца.





Визия на ДГ „Осми март“ :

•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 и 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.



• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
• да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
• да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
•да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда 
за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

Стратегически цели:
1.Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание
на всички деца.
2.Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, 
културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за 
осъществяване на многостранни инициативи.

3. Създаване на практики за иновационен опит в детската градина.
4.Създаване на условия и възможности за избор и включване на значими дейности, адресирани към 
индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, мини-проекти, 
творчески формации) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).
5.Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за
приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватната
реакция на успехите и неуспехите и др.

6. Интегриране на децата със специални образователни потребности и на „нестандартните деца“.
7. Активизиране работата на родителската общност.

Мисия на ДГ „Осми март“:



Стратегически 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;

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;

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;

Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и
традиции чрез иновационни методи и похвати.

Създаване на екип за подпомагане на млади и новопостъпили учители библиотечен фонд, който да
съдържа план – конспекти на ситуации по образователните направления и БДП, портфолия на учители;

Осигуряване на подкрепяща среда, диференциране на грижите;
Осъществяване на успешна корекционна работа.
Равен достъп и за онези деца, които нямат равен старт / деца,

недостатъчно добре владеещи български език , деца със СОП, деца от социално слаби семейства и др /
Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на

организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.



Спортен проект по ПМС 129/11.07.2000г към ДАМС „Физическо възпитание и спорт“

Проект в кампанията на ПУДООС и МОСВ „За чиста околна среда“ 2019г

ДФЗ - Схема „Училищен плод“; Схема „Училищно мляко“

Открита педагогическа практика – РУО Пловдив 2018г

Национални програми и проекти:

•КПРПС /Дейност1 – възложител на обучение и Дейност2 – участие в процедури за придобиване на ПКС

•НП „Успяваме заедно“

•НП „Оптимизация на училищната мрежа“

•НП „ „Осигуряване на съвременна образователна среда“ /Модул Е – „Площадки за обучение по

безопасност на движението по пътищата“/

•НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на ПУО“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“

НП "Посещаемо и безопасно училище"

Общинска програма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и 

сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски 

градини“

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ



ИНОВАЦИИ
1.Сцена на изкуствата в ДГ „Осми март“ и творчески Арт-ателиета - част от цялостната Стратегия 
на ДГ за развитие на творческия потенциал на децата чрез изкуства в условията на съвременната детска 
градина.

2.Музикален театър «Деница» - Съвместен творчески проект между педагогическия екип на ДГ „Осми
март“ и професионален куклен театър „ Дани и Деси“ гр. Хасково
/2011 – 2020г/ с 4 авторски постановки.

3.Мини-проекти с родителите в детските групи – ежегодни дейности за взаимодействие, част от 
цялостната Стратегия на детското заведение.

4.ДГ "Осми март" активен член на Европейска образователна платформа eTwinning и носител на званието
«Etwinning school» от създаването на престижната награда през 2017 г. с признание за изключителни 
постижения в сфери като: Дигитална практика, Практика за електронна безопасност, Иновативни и 
креативни подходи към педагoгиката, Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на 
персонала, Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците.

5. Разработване и апробиране на Авторска програма „Детство под тепетата“ като ядро към
образователно направление „Околен свят“ в държавният образователен стандарт за предучилищното
образование.

6.ДГ "Осми март" членува в Световен образователен форум – България.



Материално-техническа база
изградени дълготрайни материални активи

1.Съвременна образователна среда. Ресурсен кабинет. Музикален кабинет. 

2.Периметрова и охранителна система на дворовете и сградите на двата адреса на ДГ.

3. Видео наблюдение на двора на двата адреса на ДГ.

4. Видеодомофонна система на двата адреса на ДГ.

5. Интернет свързаност на двата адреса.

6. Интерактивни дъски в занималните.

7. Съвременни площадки за игра на двата адреса на ДГ.

8. Футболно игрище, площадки БДП на двата адреса на ДГ..



