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Визия:
Утвърждаване на ДГ No12 „Радост” като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и
качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с
гъвкавостта на модерните образователни технологии.
Децата да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат – да мислят, действат,
експериментират. Детската градина да се превърне в образователна среда, провокираща активност,
изпълнена с креативно съдържание, творчество, оптимизъм и сътрудничество между деца, родители и
възпитатели.

Мисия:
Социално средище за утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно възпитание и 
последователно въвеждане на децата в реалния свят при запазване на националните ценности, моралните 
устои и българската идентичност. Формиране на детските души за живот в европейското бъдеще: знаещи, 
можещи, с високо самочувствие, основано на знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в 
собствените сили, притежаващи богатство от широки интереси, компетенции и творчество.
Приоритетни области:
1. Повишаване качеството на управленската дейност в детската градина чрез прилагането на съвременни
технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта. Създаване на среда, мотивираща
учителите и служителите за повишаване на квалификацията и кариерното им развитие.
2. Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца. Диференциране на грижата за децата,
съобразно потребностите и интересите им и привличане на родителите за подпомагане на образователно
възпитателния процес.
3. Работещо партньорство и добра координация с общинската и областната администрации, местната
общност и родителите с оглед на привличане на средства за подобряване на материалната база и дворното
пространство.



Детска градина №12 ”Радост” е детска градина с установена традиция

в отглеждането и възпитаването на деца в територията на квартал ,,Църква“.

Тя е целодневна детска градина с Общинско финансиране.

Детската градина разполага с три сгради (централна и два филиала), които отстоят на 3 км. разстояние една

от друга. Сградата на филиала на ул. ,,В.Терешкова” №7 функционира от м. 12. 1973 г., а сегашната

централна сграда – от м. 12.1987 г. Филиалът в с. Студена е от 2012 г. Сградите са в добро състояние,

естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата. От м. 12. 1978 год. до

1986 год. Директор на ДГ №12 ,,Радост“ е Росица Станишева.

В периода от 1986 год. до 2013год. Директор на детското заведение е Лиляна Григорова. 

От юни, 2014 год. Директор е Петя Толева.

В детската градина образователният процес се осъществява от 14 квалифицирани педагози.

В детското заведение работят 7 служители с професионална квалификация ,,Помощник – възпитател“, 

1 готвач, 1 помощник-готвач и 2 медицински сестри.

ДГ № 12 функционира с общо 8 групи -1 яслена и 7 целодневни. Групите са разпределени както следва: 

яслена и две целодневни групи в сградата на филиала /ул.В.Терешкова №7/; 4 целодневни в централната 

сграда и една сборна в с.Студена.



Материална база:

Детското заведение разполага с:

 просторни, светли и топли занимални

 богата материална база

 ресурсен кабинет

 просторен и подържан двор

Във всяка занималня има тематични кътове,

в които децата играят и развиват своите социални умения.

В ДГ №12 се приемат деца от от 1 до 7 год. възраст по желание на родителите /съгласно ЗПУО/, изразено

с писмено заявление. Групите се оформят по възрастов признак, по желание на родителите и Правилата за

прием на деца в ДГ на Община Перник. Приемът се осъществява от 01.06. на всяка календарна година за

деца навършили 3 годишна възраст в съответната година и посещаващи детската ясла към ДГ №12 ”Радост”.

За деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение преди постъпване им в І-ви клас, както и

непосещавали детска ясла /градина до момента, приемът е от 15.09. За останалите възрастови групи

приемът е целогодишен при наличие на свободни места.

Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за

правата на детето, Закона за закрила на детето и хоризонталните политики на Европейския съюз.



Допълнителни образователни дейности -
дейности извън задължителните педагогически ситуации

Допълнителните  дейности в  детската градина се провеждат във време извън задължителните педагогически 
ситуации
 Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и 
способностите на децата;
 Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина –
емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ 
жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ранното обучение по английски дава възможност на децата да усвояват чуждите езици по-лесно, да го правят 
с удоволствие, а наученото да остане завинаги. Организацията на обучението и учебните материали са 
подбрани по начин, който мотивира децата и им помага да развият положително отношение към 
чуждоезиковото обучение, което представлява: поднасяне на езика чрез популярни детски песни и игри на 
английски и усвояване на основни думи и изрази, свързани с имената на животните, числата, цветовете, 
частите на тялото и предметите от заобикалящия децата свят.



НАРОДНИ ТАНЦИ
Българските народни танци са неразделна част от българската култура и фолклор. В нашата детска

градина искаме да дадем начало на любовта към народните танци и музика. Целта на заниманията са
запознаване с традициите, разнообразието и красивите национални носии на българския фолклор.

МОДЕРНИ ТАНЦИ
Заниманията с този вид танци имат за цел развиването на определени
двигателни качества, музикална култура, гъвкавост и артистичност.



2021 г. Конкурс за рисунка „ Радост в детските очи“
2021 г. „ Подкрепа за приобщаващо образование“
2019 г - Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ –
„ Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 до 3 години и 7
месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и тяхната превенция“

2019 г - Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование”- за деца със специални образователни потребности

2017 г. - Проект на МОН за ИКТ

2016 г. – Проект ПУДООС „Обичам природата и аз участвам” - “Природата е наш дом”



ПОСТИЖЕНИЯ, ОТРАЗЯВАЩИ  УСПЕХИТЕ  – ЛИЧНИ И НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
(дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.)



Работа в условията на COVID 19 – участия в конкурси 2020-2021 учебна година

Група 

“Пчеличка”

Група “Зайко Многознайко”



РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ПЕДАГОГИЧЕСКАТА  ДЕЙНОСТ 

(реферати, научни разработки и участие в изследователска дейност, доклади за
конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически
материали, добри практики, благодарствени писма, МО)

Сандански 2019 година



ПРОЕКТ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ПГ (ЛАПБУК)      

Работа по темата „България- моята родина“, с цел проява познавателно

и емоционално отношение към националните герои - 2019 година



Откриване паметника в кв. Църква на генерал – майор Ваклин Церковски първият
комендант на град Одрин, носител на ордени за храброст от пет войни.

«АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ» децата от ПГ на ДГ №12 «Радост» 10.09.2019 година

Национална  седмица  на  четенето 
22.10 – 26.10 2018 г.

Гостува писателят  Иван  Раденков



ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА МАСКАРАДНА ЩАФЕТА           

2018 година

2019 г. 



СЕДМИЦА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МОБИЛНОСТ 
16-22 септември  2020 година 