Професионална подготовка и квалификация
2016/2017 учебна година

 Вътрешно – институционална квалификация на тема: “Ролята на българската народна приказка за естетико-

художественото развитие на децата в предучилищна възраст“, 16 акад. ч.

 Национален семинар на тема: „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“ и

Конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на

децата и учениците ”, СБУ, 16 акад. ч.

 Курс по «Методика на обучението на децата и учениците по БДП в детска градина», Русенски университет „Ангел

Кънчев“, Център за продължаващо обучение, 30 акад. ч.

 Обучителен курс на тема : “Създаване на институционална система за прилагане на ДОС за управление на качеството

в ДГ и училищата с оглед подготовка за инспектирането им“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 16 акад. ч.

2017/2018 учебна година

 Вътрешно – институционална квалификация на тема: “Двигателната активност в ДГ като условие за оптимално

физическо, интелектуално и социално-нравствено развитие на децата от ПУВ“, 16 акад. ч.

 Квалификационен курс: “Създаване на институционална система за прилагане на ДОС за управление на качеството в

ДГ “, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий“, 16 акад. ч.

 Семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие

на децата и учениците„ СБУ, 16 акад. ч.

 2017г. Курс: „ Приобщаващо образование“ ВТУ, 16 акад. ч.



2018/2019 учебна година

 Вътрешно – институционална квалификация на тема: „Възпитаване на транспортна култура и формиране

на умения у децата за опазване на живота им.“, 16 акад. ч.

 Квалификационен курс на тема: «Обучение на педагози за работа с дигитални устройства в детската

градина», ORAK engineering, 16 акад. ч.

 Квалификационен курс на тема: «Управление на стреса и времето на учителя и служителя», Тракийски

университет, ДИПКУ, Апис обучения ЕООД, 16 акад. ч.

 Обучение по КПРПС1, Дейност1 – Трявна С интерес към прогрес

2019/2020 учебна година

 Вътрешно – институционална квалификация на тема: „Изграждане на екологична култура на децата от

ПУВ чрез въздействието на природата, изкуствата и активната практическа дейност”16 акад. ч.

 Онлайн национална конференция „Насърчаване на четенето 2020“, ЦРЧР, eTwinning, 18 академични часа

2020/2021 учебна година

 Вътрешно – институционална квалификация на тема: „Изграждане на екологична култура на децата от

ПУВ чрез въздействието на природата, изкуствата , практическа дейност и STEM активности”, 16 акад. ч.

 Обучение по КПРПС1 – „Атестирането – механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно

развитие на педагогическите специалисти“ – „Евроклас консулт“ Пловдив, 16 акад. ч.

 Обучение на тема: "Електронни платформи в образованието" - „Евроклас консулт“ Пловдив, 16 акад. ч.



ПЕДАГОГИЧЕСКИ   ПУБЛИКАЦИИ
 Доклад “ Вълшебното ключе “- сборник “ Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” от XIV Международна

конференция Сандански 2013г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ
 Доклад “ Стимулиране себеизявата на творческите способности на децата чрез сътрудничеството между педагогическия 

екип и професионален театър” – сборник “Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика ” Асеновград 
2013г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ

 Сценарии “ Весело морско сражение“, “Празнична въртележка”- сборник “Празнувай, играй и се весели с Моливко “ В.
Търново, 2013г., М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ

 Сценарий “ Пижамени приказки “ , сп. Дом, дете ,ДГ, 2013г., М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ
 Сценарий “ 35 години ЦДГ “ Деница “ , сп. Дом, дете, ДГ, 2013г., М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ
 Сценарий “ На тебе, бабо, поклон до земята”, сп. Дом, дете, ДГ, 2014г., М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ
 Доклад “ Създаване на позитивна образователна среда и личностно развитие на детето чрез изграждането на арт-атeлиета 

в детската градина”- сборник от Седма национална конференция по предучилищно образование “Водим бъдещето за 
ръка”, Сливен, 2014г.

 Доклад “ Приложни изкуства в детската градина “- сборник “ Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” от
XV Международна конференция, Сандански 2014г, Аница Маркова – ст. учител ДГ

 Доклад “ “Музикално-фолклорен спектакъл „От извора “ - сборник Съвременни тенденции в предучилищното
възпитание” от XV Международна конференция, Сандански 2014г, Пенка Славова– ст. учител ДГ

 Доклад „Музикален театър в детската градина – приказна пътечка към изкуството“ съавтор, „Фотография за малчугани“ –
сборник областна конференция „Детето и големият свят“, Пазарджик, 2015г

 Доклад „Музикален театър в детската градина – приказна пътечка към изкуството“ , „Фотография за малчугани“- списани
„Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“, бр.1 / 2015г. Ели Грозева – директор, М. Георгиева
Шишкова – гл. учител ДГ

 Доклад «Фотография за малчугани», сп. Дом, дете, ДГ, бр. 6 / 2015г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. 
учител ДГ



 Доклад „Музикален театър в детската градина – приказна пътечка към изкуството», сп. «Организация и управление на
училището и ДГ«, бр.6 / 2015г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ

 “Пътешествиев магичния свят на e-Twinning”, “Добри практики e-Twinnig 2014“, издание на ЦРЧР, 2015г, М. Георгиева-
Шишкова – гл. учител ДГ

 Сценарий «Ден на Християнското семейство», сп. Дом, дете, ДГ, бр. 6/2015г, Соня Робева – ст. учител ДГ
 Литературна адаптация на приказката «Трите прасенца», сп. Дом, дете, ДГ, бр. 5/2016г, Соня Робева – ст. учител ДГ
 Доклад „Фотография в детската градина“ - сборник от Девета национална конференция по предучилищно образование

“Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”, Пазарджик, 2016г., Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова –
гл. учител ДГ

 ”Автодидактична игра Геометрично бинго“- списание „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна 
възраст“, бр.3 / 2017г. , М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ

 Сценарий „Великденска забава“, сп. Детска градина, бр. 2 / 2017г, Елена Атанасова – ст. учител ДГ, Албена Палавурова –
ст. учител ДГ

 Сценарий „Ден на семейството“, сп. Детска градина, бр. 6 / 2017г, Елена Атанасова – ст. учител ДГ, Албена Палавурова –
ст. учител ДГ

 Сценарий „Вярвай в чудеса“, сп. Детска градина, бр. 6 / 2017г, Соня Робева– ст. учител ДГ, Весела Матеева – ст. учител ДГ, 
Светлана Рангелова – ст. учител музика ДГ

 Литературна адаптация на приказката „ Трите прасенца“, сп. Предучилищно & училищно образование, бр. 2 / 2017г, 
Соня Робева – ст. учител ДГ

 Доклади на тема „Минипроект „Книжка сладкодумна“ – форма на личностно усъвършенстване в социалното
взаимодействие“ с автор старши учител Соня Робева и „Ролята на детския празник за адаптацията на децата в детската 
градина“ с автор старши учител Пенка Славова,Национален конкурс за специалисти, работещи с деца и ученици с
изявени дарби „От учителя – с любов!“, 2017г

 Доклад „ Дейност eТwinning в ДГ „Осми март“ гр. Пловдив-Национални и европейски проекти», сборник от VI 
Национална Педагогическа конференция "Съвременни методи на обучение„, Фондация Кузманов, 2018г, Ели Грозева –
директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ

 “Училището за магия и вълшебство ”eTwinning”, “Добри практики eTwinnig 2018“, издание на ЦРЧР, 2018г, М.
Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ



 Доклад “ Българийо, родино мила “ – формиране основите на патриотизма у децата чрез празник, посветен на
народните будители” - сборник Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” от XIX Международна
конференция, Сандански 2018г, Пенка Славова– ст. учител ДГ

 Доклад „Светът през детските очи“ – Приобщаващо образование, 2019г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-
Шишкова – гл. учител ДГ

 Доклад «Игрово приобщаване на децата към четенето», сп. Предучилищно и училищно образование, бр. 4/2019г,
Соня Робева – ст. учител ДГ

 Доклад „Дейност eTwinning в детската градина“ - сборник “Класика и иновации в предучилищната
педагогическа практика ” Асеновград , 2019г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ

 Сценарий „Довиждане, Детска градина“, сп. Детска градина, бр. 4 / 2019г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Сбирка стихотворения «Здравей, лято!», сп. Детска градина, бр. 5 / 2019г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Сценарий „Лазаровден“, сп. Детска градина, бр. 2 / 2019г, Елена Атанасова – ст. учител ДГ, Албена Палавурова –

ст. учител ДГ
 Доклад «Формиране на елементарни математически представи чрез възможните интегративни връзки с 

образователните направления в предучилищна възраст, като фактор за повишаване на познавателния интерес» , 
сборник от Национална конференция: „Педагогика на обучението по математика и информатика” Архимед и 
Диоген, 2019г

 Сбирка стихотворения «Пролетни празници», сп. Детска градина, бр. 3 / 2020г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Сбирка стихотворения «Пролетни празници», сп. Детска градина, бр. 3 / 2020г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Авторска книга и CD: „Песнички звънливи за дечица обичливи“ 2019 г, текст: Ели Станчева, ст. учител ДГ;

музика: Иванка Ангелова – ст. учител музика ДГ
 Доклад «Методическо решение за реализиране на образователна интеграция на деца от предучилищна възраст», 

сборник от Национална конференция: „Педагогика на обучението по математика и информатика” Архимед и 
Диоген, 2020г

 Доклад „Дейност eTwinning в детската градина“ - сборник “Класика и иновации в предучилищната
педагогическа практика ” Асеновград , 2019г, Ели Грозева – директор, М. Георгиева-Шишкова – гл. учител ДГ



 Сценарий „Довиждане, Детска градина“, сп. Детска градина, бр. 4 / 2019г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Сбирка стихотворения «Здравей, лято!», сп. Детска градина, бр. 5 / 2019г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Сценарий „Лазаровден“, сп. Детска градина, бр. 2 / 2019г, Елена Атанасова – ст. учител ДГ, Албена 

Палавурова – ст. учител ДГ
 Доклад «Формиране на елементарни математически представи чрез възможните интегративни връзки с 

образователните направления в предучилищна възраст, като фактор за повишаване на познавателния 
интерес» , сборник от Национална конференция: „Педагогика на обучението по математика и 
информатика” Архимед и Диоген, 2019г

 Сбирка стихотворения «Пролетни празници», сп. Детска градина, бр. 3 / 2020г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Сбирка стихотворения «Пролетни празници», сп. Детска градина, бр. 3 / 2020г, Ели Станчева – ст. учител ДГ
 Авторска книга и CD: „Песнички звънливи за дечица обичливи“ 2019 г, текст: Ели Станчева, ст. учител ДГ;

музика: Иванка Ангелова – ст. учител музика ДГ
 Доклад «Методическо решение за реализиране на образователна интеграция на деца от предучилищна 

възраст», сборник от Национална конференция: „Педагогика на обучението по математика и информатика” 
Архимед и Диоген, 2020г



Ноември 2021 Послучай 1 ноември - Ден на народните будители, Милена Георгиева - главен учител
ДГ "Осми март" бе удостоена с Почетна значка на град Пловдив за съществен принос в развитието
на образованието на гр. Пловдив.
Юли 2021 VIII международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за
устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2021” : Специална награда на
председателя на Синдиката на българските учители в Категория „Подготвителна група за
училище“: Аница Маркова - старши учител, Нина Благова - старши учител, Светлана Рангелова -
старши учител по музика; Награда на Националния дворец на децата - Албена Палавурова, старши
учител.; Награда на издателство Клет - АНУБИС и БУЛВЕСТ 2000 - Елена Гърдева и Пенка Харитева -
старши учители .

Май 2021г Пенка Славова, старши учител е удостоена от РУО Пловдив с почетно отличие „Неофит
Рилски” за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и
социализацията на децата.

Май 2020г Иванка Ангелова, старши учител по музика е удостоена с почетно отличие – грамота

„Неофит Рилски”, по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.
Август 2019г. VI Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности -

за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2019”: Специална награда на
председателя на СБУ за учителите: Бойка Кръстева, Надежда Зайкова, Елена Атанасова , Албена
Палавурова, Антоанета Василева, Мариета Караджова. Награда на НДД за Светлана Рангелова,
старши учител по музика.



Май 2019г. XXII Национален конкурс „Учител на годината” в категория "Предучилищно
образование" е Милена Георгиева - Шишкова. Специална награда на Председателя на СБУ за
учителите Галя Бойчева и Диляна Георгиева. Педагозите получават и почетно отличие
"Неофит Рилски».
Ноември 2018г. Грамота на район Южен Пловдив за постигнати успехи в образователната

сфера и съхраняване на българската духовност, традиции и култура за учителите Пенка
Славова и Милена Георгиева - Шишкова. Специална награда на Кмета на район Южен получи
Иванка Ангелова - старши учител по музика.
Септември 2018г. V Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните
дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2018”:
Награда на ДИУУкъм СУ "Св. Кл. Охридски" за Диляна Георгиева; Награда на СУПРИМ към
Европейската музикална асоциация за Светлана Рангелова - ст. учител по музика и Пенка
Славова - ст. учител.
Ноември 2017г Грамота на район Южен Пловдив за принос в просветното дело и съхраняване
на националната идентичност сред младото поколение: Аница Маркова – учител, Соня Робева
– старши учител и Светлана Рангелова – старши учител по музика.
Октомври 2017г Национална награда „Стоян Михайловски” за особени заслуги в областта на 
просветното, културното и синдикално дело от синдикат „Образование” на КТ „Подкрепа” и 
Почетно отличие „Неофит Рилски“ получава Соня Робева – старши учител



Септември 2017г. IV Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните 
дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2017”: Специална 
награда на Председателя на СБУ за: Пенка Славова и Пенка Харитева; Грамота за личен принос в
утвърждаването на Международния конкурс за Ели Грозева, директор на ДГ„Осми март" и Светлана
Рангелова, старши учител по музика.
Май 2017г. XX Национален конкурс „Учител на годината”. Носител на приза "Учител на годината" в 
категория "Млади учители" е Аница Маркова; Специална награда на Председателя на СБУ за Светлана 
Рангелова - старши учител по музика. Учителите получават Почетно отличие „Неофит Рилски“.
Април 2017г. X Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в 
сферата на изкуствата: Соня Робева и Пенка Славова - Награда на Министерството на образованието 
и науката; Благодарствено писмо за Ели Шейретска и Светлана Рангелова - старши учител по музика; 
Музикален театър "ДЕНИЦА" под ръководството на старши учители Весела Матеева и Соня Робева, 
Светлана Рангелова - старши учител по музика и Ели Грозева - директор, представиха спектакъл-
мюзикъл "Рибарят и златната рибка" и завоюваха Гран При в категория "Театър".
Септември 2016г III Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности
- за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2016”: Първо място в раздел 
"Добри практики", Категория „Подготвителна група за училище” и Специална награда на
участниците в семинара: Ели Христакиева Грозева –директор, Светлана Драгоева Рангелова, старши
учител по музика ; Награда на ОДК „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък за Десислава Николова; Грамота за
личен принос в утвърждаването на международния конкурс за Милена Георгиева - Шишкова, старши
учител и Аница Маркова, учител.



Май 2016г XIX Национален конкурс „Учител на годината” -Специалната награда на Председателя
на СБУ за Десислава Николова; Номинация за Васка Караоланова, старши учител. Синдикат
„Образование“ към КТ „Подкрепа“ връчи наградата „Стоян Михайловски“ на Кичка Петрова,
старши учител. Педагозите са удостоени с Почетно отличие „Неофит Рилски“.
Май 2016г IX Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности:
Награда на МОН с Автори на споделения педагогически опит - Ели Грозева-директор, Милена
Георгиева - старши учител, Соня Робева - старши учител и Десислава Николова - учител.
Юни 2015г II Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности -
за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2015”: Специална 
колективна награда на Председателя на СБУ за Ели Грозева –директор и учителите Милена
Георгиева – Шишкова, Светлана Рангелова, Васка Караоланова, Десислава Николова , Аница 
Маркова.
Май 2015г Почетна значка с герба на гр. Пловдив за Ели Грозева, директор за заслуги към
образователното дело в града и Номинация в XVIII Национален конкурс „Учител на годината“ ,
организиран от СБУ. Светлана Рангелова, старши учител по музика е удостоена със Специалната
награда на Председателя на СБУ в същия конкурс. Изявените педагози получават Почетно
отличие „Неофит Рилски“.
Май 2014г. Грамота от администрацията на район Южен за принос в сферата на образованието и
постигнати успехи в национални състезания през учебната 2013/2014г. за Светлана Рангелова –
ст.учител по музика, Мика Гушевилова, Пенка Славова, Кичка Петрова, Милена Георгиева -
Шишкова– ст. учители и Пепа Тосева – учител
Май 2014г Старши учител Милена Георгиева бе удостоена със Специалната награда на
Председателя на СБУ в XVII-я Национален конкурс „Учител на годината 2014” и Почетно отличие
„Неофит Рилски” на МОН



Награди на деца и детски състави

Април 2020г Възпитаникът на Четвърта ПГ В „Слънчице“ Георги Вълчев с учители Милена Георгиева 
и Пепа Тосева постигна забележителни успехи в национални и международни математически 
състезания : 7 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал.
Юни 2018г Музикален театър "Деница" завоюва Специална награда за авторски спектакъл в Категория 
ТЕАТЪР на XVI-я фестивал за театрално, танцово, музикално и изобразително изкуство "РОШАВАТА 
КОТКА" за постановката "Цветята на малката Ида" с участието на децата от Подготвителна група "Том 
и Джери" с учители Пенка Славова, Кичка Петрова и учител по музика Светлана Рангелова.
Май 2018г II Конкурс за детско творчество „Слънце грее над Европа“, организира от ДГ
„Слънце“ и Община Павликени Втора група "Слънчице" с учители Милена Георгиева и Пепа 
Тосева бе отличена с ПЪРВО МЯСТО в категория "Пластика".
Април 2018г Антон Иванов от Четвърта ПГ "Б" група с учители Ани Сиракова и Гинка Теанова
спечели IV място в математическото съзтезание "БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО«
Март 2018г Национален детски конкурс „Моята картичка за мама“ на издателска група
„Просвета“ Първо място за Пламена Петрова от група "Дъга от мечти" с учители Албена 
Палавурова и Елена Атанасова.
Февруари 2018г Международен конкурс „Коледа в нас”: Специална награда за оригиналност на 
Коледното представление "Вярвай в чудеса", ПГ "Веселушка" с учители Соня Робева, Весела 
Матеева и Светлана Рангелова.
Май 2017г. II място в Конкурса за детски рисунки на тема „Аз и Слънцето“ за Емилиян Йорданов 
от Втора "В" група с учители Елена Атанасова и Албена Палавурова.



Май 2017г. Първа В група "Слънчице« с учители Милена Георгиева и Пепа Тосева участва в
Национален конкурс за детско творчество «Слънце грее», организиран от Община Павликени и ДГ
"Слънце" . Детските творби в категория "колаж" бяха удостоени със Специална награда.
Май 2017г X национален конкурс за детска карта на света "НИЕ ОБИЧАМЕ КАРТИТЕ" : III място за 
Симона Станкова и Дани Терзийска от Трета ПГ"А"група с учители Ели Шейретска и Златка Панева. 
Май 2016г Национален конкурс-изложба „Здравей, ваканция! ”: II награда за Изабела Николова от ПГ 
"Слънчице« с учители Милена Георгиева-Шишкова и Васка Караоланова.
Май 2016г VII международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” –
Хасково 2016: Специална награда за отлично представяне на децата от ПГ"Слънчице" и ПГ "Веселушка"
и индивидуална поощрителна награда на Ева Караджова в категория "Колаж" /4-5г/
Април 2016г Национален конкурс „Рецептите на баба – 2016г”: победител в "Първа възрастова група до 
7г." е Веселин Бойчев от ПГ "Слънчице» с учители Милена Георгиева-Шишкова и Васка Караоланова.
Април 2016г Практическа част на IX Национален Конкурс за работещи в извънкласни и
извънучилищни дейности: - "Ден на таланта". Музикален театър "ДЕНИЦА" с Артистите от ПГ 
"Слънчице" и ПГ "Мечо Пух" под ръководството на учителите Елена Гърдева, Пенка Харитева, Васка 
Караоланова, Милена Георгиева- Шишкова, Светлана Рангелова и Ели Грозева-директор, завоюваха 
ПЪРВА НАГРАДА в категория "Музикален театър".
Януари 2016г Конкурс "Коледа в нас»: Коледното представление на група "Дъга от мечти" с учители
Елена Атанасова и Албена Палавурова е удостоено с I място.
Декември 2015г Международен фотографски конкурс на NACIONAL GEOGRAFIC 2015, Симона Вълчева 
от ПГ "Слънчице“ с учители Милена Георгиева-Шишкова и Васка Караоланова – III място в 
Националния етап в категория "Удивителни животни».



Април 2015г VI Mеждународен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” –
Хасково 2015: Награди на ПГ "Слънчице" , с учители Милена Георгиева - Шишкова и Васка Караоланова
- Никол Колева/бронзов медал/, Симона Вълчева/бронзов медал/, Георги Хараланов /поощрение/,
Денис Вели /грамота/
Май 2014г XII фестивал за театрално, танцово, музикално и изобразително изкуство «Рошавата котка»: 
Музикален театър «Деница» спечели Първо място под ръководството на Ели Грозева - директор,
Светлана Рангелова - ст. учител по музика, Кичка Петрова, Пенка Славова, Мика Гушевилова- ст. учители и
Пепа Тосева-учител.
Май 2013г XI Фестивал за Театрално, Музикално и Танцово изкуство "Рошавата котка", Музикален 
театър "Деница" завоюва Втора награда с постановката "Африканска приказка". Под вещото 
ръководство на Десислава Николова-учител, Соня Робева-учител и Светлана Рангелова-учител по 
музика.
Май 2013г Милена Георгиева – Шишкова– ст. учител е удостоена с Почетна значка на град Пловдив за
заслуги и принос в развитието на образователната система в града.
Април 2013г VI Национален Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в 
сферата на изкуствата”: Специалната награда на НДД за Писмена разработка на Ели Грозева-директор 
и Милена Георгиева – Шишкова – ст. учител.



Творческите ателиета са начин да открием и подпомогнем 
развитието на индивидуалните творчески заложби на децата



Музикален театър “ Деница” –
приказна пътечка към изкуството



Мини-проекти с родителите
„Заедно можем повече“







Ежегодни изложби
на творческите арт-ателиета



Вълнуващи срещи
с творци на културата и изкуството



Здравето и доброто физическо състояние на децата, високият
спортен дух са важен приоритет в стратегията на детското заведение



Открита педагогическа практика 2018





Екип от знаещи и можещи професионалисти



Представяне на педагогически опит 
и успешни училищни практики



Успехът идва при подготвените –
когато творческото вдъхновение , професионализмът 

и упоритостта са качества на личността









НИЕ СМЕ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ !
И всеки ден за нас е истинско приключение, 
защото имаме невероятната привилегия

да прекарваме дните си с БЪДЕЩЕТО!


